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Sammanfattning 
 
Följande analys är baserad på en undersökning med 14 informanter och ämnar 

synliggöra vad svensklärare fokuserar på i sina bedömningar av elevtexter i 

svenskämnet i Stockholms gymnasieskolor. Resultatet visar att texternas 

kommunikativa kvaliteter och språkfunktion ges störst utrymme och mindre fokus 

ligger på språkformella aspekter. Det framkommer också att avancerade texter får mer 

precis bedömning medan sämre textkompositioner får mer generell. I uppsatsens 

analysavsnitt belyses dessa aspekter samt bedömningen av dem, hur de preciseras och 

formativt fungerar för elevens skriftspråksutveckling utifrån Lev Vygotskys teorier. 

Därefter diskuteras hur bedömningspraktiken påverkar undervisningen och vilka 

eventuella konsekvenser sådana tekniker kan förväntas ge. 

 

Nyckelord: ”Formativ bedömning”, Lev Vygotsky, gymnasieskolan, svenskämnet, 

enkätundersökning 
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Abstract 
 
The following analysis is based on a survey of 14 respondents and intends to make 

visible what Swedish teachers in the subject of Swedish focus on in their assessments of 

student texts, in Stockholm's upper high schools. The result shows that the 

communicative qualities of the texts and language functions are emphasized while the 

textual form, its linguistic correctness aspects, are given less focus. It also emerges that 

the advanced texts get more precise assessment, while poorer text compositions may be 

critiqued more generally. The essay’s analytical chapter confronts how these aspects are 

practiced, specified and utilized according to formative assessments based on Lev 

Vygotsky's theories. Then follows a discussion on how assessment practices affects 

teaching and what consequences one may expect from such an assessment culture. 

 

Keywords: "Formative assessment", Lev Vygotsky, ”upper high school”, ”swedish 

subject”, survey 
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1 Inledning 
 

   1:1 Och den ljusnande framtid är vår 
 
Jag står nu snart inför min lärarexamen och är inte långt ifrån att med statlig legitimitet 

kunskapa med yngre förmågor inom svenskämnets ramar. Under min utbildning har jag 

vid upprepade tillfällen uppmanats ställa frågorna Vad, Hur och Varför jag ska undervisa 

i syfte att kunna göra adekvata val av stoff, kommunicera det så att kunskapandet inte 

går någon förbi och för att närma mig varje enskild elev i min undervisning. Nu ska alltså 

detta snart till att praktiseras.  

 
Hur vet jag då att mitt Vad, Hur och Varför håller måttet? Jo, genom bedömningen. 

Bedömning av elevprodukten visar reciprokt också läraren hur undervisningen kan 

bedömmas. Bedömningen ska visa på vad eleven tillgodogjort sig (av undervisningen), 

bedömningen baseras på examinationsformer som ska visa hur eleverna tillgodogjort sig 

(genom undervisningen) och bedömningen ska summera varför eleverna tillgodogjort 

sig det (genom kursmålen). Hur en sådan bedömning ska gå till, hur den ska närma sig 

elevernas olikheter och ta reda på vad eleverna faktiskt lärt sig kan för en enkel 

lärarkandidat te sig vara en omöjlig uppgift. Till och med frågeställningen reder inte ut 

dilemmat utan nöjer sig med att beskriva hur det ska och bör se ut. Jag har därför blivit 

nyfiken på hur bedömningen praktiseras i realiteten och vill ta reda på hur lärarkollegiet 

faktiskt bedömer, jag ställer mig frågorna: vad är det lärare bedömer, hur bedömer dem 

det och gör alla den bedömningen? 

 
Skolverket har bearbetat en liknande frågeställning och kommit fram till att det inte går 

att svara på. Det enda skolverket med säkerhet kan säga är att bedömningspraxisen i 

den svenska skolan varierar. De täta reformeringarna av betygskalor och 

bedömningstraditioner tros vara bovarna och har resulterat i skillnader mellan lärares 

bedömningar av eleverna, dessutom antas skillnaderna öka (Skolverket 2014, 02-05-

14). Skolverket uttrycker också att vetenskaplig forskning på området efterfrågas: 

 
Forskarna påpekar att det behövs ämnesdidaktiska forskningsprojekt om bedömning och 
betygssättning i samtliga skolämnen, som förmår beakta såväl de skolämnestraditioner 
som bedömningsarbetet vilar på och kan belysa detta i förhållande till varierande 
elevgrupper. Det kan vara utifrån sociala kategorier som genus, etnicitet och klass, men 
också i relation till vilken undervisning dessa grupper får tillgång till (Skolverket 2014, 02-
05-14).  
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Skolverkets efterfrågan har inspirerat mig att ta reda på hur det står till med den 

svenska bedömningspraxisen genom att analysera vad lärare kommenterar när de 

bedömer elevtexter i svenskämnet på gymnasieskolor i Stockholm.  

 

   1:2 Syfte & frågeställningar 
 
Syftet med denna undersökning är att synliggöra eventuella mönster i olika lärares sätt 

att kommentera och bedöma elevtext. För att kunna skönja sådana tendenser 

intresserar sig uppsatsen främst för vad lärarna fokuserar på i sin bedömning, på vilket 

sätt bedömningen görs och om den bedömningen görs likadan av olika lärare. Den 

utarbetade frågeställningen lyder som följer.  

 
 Vilka olika aspekter lyfter lärare fram i sin bedömning av elevtexter? 

 Hur väl fungerar lärarnas bedömningar formativt? 

 Gör lärare olika bedömningar på yrkes – och högskoleföreberande gymnasier?   

 

   1:3 Material   
 
Den empiri uppsatsen utgår från bygger på 14 gymnasielärares (fortsättningsvis 

informanternas) bedömning av två elevtexter. Jag har konstruerat en uppgift som så 

många informanter som möjligt kunnat svara på och som ändå gett ett jämförligt och 

säkerställt giltigt underlag för analys. Genom att jämföra hur de olika elevtexterna 

bedöms synliggörs vad det är informanterna har fokuserat på, hur det kommuniceras 

och vilka likheter och skillnader som finns mellan de olika informanternas bedömning. 

 
Validiteten står och faller med huruvida elevtexterna, liksom analysverktygen som 

anlagts informanternas bedömningar, är tillförlitliga eller ej. För att hålla empirin för 

valid vände jag mig därför till Institutionen för nordiska språk i Uppsala och Gruppen för 

nationella prov i svenska och svenska som andra språk för att kvittera ut autentiska 

uppgiftskonstruktioner med tillhörande elevtexter och bedömningsmatriser (Bilaga 

8:2). Dessa texter ingick i det nationella provet i svenska för gymnasieelever i årskurs 10 

under höstterminen 2012. Skolverket kommenterar att de nationella proven ligger till 

grund för att utarbeta likvärdiga och rättvisa bedömningar och ger ett handfast underlag 

för analys över den nationella kunskapsnivån, därför kan de också giltigt användas i min 

forskning (Skolverket 2014, 12-11-14). 



 

7 
 

 

Undersökningen utgår från att informanten läser igenom de två elevtexterna och 

därefter bedömer och kommenterer dessa efter egen bedömningsstrategi som om 

texterna kom från två elever ur deras egna klassrum. Informanternas bedömningar har 

därefter analyserats och jämförts med den tillhörande bedömningsmatrisen (1:3:1 

Analysverktyg) för att synliggöra vad det är informanten fokuserat på i sin bedömning. 

Elevtexterna kommer från två olika elever som besvarar en och samma uppgift, de har 

skrivit argumenterande texter i form av debattinlägg efter att ha läst en kortare artikel 

om nätmobbning (Bilaga 8:2). Elevtext 1 (fortsättningsvis Robins text, Bilaga 8:2) har 

bedömds med högsta betyg (A) och elevtext 2 (fortsättningsvis Kims text, Bilaga 8:2) har 

bedömts med lägsta betyg (F) och texterna bör därför innefatta olika kvaliteter.  

 
Efter att informanterna tackat ja till deltagande i studien har undersökningen 

uteslutande genomförts på informanternas arbetsplatser eller per e-post. De 

bedömningar som empirin bygger på har maskinskrivits och därefter analyserats 

(Bilaga 8:3). 

 

      1:3:1 Analysverktyg 
 
Centralt i analysarbetet har varit att filtrera informanternas bedömningar efter vissa 

aspekter, i det avseendet har den tillhörande bedömningsmatrisen från Nationella 

provet-gruppen tjänat utgångspunkt. Matrisen syftar till att göra textens beståndsdelar 

och dess bedömningsaspekter synliga. Bedömningsmatrisen tar hänsyn till fyra 

grundläggande aspekter som för översiktlighetens skull färgkodats i analysarbetet, 

dessa består av innehåll och kritisk länsning, disposition och sammanhang, språk och 

kommunikativ kvalitet vilka beskrivs nedan.  

 
Tabell 1. Bedömningsmatris. Innehåll och kritisk läsning. 

Aspekter F E C A 
Innehåll och 
kritisk läsning  
 
Aktiviteter 
 
Bearbetning av 
textunderlag 
 
Källhantering 

 Genom att eleven 
presenterar sitt/sina 
förslag och framför något 
argument och presenterar 
något från Alhovaaras 
insändare och i sin 
argumentation skiljer på 
egna och andras tankar, 
även om 
källhänvisningarna inte är 
helt fullständiga, är textens 
innehåll till viss del anpassat 
till syftet att bidra till 

Genom att eleven 
använder fungerande 
argument för sitt/sina 
förslag och att det som 
eleven presenterar från 
Alhovaaras insändare är 
relevant för 
argumentationen är 
textens innehåll anpassat 
till syftet att bidra till 
debatten och övertyga 
läsarna. 

Genom att elevens 
argumentation är 
nyanserad eller 
innehåller nya, relevanta 
perspektiv i förhållande 
till Alhovaaras 
insändare, t.ex. genom 
en övertygande och 
engagerande 
beskrivning av 
nätmobbingens 
konsekvenser för den 
mobbade är textens 
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Ovanstående tabell gör tydligt att element som rör mottagaranpassning kopplat till 

skribentens förmåga att bearbeta ett textunderlag, referera till det och plocka ut kärnan 

av det hör till innehåll och kritisk läsning. Utifrån en sådan bedömning mäts hur eleven 

själv komponerat en sekundärtext som tar vara på det centrala innehållet i primärtexten 

och eventuellt tillför det ett nytt perspektiv.  

 
Tabell 2. Bedömningsmatris. Disposition och sammanhang. 

 
Till dispositions – och sammanhangsaspekter hör referensbindningar, inledning och 

avslutning, sammanhangssignaler, styckeindelning och styckemarkering liksom textens 

omfång. Vi kan således tala om textens paketering och visuella konstruktion och tabellen 

mäter främst hur väl skribenten kan göra sin komposition tydlig för andra läsare att 

tillgodogöra sig. 

 
Tabell 3. Bedömningsmatris. Språk. 

 

debatten och övertyga 
läsarna. 

innehåll väl anpassat till 
syftet att bidra till 
debatten och övertyga 
läsarna. 

Aspekter F E C A 
Disposition och 
sammanhang 
 
Referensbindning  
 
Inledning, avslutning  
 
Sammanhangssignaler  
 
Styckeindelning, 
styckemarkering 
 
Omfång 

 Texten är 
sammanhängande och 
begriplig, t.ex. genom 
referensbindning eller 
enkla 
sammanhangssignaler. 
Därigenom blir den 
någorlunda tillgänglig 
för läsarna. Omfånget är 
till viss del anpassat till 
situationen dvs. texten 
är inte alltför kort (se s. 
32). 

Texten är tillgänglig för 
läsarna. Det betyder att 
den ör tydligt 
strukturerad genom 
minst två av följande 
kännetecken:  
- styckeindelning 
markerad med 
konsekventa 
styckemarkeringar  
- inledning och 
avslutning  
- funktionella 
sammanhangssignaler. 

Texten är väldisponerad 
genom följande 
kännetecken:  
- god balans mellan 
olika delar  
- rimlig styckeindelning 
som är korrekt 
markerad  
- effektiv inledning och 
avslutning. Därigenom 
blir den lättillgänglig för 
läsarna. 

Aspekter F E C A 
Språk  
 
Skriftspråksnormer  
 
Variation  
 
Välformulerat språk  
 
Situationsanpassning 

  

Språket följer i 
huvudsak 
skriftspråkets normer 
för språklighet, t.ex. i 
fråga om 
meningsbyggnad, 
stavning och 
skiljetecken. 
Därigenom bli texten 
någorlunda tillgänglig 
för läsarna. 

Språket är varierat 
och delvis 
välformulerat. Stilen 
är anpassad till syftet, 
t.ex. genom ett tydligt 
och sakligt språk, 
åsiktsuttryck, 
retoriska frågor och 
andra retoriska 
stilmedel, ordval eller 
läsartilltal. 

Språket är välformulerat, 
även om någon mindre 
lyckad formulering kan 
förekomma. Genom t.ex. 
olika talhandlingar, formella 
uttryck eller illustrativa 
förklaringar är stilen väl 
anpassad till syftet. 
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Den tredje tabellen språk behandlar skribentens förmåga och kunskaper inom 

skriftspråksnormer, språkvariation och formulering liksom språkets situationsanpassning. 

Tabellen ämnar på så sätt mäta skribentens skriftspråkskompetenser men också 

synliggöra om det finns stilistiska nyanser i språket som underbygger och stärker 

textens läsbarhet och författarens röst. 

 
Tabell 4. Bedömningsmatris. Kommunikativ kvalitet. 

 
I och med textens kommunikativa kvalitet tar bedömningsmatrisen hänsyn till textens 

anpassning till både syfte och mottagare samt gör tydligt huruvida texten är självbärande 

eller ej. I tabellens kolumner kvantifieras textens eventuella funktion utanför skolan och 

den ställer frågan om texten kan tänkas existera i andra sammanhang än i skolans 

experimentella rum och istället betraktas vara en färdig produkt. 

 

   1:4 Metod   
 
För att kunna visa på eventuella mönster över vad som bedöms lämpar sig särskilt en 

kvantitativ forskningsmetod och nedan följer en utförlig beskrivning över hur en sådan 

ser ut.  

 

      1:4:1 Forskningsmetod 
 
Den här uppsatsen lutar sig mot en kvantitativ forskningstradition och söker 

kvantifierbara mönster av kvalitativa data. Staffan Stukát, universitetslektor vid 

Göteborgs universitet, menar att en kvantitativ forskningsmetod konstrueras genom: 

”empiriskt kvantifierbara och objektiva mätningar och observationer/…/i syfte att finna 

mönster eller lagbundenheter som antas gälla generellt” (Stukát 2005, s. 31). 

Forskningen är genomförd på det sätt Stukát beskriver, men de mätningar som gjorts 

problematiseras av att datan inte är direkt kvantifierbar utan vidare analys. Formuläret 

Aspekter F E C A 
Kommunikativ 
kvalitet  
 
Anpassning till syfte 
och mottagare  
 
Självbärande text 

  

Textens innehåll och form 
är till viss del anpassade 
till syfte, mottagare och 
kommunikationssituation. 
Den fungerar efter viss 
bearbetning, t.ex. för att 
texten ska helt 
självbärande som ett 
debattinlägg i en 
lokaltidning. 

Textens innehåll och form 
är anpassade efter syfte, 
mottagare och 
kommunikationssituation. 
Texten är självbärande, 
t.ex. genom 
mottagaranpassat 
innehåll och språk. Den 
fungerar som ett 
debattinlägg i en 
lokaltidning. 

Textens innehåll och 
form är väl anpassade 
till syfte mottagare och 
kommunikationssituati
on. Den fungerar väl 
som ett debattinlägg i 
en lokaltidning. 
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som ligger till grund för undersökningen beskrivs enligt Stukát vara ett ostrukturerat 

frågeformulär i det avseende att informanten formulerar sina egna svar på öppna frågor, 

och informanten besvarar sådana frågor utifrån en subjektiv förförståelse (Stukát 2005, 

s. 43). Datan varierar således i omfattning, innehåll och form och blir svår att analysera 

om inte en kvalitativ analysmetod granskar datan så att en mätbar lagbundenhet kan 

presenteras. Följande uppsats är alltså en statistisk undersökning som resulterat i en 

kvalitativ textanalys. 

 

      1:4:2 Urval 
 
Då undersökningen främst fokuserar på hur bedömningstekniker i svenskämnets 

textproducerande moment praktiseras bör informanterna vara gymnasielärare med 

examen i svenskämnet och som är verksamma på gymnasieskolor vid 

undersökningstillfället. Personer som svarar mot dessa kriterier och passar 

urvalsprofilen kontaktas via e-post, telefon eller fysiskt direkt under arbetslagsmöten. 

 
Eftersom uppsatsen bygger på statistisk jämförelse och kvalitativ analys har all 

kommunikation standardiserats för att underbygga transparens och likvärdig 

förförståelse inför undersökningen (Bilaga 8:1). Samtliga svensklärare som velat delta i 

studien har fått göra det, emellertid har inte tillströmningen periodvis varit 

tillfredställande och därför har vissa ändringar genomförts. Informanter har erbjudits 

ersättning i form av en skraplott. 

 
De 14 informanter som svarat på undersökningen är alla utexaminerade svensklärare 

och vid undersökningens genomförande arbetade de i Stockholms kranskommuner. De 

har varit verksamma mellan 5 och 23 år och arbetar på handels -, naturvetenskapligt-, 

barn – och fritids -, vård och omsorgs -, fordon – och transport-, samhällsvetenskapligt – 

och byggprogrammet. De undervisar, undantaget svenskämnet, i engelska, filosofi, 

geografi, historia, svenska som andraspråk och religionskunskap. 

 

      1:4:3 Forskningsvaliditet 
 
Informanterna har genomgående anonymiserats och ingått i undersökningen med vad 

vetenskapsrådet menar är ett informerat samtycke och i inledningsfasen skriftligen fått 

veta att de deltar frivilligt liksom vad forskningen syftar till och hur den kommer att 

användas (Vetenskapsrådet 2013, 21-12-13).  



 

11 
 

 

  
Undersökningen har tagit fasta på fler intresseväckande mönster än vad uppsatsen 

kunnat ta hänsyn till och flera aspekter har uteslutits. I ett inledande stadium har jag 

exempelvis försökt ta reda på hur informanterna valt att betygsätta elevtexterna. 

Resultat och analys av dessa data har emellertid fått stryka på foten på grund av det 

begränsade utrymmet. Likaså har frekvensräkningar av kommentarerna preliminärt 

visat intressanta resultat men av utrymmesskäl inte heller plockats med i 

resultatframställningen. 

 
Stukát uttrycker träffande att ”det är omöjligt att göra sig fri från sina egna värderingar 

och att det är ärligare och riktigare att man tydligt presenterar sina värderingar och 

förväntningar, än att man låtsas vara objektiv” (Stukát 2005, s. 8). Följaktligen ska 

forskaren här ges explicit utrymme för att i det fortsatta också göra denne så 

transparent som möjligt. Jag har själv inte tidigare genomfört någon kvantitativ 

forskning och var obekant på området innan jag genomförde den här studien. Det har 

kommit att innebära felsteg och osäkra val av exempelvis en tillförlitlig 

bedömningsmatris. Detta har emellertid hjälpts upp av god handledning. Det ska tydligt 

uttryckas att jag initialt resonerade att det fanns likheter och skillnader mellan olika 

ämneslärares -, arbetslags – och gymnasieskolors bedömningspraktik på grund av de 

subjektiva, flexibla och tillåtande tolkningsramar som kan göras av den svenska skolans 

likvärdighetsprincip. 

 

      1:4:4 Metoddiskussion 

 
De mätbara värden resultatet bygger på har analyserats genom bedömningsmatrisen 

och tolkats, varför jag valt att bifoga samtliga formulärsvar i uppsatsens bilagor (Bilaga 

8:3).  

 
Vilken aspekt en kommentar ska förstås tillhöra har emellanåt visat sig vara 

svårdefinierat, se exempelvis på kommentaren till Kims text i vilken informanten ber 

skribenten att fördtydliga: ”/…/dina argument om varför nätmobbning är ett växande 

problem och vad du tror skulle förändra situationen” (Bilaga 8:3:2). Kommentaren 

förstås tillhöra kommunikativ kvalitet och utgår alltså från huruvida texten är 

situationsanpassad och fungerar som debattinlägg eller ej. Informanten ber Kim att 

aktivt själv bedöma texten och renodla själva debattinläggets karaktäristik och jag har 
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därför resonerat att kommentaren främst talar till vad skribenten kan tillföra 

kompositionen och hur den kan bli mer självständig. Emellertid kan det argumenteras 

att kommentaren bör förstås som innehåll och kritiskt läsande då den koncentrerar sig 

på skribentens argumentationsteknik. Likaså är kommentaren till Robins text: ”Texten 

är tydligt formulerad” tolkad som att informanten påpekar en språkaspekt, eftersom 

informanten uttalar sig om skribentens formuleringar (Bilaga 8:3:1). Det kan också 

argumenteras att kommentaren ska förstås som innehåll och kritisk läsning, då 

kommentaren kan förhålla sig till skribentens relation till primärtexten. Därtill kan 

kommentaren förstås vara uttryck för kommunikativ kvalitet beroende på vilket 

språkligt element informanten menar är tydligt formulerat, det kan också röra sig om 

hela textprodukten. 

 
För att undersökningen ska kunna ta reda på vad informanterna bedömer i elevtexterna 

formulerar jag uppmanande exempel på hur en sådan bedömning kan gå till så att 

formuleringarna kan ge mätbar data. Det står att läsa: 

 
Du kan stryka under, markera och uppmana till korrigeringar du tycker att skribenten bör 
ändra och förhålla sig till i sin text, du kan sätta betyg på texten och ge en ytterligare 
kommentar till texten för att tydliggöra vad du tycker skribenten bör ta till sig inför 
framtiden (Bilaga 8:2). 

 
Det uttrycks också att informanten ska göra som hen själv känner och att det tydligt inte 

finns ett korrekt sätt att bedöma eller formulera sin bedömning på (Bilaga 8:2). Vi ska 

däremot vara medvetna om att uppmaningen kan påverka resultatet. Det ska också 

skrivas ut att resultatet av undersökningen utgår från att informanter som arbetar på 

yrkesförberedande – respektive högskoleförberedande gymnasieskolor kommer göra 

olika bedömningar av elevtexterna, vilket alltså är min initiala uppfattning. 

 

2 Bakgrund 
 
Det har forskats en hel del kring lärares bedömningsmetodik och vad den gjort för 

utbildningsväsendets form, uppgift och arbetspraktik. Den forskning som bedrivits har 

främst granskat rådande bedömningsideal, rekommendationer och till stor del tittat på 

(in)kongruensen mellan vad bedömningen synliggör och vad den ämnar synliggöra. 

Forskningen har således ofta kommit att intressera sig för teoretiska utläggningar 

mellan ideologi och praktik. Mot den bakgrunden fokuserar den här uppsatsen 

ämnesspecifikt och yrkespraktiskt på vad bedömningen tar fasta på i svenskämnets 
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textproducerande moment. Därmed står den här uppsatsen ensam på 

forskningsområdet. 

 

   2:1 En kort historisk återblick 
 
Varför ser våra bedömningskultur ut som de gör idag? På den frågan svarar Christian 

Lundahl, pedagogikprofessor vid Stockholms Universitet, när han skriver i Den svenska 

bedömningskulturens framväxt (2011) att vår bedömningstraditions historia 

kännetecknas av att skilja på meriterande prestation och social bakgrund (Lundahl 

2011, s. 60). Bedömningen ämnar alltså vaska fram de studenter som tillgodogjort sig 

kunskapen utan att ta hänsyn till dennes socioekonomiska resurser.  

 
Idén om den sociala rörlighet en sådan bedömningskultur skulle ge gavs publicitet av 

privatlärare Gustaf Ruder som 1737 deklarerar examinationernas legitimitet och 

konstruerar en meritokratisk hierarki för att kullkasta rådande tilltro till ärvda titlar och 

kapital (Lundahl 2011, s. 61).  Ruder förklarar samtidigt att den ideala studenten drivs 

av hårt arbete och flit vilket och att det är studenten som ansvarar för sitt kunskapande, 

inte skolan. Ett spänningsförhållande som gått i arv genom åren: ”hur mycket ska vi 

forma och justera det växande barnet och hur mycket ska vi låta det följa sin egen fria 

vilja?” (Lundahl 2011, s. 62). 

 
Under åren utformar varje enskilt lärosäte sitt eget inskrivningsprov som 

bedömningsunderlag. I takt med fastslagna skolplikten 1878 och risken för ojämförliga 

kunskapsunderlag luftas debatten om nationella grundprinciper för bedömning 

(Lundahl 2011, s. 62). 1943 introduceras standardprovet som en åtgärd på 

problematiken. Emellertid visar det sig tidigt att provet konstruerats för att ta reda på 

enkelt mätbara värden och snarare uppmärksammar elevens minneskapacitet, inte 

kognitiva förmågor eller kunskaper (Lundahl 2011, s. 62). Lundahl menar att 

motreaktionen som följde skrev ner värdet av standardprovet och öppnade upp för att 

läroplanerna Lgy70 och Lgr80 fokuserade på skolans sociala roll i samhället. 

Bedömningen skulle bli dialogiserad och något lärare, elev och förälder kom överrens 

om genom kvartsamtal. Emellertid realiserades inte detta då lärarkollegiet saknade 

tekniker och kunskaper för att praktisera en sådan idé. Istället utgick lärarna från de 

undervisningserfarenheter de hade med sig och ”utantillkunnandet” fortsatte att 

premieras i klassrummet (Lundahl 2011, s. 64). 
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Skolan kommunaliseras under följande år för att återinvestera tilltron till den 

praktiserande läraren, de misstags som begåtts menade man tydde på en för fyrkantig 

centralstyrning. Läraren visste bäst och skulle därför få fatta besluten själv på lokal nivå. 

Lundahl utdelar kritik då han menar att underlagen för en sådan reformering var för 

knapphändig och att skolan gavs auktoritet utan legitimitet och bedömningspraxisen 

skiljer sig mer och mer åt under dessa år (Lundahl 2011, s. 65). Det är under den här 

tiden som dagens rådande betygssystem och bedömningsanvisningar skrivs fram och 

som fastlås 2011. Dessa karaktäriseras av att ta reda på kvantifierbara data om 

kvalitativa kunskaper och explicit efterfrågar ”på vad sätt eleven/…/kan eller i vilken 

grad/…/” (Lundahl 2011, s. 65). 

 

   2:2 Styrdokument 
 
Vad är det då som ska bedömas? Svaret hittar vi i den aktuella läroplanen och här kan vi 

bl.a. läsa att svenskämnet syftar till att genom undervisningen utveckla ”[elevens] 

förmåga att kommunicera i tal och skrift” (Skolverket 2011, s. 160 [egen anm.]). Att 

genom skönlitterär läsning ge eleven möjlighet för ”förståelse av andra människors 

erfarenheter” och att ”undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa 

och lyssna och därmed stödja deras personliga utveckling” (Skolverket 2011, s. 160). 

Kursinnehållet rör således elevens språkutveckling och i förläggningen tillgången till sin 

omvärld. Elevens egen språkförmåga betraktas unik och ska inte inskränkas av skolan 

som istället ska konstruera förutsättningar och möjligheter för att elevens tilltro till sitt 

språk ska kunna växa. Genom egen reflektion av sina textprodukter och i jämförelse med 

andras menar Skolverket att en sådan tilltro kan spira (Skolverket 2011, s. 160). 

 
Om vi specifikt tittar på svenskämnets textproducerande moment ser vi att 

undervisningen i Svenska 1, den gymnasiegemensamma kärnämneskursen, ska ge 

förutsättningar för eleven att utveckla: 

 
 Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och 

texter som fungerar väl i sitt sammanhang. 
 Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt 

planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare 
och kommunikationssituation i övrigt. 

 Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna 
texter med utgångspunkt i det lästa. (Skolverket 2011, s. 160ff) 
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Undervisningen ska tillhandahålla eleven kunskaper om språkriktighet, alltså de 

komponenter som gör att texter fungerar lingvistiskt och lexikalt i olika situationer och 

inte brister i sin kommunikation (Skolverket 2011, s. 160). Därtill ska eleven få 

förutsättningar att utveckla sin arbetsprocess för att strukturera och planera skriftliga 

framställningar (Skolverket 2011, s. 161). Ytterligare ska undervisningen underbygga 

elevens förmåga att reflektera över det lästa och producera egna texter på sådana 

reflektioner (Skolverket 2011, s. 161). Skolan gör detta genom att låta sina elever 

producera olika texter i olika genrer och så pröva olika framställningstekniker, i 

synnerhet uppmärksammas argumenterande textgenrer (Skolverket 2011, s. 162). 

 
Efter bedömning av sådana framställningar ges högsta betyg (A) till den elev som kan 

visa och praktisera en god språkriktighet med tydlig dispositionsteknik, följa 

skriftspråksnormer i huvudsak och formulera sig med ett varierat språk. Därtill ska 

eleven också kunna sammanfatta läst text genom att plocka ut relevanta huvudtankar 

och tillämpa grundläggande referattekniker (Skolverket 2011, s. 164). 

 

   2:3 Tidigare forskning 
 
Vad är det då lärarna uppmärksammar i elevtexter och hur behandlar bedömningen 

elevtexten? Hur tolkar vi styrdokumentens vida anvisningar? För att kunna svara på 

frågorna vänder vi oss till den aktuella forskningen. Vi ska här vara medvetna om att 

forskningen främst intresserat sig för hur pedagoger bör bedöma elever och inte direkt 

låter sig överföras till vad pedagogernas bedömningar i realiteten fokuserar på. 

Forskningens konklusioner om vad som ska bedömmas kan däremot synliggöra vilka 

aspekter som faktiskt bedöms av läraren. Detta gör att forskning för den här uppsatsen 

fokusområden har varit svårt att hitta, också på grund av att den nuvarande läroplanen 

inte varit verkställd. 

 
Skolverket och vetenskapsrådets samarbete om vilken roll bedömning spelar för skolan 

har varit centralt för begreppsdefinitionerna i uppsatsen. De skriver att forskningen idag 

betraktar bedömning som summativ och/eller formativ. En summativ bedömning syftar 

främst till att summera, kvantifiera och ange var eleven kunskapsmässigt befinner sig 

vid ett givet tillfälle medan bedömningar som är formativa är processrelaterade och 

ämnar förtydliga vad som är elevens nästa kunskapsmål (Skolverket 2011, 08-11-14). I 
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fortsättningen kommer skolverkets och vetenskapsrådets definitioner att gälla för 

summativ och formativ bedömning. 

 
Astrid Petterson, pedagogikprofessor vid Stockholms universitet, gör i hennes bok 

Pedagogisk bedömning – bedömning för lärande (2006) goda distinktioner mellan olika 

bedömningssyften och vilka konsekvenser de ger. Pettersons terminologi har varit 

användbar för uppsatsen då hon preciserar vilken typ av bedömningstradition lärarna 

lutar sig mot i sina bedömningar, alltså vad lärarna kommunicerar i sin bedömning. 

Dessa förstås alltså som antingen formativa (för lärande) eller summativa (av lärande). 

Pettersson visar med sin forskning vilka konsekvenserna blir av att jobba summativt 

respektive formativt i sin bedömning liksom vad det gör för undervisningen och 

uppgiftskonstruktionerna (Petterson 2006, s. 11). Petterson gör tydligt att vissa 

förutsättningar måste finnas för att en formativ bedömning ska kunna genomföras och 

är bara möjlig så till vida att uppgiftskonstruktionen som eleven svarar mot tar reda på 

sådana processrelaterade kunskaper (Petterson 2006, s. 13).  

 
Petterson skriver att uppgiften och/eller undervisningen måste syfta till: ”att göra det 

väsentligaste bedömbart och inte det enkelt mätbara till det väsentligaste” samt ”att 

eleven ska få visa vad han/hon kan och inte åka dit för vad hon/han inte kan”, 

(Petterson 2006, s. 14). Pettersons efterforskningar har varit nödvändiga för att kunna 

konstruera ett undersökningsunderlag som kan ta reda på vad lärare bedömer i en 

elevtext liksom om de bedömningarna kan förstås vara formativa respektive summativa. 

 
Hur ser då en elevtext som kan svara mot en sådan bedömning ut? På den frågan svarar 

talpedagog och lärare Louise Bjar med en retorisk motfråga - vad är egentligen en bra 

elevtext? I Bjars, Att analysera elevtexter (2006), preciseras vilka komponenter en 

fungerande elevtext ska innehålla liksom vilka bedömningskriterier som kan ta reda på 

elevens språkliga kompentensnivå. De kriterier Bjar anger har varit användbara i 

analysarbetet i den här studien för att kunna förstå vad informanterna tagit fasta på i sin 

bedömning. 

 
Bjar menar att en första aspekt och grundläggande utgångspunkt för bedömning är 

textens rent visuella läsbarhet (Bjar 2006, s. 327). För det andra beskriver hon att texten 

måste kunna fungera självständigt. Läsaren ska alltså kunna tillgodogöra sig hela texten 
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utan att behöva få förklaringar utifrån (Bjar 2006, s. 327). Den tredje och fjärde 

aspekten flyter in i varandra och behandlar båda textens språkliga yta. Dels att inte 

kompromettera textens kommunicerbara värde och funktion och dels att reproducera 

de konventionella skrivreglerna. Bjar lägger till att dessa skrivregler inte är absoluta 

eftersom ”vi läser i syfte att förstå” och uttrycker att likriktade linjer för vad som är ett 

textformellt brott eller en avvikelse från skriftspråksnormen är svåra att definiera (Bjar 

2006, s. 328). Istället förespråkar Bjar att textens språk bör förhålla sig till en genre och 

att det utifrån en sådan genre ska gå att bedöma om texten bryter mot 

skriftspråksnormen eller ej (Bjar 2006, s. 329). 

 
Därefter skriver Bjar att en textprodukts överlevnad står och faller med huruvida 

skribenten tagit fasta på olika språkliga hänsynstaganden som Bjar förknippar med dess 

prosodi, syntax, semantik och pragmatik. Bjar menar att en text som saknar eller brister 

i dessa avseenden inte heller kan nå fram med sitt budskap till läsaren och så får en 

snävare bedömning (Bjar 2006, s. 321ff). Den här terminologin har visat sig nödvändig i 

uppsatsens analysarbete och Bjars begreppsapparat har underbyggd förståelse för vad 

det är lärarna har bedömt i elevtexterna och var problematiken faktiskt bottnar. 

 

Bjar gör också en god distinktion mellan två förhållningar på textprodukter som 

används genomgående för att förstå informanternas fokus. Den första förhållningen är 

språkfunktionell och intresserar sig för språkets funktion som kommunicerande 

budskapsbärare. Det är den innehållsliga betydelsen som är primär och fokus ligger på 

innehållet i texten, synsättet påverkar undervisning så att läraren introducerar och 

motiverar andra tankar till texten än skribenten själv tillfört (Bjar 2006, s. 331). Det 

andra perspektivet är språkformellt och tar större hänsyn till språkets korrekthet och 

lägger betoning på språkriktigheten, ett sådant undervisningsfokus kan förstås i termer 

av rätt och fel och koncentrerar sig på att påminna och markera var texten lyfter och 

brister i sin formulering (Bjar 2006, s. 332). 

 
Gör olika lärare liknande bedömningar? På den frågan svarar Birgitta Garme, fil. dr i 

nordiska språk vid Uppsala universitet, att olika bedömare läser olika och det är viktigt 

att ta vara på. Bedömningskonstruktionen bottnar således i vilket perspektiv som 

anläggs texten. Lärare i svensk – respektive kemiämnet kommer att göra olika 

bedömningar av samma text och tala om skilda kvaliteter i samma textprodukt (Garme 
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2010, s. 71). Garme fokuserar särskilt på bedömningsmetodologin i sin forskning, som 

hon alltså menar ger konsekvenser för bedömningen. Generellt talar Garme utifrån 

textens kommunikativa kvalitet, sammanhanget i texten samt textens utformning som 

avgörande för hur bedömningen ska gå tillväga (Garme 2010, s. 72). 

 
Garme ger uttryck för en metodologi som i mångt och mycket utgår från 

genrepedagogiken och talar om vikten av standardiserade bedömningsmatriser utifrån 

det perspektivet (Garme 2010, s. 49ff). Garme menar att den bedömning som är valid 

har tagit hänsyn till syftet av bedömningen, vem som bedömer och hur bedömningen går 

till (Garme 2010, s. 69ff). Garmes arbete är viktigt i den här studien därför att vi med 

hjälp av hennes begrepp kan skärskåda bedömningskonstruktionen, alltså vilka frågor 

har läraren ställt för att kunna komma fram till sin bedömning (Garme 2010, s. 68).  

 
Läraren bör, enligt Garme, ställa frågor till texten och utifrån de svar texten ger kan en 

riktig bedömning göras. Frågorna behandlar vad styckena innehåller, om texten 

levererar en tydlig slutsats, om ordförrådet är nog utvecklat i förhållande till 

skribentens ålder och huruvida läsaren störs av skrivfel (Garme 2010, s. 73). Utifrån 

dessa frågeställningar får läraren ta del av vad eleven kan och är på väg att kunna eller, 

som Garme uttrycker det, vad undervisningen ger utrymme för (Garme 2010, s. 70). 

 
Forskningsassistenten Pirrko Bergman och hennes ämneslärarlag Lena Sjöqvist, Kerstin 

Bülow och Birgitta Ljung utgår för visso från svenska som andraspåk i sin Två flugor i en 

smäll (2001) och således också andraspråkselever i sin forskning, men de är nog så 

träffsäkra i sitt arbeta kring bedömningsmallars reliabilitet. Deras forskning präglas i 

hög grad av en flexibilitet och utrymmesmarginal för interrimsspråk som har en 

fundamental plats i svenska som andraspråk, med det menas den friktion som kan 

uppstå mellan modersmål och andraspåk där nya kognitiva nätverk konstrueras mellan 

de två språken. Centralt i Bergmans forskning är att se interrimsspråkets signaler som 

prov på elevens utveckling då språkbrister visar samband mellan nya prövningar och 

hypoteser och därför har en stark relation till elevens kognitiva utveckling och 

språktekniska kompetens (Bergman 2001, s. 19). 

 
Den här utgångspunkten leder Bergman till att kategoriskt förstå skribenten utifrån tre 

olika nivåer av språkkompetens där interrimsspråket visar på brister av olika sort och 
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frekvens. Den bedömning som följer ska sedan ta hänsyn till huruvida skribenten 

förmedlar sitt budskap och därefter om texten kan förstås självständigt (Bergman 2001, 

s. 20ff). Bergman tillhandahåller en nödvändig matris för att åskådliggöra 

inlärningsprocessen hos eleven, han menar att inflödet, de begrepp som eleven möter, 

kanaliserar intaget, de begrepp som eleven gör till sina, och resulterar i ett utflöde, de 

begrepp som eleven producerar och kan hantera (Bergman 2001, s. 4). Bergmans matris 

och användandet av interrimsspråk har legat till grund för uppsatsens analysarbete då 

begreppen på ett tydligt sätt visar hur informanterna bedömer eleven utifrån 

textprodukten, därtill visar också terminologin huruvida bedömningen är lika för de 

olika elevtexterna.  

 
Bergman pekar även på vikten av att författaren har identifierat en mottagare och 

huruvida det råder någon osäkerhet inför detta i texten och först efter detta blir det 

intressant att diskutera den språkliga kompositionen och bestämma dess komplexitet 

och nyans (Bergman 2001, s. 21). Bedömningen ska sedan svara på frågan vad som är 

nästa rimliga steg i skriftspråksutvecklingen och navigera efter frågeställningar som 

”vilka förtjänster visar [texten]? Vilka produktiva fel – dvs. vad är [eleven] på väg att 

klara av?” (Bergman 2001, s. 21ff [egen anm.]). 

 

   2:4 Teori 
 
Bedömningarna informanterna gjort har analyserats utifrån Lev Vygotskys 

språksociologiska och språkpsykologiska teorier för att kunna visa på hur 

bedömningarna närmar sig elevernas språkkompetenser. Det närmandet förklaras 

nedan. 

 

      2:4:1 Vygotskys språkteori  
 
Elementärt i Vygotskys teorier är relationen mellan expanderande språkkunskaper och 

kognitiv utveckling. Vygotskys forskning kännetecknas med andra ord för att ha satt en 

dialogisk prägel på kunskapsutveckling och tankeverksamhet (Vygotsky 1999, s. 10). 

Vygotsky beskriver relationen mellan tänkande och språk i tre kognitiva steg, vilka 

relateras till stigande ålder och den sociala interaktionen mellan individen och dennes 

kontext. Vygotsky identifierar att det växande barnet går från externt (eller socialt språk) 

till egocentriskt språk och därefter till inre språk (Vygotsky 1999, s. 11ff). Det inre 
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språket, som är relevant i den här uppsatsen, bör förstås som ett semantiskt, socio-

psykologiskt djuplodat språk som orienterar sig efter innebörd (Vygotsky 1999, s. 38). 

Det inre språket är alltså att förstå som en tankemässig stringens och delas bara av 

individen själv. 

 
Barbara Everson, professor i läs – och skrivinstruktioner vid Clemson University, 

tillämpar Vygotskys teorier på textproducerande elever och förtydligar att det inre 

språket inte varken är fonetiskt, logiskt följsamt eller kontextuellt (Everson 1991, s. 9). 

Everson förtydligar: 

 
Student writers have the whole picture in the full view of their mind as they write. They 
“see” what they want to say, but sometimes during the process of writing it down, the 
fragments of language – syntax, mechanics, usage – get in the way (Everson 1991, s. 10).  

 
Everson poängterar här ett tveeggat svärd för läraren att hantera i den komponerande 

konsten att skriva ned sitt resonemang på papper och göra sin idé tydlig, tolkningsbar 

och betydelsefull för andra. Läraren i sammanhanget ska vara noga med att inte riskera 

eller tränga individens egna skrivspråk och samtidigt uppmana till 

skriftspråksnormering för att förbättra den slutgiltiga textprodukten (Everson 1991, s. 

10). 

 
Vygotsky menar alltså att individens skrivspråk bäst utvecklas under tillåtande former 

tillsammans med andra som prövar sitt skriftspråks möjligheter, i grund och botten för 

att skrivande är en social aktivitet. Det förutsätter också att det, exempelvis i en 

klassrumsmiljö, finns mentorer och lärare som kan mer än den skrivande individen och 

som kan tydliggöra det individen själv inte ser (Vygotsky 1999, s. 17). 

 

      2:4:2 Den proximala utvecklingszonen 
 
Hur praktiseras då en sådan föreställning och vad ger den för konskevenser för 

undervisningssituationen? Vygotsky menar att individen aldrig till fullo kan förstå eller 

lära sig någonting utifrån. Vygotsky uttrycker att den externa inlärningsform skola och 

läroplan föreskriver utgår från att presentera begrepp för eleven som ska ta till sig och 

lära sig dessa utantill men understryker att en sådan situation är pedagogisk ofruktbar 

(Vygotsky 1999, s. 255). En sådan pedagogik faller främst på att begreppen refererar till 

idéer som undgår eleven om denne bara får bekanta sig med själva begreppet (Vygotsky 

1999, s. 256). Vygotsky gör en nödvändig distinktion mellan vardagliga begrepp, 
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individens kommunikativa språk som utgår från erfarenheter, och vetenskapliga 

begrepp, teoribildningar och hypotetiska idékonstruktioner. Vygotskys skriver att det är 

lärarens uppdrag att ta reda på vilken vardaglig begreppsnivå eleven befinner sig på och 

därifrån introducera eleven in i, för eleven lämpligt avvägda, vetenskapliga begrepp. 

Detta eftersom det i Vygotskys teori ”ovillkorligen kräver att själva barnets tänkande i 

sin inre utveckling höjer sig till en högre nivå för att begreppet skall kunna 

medvetandegöras”, en medvetandeprocess Vygotsky kallar internalisering (Vygotsky 

1999, s. 255). Eftersom vetenskapliga begrepp inte kan erfaras i ordets absoluta mening 

utan bara medvetandegöras inifrån genom de vardagliga begreppen måste en avvägning 

göras av en mentor, en lärare. Denna avvägande internalisering beskrivs likt en zon och 

stora delar av Vygotskys undervisningsteori utgår från att identifiera denna zon för 

proximal utveckling (Vygotsky 1999, s. 254ff). Detta innebär rent praktiskt att läraren 

bör anpassa undervisningen efter varje enskild elev vilket sedan länge införlivats i 

läroplanen. 

 

3 Analys 
 

   3:2 Resultatöversikt 
 
Den information som samlats in och kvantifierats utifrån informanternas bedömningar 

kommer här att presenteras i syfte att skönja vilka eventuella mönster som finns. 

 
Diagram 1. Översiktsdiagram. Samtliga informanters bedömningsfördelning av kommentarerna till både 
Robins och Kims text. 

 
 
Av diagrammet framgår den procentuella fördelningen av vad bedömningarna och 

kommentarerna tar upp. Till största del berör bedömningarna den kommunikativa 

kvaliteten (textens gångbarhet utanför skolan) i elevtexterna, därefter kommer de 

bedömningar som utgår från dispositions – och sammanhangsmarkörer (textens 
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läsbarhet). Dessa följs av texternas innehåll och kritiska läsning (textens 

källhantering)och slutligen texternas språkaspekter (textens språk). 

Hur ser det då ut när informanten tagit reda på en viss bedömningsaspekt? Exempelvis 

kan vi se prov på innehåll och kritisk läsning i kommentarerna till Robins text: ”I delen 

som beskriver varför människor mobbar med hjälp av internet framställs det som att 

det är en specifik mobbningssituation som skiljer sig från annan mobbning” (Bilaga 

8:3:1). Samma bedömningsaspekt hittar vi i kommentarerna till Kims text: ”/…/det är 

debattartikelns huvudpoäng och du visar att du tagit fasta på det” (Bilaga 8:3:2). 

 
I kommentarerna till Robins text läser vi: ”Du har paketerat texten så att den är lätt att 

följa och att dina resonemang går fram till läsaren” och ”Debattinlägget är tydligt upplagt 

med inledning, argumenterande ståndpunkt och avslutning”, dessa har kategoriserats 

tillhöra dispositions – och sammanhangsmarkörer (Bilaga 8:3:1). Samma 

bedömningsaspekt hittar vi i kommentarerna till Kims text: ”/…/likadant är det med 

kompositionen som är lite rörig som det ser ut nu” och ”De viktigaste insatserna för den 

här texten vore att styckindela den” (Bilaga 8:3:2). 

 
När det kommer till språkaspekter kan vi läsa några exempel i kommentarerna till 

Robins text: ”Snyggt stilgrepp att använda sjukdom och botemedel som metafor för 

åtgärder mot mobbning” och ”Det finns några avvikelser i meningsbyggnaderna som jag 

inte tror är medvetna, en del bisatser har blivit huvudsatser (Bilaga 8:3:1). Bland 

kommentarerna till Kims text hittar vi liknande exempel: ”Språket är ibland otydlig och 

inte varierad i din text” och ”Ditt skriftspråk är bra när du visar att du är insatt i 

debatten genom att använda delar av områdets begrepp och språk” (Bilaga 8:3:2). 

 
Exempel på bedömningar som främst tar upp kommunikativa kvaliteter i elevtexterna 

hittar vi i kommentarerna till Robins text: ”tanken behöver vara tydligare för att syftet 

med texten ska uppfyllas” och ”din text har en tydlig attityd och du är tydlig med vad du 

tycker” (Bilaga 8:3:1). I kommentarerna till Kims text hittar vi fler exempel på 

kommunikativ kvalitet: ”Skribentens åsikt i texten är tydlig och skribenten visar sitt 

engagemang med både känslomässiga resonemang och förslag på lösningar” och ”Det 

blir svårt att resonera utifrån texten som debattinlägg” (Bilaga 8:3:2). 
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Fördelningen mellan informanternas bedömningsaspekter mellan de olika texterna 

synliggörs här nedan, det vänstra diagrammet visar kommentarernas fördelning på 

Robins text och det högra på Kims text. 

 
Diagram 2. Robins text. Samtliga informanternas 
bedömningsfördelning på Robins text.  
 

 
Diagram 3. Kims text. Samtliga informanternas 
bedömningsfördelning på Kims text. 

 
 
Tydligt är att de olika grundläggande bedömningsaspekterna får olika stort utrymme i 

kommentarerna till Robins och Kims text. I båda fallen får de kommentarer som rör 

texternas kommunikativa kvalitet störst utrymme men därefter skiljer det sig på så vis 

att kommentarerna till Robins text får nästkommande störst andel kommentarer för 

dess innehåll och analytiska läsning följt av språk och därefter disposition och 

sammanhangssignaler. Kims text kommenteras istället i dalande ordning utifrån 

disposition och sammanhang, innehåll och kritisk läsning följt av språk. 

 
Fördelning av bedömningsaspekter i förhållande till yrkes – och högskoleförberande 

gymnasieklasser presenteras nedan. 

 
Diagram 4. Robins och Kims text. Samtliga 

informanters bedömningsfördelning uppdelade 

efter informanter verksamma på 

yrkesförberedande gymnasieprogram.  

Diagram 5. Robins och Kims text. Samtliga 

informanters bedömningsfördelning uppdelade 

efter informanter verksamma på 

högskoleförberedande gymnasieprogram. 
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Diagrammet visar att proportionerna mellan yrkes – och högskoleförberedande 

gymnasieklassers informanter bedömer texterna någorlunda lika. Den kommunikativa 

kvaliteten är överrepresenterad och tydligast uttryckt i informanternas bedömningar 

oavsett vilket gymnasieprogram de är verksamma inom. Därefter poängteras texternas 

disposition och sammanhang följt av innehåll och kritisk läsning och slutligen språk. 

Jämför vi diagrammen framgår tydligt att fördelningen av bedömningsaspekterna liknar 

varandra trots mindre differenser, att informanten är verksam på yrkes – respektive 

högskoleförberande gymnasieskola spelar således föga roll för bedömningsaspekterans 

fördelning. 

 
Slutligen presenteras vilka aspekter kommentarerna till de två elevtexterna tillhör. 

Bedömningen presenteras efter vilken typ av gymnasieprogram informanterna arbetar 

inom, uppdelade efter yrkes – respektive högskoleförberande program. Fördelningen av 

kommentarerna till Robins text bland yrkesförberande informanter står högst upp till 

vänster och fördelningen av kommenterarna till Kims texts bland yrkesförberedande 

informanter står högst upp till höger. Fördelningen av kommentarer till Robins texts 

bland högskoleförberedande informanter står längst ned till vänster och fördelningen av 

kommentarer till Kims text bland högskoleförberedande informanter står längst ned till 

höger. 

 
Diagram 6. Robins text. Yrkesförberedande 
informanters bedömningsfördelning av 
kommentarer på Robins text.  
 

Diagram 7. Kims text. Yrkesförberedande 
informanters bedömningsfördelning av 
kommentarer på Kims text. 
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Diagram 8. Robins text. Högskoleförberedande 
informanters bedömningsfördelning av 
kommentarer på Robins text.  

Diagram 9. Kims text. Högskoleförberedande 
informanters bedömningsfördelning av 
kommentarer på Kims text. 

 

 
 
Bedömningsfördelningen av kommentarer på Robins text är lika både för yrkes- och 

högskoleförberedande gymnasieprogram och likadant är det för kommentarerna till 

Kims text. Skillnaderna i bedömningen hittar vi istället när vi ställer underlagen för 

Robins och Kims text mot varandra. Robins text får flest kommentarer rörande den 

kommunikativa kvaliteten och därefter innehåll och kritisk läsning följt av språk och 

slutligen disposition och sammanhang. Kims text får istället kommentarer först och 

främst för dess kommunikativa kvalitet följt av disposition och sammanhang och 

därefter innehåll och kritisk läsning och slutligen språk. 

 
Vad säger då resultatet? För att kunna göra analysen överskådlig är den uppdelad efter 

de olika bedömningsaspekter som nämnts ovan och efter de olika avsnitten återkommer 

vi till att analysera resultatet i sin helhet. 

 

   3:1 Innehåll och kritisk läsning 
 
Den här delen innefattar de aspekter av texten som rör aktiviteter i texten, bearbetning 

av textunderlaget och källhantering. Väsentligt inom denna aspekt är vad skribenten kan 

göra för att visa att den satt sig in i den tänkta debatten, profilerat sig med en viss linje 

och tillfört den någonting nytt (se 1:3:1 Analysverktyg). Vi kan se klara likheter med 

läroplanens målsättningar att elever ska kunna göra relevanta kopplingar i läst text och 

formulera adekvata tankar i förhållande till en sådan läsning (Skolverket 2011, s. 164).  

 
Tar vi ett steg tillbaka ser vi också att bedömningsaspekten realiserar Vygotskys idé om 

relationen mellan vetenskapliga och vardagliga begrepp. Tabell 1 gör synligt för läraren i 
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vilken utsträckning eleven tillgodogjort sig ett material och konstruerat ett eget som 

dels relaterar till underlaget, dels sammanfattar dess kommunikativa kärna och dels 

belyser det utifrån ett eget perspektiv.  

 
Exempel på kommentarer som direkt talar till dessa aspekter i texten hittar vi bl.a. när 

Robins text bedöms innehålla avancerade referensfel. Kommentaren lyder: ”en viktig del 

i att använda källhänvisning är också att presentera för läsaren varför citatet eller källan 

är viktig för din text. Varför är Niilo Allhovaaras eller John Waltaris röst betydelsefulla i 

sammanhanget” (Bilaga 8:3:1). Här förtydligar informanten vad det är eleven gör och 

ställer följdfrågor till texten som eleven senare kan använda sig av i sin framtida 

reflexivitet. Enligt Everson är det här ett tydligt exempel på hur pedagogen kan försöka 

gå från det externa yttre språket till elevens interna inre språk då informanten förklarar 

för eleven huruvida den gjort sig förstådd för en utomstående (Everson 1991, s. 9).  

 
Kommentarerna går att förstå utifrån Vygotskys idé om de vetenskapliga begreppens 

introduktion då informanten beskiver varför detta kan vara ett problem och hur 

åtgärden rätar ut problematiken. Informanten har på så sätt identifierat var elevens 

kunskaper falnar och visar på tekniker för att presentera och eventuellt etablera de 

vetenskapliga begreppen hos eleven själv (Vygotsky 1999, s. 254). Garme poängterar på 

ett liknande sätt att eleven måste ”skriva med allvar och mening” och uttrycker att 

skribenten måste förstå varför textuella inslag och strukturer är viktiga för att eleven 

självmant ska använda sig av de verktygen (Garme 2010, s. 15). Bedömningen fungerar i 

den mån formativt då informanten önskar något som i uppgiftskonstruktion inte finns 

utskriven vilket också poängterar att informanten gör bedömningen att Robin är på väg 

att klara av ett moment men måste påminnas om att det finns och hur eleven 

överkommer det.  

 
De mekanismer de formativa bedömningarna inkluderar, liksom hela den resonerande 

efterföljden, blir i andra kommentarsfält inte uttalade. Exempel på sådana bedömningar, 

hittar vi bland kommentarerna till Robins text: ”texten håller en lagom formell stil som 

passar situation och mottagare” och ”skribenten är konkret i sin framställning och sitt 

perspektiv på ämnet” (Bilaga 8:3:1). I de kommentarerna har informanterna återigen 

identifierat vad skribenten gjort och är positiva inför det. Emellertid är det svårare att 

göra någonting av informationen då den endast erkänner inslagens värde men 
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kommenterar inte hur eleven konstruktivt kan arbeta med dem. Vad det innebär att vara 

”lagom formell” eller ”konkret i sin framställning” riskerar därför gå eleven förbi då 

denne enbart introduceras för ord och inte begreppsprocessen bakom dem i Vygotskys 

mening (Vygotsky 1999, s. 256). 

 
Kims text får kommentarerna ”din källhänvisning är inte korrekt och ditt källmaterial 

går inte att hitta med den hänvisning som finns i din text, det är ett problem att läsaren 

inte kan ta reda på vart du har hittat dina källor ifrån” (Bilaga 8:3:2). Kommentaren är 

mer konkret riktat till skribentens referatteknik, som alltså karaktäriseras som 

bristfällig, och får istället information om att det är viktigt för läsaren att kunna hitta 

källmaterialet. Genom att identifiera skribentens eventuella brist på förståelse för varför 

källhänvisning är en viktig del i argumenterade text blir det också lättare att praktisera 

referattekniken på ett funktionsdugligt sätt. Bland dessa kommentarer är Vygotskys 

vetenskaps - och vardagsspråkliga förhållning tydlig i det att de vetenskapliga 

begreppen inte kommer från individens erfarenhet utan eleven ”helt enkelt bara 

tillägnar sig dem eller mottar dem i färdigt skick med hjälp av processer för förståelse, 

tillägnan och insikt” (Vygotsky 1999, s. 255). Att eleven refererar innebär alltså inte att 

eleven förstått referatteknikens vidd eller fulla betydelse och det måste poängteras så 

att en sådan förståelse kan möjliggöras och erfaras, i den meningen är också detta en 

formativ bedömning. 

 
Anmärkningsvärt är att kommentarerna till Kims text är mer summativt orienterade än 

kommentarerna till Robins text, exempelvis kommenteras det: ”Du har mycket att jobba 

med” och ”textanknytningen är bristfällig och påklistrad ’ja, just det jag skulle ju 

använda källa också. Lägger det sist.’” (Bilaga 8:3:2). På så vis får skribenten reda på det 

finns mycket att arbeta med i texten och att källhanteringen upplevs påklistrad men vad 

det konkret innebär eller beror på framkommer inte. Kims text får också kommentaren 

att textens otillräckliga mottaganpassning leder till att: ”/…/dina goda argument och 

engagerande budskap kan missförstås av läsaren” (Bilaga 8:3:2). Den här kommentaren 

är ett bättre exempel på att informanten söker närma sig elevens utvecklingsmöjlighet i 

det att ta till vara på var eleven står och vilka förmåner texten innehåller och därefter 

avtäcka vad som kan tillföras kompositionen så att den inte missförstås. Trots det 

orienterar sig dessa kommentarer mer efter att konstatera vad eleven gjort och mindre 

för att förklara varför texten brister och hur den kan göras bättre. 



 

28 
 

 

 

   3:2 Disposition och sammanhang 
 
När det kommer till disposition och sammanhang talar vi om hur eleven använt sig av 

referensbindningar, inledning och avslutning, sammanhangssignaler, huruvida texten är 

styckindelad och vilket textomfång den har. Den här bedömningsaspekten är tydligt 

utmejslad ur läroplanens mål att eleven lär sig framställa strukturerade och metodiska 

arbeten som gör är tillgängliga för sin mottagare (Skolvereket 2011, s. 160ff).  

 
Här uppstår två läger mellan informanternas kommentarer på Robins och Kims texter. 

Informanterna har gett ett nästan lika stort utrymme bland kommentarerna för båda 

skribenterna men pekar uteslutande på vad Robins text innehåller och vad Kims text 

saknar. Detta tyder på att det finns en inneboende språkformell syn på disposition och 

sammanhangsaspekterna och att kunskapen betraktas som definitiv; informanterna 

upplever att skribenternas dispositionstekniker ska kommenteras utefter huruvida de 

är korrekta eller ej. 

 
I bedömningarna av Robins text kan vi läsa att ”texten har en tydlig inledning som 

presenterar ämnet och en tydlig avslutning som presenterar en slutsats” och ”texten 

följer en röd tråd och har en tydlig inledning och sammanfattning och det gör läsaren en 

tjänst att skribenten så tydligt presenterar sin idé” (Bilaga 8:3:1). I kommentarerna till 

Kims text kan vi istället läsa: ”texten behöver disponeras om helt” och ”texten har ingen 

struktur” (Bilaga 8:3:2). Intresseväckande är att disposition och sammanhangsaspekter 

ofta betraktas vara något som finns eller inte finns och behandlas därefter, inte något 

som finns i viss utsträckning. Enligt Petterson är det direkt kontraproduktivt att bedöma 

texter efter vad skribenten kan/inte kan och menar att bedömningen måste stimulera 

till lärande och på så sikt förbättra elevens kunskaper genom att se till vad eleven kan 

utveckla av det redan producerade (Petterson 2011, s. 32). Petterson uttrycker att vad 

som bedöms också avslöjar vad som inte bedöms och därför blir negationer direkt 

skadliga för bedömningsprocessen; konstruktivt vore, enligt Petterson, istället att 

kommentara hur den bristfälliga disposition som producerats av eleven kan göras 

bättre, i annat fall raseras bedömningssyftet då den inte längre har utgångspunkt i vad 

eleven producerat (Petterson 2011, s. 32ff). 
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I den här kategorin av bedömningsaspekter blir Kims text bedömd långt mer formativt i 

sina kommentarer än bland kommentarerna till Robins text, exempelvis: ”jag skulle 

rekommendera att du läser texten högt och hör rytmen i texten och när du måste sättas 

punkt och kommatering för att andas!” (Bilaga 8:3:2). Informanten gör tydligt att eleven 

bör ägna mer tid att själv bedöma texten och möter så upp Garmes resonemang att olika 

personer gör olika bedömningar av samma text vilket informanten och visar på ett 

konstruktivt sätt (Garme 2010, s. 70).  

 
Enligt Bjar utgår bedömningsaspekten kring disposition och sammanhang från textens 

prosodi och fyller i att textens prosodiska inslag hjälper både skribenten och läsaren att 

synliggöra relationer i texten och vad det är som hör ihop, en strategi som Robin 

praktiserar och Kim prövar (Bjar 2008, s. 322). Kims text får kommentaren: ”det här 

måste prioriteras till nästa uppgift, du har mycket att vinna på att tydligt markera var ett 

resonemang börjar och slutar” (Bilaga 8:3:2). Kommentaren ligger i linje med vad 

Everson menar är pedagogens närmande av zonen för Kims proximala utveckling och då 

kan klargöra för skribenten hur dispositionen kan framstå som tydlig för eleven själv 

men inte för andra (Everson 1991, s. 9ff).  

 
Robins text får istället kommentarerna ”en fin text med bra styckeindelning”, ”din text är 

tydlig och lättläst” och ”textens disposition är föredömlig” (Bilaga 8:3:1). Textens 

disposition bekräftas och förstärks utan konkret förankring i texten, exemplen 

sammanfattar dessutom ofta alla textens sammanhangssignaler. På så sätt får 

skribenten ingen inblick i vad som kan göras bättre utan kan anse texten som färdig i det 

avseendet och den typen av bedömning är att betrakta som summativ. 

 
Ytterligare ett särskiljande drag mellan bedömningarna av Robins och Kims texter är att 

Kim i högre utsträckning får generella kommentarer medan Robins text får mer 

specifika. Exempelvis kan vi läsa bland kommentarerna till Kims text: ”texten har ingen 

struktur” som ensam kommentar rörande textens disposition (Bilaga 8:3:2). Vygotsky 

påminner oss om att en så svävande kritik riskerar gå eleven förbi därför att 

kommentaren förutsätter att skribenten är medveten om det vetenskapliga begreppet 

”struktur”. Begreppet struktur ska här förstås som en hypotetisk idé om hur en text bör 

ordnas och presenteras för att underlätta mottagandet och struktur representerar 

således vad Vygotsky menar vara ett vetenskaligt begrepp. Den observation informanten 
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gör med sin kommentar påminner oss om vilka vetenskapliga begrepp som fattas texten 

men medvetandegör inte för eleven vilka processer detta element består av. ”Barnet 

tillägnar sig i dessa fall inte begrepp utan ord” menar Vygotsky och uttrycker att 

pedagogens försök till direkt inlärning, där kunskapande förmedlas genom det ensamma 

ordet, lämnar inget utrymme för bildningsprocessen och blir därför alltid fruktlös 

(Vygotsky 1999, s. 255ff).  

 
Enligt Vygotsky leder kommentaren alltså inte till att eleven förstår att struktur ska 

tillsättas texten då struktur inte medvetandegörs, pedagogen internaliserar inte det 

vetenskapliga begreppet och elevens skriftspråksutveckling riskerar därför 

stigmatiseras. Vi kan emellertid inte se till det specifika nedslaget som ett pedagogisk 

försummande; det kan finnas fler skäl till att låta struktur självständigt förklara vad som 

fattas texten.  

 

   3:3 Språk 
 
Att informanterna bedömer språkaspekter i elevtexterna innebär att kommentarerna 

behandlar skriftspråksnormer, variation och formulering liksom textens 

situationsanpassning. Dessa kriterier finns inte direkt uttryckta i läroplanen men ingår 

till viss del i den språkriktighet som tydligt uttrycks att eleven ska ha förskansat sig i 

svenskundervisningen (Skolverket 2011, s. 160). Vid en snabb översikt kan det här 

momentet tyckas försummat då språkbedömningen får minst utrymme vid samtliga 

bedömningar så väl bland informanterna på högskoleförberedande – som 

yrkesförberedande gymnasier. 

 
Robins text kommenteras innehålla: ”några krångligheter i språket” och ”ditt varierade 

språk hjälper också till för läsaren att komma närmare dina resonemang” (Bilaga 8:3:1). 

Vad det konkret innebär blir emellertid outtalat, i enstaka fall informerar bedömningen 

att tempusformen kan variera i ett och samma stycke eller att bisats blivit huvudsats 

men var sådana misstag begåtts i texten framgår inte (Bilaga 8:3:1). Språkliga aspekter 

belyses sällan med en motivering om varför någonting stör i läsningen och 

bedömningarna i den här kategorin fixeras vid rättning av felstavningar. 

Kommentarerna låter sig inte riktigt sorteras efter ett språkformellt eller 

språkfunktionellt perspektiv i Bjars mening, ändock lutar resultatet åt det 

språkformella, då varken kommentarerna till Robins eller Kims texter uppmärksammar 
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hur skribenterna använder sig av språket (Bjar 2008, s. 332). Bedömningarna talar inte 

om texternas kvaliteter utan utgår från ett holistiskt perspektiv där språket spelar med i 

helhetsintrycket av textkompositionen och behandlas i termer av textens tillstånd. 

Språkaspekterna i bedömningen skrivs sällan ut helt utan betraktas vara avklarat med 

en kort notis om språknivån, se t.ex. kommentarerna till Robins text: ”viss bearbetning 

av/…/tempus krävs” och ”I stort korrekt språk, tendens till talspråk” (Bilaga 8:3:1) vilka 

alltså ensamma summerar språket i texten. 

 
Språkaspekterna bland kommenterarna är korta och koncisa; Robins text kommenteras 

efter vad som är bra med språket och Kims text kommenteras efter vad som är dåligt. 

Robins text får kommentarerna att ”du har ett bra och fint språk” och ”texten är tydligt 

formulerad” att jämföra med kommentarerna till Kims text: ”texten är inte renskriven” 

och ”det finns även en del grammatiska och språkliga saker som du bör titta igenom” 

(Bilaga 8:3:1 och Bilaga 8:3:2). Liknande kommentarer återfinns bland bedömningarna 

till Kims text där vi kan läsa: ”det finns för många språkliga misstag/…/” och ”texten 

vacklar i form av ordval”, informanten konstaterar vad eleven gjort men vad eleven ska 

göra med den informationen förblir alltså oklar (Bilaga 8:3:2).  

 
Vi kan belysa de olika textprodukterna utifrån Bergmans terminologi kring interimspråk 

och får då veta att Kims text hejdas av mer elementära språkliga hinder än Robins, 

främst för att Kim prövar olika tekniker i sin framställning medan Robins språkliga 

kompetens är jämnare och mer etablerad (Bergman 2001, s. 5). Kim använder flera olika 

tekniker för att ta sig över språkliga hinder; de/dem skrivs ut de/dem/dom och ofta 

felaktigt, det finns uteblivna att, textens syntaktiska ordning är emellanåt rubbad och 

flera bisatser har blivit huvudsatser. Informanten måste således också ställa sig frågan 

vad skribenten begår för misstag och om sådana felsteg alltid är att betrakta som 

regelrätta fel? 

 
Bergman menar att texten i dessa fall bör granskas språkfunktionellt och distansera sig 

från att ta fasta på stavfel men därtill syna vilka fel eleven upprepar (Bergman 2001, s. 

20ff). Förutsatt att eleven förmedlar sitt budskap, inte är situationsbunden, gör tydligt 

vem som är mottagare och vilket syfte texten har är det istället Kims interimspråk som 

ska adresseras. Enligt Bergman måste en lexikal performansanalys göras om dessa 

kriterier uppfylls (Bergman 2001, s. 22ff). Vi kan alltså inte säga att det finns absoluta 
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språkfel då de också måste förhålla sig till en kontextuell genre vilka kan rättfärdiga t.ex. 

uteblivna att. Eftersom ingen informant har ett sådant förhållningssätt till Kims text kan 

vi utifrån Bergmans resonemang anta att skribenten alltså inte förstås uppfylla 

kriterierna för genren och att det därför inte blir aktuellt att fokusera på texten utifrån 

ett språkformellt perspektiv. Kims språk förstås alltså inte som ett interrimspråk där 

skribentens språkliga testanden signalerar en antågande språkutveckling utan betraktas 

istället som regelrätta felaktigheter och misstag som ska utmanövreras av än mer 

språkformell förhållning. När Kims text kommenteras: ”de så täta språkfelen” och 

”texten är inte renskriven”, kan vi i Bergmans mening alltså inte se det som 

uppmuntrande närmanden utan konstaterande fjärmanden av skribentens 

språkförmåga (Bilaga 8:3:2).  

 
Det blir tydligt att informanterna i högre utsträckning talar om vad elevtexterna har för 

kvaliteter än vilka som fattas dem, varför Robins bättre komponerade debattinlägg får 

fler bedömmanden som berör dess språkaspekter. Vilket kontrasterar med 

kommentarerna till Kims text som i mindre utsträckning innehåller språkliga 

bedömningsaspekter trots att skriftspråknormen är mer frånvarande i den elevtexten. 

Varför nästan en fjärdedel av kommentarerna till Robins text och endast en dryg 

tjugondel av kommentarerna till Kims text talar utifrån språkaspekterna. Vi kan ställa 

detta förhållande mot Bergmans inlärningsmatris där de begrepp som eleven möter 

resulterar i att de begrepp eleven gör till sina och som i textprodukter visar sig kunna 

hanteras av eleven (Bergman 2001, s. 4). I Kims text är de begrepp som kan hanteras av 

skribenten, skribentens utflöde, färre än utflödet i Robins text och det uppstår så ett 

förhållande där det finns mindre att säga om Kims text än av Robins. Informanterna kan 

alltså inte kommentera Kims utflöde i samma mån som Robins då det är påtagligt 

mindre i Kims text. 

 
Försök till mer formativ bedömning av språkaspekter hittar vi när en informant 

kommenterar att Robins text vinner stilistisk dragningskraft: ”/…/med ordval som 

’kommunikationsmedel’ och ’präntar’ och flera tilltal till läsaren” (Bilaga 8:3:1). Enligt 

Bjar är dessa avvägda känslouttryck att förstå som författarens pragmatism och tydligt 

är att Robins pragmatism är den som oftast tilltalas bland de kommentarer som rör 

språkaspekterna i Robins text (Bjar 2008, s. 324). Kommentaren ovan uttrycker på ett 

exemplariskt sätt hur Robin är pragmatisk i sina ordval och skrivtekniker vilket 



 

33 
 

 

involverar läsaren och kan kopplas till debattgenren. Bland kommentarerna till Kims 

text saknas sådana inslag och istället kommenteras exempelvis att texten blir svår att 

bedöma: ”/…/p.g.a. de så täta språkfelen” (Bilaga 8:3:2). Kommentarerna tar båda 

avstamp i vad skribenten gör med sitt språk och visar således att språkets kvalité spelar 

roll för läsningen av texten. Bjar uttrycker att läraren främst ska medvetandegöra 

eleverna om sina svaga respektive starka sidor, alltså vad exempelvis Kim gör bra 

respektive mindre bra, för vilket är avgörande för fortsatt skriftspråklig utveckling (Bjar 

2010, s. 345). Undersökningen visar dessvärre att ett sådant förhållande bara återfinns 

bland kommentarerna till Robins text där skribenten får reda på vad som gjorts bra och 

vad som kan göras bättre medan kommentarerna till Kims text alltså uteslutande talar 

om vad som kan göras bättre. 

 

   3:4 Kommunikativ kvalitet 
 
Den sistkommande kommunikativa kvaliteten i texten rör alltså vid syftes – och 

mottagaranpassning och huruvida texten är självbärande eller inte. I 

bedömningsmatrisen framgår också tydligt att den kommunikativa kvaliteten prövar 

textprodukten som en färdig debattartikel och ställer frågan om texten kan publiceras i 

det skick den befinner sig i (se Tabell 4). Den här bedömningsaspekten kan sägas ta 

avstamp i hela svenskämnets syfte att ge eleverna: ”/…/möjlighet att bygga upp en tillit 

till sin egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- 

och samhällsliv” (Skolverket 2011, s. 160). Denna bedömningsaspekt är också 

överrepresenterad bland kommentarerna till elevtexterna, ett förhållande som också 

från stöd från Bjar när hon skriver om den essentiella vikten svenskämnet spelar: 

 
Arbetet måste sedan bygga på de funktionella perspektiven för att eleven ska uppleva 
ansträngningarna med att utvecklas och bli skriftspråkligt säkrare som meningsfulla. Det 
handlar om att utveckla den egna kompetensen i kommunikativa, språkande sammanhang, 
det får inte reduceras till isolerad färdighetsträning (Bjar 2008, s. 345). 

 
Bjar uttrycker på så sätt att elevtexten, liksom produktiviteten, måste starkt kopplas till 

den aktuella och relevanta verkligheten utanför skolan. Arbetsprocessen och 

skriftspråksutvecklingen är avhängig tillämpbarheten i vad skolverket kallar vardags – 

och samhällsliv, och en sådan undervisning kan inte genomföras genom isolerade 

moment utan måste förhålla sig som en del av en större helhet. Undersökningen visar att 
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det är en betydande del av informanternas bedömningsagenda att, i det här fallet, ställa 

adekvata krav på en verklig debattartikel.  

 
På det stora hela arbetar ofta kommentarerna utifrån Bjars frågeställning om vad som är 

”viktigast att arbeta med just nu?” (Bjar 2010, s. 345). Utgångspunkten för 

bedömningarna vilar ofta i texten befintliga skick och vad som kan tillföras det, 

exempelvis uttrycker en kommentar till Robins text att: ”det som återstår nu är att välja 

relevanta citeringar och använda de på ett lämpligt sätt” (Bilaga 8:3:1). Av kommentaren 

får Robin veta att textens autonomitet och kommunikativa värde riskeras om inte 

referaten är valida för debattinlägget. Kommentaren uppfyller Vygotskys kriterium att 

presentera nya vetenskapliga begrepp för eleven; eleven visar sina färdigheter och 

läraren belyser på vilket sätt bildningsprocessen bör utvecklas och tillför elevens 

färdighet nytt ljus. Vygotsky menar att: 

 
Man skulle kunna säga att barnet när det tillägnar sig vetenskapliga begrepp stödjer sig på 
de begrepp som utarbetats i dess egen erfarenhet, på samma sätt som inlärning av ett 
främmande språk stödjer sig på modersmålets semantik. Liksom man i det sistnämnda 
fallet förutsätter existensen av ett redan utvecklat system av ordbetydelser förutsätter 
man i det första fallet, när barnet skall tillägna sig vetenskapliga begrepp, att det redan 
finns en väletablerad och omfattande väv av begrepp, som utvecklats med hjälp av det 
barnsliga tänkandets spontana aktivitet (Vygotsky 1999, s. 275). 

 

Prövningar och hypoteser tenderar alltså att visa på att eleven tillmötesgått men inte 

ännu begripliggjort sig ett vetenskapligt begrepp, följaktligen är det pedagogens 

uppdrag att säkerställa att skriftspråket kan utvecklas och att obetänkta brister kommer 

eleven till känna.  Det tankesättet summerar hur de allra flesta kommentarer som rör 

textens kommunikativa kvalitet presenteras och representerar på så sätt hela det 

språkfunktionella perspektivet. Bjar ställer frågan på sin spetts när hon preciserar ”i 

vilken utsträckning har eleven gjort sig förstådd?” (Bjar 2008, s. 345). 

 
Det finns många exempel på bedömningar som orienterar sig efter Bjars frågeställning, 

Robins text får bl.a. kommentaren: ”vagt slut, vilket sänker helhetsintrycket” (Bilaga 

8:3:1). Jämförelsevis hittar vi bland kommentarerna till Kims text bedömningen: ”tänk 

på att läsaren inte är lika insatt i din text och idé som du är” (Bilaga 8:3:2). Det 

kommentarerna har gemensamt är att tillföra texten ett, för eleven nytt perspektiv, som 

belyser vad som fattas den färdiga produkten och kan på så sätt förstås vara en 
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realisering av vad Vygotsky menar är vetenskaplig begreppsbildning (Vygotsky 1999, s. 

250ff).  

 
Bedömningarna är nästan uteslutande formativa, se t.ex. en kommentar till Robins text: 

”Din text väcker många frågor hos läsaren och det är bra att ett debattinlägg gör det men 

rimligen borde också du komma med svaren, det upplever jag inte att du gör utan att 

Alhovaara får göra i ditt ställe” (Bilaga 8:3:1). Att jämföra med en kommentar till Kims 

text: ”På samma sätt läser jag det andra och sista stycket som en avslutning men det är 

inte dina utan Alhovaaras ord som får sammanfatta din text, det var synd” (Bilaga 8:3:2). 

Träffande ställer informanterna nästan samma fråga till de båda elevtexterna och lyckas 

båda presentera en frågeställning som inte uttryckts i uppgiftkonstruktionen på 

formativt sätt. Båda skribenterna får så en kommentar som påminner dem om att själv 

göra bedömningen om debattartikeln kan anses vara färdig och själv ställa frågan till sin 

egen text, det är att tydligt ge uttryck för en formativ bedömning. 
 

   3:5 Helhetsanalys 
 
Ställer vi kommentarerna mot varandra visar det sig att Robins text generellt får fler 

kommentarer än Kims text och att det i kommentarerna till Robins text finns fler 

resonemangsfrågor som metatextuellt riktar sig till det kommunikativa innehåll texten 

förmedlar och hur det involverar skribenten. Kommentarerna till Kims text innehåller 

fler basala punktlistor över vad som fattas den färdiga texten och beskrivs i högre grad 

utan att involvera skribenten. Kommentarerna till Robins text ger utrymme för 

skribenten att ventilera sina resonemang och uppmanas vid flera tillfällen att själv tänka 

över sin text. Kommenterarna till Kims text lägger större vikt vid att skribenten 

inkorporerar skrivtekniker utan att resonera. Resultatet visar också att det inte 

föreligger någon märkbar skillnad mellan de olika gymnasierna vilket alltså talar för att 

informanterna ställer liknande krav på elevtexterna men att texterna bedöms lika olika. 

 
Vid en överblick kan vi se att det finns vissa strukturer bland informanternas 

kommentarer och bedömningsunderlagen belyser detta på ett tydligt sätt. 

Intresseväckande är att informanterna ger de språkfunktionella kommunikativa 

kvaliteterna hos texterna allra mest utrymme i sina kommentarer och de språkformella 

aspekterna får minst utrymme.  Resultatet visar att informanterna alltså till största del 

fokuserar på huruvida skribenten tagit fasta på mottagaren, syftet med uppgiften liksom 
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textens självständighet, dessa kommentarer är ofta resonerande och öppnar upp för 

eleven att själv konstruera nya textproduktioner på. Vi ser också att skriftspråksnormer, 

formuleringar, variationer och språkets situationsanpassning inte varit lika intressant, 

kommentarerna är ofta reducerande och svåra att utveckla och färdigheterna betraktas 

som antingen uppfyllda eller ouppfyllda.  

 
Bjar uttrycker att det är av största vikt att söka reda på hur eleven själv uppfattar texten 

och vilka styrkor och svagheter den bär på och att det i den bedömande gärningen ingår 

att medvetandegöra sådana förhållanden. Då skriftspråksutveckling utgår från vad 

eleven producerar måste också en sådan bedömning ha en språkfunktionell 

utgångspunkt (Bjar 2006, s. 345). Den formativa bedömningen måste på motsvarande 

sätt peka på hur texten kan bli bättre och vilka åtgärder som kan sättas in för att 

underbygga en sådan utveckling. Den skriftspråkliga kompetensen handlar om ett 

socialt och kommunikativt språkande och får därför inte riskerar att förenklas till en rad 

färdigheter (Bjar 2006, s. 345). Med en sådan utgångspunkt blir det svårt att 

argumentera för vissa informanters bedömningar som alltså inte kan förstås vara 

formativa. Exempelvis klan vi läsa kommentaren till Kims text: ”texten har ingen 

struktur och språket är svårt att förstå. Eleven pratar bara på helt ostrukturerat” (Bilaga 

8:3:2). Vad det är som fattas texten och vad det är som ska till eller varför är oklart. På 

ett liknande sätt kan vi läsa bland kommentarerna till Robins text: ”En välstrukturerad 

text” (Bilaga 8:3:1). Båda kommentarerna är summativa så till vida att de konstaterar 

texten tillstånd och bedömningen går inte att använda sig av; de tillför inte eleverna 

något perspektiv på sin skriftspråksutveckling utan nöjer istället med att sammanfatta 

dess position.  

 
Anmärkningsvärt är också att informanterna kommenterar mer av Robins text än av 

Kims text trots att motsatta förhållandet kanske antas/bör råda då Kims text innehåller 

fler elementära och konkreta misstag. Vid en ordräkning framkommer att Robins text får 

ett genomsnitt om 101 ord per bedömning medan Kims text får 95 ord per bedömning. 

Återigen kan vi analysera skillnaderna med Bergmans inlärningsmatris där inflöde, de 

begrepp eleverna möter, resulterar i kanalisering, de begrepp eleverna gör till sina egna, 

och syns i utflödet, de begrepp som hanteras i elevtexterna (Bergman 2001, s. 4). 

Omvänt säger Bergmans matris att en elev(text) med stort utflöde har kanaliserat mer 

av sitt inflöde; i en elevtext med högt utflöde finns det således mer att bedöma än i en 
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elevtext med lågt utflöde. Begreppen är fler och mer nyanserat hanterade i Robins text 

som följaktligen får mer bedömningsutrymme angående texten språkaspekter än Kims 

text som snarare bedöms utifrån vilka felstavningar som begåtts och en sådan 

förhållning kan inte utvecklas i lika hög grad. 

 
Tittar vi på vad informanterna skriver kan vi också se att bedömningen av Robins text, i 

nästan varje enskilt fall, inleds med en beskrivning av vad informanten tillgodogjort sig 

av läsningen. En informant kommenterar Robins text: ”/…/en väldigt engagerande text 

och du är tydlig med dina åsikter och följer en god argumenterande texts format” (Bilaga 

8:3:1). Den typen av presentation och holistiskt intryck av läsning är vad Vygotsky 

insisterar på är nödvändig för att närma sig elevens vardagsbegrepp och simultant 

dennes proximala utvecklingszon (Vygotsky 1999, s. 254ff). Det här närmandet 

understryks som avgörande för hela den bedömande processen också av samtida 

forskare. Garme skriver att bedömningen måste utgå från om skribenten gör sig 

förstådd, att textkonstruktionen är samlad och hänger ihop samt huruvida den väcker 

intresse. Om läraren efter en genomläsning inte kan svara jakande på de frågorna är det 

inte möjligt att bedöma texten utan vidare bearbetning (Garme 2010, s. 72). 

 
Kims text blir jämförelsevis inte behandlad på samma sätt och saknar ofta informantens 

upplevelse av texten, istället står det bland kommentarerna till Kims text: ”du har inte 

skrivit ett debattinlägg och har därför inte svarat på uppgiften” och ”texten har ingen 

struktur och språket är svårt att förstå. Eleven pratar bara på helt ostrukturerat” (Bilaga 

8:3:2). Det vanliga är alltså att konkret visa att texten inte giltigt svarar mot uppgiften 

och att bedöma den därför blir lönlöst enligt Garme (Garme 2010, s. 72ff).  

 
Utgångspunkten är alltså att närma sig elevens proximala utvecklingszon genom att 

närma sig texten och i kommentarsfältet direkt vända sig till vad eleven tillsammans 

med läraren kan göra med texten. Everson menar det mer konstruktivt att 

informanterna ska söka markera och uppmärksamma sådant som tycks osynligt för 

eleven, vilket är ett effektivt sätt att interagera med elevens kognitiva tillgodogöranden 

(Everson 1991, s. 9ff). Detta problematiseras av att kommentarerna till Robins text 

understryker vad som är bra med texten och vilka element som kan tillföra den 

någonting medan kommentarerna till Kims text i högre utsträckning bekräftar textens 
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brister och inte lika ofta vilka tillvägagångssätt som skulle överbygga sådana 

tillkortakommanden. 

 
Vygotsky talar om den internaliserande läraren som en avgöranande faktor för 

elevernas kunskapsutveckling, i hans klassrum bör läraren identifiera var eleven 

befinner sig och vilken utveckling denne står inför. All begreppsutveckling måste ha en 

fot i vad eleven redan känner till och den andra i det hitintills okända. Undersökningen 

bekräftar detta genom att informanterna bevisligen har svårare att närma sig elevtexten 

med fler brister (Vygotsky 1999, s. 254ff). Det är svårare att identifiera nästa 

utvecklingssteg i en bristande text och elevens proximala utvecklingszon blir därmed 

mångdimensionell och flertolkad. Utifrån Vygotskys resonemang talar Robins text om 

för läsaren var skribenten befinner sig på ett mer konkret sätt och det blir således 

lättare att göra en adekvat bedömning av den. Varför vi bland bedömningarna till Robins 

text kan läsa: ”texten lämpar sig som debattinlägg och fungerar i sin helhet, dina åsikter 

framgår och är relevanta för texten” (Bilaga 8:3:1). Medan bedömningen av Kims text 

förutsätter ytterligare bearbetning så att den proximala utvecklingszonen kan 

identifieras; ”jag föreslår att du skickar mig texten igen efter en bearbetning” och ”jag 

tycker att du och jag ska arbeta med den här texten och efteråt bedöma den 

tillsammans” (Bilaga 8:3:2). 

 

4 Diskussion 
 
Det finns två intressanta aspekter av forskningsresultatet. För det första visar analysen 

att informanterna i störst utsträckning fokuserar på texternas kommunikativa kvalitet 

och i minsta utsträckning på texternas språkaspekter. För det andra visar analysen att 

Robins text helt enkelt får mer bedömning än Kims text, dels sett till omfång och dels sett 

till formativ bedömning. Vi kan rimligen ställa oss frågan vilka konsekvenserna blir av 

ett sådant förhållningssätt och hur det påverkar undervisningen? 

 
Skolverket har uttryckt att bedömningsformen också spelar roll för undervisningen 

vilket betyder att bedömningens fokus har ett starkt förhållande till vad läraren 

fokuserar på i sin undervisning (Skolverket 2014, 02-05-14). I det avseendet säger också 

forskningsresultatet att gymnasielärare i högre utsträckning bygger lektionsupplägg 

utifrån kommunikativa aspekter av textproduktion och mindre utrymme lämnas 
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språkformaliteten. Tittar vi tillbaka på vad som uttrycks i läroplanen står där att eleven 

vid avslutad kurs ska ha ”kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma 

muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang” (Skolverket 

2011, s. 160). Av uppsatsens resultat att döma kan vi se ett spänningsförhållande mellan 

den bedömning som gjorts av Robins och Kims texter och den målsättning en sådan 

bedömning ämnar svara mot.  

 
I det avseendet kan bedömningarna ligga närmare syftesbeskrivningarnas budskap där 

det framgår att undervisningen ska ”stimulera till elevernas lust att/…/skriva/…/och 

därmed stödja deras personliga utveckling” (Skolverket 2011, s. 160). Vi ska minnas att 

både prestation och bedömning är processrelaterat i skolan och vi kan inte tala utifrån 

det nedslag undersökningen gör som representativt för informanternas hela 

bedömningspraxis. Tendenserna forskningen visar på understryker dock att 

språkriktigheten får ett mycket begränsat utrymme bland informanternas 

kommentarer. Ett sådant mönster talar också för att språkriktighet och språkformalitet 

får mindre utrymme även i undervisningen detta trots att det alltså explicit uttrycks som 

målsättning i den aktuella läroplanen (Skolverket 2011, s. 160). Här bör det dock 

poängteras att den aktuella forskningen också är splittrad på den här punkten, se 

exempelvis Bjars uttalande att språkkompetensen är kommunikativ och kontextuell och 

inte kan drillas som en färdighet, språkriktighet är istället att betrakta som något som 

ingår i den kommunikativa kontexten som undervisningen involverar eleven i (Bjar 

2008, s. 345). 

 
En annan orsak till mönstret kan vara att kommentarerna nöjer sig med att poängtera 

den språkliga nivån vid ett enstaka tillfälle och att informanterna inte utvecklar vad det 

är de menar, informantens bedömning konkretiseras därför inte och eleven utelämnas 

på så sätt att själv ta reda på var texten brister. En annan orsak till detta skriver Garme 

om och menar att ”allt skrivande är kommunikativt, både det man skriver till andra, det 

man skriver tillsammans med andra och det man skriver i kommunikation med sig 

själv/…/är den kommunikativa funktionen i centrum” (Garme 2010, s. 15). 

Språkriktigheten tjänar sedan uppgiften att leverera den kommunikativa kärnan utan 

att förvanska den och likaså bedöms den endast om den kommunikativa kärnan 

framgått efter en genomläsning (Garme 2010, s. 72ff).   
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Det går också se en relation mellan mer kvalitativ bedömning och textprodukter av 

högre kvalitét och ett motsatta förhållande för en text av sämre kvalitét i 

forskningsresultatet. Eleven måste därmed uppfylla en viss nivå eller motsvara en viss 

utsträckning outtalade krav för att bemötas med likadels kvalitativ bedömning. 

Vygotsky förklarar att det ligger i pedagogens uppdrag att identifiera elevens proximala 

utvecklingszon och ta reda på vilken utveckling eleven står inför, alltså vilka 

vetenskapliga begrepp eleven står inför (Vygotsky 1999, s. 18). I det avseendet måste 

det också vara möjligt för läraren att hitta elevens kunskapsnivå i textprodukten som 

talar om vilka praktiker och tekniker som redan etablerats och vilka som aktivt prövas. 

En sådan kategorisering kan tänkas vara mer entydig i Robins text som är mer explicit i 

vilka praktiker och tekniker skribenten känner till, använder och vilka som prövas 

medan den proximala utvecklingszonen i Kims text är mångdimensionell och flertydig. 

Bedömningarna poängterar således olika aspekter av texten i olika omfattning och är 

inte orienterade på samma sätt som bedömningarna av Robins text där kommentarerna 

är mer överensstämmande. Bjar skriver:  

 
Det gäller att start med utgångspunkt i det eleven kan i första hand, och senare gå vidare 
med att lära eleven bemästra det riktigt svåra när han/hon kan mer och har större chanser 
att vara framgångsrik även med det kognitivt mer krävande (Bjar 2006, s. 345). 

 
Vad blir då konsekvenserna av detta? Vi kan av informanternas bedömningar se att Kims 

text, som har mer elementära kommunikationsbärande textaspekter att arbeta med, får 

mindre respons; sett till både omfattning och konkretisering. Robins text, som alltså är 

att betrakta som mer avancerad, får i jämförelse mer respons i lärarnas bedömningar. Vi 

kan därför anta att de avancerade felen och misstagen får större utrymme i 

undervisningen än de grundläggande funktionella reglerna. Därtill kan vi se att 

skillnaderna i textproduktionerna lär accelerera i takt med den formativa bedömning 

som i undersökningen segregerar skribenterna om vi utgår från förhållandet i det 

presenterade resultatet. Kommentarerna till Robins text är innehållsligt tyngre och mer 

informationstäta än kommentarerna till Kims text och skribenterna får på så sätt olika 

förutsättningar för att i framtiden ta sig an och konstruera nya textprodukter. 

 

   4:2 Förslag på ytterligare forskning 
 
Undersökningen har lett till att fler frågeställningar uppkommit i anslutning till 

forskningsområdet, frågeställningar som inte kunnat besvaras och av praktiska skäl inte 
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getts utrymme i uppsatsen. Dessa frågor presenteras nedan som uppslag för vidare 

forskning. 

 
 Först i raden av ouppklarade frågor är hur bedömningen mottas och dess reella 

påverkan på elevens skriftspråkutveckling. En kvalitativ fallstudie där en och 

samma klassuppsättning elever skriver och bedöms med flertal nedslag i hur 

eleverna förändrar sin text i linje med sin bedömning skulle kunna ge ljus åt 

detta. 

 Det har under undersökningens gång uppdagats att många informanter använde 

särskilt utarbetate bedömningsmatriser som de anlade elevtexterna, i bilagorna 

kan vi läsa ”Två stjärnor och en önskan”, ”Den röda tråden blir tydlig därför att…” 

o.s.v., och många har också delat upp bedömningen efter viktiga 

språkfunktionella avdelningar. Intressant vore att ta reda på varifrån dessa 

bedömningsmatriser kommer, vilka pedagogiska tanketraditioner de bygger på 

och vad de tar fasta på i elevtexterna. En kvantitativ undersökning som tillämpar 

dessa bedömningsmatriser på samma elevtext skulle kunna synliggöra detta. 

 Intresse har vid ett flertal tillfällen väckts för konsekvenser av 

likvärdighetsprincipen och tolkningar av vad det i realiteten betyder att inte göra 

lika för allas olika förutsättningar. En kvalitativ och jämförande undersökning 

som utgår från informanters bedömning av en enskild elevs portfolio skulle 

kunna synliggöra varför och på vilket sätt det är svårt att komma fram till 

likvärdiga bedömningar. 

 

5 Slutord 
 
Vi återvänder till där vi började, hos lärarkandidaten som frågade sig vad är det är lärare 

bedömer, hur de bedömer det och om alla gör den bedömningen?  

 
Vad är det lärare bedömer? Här ger forskare och styrdokument inget entydigt svar, både 

begreppen och målriktningarna är fria att tolka. Det framgår dock att 

bedömningsobjektet ska bedömmas efter dess språkfunktionella och språkformella 

komponenter, hur det i sin tur ska göras är till syvende och sist upp till varje enskild 

lärare. Min undersökning visar att det främst är den språkfunktionella kommunikativa 
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kvaliteten som bedöms och att mindre utrymme lämnas de språkformella 

språkriktighetsaspekterna.  

 
Hur bedömer de det? Här är både forskning och styrdokument mer bestämt inriktad mot 

att en formativ bedömningskultur för lärande är att föredra men att det inte ska utesluta 

en summativ bedömning, som är lika nödvändig och inte ska förstås som sämre 

(Skolverket 2011, 08-11-14). Att bedöma formativt har stöd i Vygotskys teorier om 

elevens proximala utvecklingszon då en sådan bedömning förutsätter att läraren förstår 

sig på var eleven befinner sig och därifrån kan visa vad som är nästa steg i utvecklingen. 

Min undersökning är tydlig på punkten att det bedöms olika beroende på om 

bedömningsobjektet tillåter ett sådant vygotskt närmande av elevens proximala 

utvecklingszon eller inte. För att en bedömning ska kunna fungera formativt måste alltså 

vissa förutsättningar hos bedömningsobjektet uppfyllas. 

 
Gör alla den bedömningen? Undersökningen kan inte visa att informanter på olika 

gymnasieskolor och olika inriktningar gör märkbart olika bedömningar av elevtexterna. 

Det är hedrande att de 14 lärare som bedömt elevtexterna har gjort det relativt lika 

emellertid visar också resultatet att samma lärare bedömt de olika elevtexterna lika 

olika. Det finns en inneboende komplexitet i förhållandet mellan bedömningen och 

elevtexten eftersom de är olika bör också bedömningen av dem i sin tur bli just olika. 

Förhållandet finns rationaliserat i läroplanen där vi kan läsa: 

 
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 
överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska ta till elevernas olika 
förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen 
(Skolverket 2011, s. 6). 

 
I korthet är det alltså sanktionerat att eleverna ska bedömmas olika p.g.a. deras olikhet, 

detta måste dock ske efter lika förutsättningar. Lärare kan alltså inte ge bedömningarna 

olika fokus, utrymme och form för olika elever, det vore att göra olika bedömningar för 

olika elever vilket varken är förenligt med skolans likvärdighetsprincip eller Vygotskys 

teorier. Undersökningen visar emellertid att en sådan olik likabedömning har ett visst 

fäste bland undersökningens informanter. 

 
Undersökningens resultat och analys visar att det finns tendenser att den elev som har 

ett större språk och omsätter fler vetenskapliga begrepp också blir internaliserad fler 

vetenskapliga begrepp genom pedagogen. Den elev som har ett mindre språk och 
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omsätter färre vetenskapliga begrepp blir internaliserad mindre för vetenskapliga 

begrepp genom pedagogen. Den formativa bedömningen står och faller så med att 

eleven måste avge identifierbara signaler för att pedagogen ska kunna avgöra var 

elevens proximala utvecklingszon börjar och slutar; det måste finnas en etablerad 

kunskapsnivå för att nästa ska kunna uppenbara sig. Sambandet mellan uppvisad 

kunskap och pedagogiskt stöd är entydligt i undersökningen och visar att det uppstår en 

accelererande kunskapssegregering mellan de elever som kan och de elever som prövar.  

 

Kan det vara just en sådan kunskapssegregering vi skymtar i skuggan av det lutande 

resultatet från PISA? Många är vi som i mörkret trevande ställer oss frågan om hur en så 

uppskattad undersökning kan komma fram till så nedvärderande slutsatser. Skolverket 

skriver bl.a. att ett av resultatet av PISA-undersökningen visar: ”Det viktiga är dock att 

betygs- och registerdata, som omfattar alla elever och skolor, visar på kraftigt ökande 

skillnader mellan skolor i Sverige och att detta riskerar att ge en mindre likvärdig skola” 

(Skolverket 2014, 10-11-14). Skolverket tar då fasta på kunskapssegregeringen på 

makronivå mellan skolor med stöd i PISA-undersökningen och jag spår en 

kunskapssegregering på mikronivå mellan enskilda elever med stöd av den här 

undersökningen. 

 
Följer vi statens exempel, och sviterna av deras bedömning av PISA-undersökningen, är 

det den enskilde eleven som brustit i vad Ruder kallade studentens flit och arbete. Det är 

alltså eleven själv som ska lastas för att inte ha tillgodogjort sig skolans minutiöst 

utarbetade undervisning, den som enträget jobbar för att stimulera eleven till att stärka 

sitt eget språk. Skolan har med tiden bara bli bättre på att väga och mäta eleven ännu 

tidigare, precisare och effektivare. Den sittande regeringen proklamerar ännu tidigare 

och förfinande betygskalor så att resurser kan sättas in och ge bättre diagnoser och mer 

effektiva omdömen så att vi kan dokumentera elevens kunskapande och avslöja vem 

som lämpar sig för vad. Samtidigt som vi trotsar Vygotskys resonemang att bildning är 

en gemensam och interaktiv språkprocess som sker mellan de som prövar och de som 

praktiserar olika idéer uppenbarar sig en meritokratisk hierarki i bakgrunden som inte 

synts till sedan Ruders dagar.  

 
Hurra! 
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6 Tack till 
 
Jag vill tacka alla de informanter som tog sig den dyrbara tiden mellan påskhelg, valborg, 

nationella prov och kursavslutning för att delta i den här undersökningen. Stort tack går 

även till min handledare Linda Kahlin som fått stå ut med alltför många utkast samt 

Malin Hidestrand för belysande kommentarer. 
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8 Bilagor 
 

   8:1 E-postinvit 
 
Hej! 
 
Jag heter Alexander Olsson och jag ska snart till att ta lärarexamen på Södertörns 
Högskola. Jag skriver just nu mitt examensarbete där syftet i korthet är att visa på hur 
bedömning av elevtext går till bland svensklärare ute på gymnasieskolor i Stockholm. 
  
Jag kontaktar nu er för att komma i kontakt med era svensklärare och undrar om de är 
intresserade och har tid att delta i en kortare enkätundersökning (ca: 10 min) under 
vilken de får bedöma och kommentera två elevtexter? 
  
Den svarande kommer självklart att anonymiseras och får en skraplott som ersättning. 
  
Tack på förhand. 
Med vänlig hälsning/Alexander 
 

   8:2 Bedömningsundersökning 
 
Bedömningsundersökning 
 
Vem är du? 
 
Vilka är dina ämnesbehörigheter? 
 
 

Vilket år tog du examen? 
 
 

Hur länge har du varit verksam svensklärare? 
 
 

I vilka klasser undervisar du? 
 
 

På vilka/vilket gymnasieprogram undervisar du? 
 
 

När började du arbeta på din nuvarande skola? 
 
 

 
Vad går enkäten ut på? 
 
Du ska nu få kommentera och bedöma två elevtexter från årskurs 10, alltså första året på 
svensk gymnasieskola. Här nedan följer elevens uppgiftsinstruktion samt en 
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tidningsartikel som eleven utgått från i sin framställning. Därefter följer de två 
elevtexterna som du ska bedöma som om de vore två elevtexter skickade till dig i 
Svenska 1.  
 
Du kan stryka under, markera och uppmana till korrigeringar du tycker att skribenten 
bör ändra och förhålla sig till i sin text, du kan sätta betyg på texten och ge en ytterligare 
kommentar till texten för att tydliggöra vad du tycker skribenten bör ta till sig inför 
framtiden. 
 
Kom ihåg att det är din ensak hur du kommenterar och bedömer! Enkäten ämnar få 
insyn i din bedömning och hur den går till – det finns således ingen korrekt 
bedömningsmall för hur kommenteringen bör strukturereras. 
 
Elevens uppgift 
 
”Det sägs att mobbning förekommer i alla skolor” skriver Niilo Alhovaara i sin insändare 
”Det är samma gamla eländiga trakasserier” (Norrbottens-Kuriren 21.12.2009). I dag 
sker en stor del av mobbningen på nätet. Hur ska man agera mot nätmobbning? 
 
Du bestämmer dig för att skriva ett debattinlägg till din lokaltidning. Syftet är att bidra 
till debatten och övertyga tidningens läsare om din åsikt. 
 
Skriv ditt debattinlägg. Ge förslag på hur problemet med nätmobbning kan läsas och 
argumentera utförligt för ditt/dina förslag. Presentera något från Alhovaaras insändare 
som är relevant för din argumentation. 
 
Rubrik: Nätmobbning – ett växande problem 
 

 
”Det är samma gamla eländiga trakasserier” av Niilo Alhovaara 
 
Varje gång när uttrycket nätmobbning används i medier blir jag aningen frustrerad. Det 
blir så oerhört lätt att få intrycket att mobbning via exempelvis chatt eller 
mobiltelefoner är en alldeles ny sorts elakartad mobbning som aldrig har funnits 
tidigare. 
  
Så är givetvis inte fallet utan i grund och botten handlar det om precis samma typ av 
eländiga trakasserier som har funnits i alla år, troligen lika gamla som människan själv. 
  
Att också mobbare numera använder digitala kommunikationslösningar är lika 
självklart som att de i tidernas begynnelse började använda sig av skriftspråket.  
Med andra ord: det är väldigt lätt att skjuta budbäraren som i det här fallet är 
kommunikationstekniken, i stället för att verkligen ta itu med de svåra frågorna och då 
handlar det förstås om - precis som en rektor John Waltari konstaterar - etik och moral. 
  
Ofta påpekas också att mobbning genom digitala sociala nätverk eller mobiler är 
speciellt svår att tackla på grund av att den är anonym, jämfört med den ’gamla sortens 
mobbning i form av gester, elaka lappar på skåpet eller utfrysning. 
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Detta är helt felaktigt. I den digitala världen lämnar vi alla kontinuerligt tydliga spår 
efter oss och detsamma gäller naturligtvis också vid mobbning! Det kan vara oerhört 
mycket enklare att säkra bevis på handlingar som har utförts genom digitala medier 
jämfört med elaka blickar och knuffar på rasterna. 
  
Det är sannerligen svårt att vara helt anonym på nätet. Däremot kan en utövare uppleva 
sig som anonym men det är faktiskt en helt annan sak. 
  
Det sägs att mobbning förekommer i alla skolor och dessvärre tror jag det är sant. För 
att komma åt mobbningen krävs ett kontinuerligt arbete med kärnfrågorna - 
diskussioner och arbete kring värdegrund, etik och moral - i stället för att panikartat 
införa förbud eller rycka ur sladden från nätanslutna datorer. Det sistnämnda skulle 
också vara en tämligen meningslös övning med tanke på att de flesta ungdomar i vår del 
av världen inom kort kommer att ha en kontinuerligt nätansluten dator i fickan. 
  
Vilken suverän utmaning och möjlighet för skolan! 
 

 
Elevtext 1 
 
Nätmobbning – ett växande problem 
 
Som vi alla vet så förekommer mobbning överallt, vart vi än är i världen. Det spelar ingen roll 
om man är ung eller gammal, eller vart man kommer ifrån. Det finns, och kommer 
förmodligen alltid att finnas. Mobbning är precis som en sjukdom det inte finns något bot 
för, helt ostoppbar. Nu har folk äntligen förstått att mobbning inte bara förekommer i skolan 
och på arbetsplatserna. Det finns även på internet, som har blivit nästan en lika stor del som 
det verkliga livet för några. 
 
Vad är då anledningen till att mobbning på internet finns, och vilka håller på med det? För 
mig är det självklart. Det är de svaga personerna som inte skulle våga göra något sådant i det 
verkliga livet. De finner det så himla lätt att sitta bakom sin dataskärm och klicka på sina 
tangenter för att sedan trycka på ”skicka”. Dom får känslan av kontroll för en liten stund, att 
vara den starka. Jag tror även att folk har väldigt svårt att tolka sakerna som är skrivna till en 
på rätt sätt. Det säger jag av egen erfarenhet. Är det så att man har en väldigt hård attityd 
och hårt språk när man pratar i verkliga livet, smittar det oftast av sig på det man skriver på 
internet, även fast det kanske inte alls är illa menat. 
 
Vad ska man då göra för att få stopp på mobbningen? Här har jag valt att citera Niilo 
Alhovaara som i Norbottens-kuriren (21.12.2009) säger ” Med andra ord: det är väldigt lätt 
att skjuta budbäraren som i det här fallet är kommunikationstekniken, i stället för att 
verkligen ta itu med de svåra frågorna och då handlar det förstås om – precis som rektor 
John Waltari konstaterar – etik och moral.” 
 
Jag tycker att Niilo pekar på en väldigt viktigt sak här, det är inte våra kommunikationsmedel 
som är boven i dramat, det är vi som använder internet dagligen. Jag tycker även att han 
berör ämnet det verkligen handlar om på ett bra sätt, precis som även John Waltari hade 
konstaterat. Det finns inga enkla lösningar för att få stopp på detta, det är inget som 
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kommer hända på en kväll och det finns ingen enkel väg. Etik och moral, där har vi den 
verkliga boven. Lär vi ut detta till alla och präntar in det i skallen på alla barn redan när de är 
små, att man inte får bete sig hur som helst skulle den här mobbningen, sjukdomen, i stort 
sett försvinna. 
 
De flesta personer har etik och moral i kroppen, och de flesta personer mobbar inte. För mig 
är det självklart att man ska beröra detta ämne i skolan, där man behandlar olika scenarion 
och situationer. Vad tycker barnen om detta som hänt? Vad ska man göra för att lösa 
problemet? Det är frågor som skulle få dem att förstå. Här är det väldigt viktigt att inte bara 
peka på de negativa sakerna, utan man måste även kunna visa hur vår värld skulle se ut, om 
mobbing inte fanns överhuvudtaget. Och där mina vänner, har vi hittat botemedlet för 
denna sjukdom! 
 
Betyg: 
 
Kommentar: 
 
Elevtext 2 
 
Nätmobbning-ett växande problem 
 
Nätmobbning gör mig väldigt förbannad när jag hör om det. Mobbningen på nätet ökar och 
en anledning till att jag blir förbannad när jag hör det är att den som mobbar någon genom 
nätet är feg för den personen skulle aldrig våga säga det rakt ut istället. När de ska börja 
mobba eller de som redan börjat de tror att man är anonym, men man är inte anonym för 
alla meddelanden sparas på datorn om man inte raderar dom meddelandena naturligtvis. 
Sidor man blir eller kan bli mobbad på Kamrat, My space, Msn, Hotmail, Gmail, Twitter och 
Facebook. Man kan också bli mobbad på sin Youtube kanal men då brukar alla se det så de 
som är smarta mobbar inte där. Facebook är den hemsidan där man mobbas mest och det är 
ju för att alla har Facebook i hela välden.   När jag läste tidningen för ca 2-3 veckor sedan stor 
det om Nätmobbning och minns jag rätt så var ca 40% mobbade men skulle min åsikt fram så 
är det mer. En del av dem som har Facebook lägger inte till sina föräldrar på Facebook t.ex. 
därför att man är rädd att de ska få veta sanningen. Men man skulle lägga till sina föräldrar 
därför att dem kan hjälpa den personen ut man ska även berätta för kompisar så man har 
stöd från fler än ett håll. Så bli modiga och säg sanningen för det finns ju de som blir 
mobbade i mer än 1 år och en del tar då en mycket enkel utväg man tar självmord. Så säg till 
någon om ni blir mobbade för man klarar det inte själv och säger du till så förhindrar du 
någon annan att bli nät mobbad. Jag förstår dem som inte säger till på ett sätt man skäms 
kanske över det tro mig jag vet har varit med om det känner en som blivit utsatt. Det bästa 
ni kan göra är att säga till för ni ska vara stolta över vem ni är eftersom alla människor har 
likamycket värden. En anledning till att man kanske väljer att mobba är att man kanske inte 
mår så bra själv man har inte så mycket självförtroende, man kanske rent av är avundsjuk på 
den man mobbar. Min uppmaning är sluta mobba och var er själva istället det vinner alla på. 
 
Enligt Niilo Alhovara hon blir ju väldigt frustrerad när hon hör om Nätmobbning men är inte 
chockad att man gör det i chattar på hemsidor. Hon säger också att hon tror mobbning är 
vanligt på alla skolor i Sverige.  
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Betyg: 
 
Kommentar: 
 

   8:3 Bedömningar 
 

      8:3:1 Kommentarer till Robins text 
 
Betyg: - (kommenterar inte i texten) 
 
Kommentar: Två stjärnor: Texten håller en lagom formell stil som passar situation och mottagare, med 
ordval som ”kommunikationsmedel” och ”präntar” och flera tilltal till läsaren. Texten har en tydlig 
inledning som presenterar ämnet och en tydlig avslutning som presenterar en slutsats. En önskan: 
Skribenten behöver tänka på att hålla sig konsekvent till samma tanke genom hela texten. I delen som 
beskriver varför människor mobbar med hjälp av internet framställs det som att det är en specifik 
mobbningssituation som skiljer sig från annan mobbning. Men samtidigt säger skribenten senare i texten 
att kommunikationsmedlet inte har någon betydelse. Tanken behöver vara tydligare för att syftet med 
texten ska uppfyllas. 
 

 
Betyg: C (kommenterar inte i texten) 
 
Kommentar: Intressant läsning! Du skriver en väldigt engagerande text och du är tydlig med dina åsikter 
och följer en god argumenterande texts format men ibland blir det svårt att följa dina resonemang. Du 
skriver till exempel att mobbning är en sjukdom som alltid kommer finns men att botemedel finns. Det 
ligger nog mycket i det du säger att vacklande etik och moral leder till mobbningen men vad är det vi ska 
undervisa i? En fin text med bra styckeindelning, viss bearbetning av källhänvisning och tempus krävs. 
 

 
Betyg: C (kommenterar inte i texten) 
 
Kommentar: Din text väcker många frågor hos läsaren och det är bra att ett debattinlägg gör det men 
rimligen borde också du komma med svaren, det upplever jag inte att du gör utan att Alhovaara får göra i 
ditt ställe. Det är vissa bisatser som blivit huvudsatser, tempuset är inte konsekvent i styckena och dina 
citeringar blir inte presenterade så att läsaren vet vilka de är. Du har ett bra och fint språk och texten har 
många bra reflektioner men du måste bli tydligare i disposition och källhänvisning.  
 

 
Betyg: B (kommenterar inte i texten) 
 
Kommentar: Din text har en tydlig attityd och du är tydlig med vad du tycker trots det kan bli knepigt att 
inte fastna i några krångligheter i språket. Ibland så tror jag att det är självklart för dig vad du menar men 
det är inte självklart för läsaren många gånger och därför kan vissa bisatser bli huvudsatser istället. Se 
över det. Snyggt stilgrepp att använda sjukdom och botemedel som metafor för åtgärder mot mobbning 
och bra att du återkom till det senare i texten. Texten visar också att du tydligt tagit reda på din mottagare 
och att du vänder dig direkt till läsaren är uppskattat! En bra framställning. 
 

 
Betyg: B (kommenterar inte i texten) 
 
Kommentar: + Bra och tydlig presentation och avslutning. Du har paketerat texten så att den är lätt att 
följa och att dina resonemang går fram till läsaren, det är en viktig del i att kunna göra sin röst hörd och du 
visat att du tagit reda på det genom att vända dig direkt till läsaren liksom att ge texten en tydlig färg. Ditt 
varierade språk hjälper också till för läsaren att komma närmare dina resonemang. Du gör det lätt för 
mottagaren att förstå hur du tänker och det är också en viktig kvalité i debattinlägg. Det visar också på 
textens trovärdighet att skribenten kan uttrycka sig på olika sätt och göra sin åsikt tydlig. – Det finns ett 
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frågetecken i din text. Du visar vad du tror är det underliggande problemet med nätmobbning, du 
förklarar varför människor mobbar som en brist på etik och moral, om jag förstått det rätt. Men hur 
undervisar vi etik och moral till våra elever i skolan, i synnerhet om de som inte mobbar har etik och 
moral i kroppen? 
 

 
Betyg: C (kommenterar inte i texten) 
 
Kommentar: En god läsning! Språk: Du uttrycker dig varierat och din text blir lättläst och begriplig på ett 
överskådligt sätt, du visar att du kan uttrycka sig precist och tydligt! Disposition: Texten följer en röd tråd 
och har en tydlig inledning och sammanfattning och det gör läsaren en tjänst att skribenten så tydligt 
presenterar sin idé. Källhänvisning: Dina referenser är korrekta och läsaren kan ta reda på vart du hittat 
ditt källmaterial men jag undrar hur du använder dig av citering. Den del av Alhovaaras text du använt får 
ensamt förklara vad nätmobbning är, här hade det varit bra att förklara vad Alhovaara menar med egna 
ord. Innehåll: Din text är tydlig och lättläst, du presenterar dina resonemang och texten är lätt att följa. 
 

 
Betyg: B (kommenterar inte i texten) 
 
Kommentar: Den röda tråden blir tydlig eftersom: Textens disposition är genomgående tydlig med en god 
presentation som talar om för läsaren vad det är skribenten vill tala om och en avslutning som 
sammanfattar vad det är skribenten vill ha sagt. Särskilt bra är texten när den liknar mobbning vid en 
sjukdom i både inledning och avslutning.  Du har ett mycket varierat språk som tydliggör vad det är texten 
och skribenten vill ha sagt och poängen blir levererad i det avseendet. Du vänder dig direkt till läsaren i 
dina avslutande ord och det tillsammans ger ett professionellt intryck. Den röda tråden skulle bli tydligare 
om: Det finns några avvikelser i meningsbyggnaderna som jag inte tror är medvetna, en del bisatser har 
blivit huvudsatser och tempuset växlar ibland i samma mening eller stycke. En viktig del i att använda 
källhänvisning är också att presentera för läsaren varför citatet eller källan är viktig för din text. Varför är 
Niilo Allhovaaras eller John Waltaris röst betydelsefulla i sammanhanget? 
 

 
Betyg: - (kommenterar inte i texten) 
 
Kommentar: Helhet – Texten är tydligt formulerad och uppfyller sitt syfte som debattinlägg med råge. Du 
har tagit fasta på att tala direkt till din mottagare och ditt resonemang är övertygande, texten är lättläst 
med en bestämd poäng. Innehåll – Texten lämpar sig som debattinlägg och fungerar i sin helhet, dina 
åsikter framgår och är relevanta för texten. Skribenten är konkret i sin framställning och sitt perspektiv på 
ämnet och hanterar källhänvisningen på ett föredömligt sätt. Disposition – Debattinlägget är tydligt 
upplagt med inledning, argumenterande ståndpunkt och avslutning. Texten är överskådligt styckindelad 
med lämpligt textomfång och följer den röda tråden. Kvalité – Du förklarar vad du tycker och dina åsikter 
är uppbackade med för – och motargument, du talar direkt till läsaren och engagerar denne i din 
uppmaning till förändring. Det blir lätt att följa ditt resonemang och debattinlägget blir därför särskilt 
träffande! 
 

 
Betyg: - (kommenterar inte i texten) 
 
Kommentar: Att tänka på till nästa gång: försök att hålla hårdare på ditt resonemang, i början beskriver du 
att internet blivit mångas verklighet och senare att de som mobbar gör det för att de inte vågar göra det i 
verkligheten. Det kan bli svårt att förstå texten om inte skribenten håller en konsekvent linje i sitt 
debattinlägg. Att ta med till nästa gång: Din goda språkförmåga och användandet av liknelser är starka 
verktyg för att övertyga din läsare. Textens disposition är föredömlig! En tydlig ingress, 
åsiktspresentation, argument för och emot och en avslutande sammanfattning gör din text kraftfull och 
lätt att engagera sig i. 
 

 
Betyg: Godkänd (kommenterar inte i texten) 
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Kommentar: En bra och välkomponerad text med korrekta referenser. Eleven visar prov på bred 
ordkunskap(variation, kontraster och liknelser), särskilt uppmärksamt var att likna mobbning vid en 
sjukdom. Meningsbyggnad är bra med tydlig inledning och avslut, inlägget innehåller stora portioner 
kritiskt tänkande och textens komposition hjälper till att ställa resonemanget i rampljuset. 
 

 
Betyg: - (kommenterar inte i texten) 
 
Kommentar: Två stjärnor: Skribenten har goda kunskaper i konsten att disponera sin text och gör det lätt 
för läsaren att följa textens röda tråd. Textens varierade språk och välformulerade liknelser övertygar 
läsaren om att skribenten vet vad hen talar om. En önskan: Du har visat att du vet hur en korrekt 
källhänvisning går till, det som återstår nu är att välja relevanta citeringar och använda de på ett lämpligt 
sätt. Det är önskvärt att exempelvis presentera sitt källmaterial så att läsaren förstår varför skribenten 
använt sig av ett visst material eller resonera och ställa källans idéer mot sina egna.  
 

 
Betyg: B (kommaterar i texten 3ggr, 2 ändelser, 1 interpunktion) 
 
Kommentar: Säker grammatik och stavning överlag, med undantag för några få misstag. 
Mottagaranpassning fungerar väl, med hjälp av bl.a. retoriska frågor och ett direkt tilltal. Försök att vara 
mer tydlig med dina argument till nästa gång. Ibland är det inte helt klart vilka olika argument du 
egentligen har. Kanske kan du använda mer meta-text för att strukturera texten ännu tydligare också. 
 

 
Betyg: C (kommenterar i texten 4 ggr, 3 ordval, 1 källhänvisning) 
 
Kommentar: * Du tar upp intressanta tankar om nätmobbning och presenterar tydligt din åsikt. Du 
använder också artikeln och refererar till den. * Språket håller god nivå även om det emellanåt är 
talspråkligt, jag har markerat sådant med fet stil. * Texten är indelad i tydliga stycken och det finns en 
inledning och avslutning.  Till nästa gång tänk på att verkligen argumentera. Presentera din tes som en 
åsikt: ”Jag tycker att…” och presentera sedan flera argument som talar om varför du tycker så.  Tänk också 
på att referera innehållet i de artiklar som du använder, alltså förklara vad de går ut på.  
 

 
Betyg: C-nivå (kommenterar inte i texten) 
 
Kommentar: En välstrukturerad text. I stort korrekt språk, tendens till talspråk. Hygglig 
källhantering/referat, ofullständig källhänvisning. Inte helt övertygande argumentation. Vagt slut, vilket 
sänker helhetsomdömet. 
 

      8:3:2 Kommentarer till Kims text 
 
Betyg: - (kommenterar inte i texten) 
 
Kommentar: Två stjärnor: 1. I texten finns det flera goda förslag på vad man kan göra när någon blir utsatt 
för nätmobbning. 2. Skribentens åsikt i texten är tydlig och skribenten visar sitt engagemang med både 
känslomässiga resonemang och förslag på lösningar. En önskan: Skribenten behöver tänka på att hålla en 
tydlig struktur i texten och ta en sak i taget. Skribenten hade behövt göra en genomtänkt disposition innan 
skrivandet började och se till att den följer en röd tråd. 
 

Betyg: E (kommenterar inte i texten) 
 
Kommentar: Nja, du är förvisso tydlig med vad du tycker och vilka åsikter du grundar det på men det är 
stundtals svårt att hänga med i texten. Kanske för att den nästan inte alls är styckindelad, jag skulle 
rekommendera att du läser texten högt och hör rytmen i texten och när det måste sättas punkt och 
kommatering för att andas! 
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Betyg: - (kommenterar inte i texten) 
 
Kommentar: Du har mycket att jobba med. Det blir svårt att resonera utifrån texten som debattinlägg 
p.g.a. de så täta språkfelen. Jag föreslår att du skickar mig texten igen efter en bearbetning där jag vill att 
du skriver en presentation till vad det är som kommer att debatteras, styckindelar texten och förtydligar 
dina argument om varför nätmobbing är ett växande problem och vad du tror skulle förändra situationen. 
 

 
Betyg: F (kommenterar inte i texten) 
 
Kommentar: Du har inte skrivit ett debattinlägg och har därför inte svarat på uppgiften. Du uttrycker dina 
åsikter men utan tillräckliga argument och texten blir mer essäisk. Jag tycker att du och jag ska arbeta med 
den här texten och efteråt bedöma den tillsammans. För att vi ska kunna göra det vill jag att du tydligare 
skriver ut dina argument, styckindelar texten och skriver en presentation och en avslutning till texten och 
läser mina kommentarer till texten.  
 

 
Betyg: E (kommenterar inte i texten) 
 
Kommentar: + Din text bär på många goda resonemang och du förklarar för läsaren vad du tycker och 
tänker om nätmobbning. Det är debattartikelns huvudpoäng och du visar att du tagit fasta på det. + Du 
visar också läsaren att du har förkunskaper på området, dels genom att skriva om hur nätmobbning kan 
gå till och du varför och hur det går till och du skriver också att du känner någon som blivit utsatt. Detta är 
mycket vassa verktyg att kunna använda sig av när det gäller att få läsaren med sig och viktiga delar i ett 
debattinlägg! – Texten är inte renskriven. Det finns för många språkliga misstag för att den ska kunna 
mottas av en läsare eller för att göra din röst hörd och den blir för lätt att missförstå. De viktigaste 
insatserna för den här texten vore att styckindela den, skriva en inledande presentation till ämnet och en 
avslutande sammanfattning. 
 

 
Betyg: F (kommenterar inte i texten) 
 
Kommentar: Språk: Språket är ibland otydlig och inte varierad i din text och det gör att läsaren får 
anstränga sig för att inte tappa bort sig eller missförstå text. Disposition: Likadant är det med 
kompositionen som är lite rörig som det ser ut nu, det hade varit lämpligare att skriva ut en tydlig 
inledning och avslutning som tog med läsaren genom dina resonemang. Källhänvisning: Din 
källhänvisning är inte korrekt och ditt källmaterial går inte att hitta med den hänvisning som finns i din 
text, det är ett problem att läsaren inte kan ta reda på vart du har hittat dina källor ifrån. Innehåll: Dina 
resonemang är både goda och viktiga, du förklarar tydligt hur du tänker kring varför och hur mobbning 
fungerar. Du vänder dig direkt till läsaren och ger texten röst när du skriver att du personligen känner till 
mobbningens baksidor men det blir svårt att följa din röda tråd. 
 

 
Betyg: E (kommenterar inte i texten) 
 
Kommentar: Den röda tråden blir tydlig eftersom: Skribenten följer en linje hela vägen genom texten där 
flera tänkvärda resonemang tas upp och ställs mot ämnet. Texten är personlig och bygger på skribentens 
åsikter som tydligt framställs som kärnan i texten. Den röda tråden skulle bli tydligare om: En inledning 
och avslutning vore på sin plats, som det ser ut nu är rubriken den enda presentationen av ämnet och det 
kan göra att läsare inte uppfattar vad det är du vill tillägga i debatten. På samma sätt läser jag det andra 
och sista stycket som en avslutning men det är inte dina utan Alhovaaras ord som får sammanfatta din 
text, det var synd. Din text skulle må bra av att styckindelas, dina åsikter är väl framförda men blir svåra 
att överskåda eftersom de glider in i varandra och det kan bli svårt för läsaren att inte tappa bort sig. Om 
du istället skulle låta varje stycke markera en åsikt som du debatterar och lyfter fram skulle också din röst 
bli tydligare i texten. 
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Betyg: - (kommenterar inte i texten) 
 
Kommentar: Helhet – Textens syfte blir ibland oklart därför att dina resonemang inte alltid är 
överskådliga eller följer en tydlig linje. Ibland blir det mer berättande och ibland mer informativt. Du för 
personligt engagerade argument och det är bra men det kan bli svårt för läsaren att följa dem i texten. 
Innehåll – Din text har många konkreta resonemang och åsikter men ibland kan förklaringarna kännas 
irrelevanta och du tappar bort läsaren när det inte finns någon genomgående röd tråd i texten, den måste 
förklaras i det skick den är i nu. Disposition – Det här måste prioriteras till nästa uppgift, du har mycket att 
vinna på att tydligt markera var ett resonemang börjar och slutar. Språk – Ditt skriftspråk är bra när du 
visar att du är insatt i debatten genom att använda delar av områdets begrepp och språk. Kvalité – Ditt 
debattinlägg är inte tillräckligt mottagaranpassat och det gör att dina goda argument och engagerade 
budskap kan missförstås av läsaren. Tänk på att läsaren inte är lika insatt i din text och idé som du är och 
att du måste vara tydligare för att inte förlora läsaren på vägen. 
 

 
Betyg: - (kommenterar inte i texten) 
 
Kommentar: Att ändra till nästa gång: Du måste disponera texten bättre, i så fall skulle den framstå som 
mer genomtänkt och det skulle bli lättare att följa dina starka resonemang. Att ta med dig till nästa gång: 
Du uppvisar mycket kritiskt tänkande i din text, exempelvis när du talar om vikten av att bli fler som står 
upp mot mobbningen och att ett sätt är att bli vänner med sina föräldrar på Facebook. Den typen av 
klarsynthet är jätteviktig! Du talar också direkt till läsaren och anförtror dem en del av dina egna 
erfarenheter, att ha ett starkt patos i sin framställning och att väcka känslor är goda redskap för att nå 
fram till läsaren. 
 

 
Betyg: - (kommenterar inte i texten) 
 
Kommentar: Texten vacklar i form av ordval, meningsbyggnad, styckindelning samt har en avsaknad av 
referenser. Jag skulle dock bedöma texten som godkänd; eleven visar prov på eget kritiskt, om än 
onyanserat, tänkande. Texten är väldigt målgruppsriktad och kräver av läsaren att den redan är insatt i 
ämnet.  
 

 
Betyg: - (kommenterar inte i texten) 
 
Kommentar: Två stjärnor: Texten bärs upp av personliga resonemang och en skribent som är engagerad i 
debatten, när skribenten säger sig tala från egen erfarenhet och att debatten gör hen förbannad blir detta 
särskilt tydligt. Skribenten har också en fungerande mottagarstrategi och vänder sig direkt till läsaren vid 
flera tillfällen, detta leder till texten att övertygar än mer. En önskan: Om texten disponerats bättre och 
haft tydligare avsnitt hade det varit lättare för läsaren att följa skribenten i sina resonemang. 
 

 
Betyg: F (kommaterar i texten 12 ggr, 9 ordval, 2 meningsbyggnad, 1 textfråga) 
 
Kommentar: Du reflekterar över ämnet på ett relativt utförligt sätt, men det hade varit tydligare om du 
haft en klarare struktur och styckesindelning i din text! Det finns även en del grammatiska och språkliga 
saker som du bör titta igenom. Tänk t.ex. på att vara mer noggrann med meningsbyggnaden. Ibland har du 
en tendens att göra väldigt långa meningar där det egentligen passar bättre att göra punkt och ny mening. 
Din källhänvisning är inte heller korrekt, eftersom det fattas några uppgifter där. Läs igenom texten, rätta 
till misstagen och lämna in igen! 
 
 

Betyg: F (kommenterar inte i texten) 
 
Kommentar: Texten har ingen struktur och språket är svårt att förstå. Eleven pratar bara på helt 
ostrukturerat.  
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Betyg: F (kommenterar inte i texten) 
 
Kommentar: Det finns mycket som skulle kunna förbättras i denna text, men det som är det största 
problemet för att texten skulle kunna anses ha löst uppgiften är att textanknytningen är bristfällig och 
påklistrad ”ja, just det jag skulle ju använda källa också. Lägger det sist.”. Texten behöver disponeras om 
helt.  
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