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Sammandrag 

 

Den här undersökningen är en fallstudie som handlar om bedömning av elevtexter. Syftet med 

studien är att undersöka vad som karaktäriserar elevtexter som lärare bedömer som starka 

respektive svaga. De texter som analyseras är skrivna av elever i årskurs fem och ingår i en 

skrivuppgift som genomförts inom den ordinarie undervisningens ramar. Lärarens analys av 

sluttexterna jämförs med språkteoretiska modeller.   

     Undersökningens resultat visar att det finns ett starkt samband mellan lärarens bedömning och 

de språkteoretiska modeller som används i undersökningen. Läraren i fallstudien ligger nära de 

språkteoretiska modellerna i sina definitioner av kvaliteterna och i värderingen av elevtexterna, 

men det finns en osäkerhet i lärarens definition av de kvaliteter som mäts särskilt vad det gäller 

den röda tråden och hur textlängd samt sammanbindningssignaler påverkar texten.  

 

Nyckelord: bedömarkompetens, bedömning, elevers skrivande, kvalitet i elevtext, textanalys 

 

Engelsk titel: Assessment of learner texts. A case study in the fifth grade 
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1 Inledning 

I grundskolans lägre åldrar blir analys, bedömning och dokumentation av elevers lärande allt mer 

uppmärksammat. Nationella prov i årskurs tre har införts, betyg i årskurs sex införs från och med 

hösten 2011, skriftliga omdömen ska finnas om varje elevs lärande, och eleven ska själv vara 

medveten om sina framsteg samt vilka individuella mål som gäller.  

     Den här uppsatsen handlar om bedömning av elevtexter. I studien undersöks kvaliteter i 

elevtexter som ställs i relation till lärares bedömning av elevtexterna. Med begreppet kvalitet 

avser jag textegenskaper som är av vikt att ha med vid analys och bedömning av elevtext. 

     Bedömning av elevtext är komplext, och det ställs höga krav på lärares text- och 

bedömarkompetens. I en artikel från Lärarförbundets forskningskonvent 2010, påpekar 

didaktikprofessor Astrid Petterson (2010:10) att det handlar om att synliggöra vad man ska 

bedöma genom ”att göra det västenligaste bedömbart och inte det enkelt mätbara till det 

väsentligaste”. Lärares textkompetens påverkar såväl undervisningens upplägg som vad som 

bedöms och hur resultatet av bedömningen används. 

     Texter kan analyseras och bedömas med tonvikt på olika aspekter. Genom att lärare utvecklar 

ett gemensamt metaspråk om elevtexter stärks lärares bedömningskompetens och textkompetens. 

Lärare behöver alltså kunna undervisa om skrivande, kunna analysera och bedöma elevers texter 

och dessutom kunna kommunicera vad de ser till andra. Dokumentation kan leda till elevers 

delaktighet i sitt eget lärande, men dokumentation kan också öppna för lärarens reflektion och 

utveckling av sin undervisning. 

     Området bedömning av elevtext är brett och kan dessutom definieras olika beroende på vilket 

synsätt på läsning och skrivning man utgår från. För att återknyta till citatet från 

didaktikprofessor Astrid Petersson ovan, menar jag att kunskaper om hur elevtextanalys kan 

göras behöver utvecklas och diskuteras. Jag har valt att göra en fallstudie i en klass i årskurs fem 

för att undersöka hur elevtexter kan analyseras, dels utifrån språkvetenskapliga verktyg, dels 

utifrån de kriterier läraren lägger tonvikt på vid bedömning av dessa elevtexter.  
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1.1 Syfte och forskningsfråga  

Undersökningens primära syfte är att undersöka hur elevtexter kan analyseras, dels utifrån 

textanalytiska verktyg, dels utifrån de kvaliteter läraren i min fallstudie lägger tonvikt på vid 

bedömning av dessa elevtexter. Explicit genreundervisning och processorienterat skrivande är en 

del av den undervisningsmiljö de utvalda elevtexterna kommer från. 

 

De huvudfrågor som ska besvaras är: 

• Vad karaktäriserar elevtexter som lärare bedömer högt respektive lågt? 

• Hur stämmer resultaten av textanalyserna överens med lärarens värdering av 
elevtexterna?   

 

1.2 Uppsatsens disposition 

I detta första kapitel har uppsatsens utgångspunkter och syfte presenterats. I det följande kapitlet 

presenteras delar av tidigare forskning, uppsatsens utgångspunkter för analys av elevtext och 

centrala begrepp samt de textanalytiska verktyg som används vid analysen av elevtexterna. I 

kapitel tre redovisas sedan uppsatsens metod och material. I kapitel fyra redogör jag för resultatet 

av undersökningen med utgångspunkt i de språkteoretiska modellerna. Diskussion och 

sammanfattning av undersökningens resultat görs i kapitel fem. Avslutningsvis i kapitel sex 

diskuteras tankar om vidare forskning och frågor som anknyter till den pedagogiska praktiken.  



3 

 

2 Teoretisk bakgrund och centrala begrepp   

I följande kapitel kommer uppsatsens teoretiska utgångspunkter att presenteras. Inledningsvis 

kommer centrala begrepp att definieras och delar av tidigare forskning presenteras. Sedan följer 

en sammanfattning av uppsatsens utgångspunkter för analys av elevtext. Kapitlet avslutas med 

en genomgång av de textanalytiska verktyg som används för att peka ut kvaliteter i 

elevtextanalysen. 

 

2.1 Definition av begrepp 

Då begreppen analys och bedömning ibland används likvärdigt eller med näraliggande betydelse 

kan en definition av hur begreppen används i denna uppsats vara på sin plats. 

     Det för uppsatsen centrala begreppet textanalys kan definieras från olika perspektiv. Att man 

analyserar en text innebär att helheten delas upp i olika beståndsdelar eller textnivåer både för att 

titta på varje del och för att kunna granska hur de samverkar i texten som helhet (se t.ex. 

Rienecker & Stray Jörgensen 2009:185). Textanalys kan å ena sidan utgå från teoretiska 

modeller där man tittar på vad text är, vad texten har för funktion och vilken struktur texten har 

på olika textnivåer, vilken är den betydelse jag använder i min undersökning. Å andra sidan kan 

textanalys göras utifrån erfarenhet och personligt uppfattade kvaliteter eller att man främst 

bedömer texten utifrån dess funktion. Genom att ett metaspråk om språket etableras hos lärare 

kan jämförelser mellan texter bli tydligare och möjliga att diskutera och därmed ökar förståelsen 

och insikten om text. Den vardagliga maggropsanalysen behöver ta steget till en mer 

språkteoretisk analys för att texters kvaliteter ska kunna kommuniceras (Melin 2009:12 f).  

     Begreppet bedömning kan användas som uttryck för värdering av elevtext med utgångspunkt i 

syftet med bedömningen - Vad ska bedömningen användas till? För det första kan en summativ 

bedömning ges som en avslutande mätning av elevens kunskap i förhållande till 

undervisningsmål. Mätningen kopplas då till ett omdöme eller betyg, men man skulle också 

kunna tänka sig att bedömning syftar till att utvärdera hur väl undervisningen nått resultat. För 

det andra kan begreppet bedömning även ses som uttryck för en formativ bedömning. Den 

formativa bedömningens syfte är dels att påverka elevernas beteende med koppling till 
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undervisningsmålen, dels att korrigera fel. Formativ bedömning ges således under arbetes gång 

och blir vägledande för elevens fortsatta skrivutveckling vilket även involverar eleven i 

processen. Ytterligare en aspekt av den formativa bedömningen skulle vara att den löpande 

formar hur den fortsatta undervisningen ska se ut utifrån elevernas behov (se exempelvis Korp 

2003:77 ff.; Petterson 2010:9; Ridderlind 2010:71, 74). 

     Bedömningar kan grunda sig på ämnesteori, teorier om hur man lär och kunskap om 

bedömningsprocesser (se t.ex. Petterson 2010:10 ff.). Eftersom min undersökning är gjord på 

elevtexter som är skrivna av elever i årskurs fem sätts inte summativa betyg på deras texter, utan 

bedömningen används som underlag för fortsatt skrivutveckling och planering av kommande 

undervisning, därför använder jag här den senare definitionen, formativ bedömning. 

 

2.2 Tidigare forskning  

Då det gäller forskning på området elevtextanalys har gränsen mellan godkänd och icke godkänd 

i gymnasieelevers texter undersökts av bland andra Östlund-Stjärnegårdh (2002). Den 

bedömningsmodell som används är generell oavsett genre eller texttyp. De fem huvudområden 

för analys av elevtexter som lyfts fram i modellen är: helhetsbedömning, innehåll, disposition 

och sammanhang, språk och stil samt kvalitet och betyg (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2005: 

19f).1 Två aspekter på Östlund-Stjärnegårdhs resultat ser jag som särskilt intressanta för min 

undersökning: för det första är det hur textlängd inte alltid relaterar med resultat. Det verkar som 

att i kriteriet som beskriver tillräckligt långa texter, även ingår aspekter vilka berör 

helhetsbedömning som närhet till uppgiftsbeskrivningen, relevant innehåll och god 

språkhantering. Texter ska alltså inte bara vara långa; de ska även hålla god kvalitet. För det 

andra är det problemet med hur kriteriet röd tråd beskrivs av lärare som en del av betygssättning 

av elevtext. Vad som konstituerar textfaktorn den röda tråden verkar dock vara svårt för dem att 

definiera, även om avhandlingen pekar på att den röda tråden i någon mån kan innefatta hur 

eleven använder referentbindning. Då det gäller styckemarkering blir koppling till den röda 

                                                           
1
 De fem huvudområdena framkommer i Östlund-Stjärnegårdhs avhandling (2002). Fortsättningsvis hänvisas till 

Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2005. 
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tråden tydligare, men precisionen av den röda tråden skulle kunna lyftas till en högre textnivå, 

enligt Östlund-Stjärnegårdh. 

     Andra intressanta resultat som kommer fram i Östlund-Stjärnegårdhs avhandling är hur de 

nationella proven kan vara ett sätt att uppnå mer likvärdig bedömning och att kollegiala samtal 

om bedömning i sig, kan vara ett sätt att hitta större samstämmighet. I det sammanhanget kan 

medbedömning nämnas då lärare bedömer texter skrivna av elever de inte känner. Resultatet 

visar på att lärare verkar bedöma texter skrivna av andras elever hårdare. Läraren får en dubbel 

roll då läraren under processens gång har en uppmuntrande och stödjande roll för att sedan vid 

bedömningen få rollen av en domare (Östlund-Stjärnegårdh 2002: 182 ff.). 

   För att bättre förstå skolskrivandet och dess villkor i grundskolans senare år har Norberg 

Brorson (2007) i sin avhandling tittat på skolskrivandets kontext och analys av elevtexter. 

Genom att analysera elevtexter och kontexter runt skolskrivandet visar hon på en fördjupad 

förståelse av det skrivande som sker i skolan.  Jag låter Norberg Brorsons definitioner av 

begreppen struktur och stil komplettera Östlund-Stjärnegårdhs huvudområden för textanalys 

(Norberg Brorsson 2009:74 ff). Lärare måste både kunna undervisa om olika texttyper och kunna 

analysera elevtexter. På så vis blir lärarens respons ett stöd för att utveckla elevens skrivande 

(Norberg Brorsson 2009:65). Vidare pekar Norberg Brorsson på hur lärarens utformning av 

uppgiften och signaler om vad som är viktiga kvaliteter påverkar elevens text. Läraren visar 

medvetet eller omedvetet vad som är normen för en bra text (Norberg Brorsson 2009:186 ff.). De 

resultat som jag ser som särskilt intressanta för min undersökning är för det första hur texter med 

personligt innehåll kan ge eleven problem med att avgöra vem som är mottagare. Då 

mottagarperspektivet påverkar texten kan det bli avgörande för texten som slutprodukt. För det 

andra vill jag peka på problemet med att det kommunikativa, processinriktade skrivandet 

inbjuder till ett jämlikt förhållande mellan elev och lärare, men att det ändå är så att läraren inte 

bara beaktar textens kommunikativa funktion utan även bedömer andra kvaliteter i texten. För 

det tredje är det samtalets betydelse inför skrivandet (Norberg Brorsson 2009:251 ff.).  

     Då det gäller forskning som omfattar bedömning har jag i min undersökning valt att stödja 

mig på två avhandlingar. Den första avhandlingen (Korp 2003) behandlar bland annat vad 

kunskapsbedömning används till, på vilket vis bedömning sker, vilka kunskaper olika slags 

bedömningar mäter och hur valet av bedömningsform påverkar elevens lärande. Avhandlingen 
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utgår från en studie av forskningslitteratur.  Resultatet visar bland annat att det har skett en 

förskjutning från den summativa bedömningstraditionen till den mer formativa bedömningen. 

Som vidare forskningsfrågor lyfter Korp vikten av ökade kunskaper om vilka kvaliteter i elevers 

lärande som lärare ser som viktiga vid bedömning, vad som är underlag för lärares bedömning 

och hur den relationen kan tolkas i förhållande till betygskriterier (Korp 2003:148). Detta är 

frågor som ligger nära min undersökning.  

     Den andra avhandlingen är Lundahls avhandling (2006) behandlar skolans 

bedömningstraditioner där han gör en historisk genomgång av kunskapsbedömning i ett 

pedagogiskt perspektiv. Det empiriska materialet består av genomgång av olika textkällor. Ett 

intressant resultat för min undersökning är hur Lundahl visar hur skolans sätt att bedöma formas 

av hur synen på kunskap förändras och med den, hur läroplanerna utformas. Bedömningen 

bekräftar för eleven vad som är viktig kunskap i skolan och vad som inte är det. Sättet att 

bedöma påverkar i sin tur lärarens förhållningssätt till kunskap och till undervisningsupplägg och 

innehåll (se t.ex. Lundahl 2006:418, 2007:63).  

 

2.3 Sociokulturella perspektivet  

En teoretisk utgångspunkt för uppsatsen är det sociokulturella perspektivet baserat främst på de 

två ryska forskarna Vygotskijs (1995) och Bachtins tankar (1997). I det här sammanhanget 

redogörs för aspekter som riktar sig mot både skrivande och undervisning. För att börja med 

skrivandet ses det som en del av en social kontext där eleven deltar och formas tillsammans med 

andra genom språkliga handlingar. Genom att läsande, skrivande och samtalande får verkliga 

funktioner i undervisningen, utvecklas elevens språk. I skillnaden mellan elevens vardagsspråk, 

den primära diskursen och skolans mer abstrakta, vetenskapliga språk, den sekundära diskursen, 

kan elevens utvecklingszon ligga då det handlar om att utveckla skrivandet. Vygotskij pekar på 

hur samspelet mellan barn och vuxna leder till lärande. Bachtin uttrycker det som att då läraren 

går eleven till mötes, visar förståelse och ger respons uppstår en brygga. På så vis blir responsen 

en väg till förståelse och dialog. Läraren ser elevens utvecklingspotentialer, snarare än elevens 

brister och formar en undervisning som bygger på tydliga stödstrukturer där eleven så 
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småningom klarar sig på egen hand. Både elevens förmåga och skrivmiljön sätts i fokus 

(Vygotskij 1995; Bachtin 1997). 

 

2.4 Förhållningssätt till bedömning 

Texter kan analyseras olika beroende på bedömarens förhållningssätt och på syftet med 

bedömningen. Liberg (2010:22) menar att bedömning av elevers skrivkompetens bör vila på en 

bred bas där olika typer av färdigheter vägs in. Josephson m.fl. (1990:8) beskriver hur texters 

kvalité för det första kan analyseras utifrån ett strukturellt syfte där man tittar på hur språket är 

uppbyggt. Tänker vi att det är övergripande strukturella aspekter som är det viktigaste 

uppmärksammar vi genreval och disposition. För det andra kan texter också bedömas i ett 

normativt syfte då elevens text mäts i förhållande till de grammatiska regler som gäller. Tänker 

vi oss att formella delar i texten är de viktigaste kvaliteterna är det de normativa bitarna som 

uppmärksammas som stavning, ordval och grammatik. Ett tredje bedömarperspektiv är att 

analysera texters funktion. Tänker vi till exempel att det är textens kommunikativa funktion som 

är det viktigaste uppmärksammar vi hur texten bär fram sitt budskap och innehåll i förhållande 

till syfte och mottagare (Josephson m.fl. 1990:11). Genom att textens syfte preciseras så långt 

som möjligt, kan analysen sedan undersöka i vilken mån den språkliga utformningen gör texten 

lämpad för sitt syfte (Josephson m.fl. 1990:8). Beroende på vilken utgångspunkt man tar i 

textanalysen synliggörs alltså olika textegenskaper, alltså textens kvaliteter.  

     Risken finns att de kvaliteter som lyfts fram vid bedömningen, i sig bekräftar viss kunskap 

som viktig eller viss kunskap som oviktig. Bedömningen påverkar därmed undervisningens 

innehåll och på så vis knyts frågan om bedömning till läroplanernas innehåll (Lundahl 

2006:419). 

 

2.5 Textanalys 

I den här delen visar jag vilka textanalytiska modeller som används vid analysen av elevtexterna 

med utgångspunkt i Östlund-Stjärnegårdhs huvudområden (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 
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2005:19f).2 De fem huvudområden för analys av elevtexter som lyfts fram i modellen är: 

helhetsbedömning, innehåll, disposition och sammanhang, språk och stil samt kvalitet och betyg 

(Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2005: 19f). Jag väljer bort området kvalitet och betyg då det i 

avhandlingen är en sammanfattning av textanalyser gjorda på gymnasieelevers texter med syftet 

att hitta gränsen mellan betyget U eller G. Eftersom betygssättning inte ingår i min undersökning 

och mitt textmaterial består av yngre elevers texter ser jag inte området som relevant för min 

undersökning. 

 

2.5.1 Helhetsbedömning 
När det gäller huvudområdet helhetsbedömning är det aspekter som att efterfrågad texttyp och 

genre följs, att textens syfte framkommer, att texten är självbärande eller med andra ord 

kontextoberoende och att texten har ett mottagarperspektiv som bedöms.  

     Begreppen texttyp och genre används och definieras på olika sätt. En text innehåller ofta olika 

texttyper: till exempel kan en nyhetsartikel innehålla partier av utredande text varvat med partier 

av berättande eller argumenterande text. Ledin (1996:11) utgår från fyra övergipande texttyper i 

vars indelning även Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2005:18) instämmer: den berättande, den 

beskrivande, den utredande och den argumenterande texttypen. Det är den indelningen av 

texttypologier som används i denna uppsats. Begreppet genre beskrivs som en socialt förankrad 

textsort som en debattartikel eller en novell (se t.ex. Ledin 1996:19,23: Palmér & Östlund-

Stjärnegårdh 2005:18). Det är konventioner för hur kommunikativa handlingar i olika sociala 

sammanhang tar sig uttryck.  

     Barnet behöver ha kännedom om olika genrer för att kunna välja textens mönster, innehåll 

och stil för att nå textens avsedda mål och mening. Här går skrivutvecklingen från det 

expressiva, kontextberoende skrivandet till de mer kontextoberoende formerna av berättande 

eller informativt skrivande. Genom att barnet läser texter i olika genrer och möter en funktionell 

lärandemiljö, där textnormen eller genren inte bara handlar om form, utan sätter skrivandet i ett 

kommunikativt sammanhang utvecklas barnets språkkompetens även inom själva diskursen (se 

                                                           
2
 Bilaga 1 visar en sammanställning av huvudområdena och kvalitet i elevtext. 
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t.ex. Liberg 2001). Då det gäller att träffa rätt i val av kod framhåller Strömqvist (2007:19) att 

mottagaranpassningen och genremedvetenhet är en del av språkkompetensen. Konventionen blir 

ett redskap för såväl gemensamt handlande som för individens tänkande.  

     Textens syfte, vem som är mottagare och hur publiceringen ska ske är exempel på delar av 

den övergripande skrivsituationen. Eleven bör vara medveten om hela skrivsituationen för att 

kunna avgöra textens funktion, vilket kan ses som en del av skrivutvecklingen (Palmér & 

Östlund-Stjärnegård 2005:20; Östlund-Stjärnegårdh 2002:27) 

 

Textens syfte och funktion 

 

• En text som fyller sin kommunikativa funktion bär sin egen betydelse, vilket innebär att 

textens sammanhang kan förstås av läsaren utan att denne ställer frågor till skribenten 

eller känner till omständigheter runt omkring. Texten är kontextoberoende, det vill säga 

en egentext. En text som tvärtom är kontextberoende bär inte själv fram budskapet. Det 

blir en så kallad satellittext där läsaren är beroende av att kunna ställa frågor till 

skribenten eller av kännedom om kringförhållanden till texten och skribenten. Den 

kontextberoende texten är en vardaglig, privat text medan däremot en kontextoberoendet 

text är en offentlig självbärande text vilket ses som tecken på en utvecklad språkförmåga 

(se t.ex. Josephson m.fl. 1990:11; Norberg Brorson 2009:18; Östlund-Stjärnegårdh 

2002:24). Kontextoberoende texter ingår i olika sammanhang, som till exempel 

skolskrivande, där eleverna skriver till en eller flera mottagare vilka redan har kunskaper 

om ämnet och om eleven. Detta måste eleven bortse från för att kunna skriva en egentext 

(Norberg Brorson 2009: 18). 

 

• En text uppfyller en kognitiv funktion då skrivandet blir ett sätt att utveckla tankegångar 

och att lära. Genom att använda språket utvecklas tanken. Skrivandet blir ett sätt att 

sortera begrepp, att visa logiska samband eller att förklara fenomen. Genom att 

strukturera sin kunskap och förståelse sker ett djuplärande där språkutveckling går hand i 

hand med kunskapsutveckling, därmed blir skrivande ett sätt att lära i alla ämnen. Genom 

att skriva sig in i olika genrer och genom att utmanas att använda sin kunskap och 
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förståelse i allt mer krävande sammanhang utvecklas barnet både som läsare och som 

skribent och skolas också in i vetenskapligt tänkande (se t.ex. Gibbons 2009:164; 

Josephson m.fl. 1990:12, 91; Palmer & Östlund-Stjärnegårdh 2005:12).  

 

• I både tal och skrift är språket ett sätt att visa identitet och tillhörighet. På så vis fyller 

texten en social funktion. Hur eleven uppfattar standardspråket i förhållande till sitt eget 

språkbruk kan få betydelse för hur barnet uttrycker sig i olika sammanhang (eller inte 

uttrycker sig). På så vis kan språket vara ett sätt att visa tillhörighet, stilkänsla eller 

kanske motstånd (se exempelvis Andersson 1989:15;  Josephson m.fl. 1990:12).  

 

2.5.2 Textens innehåll 
Det andra huvudområdet Östlund-Stjärnegårdh (2002) tar fram i sin modell för textanalys 

handlar om textens innehåll. Innehållet ska vara tillräckligt fylligt och texten ska vara anpassad 

till situationen. Dessutom ska texten följa den givna instruktionen. Enligt Östlund-Stjärnegårdh 

(2002:160 ff.) verkar det som att fokus sätts på textinnehåll i större utsträckning vid bedömning 

av diskursiva texter än av berättande texter. De elever som har erfarenheter att skriva om har 

också större möjlighet att skriva en innehållsrik text. Här spelar även uppgiftens formulering och 

instruktion stor roll för hur eleven lyckas med uppgiften då instruktionen ska stödja eleven (se 

t.ex. Norberg Brorson 2009:21,66; Östlund-Stjärnegårdh 2002:163).  

     Det verkar finnas ett samband mellan textlängd och texter som bedöms som välskrivna. I 

Östlund-Stjärnegårdhs avhandling framgår dock att texter med låga betyg kan vara både för 

korta, vilket gör att språket och innehållet inte räcker till, eller för långa, vilket kan göra språket 

pladdrigt eller att innehållet inte motsvarar uppgiftens innehåll (Östlund-Stjärnegårdh 2002:107). 

 

2.5.3 Disposition och sammanhang 
Det tredje huvudområdet för analys av elevtext handlar om textens disposition och sammanhang. 

En text med bra flyt är ofta en text med tydlig textbindning och i det sammanhanget kan 

uttrycket textens röda tråd nämnas. Texten ska bindas samman på kapitelnivå, styckenivå och 

meningsnivå.  Skribenten sänder sammanbindningssignalerna och läsaren ska kunna uppfatta 

dem. Genom att meningarna, styckena och avsnitten i texten är uppbyggda så att de hänger ihop 
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var för sig och dessutom sinsemellan hakar i varandra får texten flyt och en röd tråd (se t.ex. 

Norberg Brorsson 2009:67 ff.; Strömqvist 2007:92; Östlund-Stjärnegårdh 2002:110).  

     Norberg Brorsson (2007:75) och Östlund-Stjärnegårdh (2002) urskiljer tre aspekter på 

textbindning vilka kan användas vid analys av text. För det första visar ordens ledfamiljer hur 

meningarna har ett innehållsligt samband. Textens innehåll knyts samman med hjälp av 

underliggande begrepp (se t.ex. Josephson m.fl. 1990:20 f; Norberg Brorsson 2009:67 ff.; 

Strömqvist 2007:93 f). Man måste till exempel introducera nya företeelser för att sedan kunna 

syfta tillbaka med pronomen i kontextoberoende texter som i textexemplet: Vår katt heter Lina. 

Hon gillar att klösa. Det gillar inte vi, men vi gillar henne. Tema – remat är här Lina- hon- 

klösa- det-henne. Genom att använda tema-remateknik ges texten en framåtriktning. I föregående 

textexempel är meningsinledningen redan given information vilken leder vidare till ny 

information mot slutet av meningen (se t.ex. Josephson m.fl.:22; Norberg Brorsson 2009:69 f).  

     För det andra ska textstoffet, samtidigt som det disponeras, fogas samman till en hel text med 

hjälp av sammanbindningssignaler vilka visar på textens logiska disposition. Signalerna binder 

samman satser eller delar av satsen och meningarna med ord som exempelvis men, och, om, 

däremot (se t.ex. Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2005:24; Strömqvist 2007:95 f).  

     Skribenten behöver dessutom veta hur referentbindningar används för att binda samman ords 

betydelser och syftningar framåt och bakåt i texten. Eleven behöver också har kännedom om hur 

logiska markörer fogar samman meningar, satser och stycken. Det blir ledtrådar som gör att 

texten hänger ihop på global nivå: i berättande texter är till exempel tidsuttryck ofta 

sammanbindningssignaler som visar hur textens stycken och texten som helhet är disponerad (se 

exempelvis Norberg Brorsson 2009:69 f). 

     Ett tredje sätt att markera textens disposition är styckeindelningen, vilken kan markera dels ett 

grafstycke - textens ytnivå, dels den innehållsliga nivån - vad som hör samman logiskt eller 

tematiskt (se t.ex. Östlund-Stjärnegårdh 2002:129, 131). 

 

2.5.4 Språk och stil 
Slutligen är det huvudområdet språk och stil som lyfts fram i modellen för analys av elevtexter. 

Från de mer globala nivåerna blir så det fjärde området mer lokalt. En förutsättning för att 

skribenten ska kunna använda stilistiska medel är medvetenhet om syftet med texten och om 
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mottagarkännedom. Genom att medvetet använda stilmedel kan textens innehåll framhävas, 

vilket också är tecken på skribentens skrivutveckling.  

     Ett exempel på stilmedel är att jobba med kontraster genom att variera meningslängd vilket 

ger texten tempo. Stora variationsmöjligheter ges då skribenten använder huvudsatser och 

bisatser vid meningsbyggnad, vilket i sig kan ses som ett tecken på skrivkompetens. 

Samordningen av satserna kräver en stilistisk säkerhet, och då är ett vanligt förekommande fel 

satsradning. En mer utvecklad text varierar även meningsbyggnaden genom att till exempel lyfta 

fram information i meningens fundament, vilket ger tyngd åt viktiga budskap och omväxling (se 

t.ex. Josephson m.fl. 1990:31; Norberg Brorsson 2009:74; Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 

2005:26; Strömqvist 2007:19). 

     Ytterligare ett exempel på stilmedel är hur skribenten med hjälp av ett varierat ordförråd kan 

bygga ut nominalfraserna. Genom att bygga ut huvudordets bestämningar blir texten mer 

beskrivande vilket leder till mer nyanserade texter. Orden i en text är den tydligaste stilmarkören, 

enligt Josephson m.fl. (1990:45). Eleven behöver ha känsla för ords stilnivå och för skillnaden 

mellan talspråk och skriftspråk samtidigt som ett stort ordförråd och en god morfologisk 

medvetenhet öppnar för en säkerhet hos eleven. Även känslan för ords nyanser där ordval 

koncentrerar, preciserar eller generaliserar budskap är en språkkompetens. En annan aspekt är 

hur eleven varierar ords styrka: luktar/stinker, springa/rusa. Ytterligare en aspekt är ords stilnivå 

i förhållande till talspråk och skriftspråk, formell text och informell text eller genreval. 

Problemet kan vara att hitta det lagom precisa ordet för texten och just tillväxt av ordförråd kan 

ses som en bra mätare på elevers språkkompetens (se t.ex. Josephson m.fl. 1990:43 ff.; Norberg 

Brorsson 2009:72; Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2005:25).  

     På den lokala nivån finns de formella språkliga aspekterna. Bitarna blir enklare att identifiera 

och att värdera som rätt eller fel, en normvärdering. Även om normbrotten inte stör textens 

förståelse, kan de ändå störa läsaren i så stor grad att kommunikationen hindras. Förväntad 

följsamhet mot vedertagna skrivregler så som att skribenten använder korrekt meningsbyggnad, 

korrekt bruk av versaler och gemener och av skiljetecken samt att stavningen följer praxis är 

ännu en del av skriftspråkskompetensen (se t.ex. Josephson m.fl. 1990:29 och 58; Palmér & 

Östlund-Stjärnegårdh 2005:25; Strömqvist 2007:22). 
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     I det här kapitlet har en beskrivning av uppsatsens material och metod gjorts. Jag har även 

försökt närma mig en teoribakgrund för textanalys och bedömning av elevtexter. I kapitel fyra 

kommer ovanstående textanalytiska verktygen att användas för analys av elevtext. 
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3 Material och metod 

I detta kapitel redovisas uppsatsens material och metod. I den första delen presenteras urvalet av 

undersökningens empiriska material genom beskrivning av undersökningens upplägg och 

genomförande samt hur materialet bearbetats. Därefter följer en beskrivning av vald metod samt 

metod- och materialkritik.  

 

3.1 Metod 

Denna studie är en kvalitativ studie med en hermeneutisk tolkningsposition (se t.ex. Dalen 

2008:14; Patel Davidson 1994:25). Undersökningens syfte är att undersöka kvaliteter i elevtexter 

i relation till lärares bedömning. Undersökningens empiriska material består av elevtexter och 

intervju med klassläraren. Eftersom undersökningen är textfokuserad utgör det primära 

materialet slutversionerna av elevtexterna samt klasslärarens kriterier för att bedöma text. Den 

kvalitativa studien bygger på en analys utifrån de textanalytiska verktyg som tillhandahålls av 

Palmér och Östlund-Stjärnegårdh, dvs. helhetsbedömning, innehåll, disposition och sammanhang 

samt språk och stil (se avsnitt 2.5). 

     Som jag nämnt ovan tar jag en hermeneutisk tolkningsposition vid bearbetningen av det 

empiriska materialet. I det här sammanhanget innebär det att jag sätter förståelsen för fenomenet 

bedömning av elevtexter i centrum. Min förförståelse grundar jag på 8 års erfarenhet av 

undervisning i varierande årskurser och fem års erfarenhet som lärarutbildare. Den förförståelse 

jag redan har av fenomenet, min kontext, blir en del av bakgrunden till tolkningen av resultatet 

(se t.ex. Dalen 2008:13; Davidson Patel 1994:25). 

 

3.2 Material 

Undersökningen omfattar ett empiriskt material i form av elevtexter insamlat från en klass i 

grundskolans årskurs fem samt lärarintervjuer. Skolan är belägen på landsbygden och på skolan 

går ca 150 elever från förskoleklass till årskurs sex. Valet av lärare var avgörande för val av 

grupp då jag tidigare haft kontakt med läraren i undervisningssammanhang vilket gjorde att jag 
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visste att hon hade ett intresse av både skrivundervisning och bedömningsfrågor. Enligt läraren 

utgår hon i sin undervisning från ett sociokulturellt perspektiv. Klassen bestod av 19 elever varav 

elva flickor och åtta pojkar. Bortfallet var två elever då dessa inte gav sitt medgivande till att 

delta vilket gjorde att det var 17 elever som deltog i undersökningen. Materialet har 

avidentifierats för att garantera de inblandades anonymitet. 

     Enligt forskningsetisk princip ska undersökningar bygga på respekt för deltagarna vilket 

innebär att informanterna ska informeras om undersökningens syfte och undersökningsmetoder. 

Vid planeringen av undersökningens genomförande informerades skolans rektor av klassläraren 

för att rektor skulle ge sitt medgivande till klassens deltagande i undersökningen. Elevernas 

vårdnadshavare och eleverna informerades muntligt om undersökningen, om att det var möjligt 

att ta tillbaka sitt medgivande och om att elevernas texter skulle avidentifieras.3 När barn 

används som informanter är det viktigt att både vårdnadshavares och barnens samtycke ges, 

därför samlades både föräldrarnas och elevernas skriftliga medgivanden in (se t.ex. Dalen 

2008:20 ff.; Vetenskapsrådet 2002, 2011). 

 

3.2.1 Elevtexterna 
Från de 17 elever som deltog i undersökningen samlades textutkast in både från den pågående 

skrivprocessen och från sluttexterna. Skrivuppgiften var att skriva en fiktiv eller en sann 

självbiografi. På skrivpassen gav läraren och andra vuxna som kunde befinna sig i klassrummet 

kontinuerlig muntlig respons, och det förekom även respons och diskussioner mellan eleverna. 

De andra vuxna kunde till exempel vara lärarkandidat, resurslärare eller speciallärare. Skriftlig 

respons på elevtexterna gavs minst två gånger under skrivarbetet och särskilt inför att eleverna 

skulle överföra de handskrivna texterna till datautskrift.  

     Utifrån lärarens värdering av de tre starkaste samt de tre svagaste slutversionerna av 

självbiografin, gjorde jag sedan ett urval av tre texter som utgör undersökningens primära 

material tillsammans med resultatet från lärarintervjun. Av de tre texter som här får representera 

fallstudiens texter är text A och text B värderade som starka texter och text C värderad som en 

svag text av läraren. Jag valde ut en stark text, text A, som får representera de starka texterna och 

en svag text, text C, som får representera de svaga texterna. I värderingen av text B uppfattar jag 
                                                           
3
 Se bilaga två och tre. 
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en skillnad mellan den språkvetenskapliga analysen och lärarens värdering och därför ser jag text 

B som en intressant text att ta med i undersökningen. Lärarens bedömning av sluttexterna var 

ämnad för att utveckla elevernas fortsatta skrivande och kan därmed ses som en formativ 

värdering. I urvalet finns inga aspekter som tar hänsyn till informanternas kön. Eftersom läraren 

kände sina elever väl och hade arbetat med texterna tillsammans med eleverna var det omöjligt 

att anonymisera texterna inför lärarens värdering. Det primära undersökningsmaterialet, de 

utvalda elevtexterna, har transkriberats till digital form för att underlätta analys. 

Transkriptionerna har skett utan rättning av stavfel och skrivfel.  Analysen av texterna har sedan 

skett med hjälp av de språkteoretiska modeller som beskrivs i kapitel två. I kapitel fyra redogör 

jag för resultatet av elevtextanalyserna i jämförelse med lärarens bedömningskriterier, vilka 

framkom i lärarintervjun. 

 

3.2.2 Lärarintervju 
Som tidigare nämnts är lärarintervjun en del av det primära materialet. Klassläraren har  

1–7-lärarexamen med inriktning på svenska och samhällsorienterande ämnen. Dessutom har hon 

13 års yrkeserfarenhet. På skolan är klassläraren ämnesansvarig för svenska och har även 

uppdraget som utvecklingspedagog.  

     Samtal fördes löpande under undersökningens gång med klassläraren om skrivuppgiftens 

upplägg och undervisningsmål. Vid två tillfällen gjordes semistrukturerade intervjuer i syfte att 

undersöka hur skrivuppgiften var planerad och vad som karaktäriserar de elevtexter som läraren 

värderar som starka respektive svaga.4 Den första intervjuerna gjordes 2010-11-09 och den andra 

2010-12-09. Resultatet av vad som framkom som viktiga kvaliteter i elevtext i lärarens värdering 

är en del av analysen av materialet i kapitel 4. 

 

3.3 Metod- och materialkritik 

Till skillnad från kvantitativa undersökningar försöker kvalitativa undersökningar fördjupa 

förståelsen av ett fenomen i en given grupp. Empirin i den här kvalitativa undersökningen består 

                                                           
4
 Se bilaga fyra. 
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av tre utvalda elevtexter, och två lärarintervjuer. Utifrån det begränsade materialet kan man dock 

inte dra några allmänna slutsatser om alla femteklassares texter eller alla lärares sätt att bedöma 

elevtexter, men undersökningens analys utgår från tidigare forskning om förståelsen för 

fenomenet bedömning av elevtexter. Det smala empiriska underlaget gör att undersökningen får 

karaktären av en fallstudie. Utifrån de data som undersökts kan vissa slutsatser dras som skulle 

kunna ligga till grund för större undersökningar för att se om det finns fler aspekter att beakta vid 

analys av kvalitet i elevtext (se exempelvis Patel Davidson 1994; Rienecker Jörgensen 2009).  

     Eftersom jag själv har erfarenhet av undervisning och bedömningsfrågor blir min egen 

förståelsehorisont en del av förståelsen av undersökningens resultat. Jag hoppas dock att min 

egen förförståelse utvecklar tolkningen av resultatet, snarare än begränsar det. Samtidigt finns 

risken med solidaritetsproblemet där närhet till informanterna skulle kunna påverka tolkningen 

och resultatets framställning (se exempelvis Dalen 2008:13, 18). Jag vill påstå att det inte har 

varit ett problem då jag i resultatet distanserat elevtexterna från undervisningssituationen, och 

dessutom har jag strikt särskilt lärarens värderingar från mina analyser och bedömningar. 

     Faktorer skulle kunnat påverka de kvaliteter som lyfts fram som underlag för bedömningen av 

elevtexterna är att den lärare som ingår i fallstudien har ett intresse av bedömningsfrågor, lång 

undervisningserfarenhet och god ämneskompetens. Dessutom finns det även en risk att jag 

genom mina intervjuer direkt eller indirekt påverkade läraren. Undersökningens resultat skulle 

kanske sett annorlunda ut med en annan lärare.  

     Den del av det empiriska materialet som består av elevtexter är begränsat till analys av 

slutprodukten. Skrivandet av texterna ingick i en kontext där faktorer som till exempel lärarens 

tankar om undervisningsupplägg och mål med skrivuppgiften, elevernas målmedvetenhet och 

egna tankar om bedömning och skrivande skulle ha breddat undersökningen. Det var svårt att 

bortse från elever och undervisning i min tolkning av lärarens utsagor och vid analys av texterna. 

Samtidigt skulle då undersökningen blivit för omfattande. 

     Eftersom det här är en fallstudie är underlaget smalt, men resultatet av analyserna ser jag som 

relevant. För mer exakta analyser skulle jag kunnat använda olika metoder för textanalys som 

performansanalys, positionsscheman eller läsbarhetsindex (LIX). Jag hade då uppnått större 

exakthet i analysen men samtidigt ville jag använda ett sätt att analysera som ligger nära lärares 
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praktik med förhoppningen om att det sätt jag gör elevtextanalyserna på även på ska kunna 

användas som ett didaktiskt instrument för lärare.  



19 

 

4 Resultat  

I det här kapitlet kommer språkteoretisk analys av kvaliteter i elevtexter att jämföras med 

lärarens kriterier vid bedömning av elevtext. Inledningsvis analyseras fallstudiens resultat från 

lärarintervjuerna med att lärarens kriterier för att beskriva kvaliteter i elevtexter presenteras. 

Kapitlet fortsätter med analys av elevtexter. Urvalet av de aspekter som beaktas vid 

elevtextanalyserna vilar på resultatet av vad som framkom som viktiga kvaliteter i elevtext vid 

intervjuer med klassläraren.  

 

4.1 Lärarens kriterier  

Vid analys av den information som insamlades vid intervjuerna framkommer lärarens tankar om 

vad som kännetecknar starka texter och svaga texter. Hon fick även i uppdrag att lista de kriterier 

hon såg som viktiga att ta hänsyn till. De kriterier läraren pekat på som de viktigaste kvaliteterna 

vid bedömning av elevtext är angivna utan inbördes rangordning. Läraren uppger att hon stödjer 

sig på sin ämneskompetens och på riktlinjerna för bedömning av de nationella proven i årskurs 

fem i sitt urval av de viktigaste kvaliteterna. Resultatet av vad som framkom som viktiga 

kvaliteter i elevtext i lärarens värdering framkommer i stycket nedan där radrubrikerna är 

informantens egna formuleringar, och definitionerna är mina tolkningar av lärarens uppfattningar 

med stöd av minnesanteckningar från lärarintervjun. 

Innehållet har en röd tråd 

 Med kriteriet röd tråd tolkar jag att läraren menar att texten ska handla om det som instruktionen 

föreskriver eller det som textens tema handlar om. Läraren beskriver det som att ”texten ska inte 

leda in på sidospår utan hålla fokus. Det är lätt att elever börjar associera och dra iväg med sina 

berättelser allt eftersom de kommer på”. Varje stycke ska också ha eget fokus. 

 

Korrekta meningar, med stor bokstav och punkt 

Ett annat kriterium som läraren lyfte fram som tecken på en god text var ”korrekta meningar med 

stor bokstav och punkt”. Läraren pekar på att meningarna ska vara lätta att förstå och lagom 
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långa. Läraren nämner problemet med att elever ser bisatser som meningar. Utifrån intervjun 

tolkar jag att läraren vidgar innehållet i kriterieformuleringen till att även innefatta rätt 

användning av gemener och versaler överhuvudtaget och kunskap om hantering av andra 

skiljetecken. 

 

Texten har en disposition med inledning, avslutning och styckeindelning 

Det här är ett kriterium där uppgiftsbeskrivningen spelar stor roll, poängterar läraren. 

Instruktionen ger vägledning till innehåll och till textens röda tråd. Inledningen ska vara tydlig 

och avslutningen av texten ska runda av innehållet så det märks att texten är slut. Läraren pekar 

på vikten av både grafisk och tematisk styckeindelning då hon menar att ”varje stycke ska ha ett 

eget innehåll och det ska vara mellanrum mellan styckena”. 

 

Texten ska ha ett varierat språk  

I min tolkning av lärarens utsagor ser jag som att med kriteriet varierat språk menar läraren 

variation av meningarnas fundament och mer beskrivande texter där eleven använder adjektiv för 

att bygga ut huvudordets bestämningar och synonymer. Det är också bra om inledningen på 

meningen varierar så det inte bara blir ”och sen …” och om eleven använder synonymer för att 

variera orden. En del av en mer utvecklad skriftspråkskompetens är att kunna hantera bisatser 

och undvika satsradning. Läraren påpekar återigen att ibland blir meningarna så långa och 

invecklade att de blir svåra att läsa.  

 

Vanliga ord ska vara rättstavade 

 Ytterligare ett kriterium som lyftes fram av läraren var att vanliga ord ska vara rättstavade. Jag 

tolkar läraren som att eleven så småningom ska utveckla en känsla för stavning och ha kännedom 

om vanliga stavningsregler men att den även ska veta hur man tar reda på hur ett ord stavas. 

”Genom att eleverna skriver in sina texter på dator blir det inte så viktigt för dem att stava rätt på 

egen hand eftersom datorn markerar felen, men eleven ska kunna komma på vad stavfelet är så 

de måste ändå ha en godtagbar stavning”, påpekar läraren.  
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Texten ska inte vara för kortfattad 

Slutligen kommer kriteriet på textlängd. Läraren menar att genom att texterna är lite mer 

omfattande blir de också mer innehållsrika. Jag upplever att läraren starkt pekar på att en 

förutsättning för att skrivande ska vara roligt och för att det ska bli innehållsrika texten är att det 

förberedande skrivarbetet bäddar för att bygga ut innehållet, därför är redan introduktionen av 

skrivuppgiften viktig. Eleverna behöver se olika typer av texter, se goda exempel på klassens 

texter och träna på olika moment eller sätt att skriva för att det ska gå lättare. Sedan är 

responssamtal en grund för samtal om hur texten kan vidareutvecklas. ”Jag ser hur mina 

kommentarer märks i texterna”, påpekar läraren.   

 

4.2 Analys av elevtexter 

De elevtexter som ingår i analysen är resultatet av en skrivuppgift där eleven skulle skriva en 

självbiografi med frivilliga fiktiva inslag. Arbetet med uppgiften pågick under en längre tid. 

Under perioden fanns genomgående explicita undervisningsinslag om genren självbiografi och 

om skrivandet som process. Eleverna visste om lärarens mål med skrivuppgiften och de gjorde 

en utvärdering efteråt av skrivuppgiften och av sitt eget arbete. Läraren menar att hon i sin 

undervisning utgår från ett sociokulturellt perspektiv vilket jag utifrån hennes beskrivning av 

skrivuppgiftens genomförande stämmer in i.  

     Skrivuppgiften introducerades genom att läraren visade på ett exempel på en självbiografi och 

berättade om vad som utmärker genren. Det gjordes sedan löpande återkopplingar till 

introduktionstillfället och fler exempel på självbiografier lästes. Som en del av förberedelsen 

inför skrivandet visade läraren på fem planeringsrutor vilka skulle vara en del av textens innehåll 

och struktur. Eleverna skrev en första kladd i sin skrivbok. De fem rutorna var: 

 

 

 

 

Berätta om 

ett gammalt 

minne 

Berätta ett 

minne till 

Berätta om 

ett miss-

lyckande 

Berätta om 

när du 

föddes 

Gör ett 

lyckligt slut 
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     Texterna är självbiografiska med eventuella fiktiva inslag och de har framställts i berättande 

och beskrivande form. Då det inte alltid går att utläsa om eleven har lagt in fantasiinslag i sin text 

kan vissa av elevernas texter sägas ingå i genren faktion5. 

     Avsnitten om respektive elevtext inleds med en textanalys som utgår från Östlund-

Stjärnegårdhs huvudområden (se kapitel 2) och avslutas med klasslärarens bedömning och en 

jämförelse av språkteoretisk analys och lärarens kriterier. I varje avsnitt finns den scannade 

elevtexten med. 

     I analyserna anges elevcitat med citattecken och refereras till med bokstav och radnummer 

inom parentes.  

                                                           
5
 Faktion är en blandning av fakta och fiktion. 
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4.2.1  Elevtext A 

 

Helhetsbedömning 

Texten följer den självbiografiska genren då eleven skildrar delar av sitt liv och är främst en 

beskrivande text. Genom att det finns ett kommunikativt sammanhang är texten till stor del 

självbärande och kan förstås av en läsare som inte känner till så mycket om eleven, vilket gör att 
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texten har ett mottagarperspektiv. Det förekommer en metakommentar satt inom parentes ”(Inte 

för att jag kommer ihåg detta)” (A2), vilket ökar den kommunikativa funktionen. Personer 

presenteras till exempel som ”mina syskon” och ”min pappas kusin” (A1 och 2) Som jag tidigare 

nämnt är skolan belägen på landsbygden och vi kan göra kopplingen att elevens ”hemma” 

(exempelvis A2) kan innefatta att ha hästar och ridläger. Textens kognitiva funktion bärs upp av 

förklaringar som vad det innebär att tävla på islandshäst, om hur det gick till då skribenten och 

hästen Djarfur blev diskriminerade på en tävling och vid beskrivningen av ridlägret. Tankar som: 

”det är rätt synd, men det är okej för att jag skulle inte utvecklas så mycket med honom mer” 

(A31), visar på textens sociala funktion då eleven beskriver det som är viktigt för henne. 

 

Textens innehåll 

Vad det gäller textens innehåll, följer elevtext A skrivuppgiftens instruktion. Jag uppfattar att 

uppgiftens utformning blir en vägledning för hur texten byggs ut och håller fokus. Det handlar 

om elevens hästintresse, förutom i inledningen. Instruktionen var att inledningen skulle handla 

om elevens födelse. Texten följer uppgiftsinstruktionen även om inledningen inte håller 

innehållsmässigt fokus på hästintresset. Den välvillige läsaren skulle dock kunna notera att 

texten ofta återkommer till elevens hemmiljö och på så vis håller texten en linje. Texten är 

tillräckligt lång för att bli innehållsrik och håller fokus på innehållet. Som förstärkning till 

textens innehåll finns en hästbild infogad. Elevtext A har 33 rader. 

 

Disposition och sammanhang 

I elevtext A har varje stycke en egen kärna och styckindelningen används tematiskt. Sedan binds 

styckena samman av tidsuttryck som: ”Våren 2009 (A10), En gång (A15), I somras (A21) och” i 

nuläget” (A31). Till viss del binds meningarna inom styckena samman genom tematisk bindning 

som ”Våren 2009 började jag tävla på vår islandshäst Djarfur. Att tävla Islandshäst innebär …” 

(A10) eller exemplen från första stycket ”Ett rätt gammalt minne …” (A5), ”Då …” (A5), ”Det... 

” (A6). Även sammanbindning av satser inom lite längre meningar förekommer även om eleven 

flera gånger gör satsradning. Centralt i texten är ordet hästar och ord knutna till företeelser runt 

hästar som till exempel i femte stycket: ”ridläger, ridvana, långritter och hagar/boxar”.  
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Språk och stil 

Texten håller en skriftspråklig stilnivå även om ett undantag finns med ordet ”kolla”( A18). 

Huvudsakligen är meningarna högertunga med den mesta informationen till höger om det fininta 

verbet så som i exemplet ”Det kom barn i ålder 9–14 år … ” (A23) även om viss variation av 

meningsfundamenten förkommer som ”En speciellt rolig sak var långritterna …” (A24). Värt att 

notera är också förekomsten av konjunktionen ”men” på fundamentplats (A6, A7, A13 och A19) 

som ett exempel på ett drag som gör att texten upplevs som vardaglig i sitt tilltal. 

Meningslängden i texten varierar och det förkommer bisatser även om meningarna övervägande 

består av huvudsatser. För att ge texten mer flyt skulle fler av de korta meningarna kunna fogas 

samman. Nominalfraserna är till viss del utbyggda med bestämningar som ”väldigt många nya 

vänner” (A26),” rätt synd” (A31) eller ”ledsna miner” (A17). Det finns inga stavfel i texten, 

vilket kanske kan förklaras med att sluttexten är inskriven på dator, men däremot förkommer 

bruk av versal fyra gånger (A1, A5, A10, A24,) då det skulle varit gemen och åtminstone sex 

meningsbyggnadsfel. Meningsbyggnadsfelen består huvudsakligen av att två huvudsatser 

sammanfogas utan konjunktion eller med konjunktion men utan kommatering, alltså satsradning. 

Utropstecken används två gånger, parentes runt tilltal en gång och citattecken används runt ordet 

”hovböld” (A19) vilket är exempel på hur eleven kan använda enkla stilmedel för att lyfta 

textens innehåll. 

 

Lärarens bedömning 

Elevtext A är bedömd som en stark text av läraren. De kvaliteter som läraren pekar ut som starka 

kvalitéer i Elevtext A är den tydliga inledningen och avslutningen. Texten har en röd tråd genom 

att den handlar om elevens hästintresse. Läraren pekar ut varierat språk och korrekta meningar, 

den korrekta stavning samt den riktiga styckeindelningen som ytterligare styrkor i texten. 

Bildvalet blir en förstärkning av innehållet då den föreställer den ena av de två hästar texten 

handlar om.  

 

Jämförelse av språkteoretisk analys och lärarens värdering vid bedömningen av elevtext A 

Vid en jämförelse av språkteoretisk analys och lärarens kriterier vid bedömningen av elevtext A 

kan likheter ses vad det gäller att lyfta fram textens disposition och innehållsliga fokus. Den röda 
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tråd som läraren nämner som en av textens styrkor förtydligar läraren med att texten handlar om 

elevens hästintresse. Bildvalet förstärker textens hästtema. Överensstämmelse råder även vad det 

gäller den goda stavningen och styckeindelningen.  

     Den språkteoretiska analysen och lärarens värdering stämmer i stort sett överens. Skillnader 

som kan utpekas är till exempel att läraren inte noterar att det inledande stycket visserligen följer 

uppgiftskonstruktionen men att det inte anknyter till textens tema. I lärarens värdering lyfts de 

korrekta meningarna som en styrka, men där visar den språkvetenskapliga analysen att 

meningsbyggnadsfel förekommer flera gånger och att bruket av versal och gemen förväxlas två 

gånger (A1, A5, A10, A24,). I lärarens värdering syns inte textens funktion som en styrka då 

textens funktion, mottagar- och genreperspektiv inte kommenteras. Inte heller kommenteras 

textens sammanbindningssignaler som finns både mellan stycken och inom stycken.  

    Kanske kan skillnaderna förklaras med att i lärarens beskrivning av kriterierna finns inte 

helhetsbedömning av texten med som ett uttalat kriterium och definitionen av den röda tråden är 

något smal då vikten av sammanbindningssignaler inte finns uttalat.  
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4.2.2 Elevtext B 

 

Helhetsbedömning 

Elevtext B är en beskrivande, självbiografisk text som genom sitt mottagarperspektiv får en 

kommunikativ funktion. Texten är självbärande och kan förstås av en utomstående läsare. Ett 

exempel på hur eleven tar hänsyn till läsaren är att när ”Alexander” (B4) förs in i texten 

presenteras han som en barndomskompis som skribenten tycker om att leka och bygga lego med. 

Textens kognitiva funktion är mindre framträdande men däremot är den sociala funktionen 
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tydligare.  Exempelvis visar texten på kompisskapet med Alexander genom beskrivningen 

”Alexander och jag lekte ganska mycket när vi var små” (B4) och hur kul skribenten tycker det 

är att bygga med lego genom att uttrycka ”Jag gillar fortfarande väldigt mycket lego” (B15). Jag 

uppfattar att eleven genom att berätta i det avslutande stycket att när han fyller 11 år kommer han 

att önska sig mer lego, stärker den sociala funktionen.  

 

Textens innehåll 

Texten följer uppgiftskonstruktionen precis med planeringsrutorna som stöd för innehållet i varje 

stycke. Texten handlar om lego och om kompisen, förutom i det inledande stycket. Inledningen 

speglas i det avslutande stycket genom att återkomma till födelsedagen och därigenom uppfattar 

jag att texten innehållsmässigt har ett fokus och berättar relativt mycket, även om elevtext B med 

sina 16 rader är kortare är elevtext A. I slutet av texten finns infogat en Legologotyp med stark 

röd bakgrund som förstärker textens legotema och med textens rubrik i  starkt grönt blir logotyp 

och rubrik en del av textens layout. Texten består av 16 rader. 

Disposition och sammanhang 

I texten finns fem relativt korta stycken som är mellan en och fem meningar långa. Jag uppfattar 

att varje stycke har ett eget tema, men de är inte så starkt sammanbundna av signaler. Stycke ett 

har temat födsel, stycke två berättar om kompisen Alexander och legolek, stycke tre tar upp ett 

legominne, stycke fyra berättar om ett legomissöde och det avslutande stycket handlar om 

kommande födelsedag. Till viss del finns sammanbindningssignaler i det styckinledande ordet 

”När” (B8 och B11). Den tematiska bindningen inom styckena är relativt svag men det 

förekommer som exempelvis i stycke fyra där inledningen ”När Alexander tappade mitt 

legopack blev jag ledsen. Det var … Sen låg …” (B11). Sammanbindning av satser görs tre 

gånger (B1, B13 och B15) varav två blir meningar med satsradning (B1 och B15). I meningen 

utan satsradning blir det syftningsfel då ”det” i andra satsen syftar på skeppet i föregående sats, 

men eleven menar att syfta på legopacket: ”Vi var i mitt rum när han tappade legopacket. Han 

kastade en kula sen träffade skeppet, och då ramlade det i golvet” (B13). Textens tema är 

kompisen och legobyggande. Vid något tillfälle byggs ledfamiljer ut som vid ”Alexander och jag 

…”, ”Vi…” (B4 och B5). 
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Språk och stil 

Texten kan upplevas som vardaglig, men stilen är anpassad till genren och texten håller en 

skriftspråklig stilnivå. Möjligtvis skulle orden ”gillar” (B15) och ”sen” (B13) kunna vara 

undantag. Meningarna är genomgående högertunga. De högertunga meningarna med den flitiga 

förekomsten av de inledande orden ”Jag”( B1 och B15) fem gånger och ”Vi”( B5 och 12) tre 

gånger gör att texten kan upplevas som lite tjatig. Här skulle meningarnas fundament kunna 

varieras och även meningarna skulle kunna sammanbindas i större utsträckning för att ge texten 

mer variation. Även utbyggnad av nominalfraserna skulle ge texten variation. Ett försök till mer 

beskrivande text görs i meningen ”Jag gillar fortfarande väldigt mycket lego” (B15), men där blir 

det svårigheter med var bestämningen ska stå. I den här varianten förstår vi att eleven gillar 

mycket lego, men av kontexten skulle det kunna uttolkas som att han fortfarande gillar lego 

väldigt mycket. Ett ordföljdsfel blir en felaktig mening ”När jag fick mitt första legopack av 

pappa det var jätteroligt” (B8). Meningen skulle kunnat formuleras ” När jag fick mitt första 

legopack av pappa var det jätteroligt” eller om det är bisats och huvudsats som växlat plats. I så 

fall skulle meningen bli ”Det var jätteroligt när jag fick mitt första legopack av pappa”. 

 

Lärarens bedömning 

Även elevtext B är bedömd som en stark text av läraren. I elevtext B är de kvaliteter som läraren 

särskilt pekar inledningen och avslutningen som genom att återkomma till födelsedagen håller 

ihop texten. Läraren pekar på textens röda tråd. Ytterligare styrkor är de korrekta meningarna 

och den goda stavningen samt den riktiga styckeindelningen med blankrad. Hon lyfter även fram 

det varierade språket i texten som en styrka. Bilden med Legologgan passar bra till textens 

övriga innehåll. 

 

Jämförelse av språkteoretisk analys och lärarens värdering vid bedömningen av elevtext B 

Vid värderingen av elevtext B kan likheter mellan den språkteoretiska analysen och lärarens 

kriterier ses främst vad det gäller textens disposition och det innehållsliga fokuset. Sluttexten har 

endast ett stavfel vilket kan ses som tecken på god stavning och styckeindelning med blankrad 

används. Den infogade bilden samspelar med texten. 
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     Däremot kan skillnader i värderingen ses på flera punkter. Läraren pekar ut den röda tråden 

som en styrka vilket blir samstämmigt med lärarens värdering då det i dennes definition framgår 

att med den röda tråden menas följsamhet till instruktionen och innehållsligt fokus, men i den 

språkvetenskapliga definitionen finns dessutom krav på sammanbindningssignaler. Det skulle 

kunna tolkas som att elevtext B brister på den punkten både vad det gäller sammanbindning 

mellan stycken och inom stycken. Vidare nämner läraren de korrekta meningarna, där även 

förväntan på variation finns med i lärarens definition, som en av textens starka kvaliteter. Där 

visar den språkvetenskapliga analysen att det finns en del brister vad det gäller meningsbyggnad 

och att variationen i meningsbyggnaden inte är särskilt stor. I elevtext B finns ett syftningsfel 

(B13) som stör läsförståelsen av texten. Dessutom skulle även utbyggnad av fraser i större 

utsträckning ge en mer beskrivande text. Textens funktion, mottagar- och genreperspektiv 

kommenteras inte. 

     Kanske skulle skillnaderna kunna förklaras med att läraren även väger in andra faktorer som 

att den här texten blev starkare än elevens texter annars brukar vara, eller elevens motivation i 

slutbedömningen. Enligt läraren var elevtext B starkare än vad elevens texter brukar vara. 

Lärarens dubbla roll som uppmuntrande och stödjande under processens gång för att sedan få 

rollen av domare kan påverka till en generösare bedömning. Skillnaderna mellan lärarens 

värdering av elevtext B som en stark text och min analys som snarare pekar på att texten har 

vissa brister skulle kunna förklaras med att lärare (i det här sammanhanget jag) ofta bedömer 

texter skrivna av okända elever hårdare (Östlund-Stjärnegårdh 2002: 182 ff). 
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4.2.3 Elevtext C 

 

Helhetsbedömning 
Text C följer uppgiftens instruktion genom att det är en beskrivande text i den självbiografiska 

genren. Mottagarperspektivet är svagt vilket gör att den kommunikativa funktionen blir svag. 

Läsaren behöver känna till en del om eleven för att förstå texten fullt ut. Till exempel presenteras 

personerna bara med namn vilket gör det svårt att veta vilka ”Arne och Maria” (C1) eller 
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”Samuel” (C2) är. Eftersom Arne och Maria åker till BB kanske man kan dra slutsatsen att det är 

elevens föräldrar och de återkommer i texten, men Samuel dyker inte upp igen. Vid incidenten 

med tvättkorgen (C4) blir det också lite svårt att förstå handlingen för den oinvigde läsaren, då 

företeelser som ”någon annan” (C6), ”dagis ekonomi” (C6) och ”leka med svärd” (C8) planteras. 

Texten har en svag kognitiv funktion, men den skulle kunna stärkas genom att ovanstående 

företeelser förklaras. Den sociala funktionen uppfattar jag främst genom att eleven nämner sina 

intressen som badminton och att spela trummor, men läsaren får inte veta så mycket om elevens 

reflektioner och tankar.  

 

Textens innehåll 

Då det gäller uppgiftskonstruktionen med de fem planeringsrutorna bryter elevtext C mot 

instruktionen. Texten har bara fyra stycken som vart och ett har ett fristående tema. Texten har 

alltså inte ett övergripande innehållsligt tema. Det första stycket handlar om elevens födsel och 

sedan leder texten vidare in på andra stycket som handlar om ett tidigt minne med en incident 

med en tvättkorg. Det tredje stycket handlar om ett badmintonminne och det avslutande stycket 

handlar om framgång på trumträningen. I slutet av texten finns en bild på en ung man, som 

skulle kunna tolkas vara musiker och på så vis kan en parallell dras till trumspelet. Bilden 

föreställer med stor sannolikhet musikern Jon Bon Jovi i bandet Bon Jovi som gjort och framfört 

sången Living on a prayer som eleven nämner i sin text. Bilden har alltså mycket stark 

anknytning till texten och eleven vidgar även textens innehåll med hjälp av bilden. Här krävs 

dock förkunskaper hos läsaren för att denne ska kunna göra den tolkningen.  Elevtext C har 15 

rader. 

 

 

Disposition och sammanhang 

I texten finns tre korta stycken och ett mer utbyggt. Varje stycke har ett eget tema och markeras 

med blankrad. Texten har inte en tydlig övergripande textbindning vilket gör att textens röda tråd 

blir svår att finna. Styckena är inte sammanbundna till en helhet, men inom stycke två finns en 

starkare temabindning: ”Mitt i natten fick Arne och Maria åka till BB. På BB så var ...” (C1) 

eller i exemplet från andra stycket ”Tyvärr så fastnade jag i tvättkorgen. Sedan så […]. Då 
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frågade han […]. En kvart senare […]. Då såg hon […]” (C4 – 9). Sammanbindning av satser 

förekommer i tre meningar (C5, C7 och C8) och i två av meningarna görs satsradning. 

Ledfamiljer förekommer i någon mån som i exemplen ” någon annan …”, ”han” (C6) eller 

”Living on a prayer”, ”den” (C14 och C15). 

 

Språk och stil 

Textens stilnivå är skriftspråklig med undantaget av ordet ”testade” (C4). Stilen är vardaglig och 

anpassad till genren. Meningsbyggnaden varierar genom att omväxlande vara höger- eller 

vänstertunga. Information lyfts fram i fundamenten som i meningen ”På min första 

badmintonmatch slog jag hela tiden för långa bollar …” (C11).  Även meningslängden varierar 

och bisatser förekommer.  Utbyggnaden av nominalfraserna är tunn och här skulle texten kunna 

stärkas genom att skrivas mer beskrivande vilket skulle leda till en mer nyanserad och 

innehållsrik text. Ordet ”så” förekommer som avgränsning till meningsfundamenten sex gånger 

(C2, C4, C5, C11 och C14) vilket kan upplevas som en upprepning. Ett uteslutande av ordet ”så” 

eller ett kommatecken istället, skulle kunna lyfta texten.  Ordet ”så” används även två gånger 

som meningsinledare som i exemplet ”Så jag förlorade varenda match …” (C12). Texten har 

inga stavfel, men en särskrivning finns ”dagis ekonomi” (C6).  

 

Lärarens bedömning 

Elevtext C är bedömd som en svag text av läraren. Brister i kvaliteter läraren pekar på i elevtext 

C är att texten inte följer den röda tråden, utan snarare radar upp minnen. Minnena beskrivs 

kortfattat. Att inledningen inte hör ihop med det övriga innehållet lyfts och även avsaknaden av 

avslutning på texten. Meningar och stavning får omdömet okej. Läraren tillägger i sin värdering 

att eleven fått mycket respons och uppmuntran för att kunna prestera texten.   

 

Jämförelse av språkteoretisk analys och lärarens värdering vid bedömningen av elevtext C 

De likheter i värderingen av elevtext C som skulle kunna utläsas är att bristerna i disposition och 

sammanhang gör att texten saknar röd tråd, för att uttrycka det med lärarens ord. I svårigheten 

med textens sammanhang finns också det spretiga innehållsliga fokuset mellan styckena och att 

innehållet inte byggs ut till en mer beskrivande text. Texten följer inte uppgiftskonstruktionen 
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med de fem planeringsrutorna vilket gör att texten inte har ett avslutande stycke. Läraren nämner 

inte hur den infogade bilden fungerar i samspel med texten vilket hon gör i värderingen av de två 

andra texten.  

     Skillnader i värderingen är att trots att texten inte har något stavfel får stavningen endast 

omdömet okej av läraren, och även meningarna får omdömet okej. I lärarens kriterium för 

korrekta meningar ligger att meningarna ska vara lätta att förstå och lagom långa, med 

varierande inledningar och stor bokstav och punkt (minnesanteckningar 2010-11-09).  Vid den 

språkteoretiska analysen är just en av textens styrkor den varierade meningsbyggnaden. Endast 

ett fel förekommer som skulle kunna tolkas som satsradning eller miss att sätta ut stor bokstav 

och punkt vid ” … varför jag skrek så mycket då sa Arne …” (C7), men läsarens förståelse störs 

inte. Slutsatsen skulle kunna dras att läraren i värderingen av sluttexten även väger in värderingar 

från skrivprocessens gång och kanske snarare ser textens brister än textens förtjänster. Textens 

funktion, mottagar- och genreperspektiv kommenteras inte och inte heller det korrekta bruket av 

blankrad vid styckebrytning.  

     Kanske kan skillnaderna i bedömningen förklaras med den kommentar läraren gett om att 

eleven fått mycket hjälp med texten. I så fall vägs även kriterier från själva skrivprocessen in i 

bedömningen av sluttexten.  
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5 Sammanfattande diskussion 

Undersökningens primära syfte är att studera kvaliteter i elevtexter och ställa i relation till lärares 

bedömning av elevtexterna. Här i diskussionskapitlet kommer jag att sammanfatta 

undersökningens resultat genom att besvara frågan om vad som karaktäriserar de elevtexter 

läraren värderar högt respektive lågt genom att jämföra lärarens kriterier med de resultat som ges 

av de språkvetenskapliga verktygen. I min analys utgår jag från Östlund-Stjärnegårdhs 

huvudområden (2002). Kapitlet avslutas med en diskussion om bedömningsfrågor.’ 

 

5.1 Helhetsbedömning  

Texterna i min undersökning utgår från en styrd skrivuppgift där eleverna gavs flera exempel på 

vad genren självbiografi kan vara och genom att uppgiften i sig var styrd, så fick eleverna ett 

stöd att luta sig mot (se t.ex. Liberg 2009; Norberg Brorson 2009). Eleverna visste att deras 

texter skulle komma att ingå i min undersökning och som textexempel i lärarutbildningen, men 

texterna skulle även läsas upp för klassen och användas vid utvecklingssamtal. Enligt läraren 

fanns det en medvetenhet hos eleverna om hela skrivsituationen inklusive mottagarperspektivet, 

vilket gör att texterna fick en funktion (se t.ex. Josephson m.fl. 1990; Liberg 2009, 2010; 

Östlund-Stjärnegårdh 2002). Här pekar dock Norberg Brorson (2002: 251) på att texter med 

personligt innehåll skrivna inom skolans kontext kan ge elever problem med att avgöra vem som 

är den tänkta mottagaren och kanske är det den faktorn som ger författaren av elevtext C 

svårigheter med mottagarperspektivet och textens kommunikativa funktion.  

     Genom att det fanns en mottagar- och en genremedvetenhet kunde eleverna anpassa texten 

därefter (se t.ex. Ledin 1996; Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2005; Strömqvist 2007). Medvetet 

eller omedvetet pekar läraren ut vad som är viktigt genom undervisningen eller genom sin 

respons (Norberg Brorson 2009). Eleverna som ingick i undersökningen hade en god 

medvetenhet om vad som läraren såg som viktigt i deras texter, enligt läraren, och eleverna var 

vana vid att återkomma till sina texter för att utveckla dem. Här vill jag framföra vikten av 

lärarens kunskap om text och bedömning som en faktor för elevers skrivutveckling.  
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     Läraren pekade inte särskilt ut området helhetsbedömning som ett kriterium för sin värdering, 

men i definitionen av kriteriet Texten ska inte vara för kortfattad tolkar jag att det finns ett 

helhetsperspektiv. Utifrån min tolkning av lärarintervjun bygger läraren redan vid planeringen av 

skrivuppgiften in ett helhetsperspektiv där textens funktion, mottagaranpassning och 

genremedvetenhet ingick, så som till exempel Liberg (2001) beskriver. Sedan styrdes texterna i 

den riktningen genom undervisning, skrivuppgiftens upplägg med planeringsrutorna och genom 

löpande respons (se t.ex. Liberg 2001; Strömqvist 2007:19). Den formativa bedömningen blir då 

ett sätt för läraren att se hur den fortsatta undervisningen ska se ut både för den individuella 

eleven och för gruppen (Korp 2003: 77 ff.). 

     På så vis uppfattar jag att det finns en indirekt överensstämmelse mellan de språkteoretiska 

definitionerna på vad en helhetsbedömning kan vara och lärarens värdering av kvaliteter i 

elevtext.  

 

5.2 Textens innehåll 

Då det gäller lärarens definition av huvudområdet textens innehåll och den språkvetenskapliga 

definitionen finns en tydligare samstämmighet där följsamhet till instruktionen, innehållsrikedom 

och ett tydligt tema för texten kan ses som mått på kvalitet (se till exempel Östlund-Stjärnegårdh 

2002). Den ofta nämnda röda tråden skulle delvis kunna ingå i det här området.  

     Här nämns även textlängd som ett mått på kvalitet då längre texter kan bli mer innehållsrika 

(se till exempel Östlund-Stjärnegårdh 2002). Läraren menar att genom att texterna är lite mer 

omfattande blir de också mer innehållsrika.  

     Det finns möjlighet att uttolka att två av kriterier som i styrde lärarens värdering av elevtext 

skulle kunna finnas här, nämligen fokus på innehåll och den röda tråden.  

 

5.3 Disposition och sammanhang 

Även inom området disposition och sammanhang finns en viss överensstämmelse. Den 

språkvetenskapliga analysen lyfter fram kvaliteter som tydlig textbindning på såväl övergripande 

som lokal nivå som viktiga. Det skulle kunna ses som ett språkvetenskapligt bidrag till att 
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förtydliga den röda tråden. Östlund-Stjärnegårdh (2002:109) visar i sin undersökning att ett av de 

bedömningskriterier lärarna utgick från i bedömningen av elevtexter var att texten hade en ”röd 

tråd” men att det samtidigt var svårt för lärarna att definiera vad de menade med uttrycket. 

Kanske skulle läraren med större medvetenhet om textbindningarnas betydelse kunnat stödja 

eleverna på ett mer fördjupat sätt.  

     Vad det gäller styckeindelning pekas på vikten av att stycket har både en tematisk disposition 

och en grafisk (Östlund-Stjärnegårdh 2002). I lärarens definition av kriteriet att texten ska ha 

disposition med inledning, avslutning och styckeindelning poängterar läraren undervisningens 

och uppgiftskonstruktionens vikt som stöd för både textinnehåll, textens röda tråd och styckenas 

indelning med både ett innehållsligt tema och en grafisk indelning. I de två högt värderade 

texterna pekade läraren särskilt ut den korrekta styckeindelningen.  

 

5.4 Språk och stil 

Inom det mer lokala området språk och stil kan anpassning av kod och stilnivå ses som ett tecken 

på elevens mottagarmedvetenhet. Här pekar Norberg Brorson (2002: 251) på att texter med 

personligt innehåll skrivna inom skolans kontext kan ge elever problem med att avgöra vem som 

är den tänkta mottagaren och kanske är det den faktorn som ger författaren av elevtext C 

svårigheter med mottagarperspektivet och textens kommunikativa funktion.  

     Variation av meningsbyggnad med säker samordning av satser och variation av meningarnas 

fundament som tecken på skriftkompetens lyfts fram både i lärarens kriterier och i den 

språkvetenskapliga analysen (se t.ex. Josephson m.fl. 1990:31; Norberg Brorsson 2009:74; 

Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2005:26; Strömqvist 2007:19).  

     Det är främst två kriterier läraren pekar på som tecken på varierat språk, dels variationen av 

inledningen på meningarna, dels utbyggda fraser med beskrivande ord och synonymer. Genom 

att bygga ut huvudordens bestämningar blir texten mer nyanserad och det visar också på elevens 

ordkännedom vilket i sig är en språklig kompetens (se t.ex. Josephson m.fl. 1990: 43 ff.; Norberg 

Brorsson 2009:72; Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2005:25). Här skulle jag vilja tillägga att 

variation av språk kan vara mer än att använda adjektiv. 



38 

 

     För elever kan reglerna för bruket av versaler och gemener kan vara komplicerade, men rätt 

hantering av dessa visar på skriftspråkskompetens (Josephson m.fl. 1990:29 och 58) vilket även 

framkommer i lärarens kriterier.  

     Att stavningen följer vedertagen praxis är ytterligare ett viktigt kriterium i både den 

språkvetenskapliga analysen och i lärarens kriterier. Samtidigt blir felstavade ord markerade i 

datatext och det finns ordlistor att tillgå på datorn. I sluttexter är det därför svårt att värdera 

elevens stavningsförmåga (minnesanteckningar 2010-11-09). 

 

5.5 Bedömning 

Inledningsvis pekar jag på hur komplext det är att lyfta ut vad som ska bedömas. Då lärare 

värderar elevtexter ska de både lyfta fram de kvaliteter som är viktiga att värdera och kunna 

definiera dem. Att göra en omfattande elevtextanalys kräver förutom ämneskunskap även tid till 

att både analysera och återkoppla till eleven för att lärarens respons ska bli ett stöd för att 

utveckla elevens skrivande (Norberg Brorson 2009: 65). I det processorienterade skrivandet och i 

undervisning som utgår från ett sociokulturellt förhållningssätt till lärande, finns ett jämlikt 

förhållningssätt mellan elev och lärare, samtidigt som läraren är den som bedömer elevens text. 

Det kan upplevas som att läraren får dubbla roller både som stöttande och som domare, vilket i 

sig kan påverka den slutliga bedömningen (Norberg Brorson 2009:251 ff.; Östlund-Stjärnegårdh 

2002: 182 ff.). I jämförelsen av analyserna av elevtext B och C drar jag slutsatsen att 

ovanstående kan vara en faktor vid lärarens värdering.  

     Precis som skrivandet är en komplicerad process på olika nivåer blir analysen en komplicerad 

process, där övergripande nivåer samtidigt innefattar lokala nivåer (Josephson 1990:8 ff.). 

Textens syfte och upplevelsen av skrivandets kontext för såväl elev som pedagog, blir central för 

hur skrivundervisningen utformas och för vilken positionering pedagogen tar vid bedömning av 

elevtexter (se. t.ex. Korp 2003:12; Liberg 2009:57 ff.; 2010:22). Därför behöver bedömning 

fokusera både på lärprocesser och på resultatet och därmed blir bedömning en del av själva 

undervisningen (Korp 2003:12). Dessutom finns risken att lärarens personliga uppfattning vägs 

in i bedömningen, trots att styrdokumenten visar vad som är viktiga kvalitéer. Lärares 

medvetenhet om vad som bedöms och grunderna för urvalet är avgörande för bedömningens 

validitet (Petterson 2010:10; Lundahl 2006:407 ff.). Min slutsats är att diskussionen om hur 
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komplext det är att värdera elevers texter för att kunna utveckla både den individuella eleven, 

gruppen och undervisningen behöver lyftas. Det är så mycket mer än att kryssa i 

bedömningsmatrisers rutor.  

     Som en ytterligare aspekt menar Lundahl att eleven genom ett mer reflekterat förhållningssätt 

till bedömning blir delaktig i sin egen lärandeprocess: alltså bedömningen i sig blir ett lärande 

(se t.ex. Lundahl 2006:415 ff. ;2007:63). Satt i det sammanhanget blir lärarens medvetenhet om 

vilka kvaliteter som poängteras, varför och hur kvaliteterna definieras och vad som är underlag 

för lärares bedömning viktiga frågor att diskutera och tydliggöra (Korp 2003:148). En slutsats 

som jag drar utifrån mitt resultat och med stöd från Östlund-Stjärnegårdh (2002) är att lärare 

behöver stärka sitt metaspråk om språket för att på så vis öka förståelse för och insikt om text. En 

sätt att skulle kunna vara att man i större utsträckning använder sig av medbedömning av 

elevtexter och kollegiala samtal. Ytterligare en slutsats som jag drar utifrån de data som 

undersökts är att åtminstone två aspekter skulle kunna undersökas i större utsträckning vad det 

gäller kvalitet i elevtext och det är kriteriet att texten ska ha en röd tråd och förväntan på en 

tillräckligt lång text.  
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6 Avslutning 

I det här avslutande kapitlet diskuteras tankar om vidare forskning och frågor som anknyter till 

den pedagogiska praktiken. 

 

6.1 Tankar om vidare forskning 

Analys och bedömning av elevers lärande blir allt mer uppmärksammat genom att vikten av 

bedömning av elevers lärande lyfts. Dessutom ska eleven själv vara medveten om sina framsteg 

samt vilka individuella mål som gäller. Området väcker motstånd eller osäkerhet hos vissa lärare, 

samtidigt som andra ser bedömning som ett sätt att motivera elever i deras lärande. 

     Ett område som skulle kunna beforskas vidare är vilka texter som ska bedömas för att mäta 

elevens kompetens. Dilemmat är när bedömning av text ska göras för att mäta elevers verkliga 

kompetens, vilket kan leda vidare in på vad bedömningen ska användas till – alltså syftet med 

bedömningen. 

     De elevtexter jag analyserade var inskrivna på dator. Hur datorn som skrivredskap påverkar 

undervisning och elevers skrivande ser jag som ett angeläget område för forskning. Här skulle 

även forskning om lärares förståelse för skrivprocess och lärares textkompetens kunna ingå för 

att öka kunskapen om hur undervisningen kan utvecklas med datorn som skrivredskap.  

     Enligt lärarens uppgift användes kamratrespons i undervisningen som en del av att utveckla 

elevernas texter och även textmedvetenheten hos eleverna. Vid klassbesöket observerade jag 

även att elever gav varandra respons spontant. Ett vidare forskningsområde skulle kunna vara hur 

kamratrespons kan användas som inlärningstillfälle och vilka förutsättningar som krävs för att 

sådan respons ska fungera. Här skulle man dessutom kunna undersöka vad som kännetecknar 

elevers värdering av text och vilka faktorer de ser som styrkor i texter, relaterat till 

undervisningens innehåll och utformning samt elevers förmåga till självvärdering som en del av 

att utveckla elevers lärande. Hur påverkas elevens lärande och motivation av en ökad 

medvetenhet hos eleven om vilka mål och vilka förväntningar som ställs? 
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     Läraren i min fallstudie tog starkt stöd i bedömningskriterierna för de nationella proven. 

Frågan hur starkt de nationella provens upplägg och bedömningskriterierna påverkar 

undervisningen ser jag som ytterligare ett spännande område att forska vidare på. Här skulle 

även frågan om hur lärare förstår betygskriterierna kunnat lyftas in och kanske skulle 

definitionen av den röda tråden kunna undersökas närmare. 

      Eftersom bedömningsfrågan lyfts även i lägre årskurser och många lärare upplever en 

osäkerhet på området, enligt min uppfattning, skulle forskning om lärares kunskaper om och 

attityder till bedömning kunna bredda förståelsen för vilket stöd lärarna behöver. Här skulle 

också frågan om vilken effekt bedömning har på eleverna kunna undersökas. 

     Det finns många trådar att gå vidare med, men slutligen ser jag som ett forskningsområde hur 

ledning, arbetslag och kollegor kan bli ett stöd vid bedömningsarbetet.  

 

6.2 Didaktisk reflektion 

Avslutningsvis vill jag framföra några tankar jag under undersökningens gång fått om hur lärares 

bedömningskompetens kan stärkas.  För det första vill jag peka på vikten av att lärares kunskaper 

om hur skrivande går till och om språkvetenskap, där grammatik inkluderas, stärks. Petterson 

(2010) menar att det gäller att fundera på vad som är viktigt att bedöma och vad som är lätt att 

bedöma, då risken finns att man lägger fokus på det som är lätt att observera. Med goda 

ämneskunskaper blir det lättare att göra tydliga och relevanta bedömningar. Det krävs även ett 

utvecklat metaspråk hos lärare för att kunna utveckla språkliga drag i olika typer av elevers 

texter och för att kunna värdera i olika sammanhang. God kompetensutveckling och närhet till 

forskningsfältet är nödvändigt. 

     För det andra vill jag lyfta att genom ett mer reflekterat förhållningssätt till bedömning blir 

även eleven delaktig i sin egen lärandeprocess: alltså blir bedömningen i sig ett lärande. Eleven 

behöver involveras i bedömningsarbetet. 

     För det tredje är det vikten av att pedagogiska, kollegiala samtal förs till exempel om vad som 

karaktäriserar elevtexter som lärare bedömer som starka respektive svaga texter, om hur 
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skrivuppgifter är byggda, om hur betygskriterier tolkas, om vad som är viktigt att bedöma i 

elevtexter och om syftet med bedömning. Språket utvecklar tanken – det gäller oss alla! 

    Sett med den bakgrunden handlar bedömning om såväl lärprocesser som resultatet av lärandet. 

Satt i det sammanhanget blir då analys, bedömning, och dokumentation en didaktisk resurs. 



43 

 

Källförteckning  

Andersson, Lars-Gunnar, 1989. ”Attityder till språk”. I: Sandqvist Carin & Teleman Ulf red. 
Språkutveckling under skoltiden. Lund: Studentlitteratur. 

Bachtin, Michail, 1997. ”Frågan om talgenrer”. I: Haettner Aurelius, Eva och Thomas Götselius 
(red.). Genreteori. Lund: Studentlitteratur. 

Dalen, Monica, 2008. Intervju som metod.  Malmö: Gleerups. 

Gibbons, Pauline, 2009. Stärk språket Stärk lärandet Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt 
för och med andraspråkselever i klassrummet. Stockholm: Hallgren och Fallgren. 

Hoel, Torlaug Lökkensgard, 2001. Skriva och samtala Lärande genom responsgrupper. Lund: 
Studentlitteratur. 

Josephsson, Olle, Melin, Lars, Olin, Tomas, 1990. Elevtext. Analyser av skoluppsatser från 
årskurs 1 till . Lund: Studentlitteratur. 

Korp, Helena, 2003. Kunskapsbedömning – hur, vad och varför. Stockholm: Myndigheten för 
skolutveckling. 

Ledin, Per, 1996. Genrebegreppet – en forskningsöversikt, Svensk sakprosa nr 2. 

Ledin, Per, 1999. Texter och textslag – en teoretisk diskussion, Svensk sakprosa nr 27. 

Liberg, Caroline, 2001. ”Den livsvida och livslånga läs- och skrivutvecklingen och 
svensklärarens uppdrag”. I: Att växa med språk och litteratur. Svensklärarföreningens årsskrift 
2000. 
 
Liberg, Caroline, 2009. ”Skrivande i olika ämnen – lärares textkompetens” I: Lorentzen Rutt 
Tröite, Smitd Jon, 2009. Det nödvändiga skrivandet – om att skriva i förskolan och i skolans alla 
ämnen. Stockholm: Liber. 

Liberg, Caroline, 2010. ”Elevers läs- och skrivutveckling”. En text av Caroline Liberg, 
Stockholm: Skolverket http://www.skolverket.se/sb/d/3275/a/18341 . (Hämtad 5/4-10) 

Lundahl, Christian, 2006. Viljan att veta vad andra vet Kunskapsbedömning i tidigmodern, 
modern och senmodern skola. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

Lundahl, Christian, 2007. ”Kunskapsbedömningens historia” I: Petterson, Agneta, 2007. Sporre 
eller otyg – om bedömning och betyg. Stockholm: Lärarförbundet. 

Melin, Lars, 2009.  Nyfiken på texten Textteori för textpraktiker. Stockholm: Liber. 

Norberg Brorsson, Birgitta, 2007. Man liksom bara skriver Skrivande och skrivkontexter i 
grundskolans år 7 och 8. Örebro universitet: Svenska språket.



 

 

Norberg Brorsson, Birgitta, 2009. Skrivandets makt Om det demokratiska skrivandet i skolans 
svenskämne. Stockholm: Liber. 

Palmér, Anne & Östlund-Stärnegårdh, Eva (2005) Bedömning av elevtext, en modell för analys, 
Stockholm: Natur och Kultur. 

Patel, Runa & Davidson, Bo, 1994.  Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Petterson, Astrid, 2010. ”Bedömning av kunskap för lärande och undervisning”. I: Eklund, 
Solweig red. Forskning om undervisning och lärande. Stockholm: SAF i samarbete med 
lärarförbundet. 

Ridderlind, Inger, 2010. ”Bedömning för lärande”. I: Eklund Solweig red. Forskning om 
undervisning och lärande. Stockholm: SAF i samarbete med lärarförbundet. 

Rienecker, Lotte & Stray Jörgensen, Peter, 2009. Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber. 

Strömqvist, Siv, 2007. Skrivboken skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. Malmö: Gleerups. 

Vetenskapsrådet, 2002.  Forskningsetiska principer inom humanistiskt-samhällsvetenskaplig 
forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  (hämtad 2011-04-30). 

Vetenskapsrådet, 2011.  God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011.  
http://www.vr.se/download/18.2bb973112ef4f1b5ac8000357/God_forskningssed_VR_rapport_1
_2011.pdf.  (hämtat 30/4-11). 

Vygotskij, Lev, 1995. Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos. 

Östlund-Stjärnegård, Eva, 2002. Godkänd i svenska? Bedömning och analys av gymnasieelevers 
texter. Uppsala universitet: Institutionen för nordiska språk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       44



 

 

      Bilaga 1 

Översiktstabell Huvudområdet och kvalitet i text 

Huvudområden Kvalitet i text 

Helhetsbedömning • Efterfrågad texttyp eller genre 

• Textens syfte 

• Textens grad av egentext 

• Mottagarperspektiv 

 

Textens innehåll • Följsamhet till instruktionen  

• Följsamhet till situationen 

• Innehållsrikedom 

• Textlängd 

 

Disposition och sammanhang • Textbindning på: 

       Kapitelnivå 

       Styckenivå 

       Meningsnivå 

• Användande av ledfamiljer 

• Användande av tema-rema 

• Användande av logiska markörer 

• Styckeindelning: 

       Grafiskt 

       Tematiskt 

 

Språk och stil • Varierad meningslängd 

• Varierad meningsbyggnad 

• Säker samordning av satser 

• Variation i meningsfundamentet 

• Utbyggnad av huvudorden 

• Säkerhet i skillnad i ordval: 

       talspråk och skriftspråk 

       formell och informell text 

       genre 

• Ords nyanser 

• Variation av ord   

• Korrekt meningsbyggnad 

• Korrekt bruk av gemener och versaler 

• Stavning följer vedertagen praxis 
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Karlstad 14 september 2010     Bilaga 2 

Informationsbrev till föräldrar  

i klass fem på XXXXX-skolan 

Hej!     

Jag heter Annelie Johansson och jobbar som lärarutbildare på Karlstads universitet. Under hösten 
kommer jag att göra en undersökning som handlar om elevtexter, undervisning och bedömning. 
Eftersom XXXXX som är klasslärare i klass fem på X-skolan ibland hjälper till i mina kurser, 
ser jag det som ett bra tillfälle att studera hur skrivundervisning kan se ut i praktiken. Resultatet 
av undersökningen kommer att presenteras i form av en C-uppsats på Linnéuniversitetet, Växjö.  

Jag kommer att titta på undervisningen i klassrummet och elevernas texter. Dessutom kommer 
jag att intervjua elever och lärare. Elevernas texter, medverkande lärare och skolan 
avidentifieras. Intervjuerna kommer att vara anonyma. Elevtexterna kan även komma att 
användas som undervisningsmaterial i lärarutbildningen. Undervisningssituationen blir 
densamma för ditt barn vare sig det medverkar i studien eller inte, men det är självklart frivilligt 
att delta i min undersökning. Det är mycket värdefullt för denna forskning att få tillgång till 
autentiska elevtexter därför ber jag ödmjukast om ditt tillstånd för ditt barn att medverka. Barnen 
kommer också att tillfrågas och det är möjligt att hoppa av om någon sedan känner att den inte 
vill vara med.  

Om du har frågor angående uppsatsen är du välkommen att ringa mig på telefonnummer 054/ 
700 11 16, 054/ 57 12 32 eller mejla annelie.johansson@kau.se . 

Varma hälsningar 

Annelie Johansson 

Datum (lämnas senast 22/9-10 till Klassläraren): ________________ 

o Ja, jag ger mitt tillstånd för _________________ att delta i undersökningen. 

o Nej, jag ger inte mitt tillstånd för _________________ att delta i undersökningen. 

Målsmans underskrift: ________________________________________________ 
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Karlstad 23 september 2010     Bilaga 3 

Informationsbrev till elever 

i klass fem på XXXXXXX 

 

Hej! 

    Jag heter Annelie Johansson och jobbar som lärarutbildare på Karlstads 
universitet.  I höst ska jag att göra en undersökning som handlar om att skriva.  

     XXXXXXX hjälper mig ibland i mina kurser för på universitetet och jag är 
nyfiken på hur ni jobbar här i klassen.  

    Jag kommer att vara med några gånger när ni har svenska för att se hur det går 
till när ni skriver. Era texter kommer jag att ta kopior på och visa som bra exempel 
för de som utbildar sig till lärare och till lärare som vill lära sig mer. Vi tar bort era 
namn så ingen vet vem som skrivit.  

   Senare kommer jag att fråga några av er om jag får göra intervju och jag kommer 
att intervjua er lärare också.  

   När man forskar måste man fråga de som är med om de vill vara med i 
undersökningen. Du kan kryssa i ja eller nej. Om du ändrar dig är det bara att säga 
till  XXXX eller mig.  

 

Varma hälsningar 

 

Annelie Johansson 

Datum (lämnas senast 30/9-10 till XXXX)  

o Ja, jag vill vara med i undersökningen  

o Nej, jag vill inte vara med.  

o  

Elevens underskrift: ________________________________________________  
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Intervjuguide – lärarintervju    Bilaga 4 

Den första intervjun:  undersöka upplägget av skrivuppgiften, vilka kvaliteter värderar läraren i 
elevtexter, hur definieras de.  
 

1:a intervjutillfället 
              Inledning: 

Jag inleder med att prata om tidigare tillfällen läraren och jag varit i kontakt i 

undervisningssammanhang.  

 

Frågeområde: Skrivuppgiftens upplägg 

 

 

 

Frågeområde: Skrivuppgiftens mål 

 

 

Frågeområde: Vad tittar du på när du 

värderar elevtexter? 

 

 

Frågeområde: Be läraren beskriva vad 

värderingspunkterna betyder. 

 

 

Frågeområde: Hur vet du vad som är 

viktigt att värdera? 

 

 

Avslutning: Jag avslutar med att berätta 

mer om min undersökning, med 
förhoppning om att samtalet leder vidare 

in på bedömningsdiskussioner. 

 

 
Den andra intervjun: undersöka vilka kvaliteter har särskilt tagits fasta på vid bedömningen av 
varje text.  
 

2:a intervjutillfället 
Inledning: 

Jag inleder med att prata om klassen och hur det gått i allmänhet med skrivuppgiften. 

 

             Frågeområde: De utvalda elevtexterna och 

            vilka kvaliteter som vägts in vid 

            värderingen av varje text. 

 

            Avslutning: Jag avslutar med att visa 

            Östlund Stjärnegård och Norberg Brorsons 

            avhandlingar och för in samtalet på hur 

            komplext det är med bedömning.  
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