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Abstract 

 

Mitt syfte med undersökningen är att konstruera en modell för bedömning av elevtexter. 

Bedömningsmodellen ska vara kapabel att ge både en helhetsbild och en detaljbild av elevers 

diskursiva analytiska förmåga. Min utgångspunkt vid konstruktionen av bedömningsmodellen 

var bland annat Judith Langers föreställningsvärld och John Biggs SOLO-taxonomi. För att 

testa min bedömningsmodell samlade jag in elevtexter från naturvetarprogrammet på en 

gymnasieskola i Södertälje kommun. Texterna är inhämtade från två ämnen, Svenska A och 

Svenska C, och består av essäer. Resultatet av min undersökning blev en bedömningsmatris 

som granskar texterna utifrån fyra aspekter; struktur, språk och stil, argumentation och 

reflektion. Bedömningsmatrisen fungerar emellertid bättre som ett vertyg för uppskattning av 

texter än som ett vertyg för bedömning.  Den ger tillräcklig information hur eleverna ligger 

till enligt kursplanerna för Svenska A respektive C inom dessa fyra aspekter, och utifrån de 

resultaten kan läraren se vad varje enskild elev klarar av och inte klarar av och kan planera 

lektionerna därefter.  

 

Författare: Cristoffer Jonsson Handledare: Christine Farhan 
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1. Inledning 

Ett vanligt förfaringssätt bland lärare vid betygsättning är att, i pärm eller anteckningsblock, 

skriva upp varje individuellt betyg efter varje prövning av något slag för att vid slutet av varje 

termin summera alla delbetyg till ett terminsbetyg. Forskare talar om detta som att läraren gör 

en summativ bedömning. Bland annat Viveca Lindberg nämner att det kan finnas en fara med 

den typen av bedömning då elever kan uppleva den som alltför stämplande och att 

betygsättningen mer får karaktären att läraren fyller i en checklista allt eftersom 

betygskriterierna uppfylls.
 1

 

  En tanke jag flera gånger reflekterat kring under min utbildning är hur dessa checklistor med 

kriterier egentligen överensstämmer med elevernas förmåga och huruvida vi verkligen kan 

anta att en elev faktiskt har kunskapen och förmågan att genomföra en specifik uppgift eller 

uppfyller ett specifikt kriterium enbart baserat på att eleven vid ett tillfälle lämnat in en  

uppgift som uppfyller kriteriet.  

  Enligt Lpo94 är ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa situationer där det är nödvändigt 

för eleverna att utveckla en förmåga att kritiskt granska information.
 2

 Vad vill kursplanerna i 

Svenska A respektive C att eleverna ska ha uppnått efter genomgången kurs vad gäller en 

sådan diskursiv analytisk förmåga? Efter att ha läst Svenska A, SV1201, ska eleverna kunna 

inhämta, värdera och ta ställning till inhämtad information, kunna tillämpa information och 

utifrån det kunna formulera och förmedla åsikter, iakttagelser och erfarenheter på ett 

situations- och mottagaranpassat vis.
3
 

  I SV1205, kursplanen för Svenska C, ska eleverna dessutom självständigt kunna inhämta 

och analysera och kritiskt granska information samt kunna uttrycka sig i tal och skrift med 

stor kunskap, engagemang, argumenationsförmåga och precision.
4
 Jag kommer vid flera 

tillfällen senare i uppsatsen hänvisa till dessa kursmål. 

  En sådan diskursiv analytisk förmåga är med andra ord ett essentiellt inslag i skolan och 

svenskundervisningen och, för att citera Lpo94, ett redskap för att kunna ”orientera sig i en 

komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt”.
5
 Både 

Lpo94 och kursplanerna för Svenska A och Svenska C på gymnasiet talar om mål och värden 

                                                           
1
 Lindström, Lars: ”Pedagogisk bedömning”; s. 13. 

Björklund Boistrup, Lisa: ”Att fånga lärandet i flykten”; s. 112. 
Lindberg. Viveca: ”Bedömning i förändring”; s. 250-51. 
I Lindström, Lars & Lindberg, Viveca (red): Pedagogisk bedömning, HLS förlag (2007). 
2
 Lpo94, s. 5. 

3
 SV1201. 

4
 SV1205. 

5
 Lpo94. 
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baserade på analytiska och diskursiva dimensioner, vilka eleverna skall ha uppnått efter 

skolans och kursens slut. Men hur kan vi vara säkra på att de verkligen uppnått dessa mål om 

vi redan efter en enskild uppgift skriver in i checklistan att de uppfyllt det specifika kriteriet 

och går vidare till nästa kriterium utan att ordentligt följa upp och se ifall elevern klarar av att 

återupprepa den uppvisade kunskapen?  

  Bör undervisningen och vår bedömning av elevernas färdigheter och prestationer enbart 

sträva efter att se hur eleven ligger till utifrån Lpo94 och kursplanerna i Svenska och stanna 

där eller bör vi hellre se hur eleven ligger till utifrån dessa och sedan försöka handleda eleven 

till fördjupade kunskaper och färdigheter? Mitt syfte med den här undersökningen är att 

försöka utveckla en bedömningsmodell som klarar av att ge en sådan information. Jag 

kommer att utgå ifrån flera olika bedömningsteorier, vilka jag kommer redogöra för under 

Teoriavsnittet,  för  att konstruera en bedömningsmatris som kan kommentera en elevs 

prestation på detalj- och helhetsnivå. 

 

1.1  Bakgrund 

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att göra de nyckelkompetenser som Lpo94 och 

kursplanerna i Svenska A och C, vilka jag kort redogjorde för i min inledning, talar om 

bedömbara, något som inte alltid är direkt enkelt. 

  Ett vanligt problem är att vi kan säga en sak explicit medan vi säger en annan sak implicit 

med resultat att eleverna ofta lär sig något helt annat än det läraren avsett att lära ut.
6
 Sålunda 

är det ytterst viktigt att vi är medvetna om vad vi som lärare säger. Samtidigt måste vi ha 

kunskap om dels vår omgivning och kontext, dels kvaliteter och nivåer av kunskap vi 

förväntas lära ut och bedöma. 

  Det är bland annat av den orsaken som vi i tidningarna nu under hösten kunnat följa en 

betygsdebatt i flera tidningar. Debatten startade på allvar sedan Skolverket i en rapport från 

2009 rapporterat en bristande likvärdighet i betygssättningen på gymnasial nivå. Skolverket 

påpekar att det finns stora skillnader mellan olika lärares bedömning, skillnader som beror på 

att lärare tolkar läro- och kursplaner olika.
7
 Helena von Schantz, språklärare från Norrköping, 

skriver i debattartikel i Expressen att det inte är konstigt att lärare sätter höga betyg även när 

det inte är befogat eftersom det är gynnsamt för läraren att sätta höga betyg. Hon påpekar att 

                                                           
6
 Lindström, Lars: ”Pedagogisk bedömning”; s. 11. 

 Björklund Boistrup, Lisa: ”Att fånga lärandet i flykten”; s. 114. 
I Lindström, Lars & Lindberg, Viveca (red): Pedagogisk bedömning, HLS förlag (2007); s. 11 & 114. 
7
 Likvärdig bedömning i gymnasieskolan, Skolverket (2009). 2009-12-18 www.skolverket.se  

http://www.skolverket.se/
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höga betyg blir ett sätt att belöna duktiga elever samtidigt som det ger ”lättköpt popularitet 

hos eleverna”. Ett högt betyg ger också gladare föräldrar samtidigt som det minskar 

pappersarbetet och ökar den allmänna trivseln.
8
 

  Med andra ord finns det ett stort problem vad gäller bedömning, ett problem som verkar vara 

svårlöst. Det Skolverkets rapport och debatten visar på är ett stort behov av fungerande 

riktlinjer och metoder för en likvärdig bedömning. Det är en sådan fungerande metod jag ska 

försöka utforma i min undersökning. 

   

1.2  Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att konstruera en bedömningsmodell som klarar av att ge såväl en helhets- som 

detaljbild av en elevs prestation. För att utvärdera min bedömningsmodell kommer jag att 

granska 12 elevuppsatser, från Svenska A och Svenska C. Detta för att belysa modellen 

snarare än uppsatserna. Mina frågeställningar är: 

 

 Hur kan en sådan bedömningsmodell se ut? 

 Klarar min bedömningsmodell av att bedöma det den syftar till och kan jag utifrån den 

säga något om elevens kunskaper? 

 

2. Teori 

Jag kommer här  börja med att redogöra för några begrepp och tankar kring bedömning. Efter 

det kommer jag att redogöra för flera olika metoder för bedömning och som jag kommer att 

utgå ifrån vid konstruktionen av min bedömningsmatris. Men jag ska först redogöra för en del 

tankar som är viktigt att begrunda inför själva bedömningen. 

  Vikten av konkreta, eller verkliga, kriterier är något som Per Måhl menar är väsentligt för att 

bedömning skall kunna ske över huvud taget. Han definierar kriterier som ”de iakttagbara 

kännetecken som elever åstadkommer eller visar upp”
9
 och att de enbart kan ses som verkliga 

när de går att se. Vid bedömningen av en elevtext bör jag sålunda endast bedöma det som 

eleven faktiskt skriver och antyder, inte det som jag kanske utläser eller uttolkar på grund av 

andra faktorer. 

                                                           
8
 von Schantz, Helena: Klart vi lärare ger för höga betyg, Expressen, 2009-12-18. 

9
 Måhl, Per: ”I förväg uppställda krav”; s. 50. 

I Lindström, Lars & Lindberg, Viveca (red): Pedagogisk bedömning, HLS förlag (2007). 
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  Det här är en tanke som mycket väl stämmer överens med den tanke om bedömning som 

Astrid Petterson vidrör när hon talar om bedömningen som alltid begränsad till innehåll och 

form.
10

 Jag kan sålunda enbart bedöma en elevtext utifrån den form och det innehåll den 

faktiskt har och om jag ska bedöma en elevtext om Strindbergs syn på kvinnor i ”Giftas” kan 

jag inte bedöma den utifrån ett historiskt perspektiv ifall texten inte är skriven utifrån ett 

historiskt perspektiv. Åke Pettersson skriver att språk hänger ”nära samman med tänkande 

och kunskap, inte i detalj eller direkt men i form av ett djupt underliggande samband. Formen 

har med innehållet att göra: ändras det ena så ändras det andra”
11

. På samma sätt som jag inte 

kan bedöma ett arbete utifrån felaktiga kriterier kan jag heller inte bedöma det utifrån ett 

felaktigt språk eller utifrån en felaktig genre. En bedömning av en novell som sker utifrån 

kriterierna för en argumenterande text kan sålunda inte bli helt rättvis, oavsett elevens 

förmåga.  

  I ett examensarbete från 2009 har Josefin Ek och Soumia Maza tittat på begreppet textvärld 

och undersökt hur elevers textvärldar skiljer sig åt från den textvärld som presenteras i 

Svenska A på gymnasiet. De kom bland annat fram till att elevernas och skolans textvärldar är 

helt eller delvis skiljda från varandra i den mån att de bygger på skiljda ämnen och syften.
12

 

  Även språkvetaren Kent Larsson har tittat på begreppet textvärld, eller tyst värld som han 

också benämner det. Han menar att ”den som förstår något har i sitt huvud och på det av 

språket konstituerande sättet skapat en tyst värld”. Han menar även att textvärlden präglas av 

tre olika sätt att se på språk; språk som tänkande, språk som kommunikation och språk som 

social praktik. Larsson ser dessa tre sätt att se på språk som dimensioner i språkförmågan och 

inte skilda från varandra. Språket och språkförmågan blir sålunda ”ett sätt att veta och ett sätt 

att vara”.
 13

 

  För att bedöma någonting rättvist krävs det att läraren vet vad som ska bedömas och kan se 

det i elevens prestation. Vidare måste läraren vara medveten om de olika kunskapsfält, eller 

textvärldar, eleverna rör sig inom och kan se dessa som viktiga delar av elevens arbete, 

eftersom elevens arbete är ett resultat av elevens förförståelse och språk.  

  Jag kommer nu att i tur och ordning redogöra för flera olika modeller för bedömning. 

                                                           
10

 Petterson, Astrid: ”Bedömning – varför, vad och varthän?”; s. 32-33. 
I Lindström, Lars & Lindberg, Viveca (red): Pedagogisk bedömning, HLS förlag (2007). 
11

 Petterson, Åke: ”Utvecklingslinjer och utvecklingskrafter i elevernas uppsatser”; s. 182-83. 
 I Sundqvist, Carin & Teleman, Ulf: Språkutveckling under skoltiden, Studentlitteratur (1989). 
12

 Ek, Josefin & Maza, Soumia: Gymnasieelevers textvärldar i mötet med svenskundervisningens textvärld, 
Malmö högskola (2009). 
13

 Larsson, Kent: ”Språket, vetandet och inlärningen”;  s. 57-58. 
I Sundqvist, Carin & Teleman, Ulf: Språkutveckling under skoltiden, Studentlitteratur (1989). 
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2.1  Föreställningsvärld 

Den amerikanska språkvetaren Judith A. Langer har, i likhet med Kent Larsson, tittat på hur 

elever skapar mening och kunskap i mötet med text. Men där Larsson talar om textvärld 

använder Langer begreppet föreställningsvärld, vilket hon definierar som ”den värld av 

förståelse som en person besitter vid en given tidpunkt”.
14

 En föreställningsvärld är med andra 

ord mentala textvärldar som vi konstruerar individuellt och är sålunda unika i den meningen 

att alla har sin egen föreställningsvärld.  

  Vidare talar Langer om att föreställningsvärlden är en dynamisk kreation som bygger på var 

och ens egna personliga och kulturella erfarenheter, relationen till nuet, känslor och syften. 

Med andra ord skapas föreställningsvärlden utifrån ett fundament av ens identitet, bakgrund 

och i viss mån också ens framtid. Eftersom föreställningsvärlden är dynamisk är den stadd i 

ständig utveckling och allt eftersom våra kunskaper och känslor förändras utifrån observation, 

reflektion och aktion förändras också våra föreställningsvärldar. Langer skriver att 

”föreställningsvärldar växer, förändras och berikas med tiden, genom tanke och erfarenhet”.
 15

 

Langer menar även att den utveckling och berikning av föreställningsvärlden som sker med 

tidens gång inte handlar om någon värderande berikning i form av bra eller dåligt, utan en 

berikning i form av en fördjupad tankegång. En tanke behöver sålunda inte uppfattas som 

bättre av andra på grund av en förändrad föreställningsvärld då det som faktiskt förändras är 

den process i vilken tanken formulerats och begrundats, snarare än den produkt tanken 

utgör.
16

 

  I likhet med Larssons tankegång om språket som kommunikativt och socialt redskap menar 

Langer att det är i mötet med nya tankar, genom både andra individer såväl som texter, som 

föreställningsvärlden utvecklas. En viktig förutsättning och redskap för att möjliggöra och 

uppmuntra detta är ett dynamiskt klassrum som präglas av en gemenskap och en vilja och ett 

mod att diskutera tankar och texter.
17

 Caroline Liberg vidrör en liknande tanke när hon talar 

kommunikativa språkrum, ett rum där alla handlingar, tankar och liknande initiativ länkas 

samman genom kommunikation
18

.  

                                                           
14

 Langer, Judith A: Litterära föreställningsvärldar, Daidalos (2005); s. 23. 
15

 Ibid. s. 23-24. 
16

 Ibid. s. 78 & 81. 
17

 Ibid. s. 57-58. 
18

 Liberg, Caroline: ”Elever som textresurser i mötet med skriftspråkliga textvärldar”; 153-57. 
I Bjar, Louise (red): Det hänger på språket, Studentlitteratur (2006). 
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  I ett sådant klassrum finns hela tiden möjligheten att diskutera och betrakta en tanke utifrån 

fler perspektiv än vad som är möjligt individuellt. Vidare möjliggör detta för oss lärare att se 

hur den enskilde eleven påverkas av olika grupptillhörigheter och sin egen bakgrund samt att 

se hur eleven påverkas av sin vardag i mötet med andra.
19

 Inte minst ger det oss möjlighet att 

betrakta elevens hela reflektion, från formuleringsfasen till uttrycksfasen. 

  Sammanfattningsvis handlar begreppet föreställningsvärld om den värld av förståelse vi har 

vid mötet av en text eller dylik källa. Vår föreställningsvärld bygger på våra kunskaper och 

erfarenheter. Ifall de kunskaper och erfarenheter vi har förändras, förändras också vår 

föreställningsvärld. Föreställningsvärlden är med andra ord dynamisk och som sådan enbart 

ett mått på den förståelse eller förförståelse någon har vid en given situation. Begreppet 

föreställningsvärld har som mål att eleven ska utveckla och fördjupa sin tankegång, och som 

sådan kan begreppet användas för att granska elevens tankegångar. 

   

2.2  Abstraktion 

Ytterligare ett viktigt begrepp tas upp av Agnes Edling när hon talar om vikten av abstraktion 

i läroböcker och dess koppling till övergången mellan allmänt och specifikt språk. Edling 

definierar abstraktion som: 

 

one of many features of a text... Few studies have focused on abstraction and discussed a definition of 

abstraction in detail. An interesting issue is for instance if abstraction is a feature of a word or of its 

reference in a given situation. I am inclined to opt for the second alternative.
20

 

 

Nationalencyklopedin å andra sidan definierar abstraktion som en tankeprocess, alternativt 

resulatet av en sådan, där man enbart begrundar en eller några få egenskaper.
21

 Men oavsett 

om vi använder oss av Edlings definition eller ej, antyder hon att abstraktion till viss del ligger 

hos mottagaren. Ifall mottagaren har tillräcklig kunskap om antingen ämnet i fråga och/eller 

språket ämnet använder sig av ökar sannolikheten att läsaren upptäcker en abstraktion medan 

ifall läsaren saknar samma kunskap minskar sannolikheten att upptäcka abstraktionen och 

därmed också sannolikheten att förstå. 

  Abstraktioner används för att säga någonting mer än vad de ord vi använder gör och ifall vi 

saknar abstrakt kunskap eller om författaren till en text saknar en sådan kunskap, stannar 

                                                           
19

 Langer, Judith A: Litterära föreställningsvärldar, Daidalos (2005); s. 57. 
20

 Edling, Agnes: Abstraction and authority in textbooks, Acta Universitatis Upsaliensis (2006); s. 18. 
21

 Ne.se 
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förståelsen av orden vid just den grammatiska formen. En metafor som kunskapsbank blir 

med andra ord svår att förstå och tros kanske vara en vanlig bank i stil med Nordea eller 

Swedbank. Med en abstrakt kunskap kan vi istället förstå att kunskapsbanken snarare refererar 

till en skola eller ett bibliotek. 

  Edling talar om den abstrakta kunskapen utifrån  tre nivåer; specifik, generaliserad och 

abstrakt nivå. Den specifika nivån präglas av ett fokus på specifika, konkreta objekt som 

ligger nära eller långt bort från läsaren. Med andra ord objekt som är välkända för läsaren och 

objekt som begreppsliggörs av ord som säger precis vad objekt är och gör. Den specifika 

nivån är för övrigt alltid tids- eller rumssituerat, med andra ord ett här och nu- alternativt ett 

här och då-tänkande. Den andra nivån, den generaliserade nivån, präglas av ett fokus på 

grupper av konkreta objekt både nära och långt bort från läsaren. Med andra ord är grupperna 

av konkreta objekt allmänt kända och sålunda enkla att förstå för alla. Den tredje och sista 

nivån, den abstrakta, präglas däremot av värderingar och klassifikationer som uttrycks genom 

abstrakta referenser, det vill säga med ett språk som säger mer än de grammatiska uttrycken 

som används.
22

 

  Olika strategier som kan användas för att uppnå ett högre mått av abstraktion i sitt språk är 

till exempel nominaliseringar, användandet av metaforer andra språkliga stilfigurer samt ett 

högt mått av interaktion med auktoriteter och andra referenser i texten. Viktigt att tänka på är 

emellertid att i likhet med bedömning är det viktigt att alltid skriva utifrån aktuella 

genrekonventioner. I likhet med den lärare som bedömer en  novell utifrån de 

genrekonventioner som präglar argumenterande texter blir det konstigt ifall eleven, 

författaren, skriver en novell utifrån de genrekonventioner som gäller för genren. 

Abstraktionsnivån är bara en av alla de aspekter som kan räknas in i genrekonventionerna 

men, som Edling konstaterar, den är väsentlig för att bilda mening oavsett om det handlar om 

läroböcker eller så kallat yrkesspråk, professionellt språk. 

  En analys av abstraktionsnivån kan användas för att beskriva hur pass utvecklat språk en 

elev har. En högre abstrakt nivå signalerar ett utvecklat språk som klarar av att säga mer än de 

grammatiska orden medan en låg abstrakt nivå misslyckas med detta och förmår ej att 

uttrycka mer än de grammatiska orden i sig. Abstraktionsnivån visar till stor del elevens 

språkbruk men kan samtidigt visa upp i vilken utsträckning eleven reflekterar och utvecklar 

sina tankar. 

 

                                                           
22

 Edling, Agnes: Abstraction and authority in textbooks, Acta Universitatis Upsaliensis (2006); s. 45-74. 
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2.3  Bedömningsmatriser 

En vanlig metod för att sammanställa en bedömning har lagts fram av Katarina Kjellström. 

Kjellström föreslår att vi använder oss av bedömningsmatriser, en modell som jämför de olika 

egenskaper och aspekter hos en elevs prestation med de faktiska mål och kriterier hos kursen 

och kursplanen. Bedömningsmatrisen är med andra ord en dokumentationsform. 

 

Aspekt\Kvalitet Kvalitetsnivå 1 Kvalitetsnivå 2 Kvalitetsnivå 3 

Aspekt 1    

Aspekt 2    

 

Vi granskar med andra ord specifika egenskaper i exempelvis en text och ser hur pass väl eller 

inte väl det stämmer överens med kursplanens kriterier. En förutsättning för en fungerande 

matris är emellertid att nivåbeskrivningarna bygger på de aktuella kurskriterierna,
23

 vilka jag 

kort redogjort för i inledningen. 

  En bedömningsmatris går att använda inom alla ämnen och vid alla bedömningar och 

Kjellström menar att det som är gemensamt för alla bedömningsmatriser är att de alla 

bedömer flera olika aspekter av kunskap.
24

 Det som är avgörande för vilka aspekter som 

bedöms beror sålunda på syftet istället för på matrisen i sig. 

  Bedömningsmatrisen, som också kallas för assessment matrix och rubics beroende på vilken 

forskares verk vi läser och använder, har en fördel gentemot många andra metoder i det att 

den ger både en helhets- som en detaljbedömning av elevens prestation.
25

 Den ger oss också 

ett underlag utifrån vilket vi som lärare kan diskutera med eleven angående dennes uppvisade 

förmåga av de bedömda aspekterna. 

  Jönsson påpekar att med hjälp av det underlag en bedömningsmatris kan ge oss kan vi hjälpa 

eleverna att utveckla den metakognitiva förmåga de behöver för att vara delaktiga i 

lärandeprocessen och sitt eget lärande i än större grad.
26

 

                                                           
23

 Kjellström, Katarina: ”Bedömningsmatriser – en metod för analytisk bedömning”; s. 194-95 & 196-97. 
Jönsson, Anders: ”Att bedöma naturvetenskapligt arbetssätt”; s. 236. 
I Lindström, Lars & Lindberg, Viveca (red): Pedagogisk bedömning, HLS förlag (2007). 
24

 Kjellström, Katarina: ”Bedömningsmatriser – en metod för analytisk bedömning”; s. 194. 
I Lindström, Lars & Lindberg, Viveca (red): Pedagogisk bedömning, HLS förlag (2007). 
25

 Ibid. s. 197-98. 
26

 Ibid. s. 206 & 230-31- 
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  Både Kjellström och Jönsson anser att med hjälp av en bedömingsmatris blir det enklare att 

jämföra elevernas uppvisade prestation med de faktiska kursmålen, samtidigt som läraren 

tydligare kan se vad eleverna presterar och vad de behöver förbättra.  

 

2.4  Textrörlighet 

Språkvetarna Jenny Wiksten Folkeryd, Åsa af Geijerstam och Agnes Edling har tagit fram 

begreppet textrörlighet, med vilket de vill titta på elevers hela förhållningssätt till 

textanvändning och textproduktion,
27

 med andra ord hela den arsenal av språk elever 

använder i syfte att ta till sig andras texter och producera egna texter.  

  Wiksten Folkeryd, af Geijerstam och Edling delar in begreppet textrörlighet i tre olika typer; 

textbaserad rörlighet, rörlighet utåt och interaktiv rörlighet. 

  Den textbaserade rörligheten präglas av kommentarer av den faktiska texten, det vill säga att 

alla tankar som lyfts fram, oavsett muntliga eller skriftliga, kretsar kring kommenterar om 

textens innehåll och struktur, både grammatisk och funktionell, på antingen ytlig eller 

djupnivå.
28

 Vidden på kommentarer kan sålunda röra sig alltifrån ett ”tråkigt” till ett 

”intressant val av allegori och sättet den samspelar med den heteronormativa diskursen och 

tydligt visar på det ohållbara förhållningssättet till paradigmet”.  

  Rörligheten utåt däremot präglas av ständigt associerande till egna tankar och erfarenheter. 

Allting vi läser eller på annat sätt tar del av jämför mer eller mindre automatiskt med diverse 

aspekter och perspektiv ur vår vardagskunskap alternativt vår skolkunskap.
29

 Även här kan vi 

se en stor vidd av kommentarer i stil med ”det har jag gjort” och ”vilken slående likhet med 

Kants kategoriska imperativ”. 

  Den interaktiva rörligheten präglas av en medvetenhet om den kontext inom vilken en text 

eller tanke är producerad samt en diskussion kring möjliga mottagare och eventuella syften. 

Den här typen av rörligheten byggs upp utifrån en kommunikation med dels författaren dels 

texten själv och de genrekonventioner i vilken de är uppbygd. Kommentarer i den här typen 

av rörlighet kan med andra ord röra sig kring uttalanden som ”det behövs inte mer än så här 

för att diskutera ämnet” och ”SO-texten är mest till för att läraren ska kunna kolla att man 

gjort det”.
 30

 

                                                           
27

 Wiksten Folkeryd, af Geijerstam & Edling: ”Textrörlighet – hur elever talar om egna och andras texter”; s. 
169-70. 
I Bjar, Louise (red): Det hänger på språket, Studentlitteratur (2006). 
28

 Ibid. s. 170 & 172-75. 
29

 Ibid. s. 170 & 175-77. 
30

 Ibid. s. 170 & 177-79. 
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  Wiksten Folkeryd, af Geijerstam och Edling menar att en elev med en hög grad av 

textrörlighet har ett mer levande förhållande till både sina egna och andras texter och de är 

kapabla att bidra till skapandet av text. Kan vi som lärare uppmuntra och stimulera ett sådant 

förhållningssätt till text och dylikt kan vi ge eleverna ”tillgångar till nya kunskapsdomäner. 

Därmed minskar risken att klyftan mellan olika elevgrupper ökas, och att vissa elever 

successivt marginaliseras”.
31

 Textrörligheten skulle med andra ord kunna användas, givetvis 

tillsammans med andra metoder och verktyg, för att skapa ett öppet klassrumsklimat där 

eleverna regelbundet reflekterar och diskuterar. 

  Textrörlighet blir med andra ord ett sätt att granska elevernas hela förhållningssätt till text, 

med alltifrån sättet de kommenterar till hur och vad de associerar en text med samtidigt som 

det kan visa på elevens medvetenhet om textens syfte och mottagare. 

 

2.5  SOLO-taxonomin 

Under början av 1980-talet satt forskarna John Biggs och Kevin Collis och undersökte hur 

elever utvecklade sin förståelse kring olika ämnen och objekt. Utifrån sin forskning 

formulerade de en taxonomi, som de kallade för SOLO. SOLO står för Structure of Observed 

Learning Outcomes och Biggs och Collis ville med sin taxonomi beskriva hur elevernas 

förståelse kunde genomgå upp emot fem olika faser. Dessa fem faser, eller nivåer, benämner 

de: 

 

1. Pre-structural level 

2. Unistructural level 

3. Multistructural level 

4. Relational level 

5. Extended abstract level 

 

På den första nivån, den prestrukturella nivån, är eleverna endas förmögna att ta till sig bitar 

av osammanhängande information och saknar dessutom förmågan att koppla ihop dessa bitar. 

Man kan här tala om att eleverna misslyckas och därför missar poängen med det de 

undersöker. 

  När eleverna kommer till den andra nivån, den unistrukturella börjar de koppla den 

information de tillägnat sig men de lyckas fortfarande inte förstå poängen eller syftet med 

                                                           
31

 Ibid. s. 184-85.  
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uppgiften eller information. Den unistrukturella nivån präglas sålunda av ett försök att 

identifiera och namnge den aktuella information men eleven klarar endast att behandla en 

relevant aspekt. 

  Vid nästa nivå, den multistrukturella nivån, lyckas eleven göra fler och fler kopplingar och 

en större förståelse börjar komma men det finns fortfarande svårigheter med att göra så 

kallade metakopplingar och koppla till större diskurser. Eleven börjar här att kombinera och 

faktiskt beskriva flera relevanta aspekter. 

  Lyckas eleven ta sig till den relationella nivån får denne också förmågan att göra dessa 

metakopplingar och får dessutom en förmåga att uppskatta och värdera de olika aspekterna i 

förhållande till helheten och i förhållande till övergripande diskurser. Vi kan här också tala 

om att eleven klarar av att analysera, tillämpa och kritisera. 

  Vid den sista nivån, den utökade abstrakta nivån, har eleven uppnått tillräcklig förståelse för 

att kunna göra större kopplingar inom och mellan flera övergripande diskurser och klarar av 

att göra generaliseringar samt överföra principer och idéer mellan diverse aspekter och 

diskurser. Eleven börjar här också att reflektera, formulera och filosofera inom en högre 

övergripande diskurs men också inom andra ämnesområden, med andra ord klarar eleven att 

utveckla de tankegångar som började föras under den relationella nivån.
32

 

  SOLO-taxonomin bygger på kvaliteter av förståelse och visar många likheter med annan 

forskning kring förståelse och bedömning och ligger dessutom till grund för mycket 

forskning. Här måste jag påpeka att det är genom den forskningen jag kommit i kontakt med 

taxonomin och eftersom jag inte har lyckats få tag i Biggs och Collis egna verk om SOLO-

taxonomin och inte heller någon annan undersökning om taxonomin har jag tvingats vända 

mig till mer osäkra webbaserade källor, varav den ena anges vara byggd på ”Learning and 

Teaching: SOLO taxonomy” av Atherton, som utifrån annan forskning verkar tillsammans 

med Biggs och Collis vara de stora auktoriteterna på ämnet. 

  Den andra hemsidan jag använt mig av här är John Biggs officiella hemsida, som inte heller 

den ger särskilt mycket information kring ämnet, men tillsammans med hemsidan baserad på 

Atherton får vi en tydlig, om än något kortfattad, bild av taxonomins essens. 

  SOLO-taxonomin är ett mått på elevens förståelse av olika ämnen utifrån fem nivåer av 

olika komplexitet, samtidigt som det visar i vilken grad eleven klarar av att koppla och 

                                                           
32

 http://www.learningandteaching.info/learning/solo.htm 
http://www.johnbiggs.com.au 
http://www.tedi.uq.edu.au/downloads/biggs_solo.pdf  
Hämtade 2009-11-13. 

http://www.learningandteaching.info/learning/solo.htm
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kontrastera olika tankar. SOLO-taxonomin ger mig en enkel nivåindelning, som till stor del 

går att anpassa till den nuvarande betygsskalan.  

 

2.6  Palmér & Östlund-Stjärnegårds analysmodell 

Ytterligare en modell för bedömning av elevtexter har tagits fram av språkvetarna Anne 

Palmér och Eva Östlund-Stjärnegårdh. Efter ett antal år som provkonstruktörer för de 

nationella proven i Svenska upptäckte de att det finns ett behov att diskutera bedömning och 

betyg och satte sålunda ihop en modell baserad på några generalla aspekter i syfte att bedöma 

elevtexter. Palmér och Östlund-Stjärnegårdhs modell bygger i viss utsträckning på samma 

tankar som Kjellströms bedömningsmatris men presenteras på ett annorlunda sätt. 

  Palmér och Östlund-Stjärnegårdh utgår ifrån fem olika punkter eller aspekter: 

 

 Helhetsbedömning 

 Innehåll och textanvändning 

 Disposition och sammanhang 

 Språk och stil 

 Kvalitet och betyg 

 

Den första punkten, helhetsbedömning, handlar om vi som bedömare och den uppfattning vi 

får efter den första genomläsningen och innan vi går in och granskar på detaljnivå.
33

  

  Den andra punkten, innehåll och textanvändning tittar på hur pass relevant innehållet är för 

uppgiften. Fokus ligger bland annat på om det finns ett övergripande resonemang och 

konkreta exempel samt hur pass självständig texten i fråga är.
34

 

  Disposition och sammanhang kretsar kring hur texten är uppbyggd och huruvida den röda 

tråden fungerar. Med andra ord fungerar den tredje punkten som en direkt fortsättning på den 

andra. Viktigt här är också att textens struktur fungerar och hur texten ser ut rent grafiskt.
35

 

  Språk och stil anger hur väl texten är skriven och hur pass mycket den följer 

genrekonventionerna samtidigt som språket ska vara intressant och varierat. Ytterligare en 

viktig aspekt här är hur texten använder sig av eventuella stilfigurer i syfte att förtydliga och 

diskuterar specifika teser.
36

 

                                                           
33

 Palmér, Anne och Östlund-Stjärnegårdh, Eva: Bedömning av elevtext, Natur & Kultur (2005); s. 19-20. 
34

 Ibid. s. 20-21. 
35

 Ibid. s. 22-24. 
36

 Ibid. s. 25-27. 



16 

 

  Den sista punkten, kvalitet och betyg, blir slutligen en sammanfattning av de ovan beskrivna 

punkterna och återkopplar till den första punkten, helhetsbedömningen. Genom att väga ihop 

de olika aspekterna görs en summativ bedömning och texten betygssätt.
37

 

  Palmér och Östlund-Stjärnegårdhs modell utgår med andra ord från olika aspekter av 

textproduktion som kan anses som självklara men som inte mindre behöver tränas på. I likhet 

med bedömningsmatrisen visar bedömningen här resultatet av elevernas prestation likväl som 

den visar på vad eleverna behöver förbättra. 

  Deras modell kan ses som ett traditionellt sätt att bedöma, då den utgår ifrån fem relativt 

allmänna bedömningspunkter. Det är en helhetsbedömning med summativ form men med en 

ganska diffus indelning med snäva nivåbeskrivningar. 

 

3. Metod 

Det finns otaliga modeller och metoder, varav jag nämnt några i avsnittet ovan, som kan 

användas för bedömning av alla de slag, modeller och metoder som fokuserar på såväl det 

holistiska, helheten, som detaljerna. Ibland bedöms båda delarna och ibland bedöms endast 

några få aspekter. På grund av detta är det svårt att hitta en modell som klarar av att ge en 

grundlig helhetsbild såväl som en detaljbild av elevens prestation och ofta offras någon/några 

aspekter till förmån för andra. Det är på grund av den spridningen av bedömning som jag här 

har försökt konstruera en bedömningsmodell där aspekterna och helhetsbedömningen  kan ses 

som likvärdiga delar av bedömningen, men där de kommer som naturliga följder av varandra. 

För att kunna tala om en helhetsbild behöver vi veta något om de olika aspekter och 

dimensioner en prestation rymmer och hur väl de stämmer överens med de i kursplanerna 

angivna målen. Ifall jag bedömer en prestation som Godkänt gör jag det på grund av att 

prestation motsvarar de mål som krävs för betyget Godkänt. 

  På grund av den spridning som finns hos de bedömningsmodeller jag beskrivit ovan har jag i 

min  egenkonstruerade bedömningsmodell valt ut centrala och väsentliga aspekter hos de 

olika modellerna och implementerat dem i syfte att få ett bredare bedömningsunderlag. Jag 

kommer här nedan beskriva hur min bedömningsmodell är konstruerad. 

 

3.1  Min bedömningsmatris 

Jag nämnde i början att för att granska de utvalda elevtexterna har jag konstruerat en 

analysmodell baserad på en del av  den forskning kring bedömning och lärande jag läst. I 

                                                           
37
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syfte att göra en tydlig och överskådlig modell som är kapabel att granska såväl helhets- som 

detaljperspektiv har jag valt att utgå ifrån mallen för en bedömningsmatris.  

Bedömningsmatrisen har under undersökningens gång utvecklats och förändrats på flera olika 

plan. Den version av matrisen som jag redogör för nedan är den slutgiltiga versionen. 

  Med en bedömningsmatris som grund kan jag utifrån några av mig valda aspekter enkelt 

jämföra detta med de kriterier som kursplanerna i Svenska A och Svenska C framför. 

  De nämnda kursplanerna har som sagt kursmål som handlar om att eleverna vid kursens slut 

ska ha utvecklat diskursiva och analytiska dimensioner i sitt språk och då Biggs och Collis 

SOLO-taxonomi beskriver hur elever utvecklar ett mer abstrakt och komplext språk, det vill 

säga ett mer diskursivt och analytisk sätt att tänka, kommer jag att utgå från deras taxonomi 

för att mäta hur den övergripande nivån i elevtexterna stämmer överens med kursmålen. Jag 

har emellertid valt att utesluta den prestrukturella nivån då den talar om en ytterst begränsad 

nivå av förståelse, där eleven inte förmår att koppla ihop olika bitar av information. Ingen av 

de granskade uppsatserna visar på en prestrukturell nivå och med tanke på att kraven på 

Godkänt i Svenska A respektive C motsvarar en multistrukturell nivå har jag valt att bortse 

från den prestrukturella nivån i min bedömningsmatris. Av samma skäl som en 

multistrukturell nivå motsvarar betyget Godkänt motsvarar en relationell nivå och en utökad 

abstrakt nivå betygen Väl godkänt respektive Mycket väl godkänt. 

  Även Edlings resonemang angående specifik, allmän och abstrakt kunskap och den effekt 

dessa olika typer av kunskap och resonemang får i skriven text har beaktats här. 

Kvalitet 

 

Aspekt 

Unistrukturell 

nivå 

Multistrukturell 

nivå 

Relationell 

nivå 

Utökad 

abstrakt 

nivå 

Struktur Disposition     

Sammanhang     

Relevans till 

uppgift 

    

Språk Genre     

Grammatik och 

stil 

    

Argumentation Fokus     

Skärpa     

Källkritik     

Reflektion Association     

Interaktion – 

medvetenhet om 

mottagare och 

syfte 
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  Vad gäller de aspekter jag granskar har jag valt att använda Palmér & Östlund-Stjärnegårdhs 

modell som utgångspunkt, men där de tittar på aspekterna helhetsbedömning, innehåll och 

textanvändning, språk och stil samt kvalitet och betyg har jag valt att tala om de fyra 

övergripande aspekterna struktur, språk och stil, argumentation och reflektion för att få en 

bättre bild av elevens faktiska prestation. 

  Vad gäller den första aspekten, struktur, har jag tittat på tre dimensioner; disposition, 

sammanhang och relevans. De tre dimensionerna motsvarar i viss mån aspekterna innehåll 

och textanvändning samt disposition och sammanhang men jag har valt att föra samman dem 

till en punkt då de uttrycker mer eller mindre likvärdiga egenskaper, nämligen den ordning 

och form en text är skriven med. Samtidigt har jag lagt till dimensionen relevans till uppgift 

med utgångspunkt i det resonemang jag fört ovan angående genre i bedömning och 

textproduktion. Ett resonemang som inte är relevant sänker sålunda en text eller annan form 

av prestation, oavsett hur bra resonemanget än är. 

  Den andra aspekten, språk och stil, bygger på dimensionerna genre och grammatik och stil. 

Genredimensionen bygger också på det genreresonemang jag förde i teoridelen medan 

grammatik och stil kretsar kring vilken grad texten präglas av olika grammatiska styrkor och 

svagheter, språklig stil samt syntax. Den här dimensionen handlar mycket om hur komplext 

och avancerat elevens språk är.  

  Den tredje aspekten, argumentation, bygger på dimensionerna fokus, skärpa och källkritik. 

Den första dimensionen, fokus, handlar om textens tydlighet och hur pass klara elevens 

resonemang är. Den andra dimensionen, skärpa, handlar istället om ton och ordval, det vill 

säga hur ett resonemang lyder snarare än vad det vill säga. Skärpan är således beroende av 

elevens språk. De här två dimensionerna bygger till viss del på resonemang som både Edling 

och Biggs & Collis för. Den tredje och sista dimensionen här, källkritik, handlar om i vilken 

mån eleven visar prov på källkritisk medvetenhet, med andra ord hur elever förhåller sig till 

både sin egen och andras texter och tankar. Den här dimensionen grundar sig mycket på det 

resonemang Wiksten Folkeryd, af Geijerstam och Edling för omkring interaktiv textrörlighet. 

  Den fjärde aspekten, reflektion, bygger på två dimensioner; association och interaktion. 

Association handlar om vilka tankar och kopplingar eleven gör till egna erfarenheter och 

kunskaper, både vardags- som skolkunskaper, medan interaktion bygger på en medvetenhet 

kring såväl mottagare som syfte. Båda dessa dimensioner grundar sig på Wiksten Folkeryd, af 

Geijerstam & Edlings tankar om textrörlighet men också Edlings abstraktionbegrepp kan 

kopplas till reflektionsaspekten. 
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  Ingen av dessa fyra aspekter, eller deras underdimensioner, är helt renodlade från varandra. 

Grammatik och stil till exempel hör nära samman med både argumentationen och 

reflektionen. 

  Vad gäller en helhetsbedömning hoppas jag utifrån min bedömningsmatris kunna se elevens 

allmänna nivå utifrån mina specifika aspekter och dimensioner, då de olika aspekterna och 

dimensionerna inte är renodlade. God förmåga inom några aspekter bör sålunda också kunna 

ses inom andra aspekter. 

  Vid själva bedömningen beskrivs elevens prestation inom de olika aspekterna i deras 

tillhörande fält elevens prestation. Har eleven gjort en prestation motsvarande exempelvis en 

multistrukturell nivå inom någon av aspekter sätt den uppnådda prestationen för den aktuella 

aspekten inom den multistrukturella kolumnen. Vid de texter där prestationen inte når riktigt 

upp till en högre nivå, prestation motsvarande G+ och VG- och liknande resultat, kommer jag 

att beskriva vad eleven uppnått i den lägre kolumnen och vad de nästan uppnår i den högre 

kolumnen. Jag vill här än en gång påpeka att bedömningsmatrisen grundar sig på de 

nuvarande betygsstegen, med fler betygssteg skulle krysset möjligtvis sättas inom endast en 

kolumn. 

    

3.2  Mitt material 

För att testa den bedömningsmatris jag beskrivit ovan kommer jag granska omkring 6 stycken  

uppsatser skrivna i Svenska A respektive Svenska C, totalt 12 uppsatser. Jag har samlat in 

uppsatserna på Naturvetarprogrammet på en interkulturell gymnasieskola i Södertälje 

kommun. Uppsatserna är skrivna i essäform, vilket kan beskrivas som en personligt hållen 

text baserad på fakta och som sådan relativt fri. Gemensamt för texterna jag kommer granska 

är att de skiljer sig åt i den mån att de är skrivna utifrån några olika ämnen. Uppsatserna från 

Svenska A bygger på fyra frågor fördelade på fyra böcker.  

  Den första frågan baseras på ”Brott och straff” av Fjodor Dostojevskij och går ut på att 

eleven skall resonera kring Raskolnikovs agerande utifrån en försvarsadvokats perspektiv. 

Två av de granskade texterna försöker besvara den frågan. 

  Den andra frågan baseras på Dantes ”Den gudomliga komedin” och låter eleven resonera 

kring vilken av de tre karaktärerna Francesca, Odysseus och Brunetto Latini som vinner slaget 

om läsarens gunst. Jag har granskat två texter som bygger på den uppgiften. 
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  Den tredje frågan grundar sig på Shakespeares ”Hamlet” och kretsar kring huruvida Hamlet-

karaktären är en omöjlighet i ett moraliskt kluvet Europa. En av de granskade texterna 

besvarar den frågan. 

  Den sista frågan i Svenska A bygger på Charles Dickens ”Två städer” och frågan som ställs 

är hur gåtan Sydney Carton ska lösas. En av de granskade texterna besvarar den frågan. 

  Texterna från Svenska C bygger på tre olika uppgifter. Den första är en relativt fri uppgift 

baserad på Harry Martinssons ”Aniara”. Tre av de granskade texterna besvarar den uppgiften, 

alla med olika fokus. En av dessa tre texterna behandlar uppgiften utifrån hur man ska läsa 

boken medan de övriga två kretsar kring liv respektive tragedi. 

   Resterande tre texter från Svenska C kommer från nationella provet vårterminen 09 och 

kretsar kring två olika frågor. Den första, av vilken jag har granskat två texter, bygger på 

tanken huruvida växthuseffekten är mediedramatik eller ett reellt hot medan den andra frågan, 

av vilken jag granskat en text, är en jämförande diskussion kring en modern reklamaffisch och 

en reklamaffisch från 1800-talets slut. 

Viktigt att påpeka är att det inte är elever i samma klass som skrivit uppsatserna, vilket inte 

behöver vara en nackdel. Emellertid har båda klasserna haft samma ämneslärare och sålunda 

är alla uppsatser skrivna utifrån liknande omfattning på uppgift vid sidan av det nationella 

provet, som dock bedöms utifrån liknande kriterier. 

 

4. Resultat 

Här nedan kommer jag att i tur och ordning redogöra för resultatet av min bedömning utifrån 

den bedömningsmatris jag konstruerat. Jag kommer att börja med att beskriva resultaten på 

uppsatserna i Svenska A utifrån matrisen och de aspekter jag tittat på. I de fall en text 

uppvisar ett resultat på gränsen mellan två nivåer kommer texten att anges som tillhörande 

båda nivåerna, vilket får till följd att i flera dimensioner kommer antalet exempel vara högre 

än antalet granskade texter. Jag kommer att göra likadant med texterna skrivna i Svenska C. 

  Jag vill här återigen påpeka att de exempel jag tar upp nedan skall ses som en utvärdering av 

bedömningsmatrisen och inte som en utvärdering av texterna. 

 

4.1  Svenska A 

Texterna från Svenska A sträcker sig över betygsskalorna Godkänt till Mycket väl godkänt, 

fördelade som två Godkänt, tre Väl godkänt och en Mycket väl godkänt. Här nedan kommer 
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jag att använda mig av enstaka exempel ur de granskade texterna för att belysa hur 

bedömningsmatrisen har fungerat. 

 

4.1.1 Struktur 

Strukturen överlag i alla texter uppnår åtminstone kriterierna för ett godkänt betyg, fastän det 

finns stora skillnader texterna emellan. Vad gäller dispositionsdimensionen finns det tre texter 

med exempel på en multistrukturell nivå, tre texter med exempel på en relationell nivå och två 

texter med exempel på en utökad abstrakt nivå. Ett multistrukturellt exempel finns i T2, som 

inleds med en kort beskrivning av handlingen och sedan i ganska hastig takt kort redogör för 

olika avsnitt och tankar utan egna kommentarer. Texten avslutas med en kort plädering. Det 

som präglar T2 är ett grundligt tillvägagångssätt, där flera viktiga aspekter tas upp men saknar 

uppföljning. De olika delarna tar läsaren fram till slutet utan avvikelser, men på grund av en 

avsaknad av utvecklade tankegångar stannar texten vid en multistrukturell nivå.  

  Vad gäller sammanhangsdimensionen hittar vi fördelningen två multistrukturella exempel, 

tre relationella exempel och ett utökat abstrakt exempel. Sålunda har vi även här ett generellt 

sammanhang motsvarande en relationell nivå. Ett exempel på en relationell nivå visar T3 upp 

med tydlig röd tråd som är enkel att följa och med resonemang som utvecklar texten. Eleven 

utgår från uppgiften och boken och med hjälp av sina resonemang leder eleven läsaren från 

boken till sig själv utan att tappa den röda tråden. 

  Den sista dimensionen, relevans till uppgiften, på den innehållsliga aspekten är, utifrån det 

granskade materialet, en av de viktigare dimensionerna för ett högre betyg. Vi har här  en 

fördelning på två multistrukturella exempel, fyra relationella exempel och två utökade 

abstrakta exempel.  I en av exempeltexterna, T2, som har tesen ”Om jag var Raskolnikovs 

försvarsadvokat”, har eleven skrivit ”Raskolnikov borde få psykisk vård, istället för 

dödsstraff. Det är bättre att hjälpa människan och ge en andra chans”, vilket tyder på en 

kunskap om en försvarsadvokats agerande. Eleven fortsätter sedan med en kort plädering om 

fattigdom i syfte att förklara Raskolnikovs agerande. Både det ovanstående citatet och 

pläderingen visar på ett med temat relevant resonemang, men då övriga texten mer fungerar 

som en resumé får texten enbart en relevans till uppgiften på en multistrukturell nivå. Ett 

exempel på en utökad abstrakt nivå finns däremot i T4, med temat ”Vem är vinnaren av 

läsarens gunst”, där eleven skriver att ”det var enbart en person, nämligen Francescas make, 

som blev ”offret” för hennes synd, dock hade fler än få blivit drabbade av Odysseus beslut”. 
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  Här för eleven en kontrasterande diskussion över skillnaden mellan Francescas’ och 

Odysseus’ agerande men också en kritik över en något ojämlik moraliska skala, något som 

inte bara är intressant ur ett genusperspektiv utan också är ytterst relevant till temat om vem 

som vinner läsarens gunst. En genomgående problematisering av moral i relation till såväl 

boken som eleven själv visar på en god relationell nivå.  

  

4.1.2 Språk 

Gemensamt för de granskade texterna från Svenska A vad gäller den språkliga dimensionen är 

ett tämligen gott språk med få språkliga svårigheter, dock visar några texter upp språkliga 

osäkerheter.  

  Vad gäller bedömningen av genredimensionen, som med tanke på essäformen kan vara 

problematisk att bedöma, har jag försökt luta mig än starkare åt de mål som kursplanerna 

uttalar. Genrenivån är fördelad i två multistrukturella exempel, fyra relationella exempel och 

ett utökat abstrakt exempel. Ett intressant exempel ser vi i T5, en text som ligger på gränsen 

mellan Godkänt och Väl godkänt: 

 

Är Hamlet en omöjlighet? Vad kan hända om alla vi människor som bor i Europa skulle börja tänka som 

Hamlet? Hamlet? En person som bara måste hämnas för sin pappas död. Och om alla i Europa försöker 

hämnas på varandra vad kommer då hända med vår Europa som har massor av andra problem att tänka 

på? 

 

Med de orden inleder eleven sin text och presenterar därigenom även textens tema huruvida 

Hamlet-karaktären är en omöjlighet i ett moraliskt kluvet Europa. Texten i helhet, och även 

exemplet, visar dock på ett experiment som inte lyckas fullt ut. Det finns flera formmässiga 

konstigheter som kan förvirra läsaren och flera resonemang känns korthuggna och till stor del 

uppbyggda utifrån ofullständiga premisser. Emellertid visar texten också på en förmåga att 

uttrycka sig samt argumentation och en potential till ett högre betyg finns. 

  Vad gäller grammatik och stil-dimensionen i de granskade texterna, vilket jag ovan påpekat 

är överlag god, har vi en fördelning på ett multistrukturellt exempel, fyra relationella exempel 

och tre utökade abstrakta exempel.  

  Ett unistrukturellt exempel finns i T2. Texten inleds med frasen ”boken handlar om...”, en 

fras som mer hör hemma i en recension än en essä, och utan vidare sätts en prägel av resumé 

på hela texten. En prägel som försvinner först i det avslutande stycket, den ovan citerade 

pläderingen. Fokus i texten ligger på vad som händer och utan någon egentlig diskussion eller 
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annan form av tolkning får läsaren veta vad som händer, men inget mer. Den stilistiska nivån 

stannar sålunda vid det allmänna och specifika, det allmänt kända enligt Edlings resonemang, 

och de skrivna orden säger inget mer än just det grafiska. 

  Ett utökat abstrakt exempel finns i T6, med tesen hur skall gåtan Sydney Carton lösas?  

Eleven skriver där att ”Cartons hjärta är omringat av taggtrådar, han är fylld av ångest i 

väntan på att bli frigiven från all obehag. Ångest får oss att sjunka i förtvivlan, till följd av det 

kan vi dra fel slutsatser och handlingar”. Med andra ord beskriver eleven en person som givit 

upp och som lider av plågsamma känslor. Med sina ord vill eleven få läsaren att bilda sig en 

uppfattning om denne Sydney Carton och måla oss en bild över denne. Eleven vill få läsaren 

att föreställa sig Cartons sinnestämmning och kanske känna sympati och empati över dennes 

levnadsöde. Eleven lyckas med sina ord säga något mer än själva ordens betydelse och 

förhöjer därigenom läsupplevelsen. Elevens språk här blir också ett viktigt instrument för 

reflektion, då både språket och stilen används i syfte att skapa känslor, språket och stilen 

används för att förstärka innehållet i elevens tankar. 

  Tydligt här är hur viktig den språkliga aspekten kan bli för en text och det går också att se 

vilka styrkor eller svagheter en text kan få beroende på skribentens ord. Det spelar mindre roll 

hur pass skicklig någon är på rättstavning ifall denne har ett utvecklat stilistiskt språk. 

 

4.1.3 Argumentation 

Gemensamt för argumentationsaspekten är en relativ spridning av argument, men med 

flertalet texter inom en relationell nivå. Detta kan tyda på en allmän kunskap kring 

argumentation, men med elever som antingen har en mer utvecklad eller mindre utvecklad 

kunskap kring argumentation.  

  Den första dimensionen, fokus, har fördelningen en unistrukturell, en multistrukturell, hela 

fyra relationella och en utökad abstrakt. Ett unistrukturellt exempel finns i T2, vilket till stor 

del beror på att T2 i stort sett saknar argument. Vad gäller T1, vars argumentation ligger på 

gränsen mellan ett Godkänt och ett Väl godkänt, ser vi att eleven använder sig av boken för 

att underbygga sina tankar och gör ett försök att koppla dem till ett resonemang om moral. 

Det som brister här är att resonemanget om moral inte går djupare än det boken förtäljer och 

argumenten byggs istället upp av egna åsikter med en lös koppling till själva boken. 

  Ett relationellt exempel på fokus finns i T3, med ett resonemang om religion: 

 

Ibland undrar man vad som format människan själsligt och moraliskt under århundradena, och efter att ha 

läst Dantes Inferno har jag nu var jag tror är ett vagt svar eller åtminstone en del av det, och det svar jag 
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kom fram till är religion. Att religion faktiskt format oss som den har, denna bok är ett prakt exempel på 

detta, då hela synen på efterlivet och konsekvenserna av ditt levnadssätt i slutänden handlar om du valt att 

följa det som en viss procent av den dåvarande befolkningen ansåg vara rätt sätt att leva. 

 

Här finns ett betydligt tydligare resonemang grundat inte bara på boken utan också kopplat till 

bland annat historiska och religiösa perspektiv, samtidigt som eleven för en diskussion 

angående moral. Genom att koppla tanken om religion till en historisk och en personlig 

kontext visar eleven upp en förståelse kring religionens påverkan på mänskligheten, både förr 

och nu. 

  Vad gäller skärpan i texterna märks även där relationella tendenser, vilket kan tyda på att 

eleverna utan större problem bör nå kursmålen vad gäller argumentation. Det finns där en 

fördelning på två multistrukturella exempel, fem relationella exempel och ett utökat abstrakt 

exempel. Ett typiskt exempel på en relationell skärpa finns i T5, som trots vissa språkfel har 

en stor potential. Eleven för ett resonemang angående en hämndlystnad i stil med Hamlets och 

hur det skulle fungera inom EU, och anser: 

 

...att det skulle uppstå konflikter mellan länderna varje dag och Europa skulle likna en krigszon... Vissa 

länder som en gång i tiden bara var ett gemensamt land har splittrats och uppdelats i flera länder. Kan ni 

se framför er om hur det kommer att se ut om alla kommer döda någon för att hämnas? Jag kan tänka mig 

att det kanske inte kommer att finnas några levande efter om detta sker, eftersom alla har någon man vill 

hämnas på. 

 

Eleven för här ett resonemang grundat på egna åsikter och sättet som temat hämnd skildras på 

blir intressant delvis på grund av ställningstagandet men framför allt på grund av den 

historiska och politiska kopplingen till både EU och de europeiska stater som splittrats under 

senare tid. Man kan uppfatta en tydlig skärpa i det ovanstående citatet ifall man har en 

förförståelse för temat och sålunda känner igen sig i texten. Eleven använder sig av Hamlet-

problematiken för att problematisera ett splittrat Europa. 

  Den sista dimensionen inom argumentationsaspekten är källkritik, vilket handlar om en 

källkritisk medvetenhet, en dimension som flertalet texter saknar helt. Kritikdimensionen har 

fördelningen ett multistrukturellt exempel, tre relationella exempel och två utökade abstrakta 

exempel. Ett multistrukturellt exempel finns i T5, i ett resonemang om EU där eleven skriver 

att ”vi har tur som har en organisation som EU. Eftersom EU och deras olika organ verkligen 

försöker hålla samman ländernas politiska åsikter och förslag. Allt fler länder försöker komma 

in i EU och detta är för landets bästa”. Vi ser här ett försök till diskussion angående EU:s 

syften och ambitioner men dessvärre stannar diskussionen vid ett uppräknande, utan 
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problematisering av vare sig informationen i sig eller källan den är hämtad från, och kan 

sålunda inte ses som uttryck för något högre än en multistrukturell nivå. Det kan antas att 

eleven läst något om EU:s agenda då eleven tydligt förknippar organisationen med något 

positivt men vi får ingen referens som stöd till tesen. 

  Ett exempel på en utökad abstrakt nivå finns i T4, där eleven väljer att citera en fras ur 

Dantes’ ”Den gudomliga komedin”, en fras som eleven menar handlar om ett ifrågasättande 

av rättvisan och den allmänt rådande åsikten att det som händer är rättvist. Eleven fortsätter 

sitt resonemang genom att hänvisa till Doris Lessings Nobelföreläsning
38

, vilket hon bland 

annat talar om skillnader mellan skolgången i Storbritannien och i Zimbabwe, och den brist på 

”självklara” saker som många har. Med andra ord lyfter eleven fram en tanke om en uppfattad 

(min kursivering) rättvisa. Eleven lyfter upp en tanke ur ett litterärt verk, utsätter det för en 

källkritisk undersökning och kopplar till ett annat litterärt verk och till vår samtid och ständigt 

aktuella uppfattningar. 

  Den källkritiska dimensionen är uppenbart problematisk, och kräver undervisning, men hos 

de elever som klarar av att lösa de källkritiska problem kan vi se både tydligare och mer 

insiktsfulla resonemang. 

 

4.1.4 Reflektion 

Vad gäller reflektionsaspekten visar även den på en stor utspridning av förmåga, även om 

många visar upp en relationell nivå. Den första dimensionen, associationen, handlar om i 

vilken utsträckning eleverna kopplar en text eller tanke och det finns här en fördelning med ett 

unistrukturellt exempel, ett multistrukturellt exempel, fyra relationella exempel och tre 

utökade abstrakta exempel. 

  Det unistrukturella exemplet finns i T2, som i stort sett saknar associationer. Det enda 

undantaget finner vi i den ovan nämnda pläderingen, vilken uttrycker en implicit föreställning 

om fattigdomen. Dessvärre stannar associationen vid tanken ”kan man verkligen veta det 

genom att känna fattigdomen när man själv aldrig har upplevt den? Nej det kan man inte”. 

  Ett utökat abstrakt exempel kan finns i T4, i det resonemang om rättvisa som redogjordes för 

i föregående avsnitt om kritikdimensionen. Eleven har där gjort bedriften att plocka ett 

begrepp ur en kontext, för att sedan diskutera och problematisera begreppet utifrån flera och 

större diskurser. Eleven lyfter fram begreppet rättvisa ur en litterär diskurs och implementerar 

                                                           
38

 http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2007/lessing-lecture_en.html  
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det i ett nytt sammanhang bestående av både historiska, sociala som pedagogiska diskurser, 

och för texten igenom ett intressant resonemang om begreppets denotation och konnotationer. 

  Den sista dimensionen inom reflektionsaspekten är interaktionen, vilken präglas av en 

medvetenhet kring syfte och mottagare. Jag nämnde ovan att den generella reflektionsnivån 

ligger på en relationell nivå, med en fördelning på ett unistrukturellt exempel, två 

multistrukturella exempel, hela sex relationella exempel och tre utökade abstrakta exempel. 

  Ett multistrukturellt exempel finns i T1, där eleven i sin inledning tilltalar ”alla människor på 

jorden”, vilket visar på en viss medvetenhet om mottagare men det är en opreciserad 

medvetenhet och en tänkt mottagare som är omöjlig att skriva för. Texten i sig visar på ett 

tydligare syfte, en reflektion kring Raskolnikovs livsöde men dessvärre saknar reflektionen 

utbyggnad. Reflektionen rör sig sällan utanför boken annat än för egna tankar, vilket gör 

texten mer personlig och gynnar syftet. 

  Ett likartat resultat finns i T6, där eleven också mest redogör sina tankar utifrån boken, men 

låter sin reflektion gå ett steg längre och problematiserar boken och karaktären Sydney Carton 

tydligare. Eleven har i texten ett tämligen implicit förhållande till mottagaren men använder 

sig av ett mer avancerat språk till följd av den djupare reflektionen. Detta leder till att texten 

befinner sig på gränsen mellan Godkänt och Väl godkänt. 

  Flertalet elever verkar har vissa svårigheter med att problematisa och fördjupa sina 

reflektioner, men samtidigt verkar också många befinner sig gränsen till en sådan reflektion 

och med lite mer tid kommer de också att nå dit. 

 

4.2  Svenska C 

Jag kommer här nedan att redogöra för texterna producerade i Svenska C. Dessa texter har, till 

skillnad från texterna producerade i Svenska A, inga utsatta betyg men verkar ha en likartad 

spridning i kvalitet. 

 

4.2.1 Struktur 

Den strukturella aspekten överlag i dessa texter är relativt splittrad. Vad gäller 

dispositionsdimension är fördelningen en multistrukturell text, två relationella texter och tre 

utökade abstrakta texter. Det multistrukturella exemplet finns i T7, vilken kretsar kring hur 

Harry Martinssons ”Aniara” ska läsas. Texten tar sin utgångspunkt i en kort historik med en 

enkel beskrivning av verket, varpå eleven fortsätter genom att beskriva sin egen läsning och 

vad som kunde förenklat den för att till sist fundera över verkets syfte. Vad vi ser är en 
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tämligen enkel disposition, som från en enkel inledning kort redogör för några utvalda scener 

och tankar utan någon direkt problematisering eller utsvävningar för att slutligen kort 

summera texten. 

  Ett utökat abstrakt exempel finns i T11, som diskuterar växthuseffekten utifrån bland annat 

media och forskningsrapporter. Texten börjar här med en kort inledning med historisk 

bakgrund, mycket i stil med en debattartikel, för att sedan i tur och ordning presentera Al 

Gores kampanj mot växthuseffekten, en debattartikel som kritiserar växthuseffekten och lite 

kort om hur media har skildrat debatten, för att slutligen presentera egna idéer om åtgärder 

och återkoppla till Al Gores kampanj. Dispositionen här är tydlig, med inledande bakgrund 

och de olika resonemangen och tankarna presenteras utförligt. Texten avslutas med en 

sammfattning och en återkoppling till Gore och filmen ”An Awful Truth”. Med tanke på att 

flera olika åsikter diskuteras utifrån den större diskursen miljöförstöring visar texten på en 

mycket högre nivå än den föregående texten. 

  Vad gäller sammanhangsdimensionen finns det en stor spridning i nivå men också ett stort 

glapp mellan eleverna. Sammanhangsdimensionen är fördelad på en unistrukturell text, tre 

multistrukturella, ingen relationell text och tre utökade abstrakta. Ett multistrukturell exempel 

finns i T10, också den om växthuseffekten. Exemplet nämner i tur och ordning två artiklar 

som diskuteras både enskilt och tillsammans utifrån egna åsikter, men relativt lite skrivs om 

dels bakgrunden och aktualiteten i frågan och ingenting skrivs om varför just dessa två 

artiklar är värda att diskuteras. Tyngdpunkten i texten ligger också på artiklarna snarare än 

debatten eller fenomenet växthuseffekten i sig. Texten verkar sålunda snarare handla om 

debatten i sig än växthuseffekten. 

  Ett utökat abstrakt exempel finns i T8, i vilken ”Aniara” diskuteras i termer av tragedi och 

kopplar verket till en övergripande diskurs om miljöförstöring samtidigt som jämförelser förs 

utifrån historiska och sociala perspektiv, kopplat med egna erfarenheter. Texten bygger i 

större grad på fackkunskap än på personliga åsikter. 

  Relevansdimensionen å sin sida har fördelningen en unistrukturell text, ingen 

multistrukturell text, två relationella texter och tre utökade abstrakta. Det unistrukturella 

exemplet finns i T7, som kretsar kring läsningen av Aniara. Uppgiften i sig, vilket jag kort 

påpekade i materialbeskrivningen, är en relativt fri essäskrivning baserad på Aniara. Fastän 

det tekniskt sett är möjligt att argumentera för att välja läsningen av ett verk som temat för en 

essä kan en sådan text sannolikt inte bedömas i enlighet med kursmålen. Än mindre relevant 

känns texten när två stycken ägnas åt helt andra resonemang: ”Aniara handlar en hel del om 
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naturvetenskap, om hur människans miljöförstörelse och kärnvapenkrig har förstört världen vi 

lever i. För att läsa Aniara måste man ha ett visst intresse för sådant”, är ett resonemang som 

tyder på en låg relevans till uppgiften och en inte särskilt djupgående reflektion. Ett intresse 

för ämnet underlättar givetvis läsningen men är absolut inget krav för läsningen. Ett liknande 

resonemang för eleven kring bokens genre när denne skriver att ”Aniara är en science fiction 

bok. När man läser den är det ganska viktigt att förstå att det inte är verklighet”. 

  Ett relationellt exempel finns i T9, som också den bygger på ”Aniara” men istället kretsar 

kring begreppet liv. Eleven för här fram olika konnotationer av liv, kopplat till både boken 

och egna erfarenheter, samtidigt som dessa olika tankar om liv först problematiseras och en 

diskussion om livets grymhet förs. En av tankarna som diskuteras här är den prägel det 

dagliga livet fått sedan Miman, datorn på Aniara, slutat fungera, och ”utan bilder av jorden... 

finns inget kvar för dem att minnas eller fantisera om. Det finns ingen anledning att längre 

existera. Det finns heller ingen anledning att skapa liv.” 

  Eleven för här in diskussionen i tankar av situations- och konsekvensetik, även om termerna 

som sådana inte nämns, och problematiserar tesen ”för barnets bästa”. Eftersom textens tema 

var liv blir en problematisering av livet oerhört relevant. 

 

4.2.2 Språk 

Den språkliga aspekten hos dessa texter är i allmänhet god och de största problemen verkar 

finnas inom genredimensionen, vilken har fördelningen en unistrukturell text, en 

multistrukturell text, två relationella texter och fyra utökade abstrakta texter. Den text som 

återigen utmärker sig som svag är T7, som ligger på gränsen mellan uni- och multistrukturell 

nivå. Tydligt vad gäller denna text är en stor osäkerhet för genren, vilket kan ses i valet av 

ämne. Viktigt inom essäer är den personliga prägeln och här har det personliga tolkats som 

hur eleven gjorde snarare än vad eleven tycker. Eleven påpekar i sin text att denne vid den 

första genomläsningen glömde slå upp alla svåra ord men också att eleven reparerade 

misstaget vid en andra genomläsning. Trots ett stort fokus på hur istället för vad visar eleven 

upp ett fåtal egna åsikter i sin text och bör sålunda inte ha några större problem att nå ett 

Godkänt vid kursens slut. 

  Avståndet upp till en multistrukturell nivå, ett Godkänt, kan ses i T10, där två artiklar 

diskuteras utifrån egna åsikter. Eleven här har tagit två externa källor som diskuteras utifrån 

egna tankar och kompareras mot varandra. Den stora skillnaden mellan T7  och T10 är med 

andra ord tvådelad, dels fler källor eller perspektiv och dels en mer utvecklad diskussion. 
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  Grammatik och stil visar på en generellt god nivå med fördelning en multistrukturell text, två 

relationella texter och tre utökade abstrakta texter. Den multistrukturella texten, T7, visar ett 

enkelt språk med få nominaliseringar och mer avancerade satser men i gengäld finns det få 

allvarligare språkfel. Det finns emellertid en osäkerhet i satserna, då många meningar startas 

med bisatser och en del grammatiska meningar delas upp i syntaktiska meningar. 

  T12, vilken är en diskuterande jämförelse av reklamaffischer, är ett exempel på en utökad 

abstrakt nivå. Texten visar upp en stor trygghet i grammatiken med ett visst mått av 

experimenterande språk och hög grad av nominalisering, med fraser som ”evolutionens blinda 

hasardspel”. Texten övergår smidigt från ren analys till diskussion och problematisering och 

eleven använder skickligt språket för att måla upp affischerna och levandegöra den kontext 

affischerna representerar. 

   

4.2.3 Argumentation 

Även argumentationsaspekten visar på ett överlag gott resultat. Vad gäller fokus är 

fördelningen två multistrukturella texter, två relationella texter och tre utökade abstrakta 

texter.  

  Ett multistrukturellt exempel finns i T10, där eleven bygger upp sina argument med egna 

erfarenheter och kontrasterar dessa med de forskare eleven refererar till. Eleven medger också 

att denne saknar all fakta som forskaren utgått därifrån, men diskuterar detta och försöker 

problematisera argumenten. 

  Detta går att jämföra med T8, där eleven använder sig av såväl egna erfarenheter och 

kunskap som historisk fakta för att bygga upp sina argument. Vi får bland annat läsa om 

ögonvittnesskildringar och mer eller mindre katastrofartade exempel hämtade från historien, 

däribland Hitler och onödig jakt på nu utrotade eller fridlysta djur. Eleven använder sig av 

temat, ”Aniara” och de känslor den förmedlar, och kopplar till en större diskurs med 

trovärdiga resonemang. Eleven använder sig av en sådan relation för att öka tydligheten i sina 

argument. 

  Vad gäller skärpan i texterna finns det en jämn fördelning mellan nivåerna, med tre exempel 

vardera för den multistrukturella, relationella och utökade abstrakta nivån. Ett 

multistrukturellt exempel finns i T9. Eleven diskuterar där Mimans betydelse för invånarna på 

Aniara och tanken att livet inte enbart kan bestå av goda ting ”för om allting är bra på jorden 

och det inte existerar dåliga ting, hur kan man urskilja eller peka ut det som är bra”. Med 
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andra ord använder eleven sig av Harry Martinssons verk både för att tydliggöra och skärpa 

till sina egna ord. 

  Ett annat sätt att skärpa till en text ser vi i T10, där eleven efter att ha kontrasterat två 

forskare och deras tankar med varandra, problematiserar debatten utifrån ett 

framtidsperspektiv, varpå texten avslutas med meningen ”det är inte lätt att vara efterklok när 

man är utrotad”. Efter att ha kontrasterat och problematiserat två olika sidor i debatten 

använder eleven sin avslutningsfras för att skärpa till sina egna resonemang och ge texten en 

dramatisk prägel. 

  Den sista dimensionen inom argumentationsaspekten är källkritiken, vilket är den kanske 

svåraste att ta hänsyn till, något som överlag inte är typiskt för texterna producerade i Svenska 

C. Vi har här några som är svaga vad gäller kritiken medan de flesta texter uppvisar styrkor 

inom dimensionen. Fördelningen är en unistrukturell text, en relationell text och hela fyra 

utökade abstrakta texter. Den unistrukturella texten, T7, misslyckas helt med 

kritikdimensionen då den inte problematiserar texten och innehållet överhuvudtaget.  

  Den relationella texten, T10, å andra sidan visar upp en tydlig problematisering av de 

refererade artiklar och ställer dem emot varandra. Problematiseringer sker utifrån framför allt 

sakfrågor men även forskarnas eventuella syften tas upp och diskuteras. 

 

4.2.4 Reflektion 

Reflektionsaspekten har också en hög nivå. Den första dimensionen, associationen, har 

fördelningen en multistrukturell text, två relationella texter och tre utökade abstrakta texter.  

  Ett relationellt exempel kan ses i T9, där elever associerat till såväl livet och döden som till 

religion och kopplar utförligt samman dessa begrepp och tankar genom hela texten. Ett utölat 

abstrakt exempel finns i T12, där eleven kopplar samman naturkunskap, teknikhistoria och 

estetik samt diskuterar dessa utifrån kulturella kontexter på ett tydligt och intresseväckande 

vis.  

  Slutligen visar också interaktionsdimensionen förhållandevis goda resultat, med 

fördelningen tre multistrukturella exempel, fem relationella exempel och tre utökade abstrakta 

exempel. Vad som går att se är med andra ord en relativt stor medvetenhet kring både 

mottagare och syftet med texten. Ett utökat abstrakt exempel på detta finns i T8, då eleven 

inleder sin text genom att indirekt tilltala en mottagare, detta genom att inleda en monologisk 

diskussion med en tänkt läsare. Eleven skriver: ”Varför har jag valt att skriva om just det här? 

Jo för jag tror att det Aniara egentligen handlar om är att väcka oss från vad vi egentligen gör 
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med våra liv, med vår jord”. På så sätt lyckas eleven inte bara koppla Aniara med en större 

diskurs, utan också att väcka ett intresse. Texten är en personlig skildring över intressanta 

tankar i Harry Martinssons verk och elevens syfte är att dela med sig av dessa tankar och 

genom att dra en sådan koppling till vår vardag aktualiseras också bokens och elevens tankar. 

 

5. Diskussion och slutsatser 

Mitt syfte med undersökningen var att konstruera en bedömningsmatris med vilken en lärare 

kan mäta hur en elevs diskursiva analytiska färdigheter ligger till i förhållande till 

kurskriterierna i Svenska på gymnasiet, både på detalj- och helhetsnivå. Skälet till detta är, 

vilket jag påpekade i Bakgrundsavsnittet, att det idag finns en brist på likvärdighet i 

betygssättningen i gymnasieskolan, till stor på grund av otydliga riktlinjer och annan 

problematik i skolan. För att undkomma en del av dessa problem utformar många lärare 

faktauppgifter som enkelt kan bedömas istället för förståelsebaserade uppgifter mer i linje 

med kursmålen. 

  När jag konstruerade min bedömningsmatris utgick jag ifrån en tanke om att göra en modell 

för en formativ bedömning. Med bedömningsmatrisen har jag sedan granskat texterna var för 

sig utifrån kursmålen. Jag ska här nedan utvärdera min bedömningsmatris genom att diskutera 

de resultat jag redogjort för ovan. Utifrån utvärderingen kommer jag sedan att diskutera det 

min bedömningsmatris bedömer kontrasterat med det som den inte bedömer i syfte att 

klargöra styrkor och svagheter. Utöver detta kommer jag också att diskutera hur man skulle 

kunna anpassa modellen efter syfte och situation.  

  Vad gäller den första aspekten, strukturaspekten, fann jag att den var relativt svårbedömd 

eller rättare sagt svår att utvärdera. Till stor del tror jag att det beror på svårigheten med att 

särskilja de olika dimensionerna från varandra. Vad gäller en övergripande disposition verkar 

en hög nivå grundas mycket på en stor tydlighet, god struktur och uppgiftsförståelse, tre 

faktorer som alla kan kopplas till förmågan. Samtidigt är dessa faktorer mycket kopplade till 

språklig och stilistisk förmåga, detta då både genre och situation kräver olika struktur på 

texten. 

  Likartade tendenser fann jag även inom sammanhangs- och relevansdimensionerna. Med 

tanke på att innehållsaspekten är beroende av uppgiftsformuleringen och syftet är det oerhört 

viktigt med en tydlig disposition, ett klart sammanhang och stor relevans. Ingen av dessa 

dimensioner säger dock särskilt mycket om elevens förmåga var för sig men tillsammans kan 

de ge en desto tydligare bild. 
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  Vad gäller den språkliga aspekten går det att skönja vilken vikt genren har för en text, och 

vilka svårigheter som kan uppstå när eleven inte äger en genresäkerhet. 

  Grammatik och stil-dimensionen ger oss en grov bild av elevernas grammatiska förmåga och 

en god bild över deras språk, en bild som vid behov kan användas som utgångspunkt vid en 

närmare språklig granskning med exempelvis positionsscheman, som används för granskning 

av satsbyggnad. De texter som uppvisar en högre nivå vad grammatik och stil präglas av en 

hög abstrakt nivå med ett större antal nominaliseringar och stilistiska figurer samt ett språk 

som uttrycker mer än blott de skrivna orden. 

  Vad gäller argumentationsaspekten hade texterna en överlag god nivå med stor spridning. 

Fokusdimensionen visade sig ge en tydlig bild över texterna, och i huvudsak de explicita 

resonemangen. Skärpan, å andra sidan, var svårare att bedöma. Detta till stor del på grund av 

att skärpan mycket ligger i de implicita resonemangen och i språket.  

  Den sista dimension här, källkritiken, var också problematisk att bedöma, då flertalet texter 

saknade en källkritisk dimension. De texter som visade upp en källkritisk dimension visade 

också upp en allmänt högre nivå. 

  Reflektionsaspekten visar på en stor spridning med flera höga betyg. 

Associationsdimensionen visar att eleverna kan dra många associationer och jämförelser 

utifrån den information de inhämtar och sedan använder sig av men att många elever känner 

sig osäkra på dimensionen. 

  Interaktionsdimensionen visade sig vara tämligen svårbedömd, då många av texterna visar 

på bristande medvetenhet om mottagare och syfte. De texter som visade upp en 

interaktionsmedvetenhet verkade också präglas av en större medvetenhet om uppgiftens syfte 

och blev därigenom tydligare. 

  Vad gäller helhetsnivån på texterna har jag sett att det finns ett relativt samband mellan de 

olika aspekterna. Med tanke på den effekt de olika aspekterna har på varandra är det heller 

inte förvånande att elevens kunskaper vad gäller en specifik aspekt också kan utläsas inom 

andra aspekter. 

   Under undersökningens gång upptäckte jag också flera problem i min bedömningsmatris, 

vilket jag antytt ovan. Ett av dessa problem var en otydlighet kring vissa dimensioners 

granskningsobjekt, däribland relevansdimensionen. Eftersom begreppet relevans kan syfta till 

två saker; relevans till ämnet och relevans till uppgiften, var det nödvändigt att under 

undersökningens gång omdefiniera och snäva in relevansdimensionen till uppgiftsrelevansen. 
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  Ett liknande problem fick jag med grammatikdimensionen, där jag inte enbart titta på själva 

grammatiken utan också på stil och syntax. Det var sålunda nödvändigt även här att 

omdefiniera dimensionen för att enkelt kunna bedöma det tänkta bedömningsobjektet. Ett 

tydligt exempel på detta var en ursprunglig abstraktionsdimension som var problematisk att 

definiera och urskilja från framför allt grammatik och stil-dimensionen men också från 

reflektionsaspekten. Detta med tanke på den vikt abstraktionsförmågan har på både 

formuleringar och associationer. 

  Även på källkritikdimensionen uppstod problem, om än av två orsaker. Den första orsaken 

var, vilken jag påpekat tidigare, en brist på källkritiska dimensioner i flera texter och den 

andra orsaken var en otydlighet i själva begreppet kritik, ett problem som löstes genom en 

precisering av dimensionen. 

  Ett av de större problemen med matrisen är valet att utgå från SOLO-taxonomin som 

underlag för att mäta den övergripande nivån. Till stor del beror detta på svårigheter med att 

överföra SOLO-taxonomins nivåer, som beskriver hur någons förståelse och förmåga att 

relatera och koppla samman tankar utvecklas, till aspekter som inte grundar sig på en sådan 

diskursiv förmåga. 

  På grund av dessa problem har jag också genomgående gått tillbaka och utvecklat och 

preciserat bedömningsmatrisen, vilket jag nämner i samband med redogörelsen för min 

bedömningsmatris. Dessa omdaningar och utvecklingar av matrisen gjordes i syfte att försöka 

lösa en dessa problem men som tydligt framgår har det inte lyckats tillräckligt. En tanke att 

begrunda är huruvida det ens är möjligt att fullända en bedömningsmatris i stil med den jag 

har konstruerat med tanke på den begränsade tid jag haft till förfogande. Det är emellertid 

fullt möjligt att med en större tidsrymd hade problemen varit färre och mindre allvarliga. 

  Överlag har min bedömningsmatris fungerat mindre bra som bedömningsmall. Jag vill 

däremot hävda att den ger en tillräckligt god bild över varje texts egenskaper och nivåer för 

att kunna användas som redskap för att uppskatta hur eleven ligger till inom de enskilda 

aspekterna och jag kan som lärare planera lektionsupplägg utifrån dessa resultat. Jag kan 

också vid behov granska de enskilda aspekterna med andra redskap samtidigt som jag har en 

övergripande bild av elevens prestation och resultat. Vid nästa examinationstillfälle, 

utvecklingssamtal eller betygssättning kan jag också sätta mig ner med bedömningen, jämföra 

med elevens andra prestationer och se hur eleven ligger till gentemot kursen mål men också se 

hur eleven har utvecklats under kursens gång. 
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  Vad gäller mina frågeställningar klarar min bedömningsmatris mycket väl av att säga något 

om de färdigheter och kunskaper som eleverna redovisar i sina texter, om än inte tillräckligt 

för att sätta ett betyg. Samtidigt fungerar matrisen lika väl för att uppskatta nivån på texterna i 

Svenska A som Svenska C, och säkerligen på andra nivåer av skolan också, så länge som 

nivåerna motsvarar de aktuella kursplanerna och uppgiftskriterierna. 

  Jag har redan varit inne en del på hur bedömningsmatrisen kan anpassas men jag kommer 

här försöka utveckla resonemanget. Min bedömningsmatris är i första hand tänkt som ett 

redskap vid bedömningen av elevtexter producerade inom svenskämnet, men med tanke på 

bredden av aspekter som bedömningsmatrisen granskar tror jag att den lika väl kan användas 

som ett underlag vid bedömning av muntliga presentationer. Språket och hur man 

argumenterar för sin sak är minst lika viktigt i en muntlig presentation som i en skriftlig, om 

inte viktigare med tanke vilken effekt en god talare kan ha på sina åhörare. Även innehåll och 

disposition är viktigt att beakta i en muntlig presentation och ifall ett resonemang är otydlig 

eller saknar viktiga premisser tenderar det att sänka en hel presentation, oavsett vilket/vilka 

forum och hjälpmedel som används. Sålunda vore det av intresse att i en annan undersökning 

titta på detta. 

  Även i andra språkämnen, exempelvis Engelska, tror jag att min bedömningsmatris kan visa 

sig vara effektiv. Oavsett vilket språk något presenteras på finns det alltid konventioner och 

regler som styr utgången och en slarvig presentation får aldrig samma effekt som en god 

presentation. Det viktiga är att alltid anpassa bedömningskriterier och betygsnivåer till det 

aktuella ämnet och för situationen lämpliga kriterier. Men hur det ligger till med det får en 

annan undersökning beskriva. 

  

6. Avslutning 

Avslutningsvis vill jag hävda att bedömning aldrig är enkelt, med tanke på alla olika faktorer 

som kan väga in. Varje enskild bedömning är unik, då det man faktiskt bedömer är vad och 

hur en specifik elev eller elevgrupp presterar i en speficik uppgift vid ett specifikt tillfälle och 

om någon av dessa faktorer ändras förändras också bedömningen. Vidare kan också andra 

faktorer som miljö, skola, läroplaner och tidpunkt spela in i bedömningen. 

  Särskilt tydligt blir det i en jämförelse mellan en mer traditionell skola och dagens skola vad 

gäller kursmål. Då den mer traditionella skolan strävade efter ren faktakunskap försöker 

dagens skola istället att utveckla förståelsen och en förmåga att koppla ihop flera olika 
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resonemang. Oavsett vid vilken tidpunkt och vid vilken plats en lärare är verksam vid finns 

det alltid mycket som väger in vid bedömningen.  

  Det är också av de anledningarna jag vill mena att forskning kring bedömning och 

bedömningsmetoder behövs och, framför allt, att det är ytterst viktigt att verksamma lärare 

ofta reflekterar kring sin egen bedömning och diskuterar bedömningsfrågor med andra lärare 

och pedagoger. Det finns stora krav på rättvis bedöming i samhället men ifall 

yrkesverksamma lärare och forskare av olika anledning låter bli att diskutera bedömning 

kommer det att bli svårt att få en rättvis bedömning i skolan. 
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