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Forskning har visat att godkända elevtexter ofta underkänns av objektiva bedömare. En allmän 

uppfattning är även att lärare ofta tenderar ge otydliga kommentarer i elevtexter, vilka inte 

preciserar elevens utvecklingsområden. Vårt syfte var mot denna bakgrund att undersöka om en 

grammatikanalys kunde fungera som bedömningsunderlag och att analysen kunde precisera textens 

styrkor och svagheter. Genom ett samarbete med två skolor samlade vi, under höstterminen 2011, in 

och analyserade totalt tio betygsatta elevtexter från elever i årskurs nio. I vår grammatikanalys 

analyserade vi elevtexternas nominalkvot, nominalfraser, fundament, bisatser och satsförkortningar. 

Vi intervjuade de två klassernas svensklärare om bedömning, respons och skrivutveckling. Studien 

bygger därmed på både en kvantitativ och kvalitativ metod. Resultatet av studien visar att en 

grammatisk textanalys enskilt inte fungerar som bedömningsunderlag, och analyserna visar inte 

något tydligt samband med lärarnas betyg. Studien lyfter istället fram att bedömningen bör grunda 

sig på både en kvalitativ och kvantitativ analys. Den visar textens kvaliteter vilket kan ge underlag 

för mer konstruktiv respons och dokumentation av elevens skrivutveckling. Vi framhäver därför 

värdet av att eleverna får tillägna sig ett metaspråk tillsammans med lärarna och anser att de 

grammatiska begreppen bör implementeras i svenskundervisningen. 
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1 Inledning 
I dagens samhälle diskuteras och skrivs det om bedömningens komplexitet i läraryrket. Det framgår 

i media hur lärare uppmanas sätta högre betyg för att bland annat höja skolans anseende. Dessutom 

framgår det av forskning att lärares bedömning av elevtexter kan skilja stort och att elever i många 

fall efterfrågar medbedömning från andra lärare för att betyget ska bli mer rättvist. Den subjektiva 

bedömningen verkar med andra ord vara vanlig bland lärare. 

     Under svensklärarutbildningen har vi studerat grammatiska begrepp och en analysmetod som vi 

tror kan tydliggöra en texts uppbyggnad, användas till konstruktiv respons och fungera som 

underlag för en mer objektiv bedömning av elevtexter. Även om verksamma lärare anser att deras 

språk och metoder fungerar vill vi använda ett tydligare och mer konkret språk som eleverna 

förstår, behärskar och känner sig delaktiga i. Vaga omdömen likt ”Du har ett rikt och varierat 

språk” är en kommentar många kan känna igen från rättade uppsatser, och även om kommentarerna 

är positivt betonade är de svåra att tolka. Lärares kommentarer borde vara mer preciserade.  

     Mot denna bakgrund vill vi därför söka svar på om en grammatikanalys kan vara till hjälp vid 

bedömning av elevtexter. Det är även vår förhoppning att studien lyfter fram grammatiska verktyg 

och begrepp som både lärare och elever har användning av och uppfattar som givande.  Studien 

vänder sig därmed främst till lärare och lärarstuderande. 

 

1.1 Syfte 

Huvudsyftet med studien är att undersöka om en grammatisk textanalys enskilt kan vara användbar 

som bedömningsunderlag. Ytterligare ett syfte är att vi vill skapa oss en uppfattning om huruvida en 

grammatisk textanalys kan synliggöra fler aspekter på elevers skrivutveckling och om den kan 

generera en konkret och konstruktiv respons.  

 

1.2 Disposition  

I kapitel 2 presenteras studiens forskningsbakgrund, vilken är indelad i tre teman: bedömning, 

textanalys, och skolans skrivundervisning. I kapitel 3 presenteras metod och material, och i kapitel 

4 redovisas studiens resultat av samtliga textanalyser. Som avslutning av textanalyserna presenteras 

en sammanställning av samtliga texter i figur 1 och tabell 3 och 4.  

      Efter textanalyserna presenteras intervjuerna, vilka även de är uppdelade efter skola. 

Intervjuerna är skrivna som kortare referat och presenteras med samtliga intervjufrågor. Sedan förs i 

kapitel 5 en diskussion av samtliga delar av resultaten. Slutligen följer i kapitel 6 avslutande 
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kommentarer och en diskussion om forskningsprocessen. Dessutom ges förslag på närliggande 

forskningsområden.  

 

2 Forskningsbakgrund 
Forskningsbakgrunden är indelad efter tre teman: bedömning, textanalys och skrivundervisning. 

Den syftar till att belysa tidigare forskning kring de områden vi avser behandla i denna studie. 

 

2.1 Bedömning 

I en forskningsstudie visar Östlund-Stjärnegårdh (2002) att bedömningen av en elevtext kan skilja 

avsevärt. Det framgår även att en elevtext som fått betyget Godkänt av en klasslärare i många fall 

underkänns av bedömare utifrån. Östlund-Stjärnegårdh visar i sin undersökning att flickors texter 

har högre betyg än pojkarnas, vilket hon även antyder stämmer överens med en tidigare studie från 

Skolverket. Hon påpekar att texterna i hennes forskning var anonyma och datorskrivna, vilket inte 

kan ge förutfattade meningar om eleven på grund av handstil eller andra aspekter som annars kan 

tolkas av bedömarna. Hon menar därför att skillnaden är ett faktum och betygen har ”med kvalitet 

att göra” (Östlund-Stjärnegårdh, 2002:62). 

     Eleverna i Palmér & Östlund-Stjärnegårdhs (2005) studie anser att betyget med större säkerhet 

blir rättvist om deras texter diskuteras mellan lärare innan de bedöms. Palmér & Östlund-

Stjärnegårdh hänvisar till Nationella kvalitetsgranskningar 2000 där man påpekar att lärares nivå 

för Godkänt skiljer sig åt mellan olika skolor och lärare. Av detta skäl är medbedömning en viktig 

uppgift som lärare bör praktisera, menar Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2005). 

     Det läraren, enligt Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2005:158–159), vanligtvis studerar vid 

bedömning av elevtexter är innehåll och textanvändning, disposition och sammanhang samt språk 

och stil. Även själva skrivprocessen under skapandet av ett arbete bedöms, förklarar Palmér & Öst-

lund-Stjärnegårdh. Enligt Östlund-Stjärnegårdh (2002:52) framgår även att de 

viktigaste kriterierna för att få betyget Godkänt är: Helhetsbedömning, Funktion i den angivna situ-

ationen, Relevant innehåll, Hur eleven följt instruktionen, Anpassning till situationen, Röd tråd och 

slutligen Meningsbyggnad. Hon tillägger även att genrekrav och styckeindelning anses vara viktiga 

delar som lärare tar med i sin bedömning. 

     Utöver dessa kriterier går det även att analysera en text mer djupgående där sats- och menings-

byggnad studeras. Enligt Sjödoff (1989) finns ett samband mellan typer av bisatser och elevtextens 

betyg. Texter som i hennes avhandling tilldelats betyget 4 eller 5 innehåller fler allmänna konjunkt-
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ionsbisatser än att- och när-satser. Hon påpekar dock att dessa att- och när-satser i sig inte har något 

tydligt samband med betyg, men att de ger ett mer talbaserat intryck. Hon menar däremot att fler 

allmänna konjunktionsbisatser i förhållande till att- och när-satser tyder på högre betyg.  

     Hultman & Westman (1992) menar att elever bör använda sig av bisatser i mindre utsträckning, 

då bruket av varierande subjunktioner sällan resulterar i högre betyg, men att konjunktionen och 

oftast gör det. Samtidigt framhåller de värdet av att som elev använda bisatser: 

 
Det är knappast något önskvärt mål att få eleverna att skriva f l e r bisatser, när det tydligen redan skriver 

a l l t f ö r  m å n g a bisatser. Men det är å andra sidan möjligt att underordning av satser är ett nödvän-

digt steg på vägen mot ett moget, vuxet språk. (Hultman & Westman 1992:176) 

 

Östlund-Stjärnegårdh (2002) visar dessutom i sin studie att antalet bisatser förekommer med större 

koncentration i icke godkända texter. Enligt Östlund-Stjärnegårdh använder flickor bisatser i större 

utsträckning.  

     Vidare kommer hon även fram till att typen av fundament skiljer godkända och icke godkända 

texter åt. Hennes resultat visar att över 70 % av de icke godkända texterna har subjektsfundament. 

Dessutom konstaterar Hultman & Westman (1992) att texter som innehåller en högre andel två- och 

flerordsfundament också får högre betyg. 

      

2.2 Textanalys 

Tillvägagångssätten vid textanalys är många och fördjupningsmöjligheterna är nästan oändliga. Me-

lin & Lange (2000) skriver att en text kan analyseras ur ett grovperspektiv, som till exempel stilana-

lys, där vad och hur något sägs är det som läsaren uppfattar. Här försöker, enligt Melin & Lange, 

den som analyserar bland annat karaktärisera texten med stöd av fackord eller allmänspråkliga ut-

tryck. De förtydligar att i stilanalysen är helhetsbilden för texten det centrala. Ytterligare analys-

teman leder in på vilket syfte texten har, både för skribenten och läsaren.  

     Melin & Lange (2000:23) tar även upp en P-matris som ett hjälpverktyg för att sätta siffror och 

statistik på det viktiga med texten. I denna matris står ”P för produktion eller möjligen pragmatik 

(=läran om språkanvändning; av grekiska pragma = handling)”. P-matrisvärdet för texten kan sedan 

sättas in i exempelvis en figur där motpoler visar hur texten uppfattas, till exempel: allmän – detal-

jerad, informell – formell och saklig – emotiv (Melin & Lange, 2000:38). Här kan vi även, enligt 

Melin & Lange, använda ett verktyg för att beräkna textens informationspackning, nämligen dess 

nominalkvot. Textens nominalkvot beräknas genom att dividera textens substantiv med dess verb. 

     Textanalysen leder sedan in på innehållsanalys och här plockas textens mikro- och makroteman 
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fram, det vill säga textens huvudtema (makro) och övriga teman (mikro). Sedan finns ytterligare 

fördjupning där språkanalysen blir belyst och här tar Melin & Lange (2000) upp detaljer för olika 

analysplan så som stil, text, menings- och satsplan, samt ordfraser. 

     I likhet med Melin & Lange (2000) tar även Norberg Brorsson (2009) upp analysdelar som hel-

hetsintryck, innehåll och textanvändning, disposition och sammanhang, språk och stil. Dessa är 

enligt Norberg Brorsson (2009) grunddelarna för utformningen av en textanalys. Östlund-

Stjärnegårdh (2002) menar dessutom att det krävs både kvantitativa och kvalitativa textanalyser för 

att avgöra textens nivå eller betyg.  

     För att konstruktivt utveckla en elevtext har även Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2005) lyft 

fram en modell för textanalys. Deras textanalys är indelad i flera avsnitt och hjälper analytikern att 

förstå och tolka elevtexten. Dessutom kan modellen enligt författarna appliceras på samtliga textty-

per och genrer vilket gör den mycket användbar. Modellens utgångspunkt är att lyfta fram textens 

syfte och hur texten ska nå dess läsare. 

     Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2005) menar även att målet med en välskriven text är ett språk 

med god variation, en variation som tydligt kan ses i elevens ordförråd. Läsaren bör dessutom inte 

uppfatta texten som enformig och irriterande. Genom ordförrådet kan eleven skapa meningar som 

är rika på information, det vill säga nominalfraser som innefattar ett substantiv eller pronomen med 

tillskrivna attribut. Nominalfraserna ger läsaren mer ”information” och meningsbyggnaden når stil-

istiskt sett en högre nivå. Ett annat stildrag som förhöjer nivån kan enligt Melin & Lange (2000) 

vara att använda satsförkortningar, vilka kan skapa en mer koncentrerad text.   

     Enligt Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2005:25) går det även att göra en bedömning av texten 

genom att analysera fundamenten, ”[…] det eller de ord som står före huvudsatsens finita verb 

[…]”. Fundamenten bör precis som nominalfraserna vara av god variation, vilket följaktligen gör att 

budskapet får en annan tyngd och dess variation ger en behagligare läsning, enligt Palmér & Öst-

lund-Stjärnegårdh.  

      

2.3 Skrivundervisning 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna 

åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att ele-

verna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter; enskilt och tillsammans med andra. (Lgr 11:222) 

 

I läroplanen står det även att eleverna i ämnet svenska ska: 
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[…] ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia 

och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. (Lgr 

11:222) 

 

Den svenska grundskolan har till uppgift att främja elevernas skrivutveckling. Eleven ska i sitt 

kommande yrkes- och vardagsliv kunna kommunicera och medverka skriftligt i det demokratiska 

samhälle denne kommer vara verksam i. Därför anser Palmér & Östlund-Stjärnegårdh att en av sko-

lans viktigaste uppgifter är att få eleverna att behärska skriftspråket väl för att på så sätt kunna 

nyttja sina demokratiska och medborgerliga rättigheter. 

      För att bli en god skribent bör man enligt Brodow, Nilsson & Ullström (2000:151) skriva så 

mycket som möjligt. En god dos läsning kan också med fördel påverka elevens skrivtekniska för-

måga. Viktigt är också att skrivandet sker ”i så meningsfulla och funktionella sammanhang som 

möjligt”. Samtidigt måste eleven reflektera över sitt eget skrivande och den text denne producerar. 

De påpekar dessutom att den skrivprocess eleven genomgår innefattar analys av sin egen text, och 

för att förstå sin text måste eleven ha verktyg till det. Brodow m.fl. (2000:151) menar därför att det 

är av yttersta vikt att individen förfogar över ”ett språk om språket”, vilket Norberg Brorsson 

(2007) betecknar som ett metaspråk. 

     Skrivundervisning innebär bland annat, enligt Brodow m.fl. (2000), att elever måste få hjälp att 

förstå den grammatiska uppbyggnaden i den egna texten. Texten måste i första hand vara autentisk, 

som till exempel tidningsartiklar, rapporter och skönlitteratur. Dessutom säger Brodow m.fl. (2000): 

 
Jag tror inte att det formella grammatikstudium som är dominerande på skolans alla stadier tillför ele-

vernas praktiska språkförmåga något. En viss termkännedom och analysvana är till hjälp vid inlärning 

av främmande språk, men det är kanske effektivare om kunskaperna och färdigheterna erövras direkt i 

kontakt med målspråket. Vid diskussion av egna texter vid till exempel responssamtal har man också 

nytta av termer, men till kanske nittio procent kan dessa hämtas från vardagsspråket. (Brodow m.fl. 

2000:130) 

 

Enligt Brodow m.fl. (2000) är syftet med en språkanalys att eleverna bör få upp ögonen för språkets 

föränderlighet och komplexitet. Språket är enligt Brodow m.fl. (2000:130) ”människans i särklass 

främsta ’uppfinning’”. Att enbart studera sats- och formlära med enkla och fabricerade typexempel 

ger enligt Brodow m.fl. inte en korrekt bild av hur språket egentligen ser ut. Därför menar han att 

eleverna måste arbeta med sina egna texter. 

     Norberg Brorsson (2007) tar även hon upp en viktig aspekt i skrivundervisningen och menar att 

elever efterfrågar mer krävande uppgifter. Eleverna vill dessutom i hennes undersökning få mer 

inflytande över sitt eget skrivande. Viktigt för elevers fortsatta skrivutveckling är därför enligt 

Norberg Brorsson (2007:261) ”att undervisningen skall vara meningsfull, intresseväckande och ge 
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plats för elevernas röst”. Det behöver dock enligt henne inte innebära att det som ska läras in är 

lättillgängligt, men undervisningen skall sträva efter att eleverna får stöd i sin inlärning och 

skrivutveckling.  

     En betydelsefull aspekt för att utveckla och höja textens nivå är att elever får verkliga mottagare 

eller klarar av att skriva mottagarmedvetet, även om det endast är läraren som läser texten. Hoel 

(2001:52) menar att det ställer stora krav på eleven att skriva mottagarmedvetet och att förmågan är 

av stor betydelse för skrivprocessen. Hon skriver att mottagarmedvetenhet: 

 
[…] kräver stor skrivskicklighet i form av metaspråklig förmåga och metakognition. Metaspråklig 

förmåga innebär att man kan välja ut, bedöma, revidera och förkasta innehållselement och språkliga 

uttryck som inte fungerar i en viss situation, utifrån vissa syften och med tanke på vissa läsare. 

Metakognition innebär en förmåga att reflektera över det egna tänkandet. När vi reflekterar över vårt eget 

språk, exempelvis som det föreligger i våra egna texter, så reflekterar vi samtidigt över vårt eget 

tänkande. (Hoel 2001:52) 

 

Ytterligare ett sätt att närma sig skrivundervisningen, exempelvis inom det skönlitterära skrivandet, 

kan vara att utgå från gemensamt lästa romaner som bearbetats på olika sätt i klassen där eleverna 

exempelvis återskapar texter, förklarar Bergöö, Jönsson & Nilsson (1997).  

     Närmandet till och användandet av litteratur hjälper eleverna att bekanta sig med nya begrepp 

och skapa mallar för hur olika texter kan skrivas, vilket även gäller för skapandet av utredande och 

argumenterande texter, förklarar Bergöö, Jönsson & Nilsson (1997). Även Hoel (2001) styrker 

tanken kring hur elever kan skapa bilder och struktureringsprinciper för genretextens typiska 

disposition. Det är just bekantskapen med den litterära världen och mängden exempel som kan vara 

till hjälp för elevens skrivutveckling, vilket enligt Hoel även syns i elevers respons till varandra.    

Hon förklarar att elever, som är bekanta med en större litterär sfär och ger respons, har möjlighet att 

använda ett rikare språk.      

     Enligt Hoel (2001) ser eleverna responsgivandet som positivt. De anser att de lärt sig att kritiskt 

granska sina egna och andras texter. Men Hoel tar även upp problemområden inom responsgivning, 

då undersökningar visat att elever upplever det svårt att ge konstruktiv respons.  

Hon menar därför att: 

 
Responsarbetet kräver att eleverna måste använda ett språk om texter och om språk. Metaspråk och 

begrepp blir redskap som de behöver för att förstå och göra sig förstådda. Ofta bidrar responsarbetet till 

att aktivera den passiva kunskapen och göra den tillgänglig. […] elever snappar upp begrepp och 

facktermer som kamraterna använder i responsarbetet – och som de sedan själva använder sig av.  

(Hoel 2001:238) 
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Vid responsgivning gäller det också att läraren har goda kunskaper inom området. Detta är enligt 

Norberg Brorsson (2007:85) mycket viktigt då det påverkar elevernas skrivutveckling och hur 

eleven väljer att revidera sin text efter responsen.	  Hon skriver att responsen bör vara: ”positiv, sann, 

precis, konkret och specifik”. Hon poängterar även att lärares respons till eleven bör vara av hög 

kvalitet om den överhuvudtaget skall vara effektiv. Hennes forskning visar att responsen har en stor 

inverkan på elevers skrivutveckling och slår fast att: 

 
Alla lärare, verksamma så väl som blivande, måste få kompetens i responsgivande och därmed också den 

viktiga metaspråkskompetensen. Det förutsätter dels att verksamma lärare får kompetensutveckling, dels 

att lärarstudenter får denna kunskap under sin utbildning. (Norberg Brorsson 2007:261) 

 

Norberg Brorsson (2007) menar alltså att lärare behöver denna kompetens då dessa är de som över-

för kunskapen till eleverna. Dessutom skriver Skolverket att: 

 
Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och elevernas fortsatta liv och verksamhet. Det 

är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för eleverna språkutveckling.  

(Lpo 94:76) 

 

3 Metod och material  
Av detta kapitel framgår vilka metoder och vilket material studien bygger på, samt hur urvalet 

genomförts. Dessutom redogör vi för studiens tillförlitlighet och etiska åtaganden. 

 

3.1 Metod 

Studien bygger både på en kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa studien är enligt 

Stukát (2005) mer objektiv då resultatet analyseras, vilket är målet med vår textanalys. Det 

kvantitativa metodvalet har sin grund i att vi i vår analys vill hålla ett så objektivt förhållningssätt 

som möjligt. Detta mot bakgrund av att eventuella subjektiva värderingar annars kunnat ge 

missvisande resultat. Vad gäller valet av analysmetod är vår uppfattning att de grammatiska 

verktygen möjligen lyfter fram textens variation, dess svagheter och styrkor.  

     En kvalitativ metod är bland annat enligt Stukát att genomföra intervjuer eller observationer där 

syftet inte är att generalisera, utan att tolka och förstå resultatet, vilket i vårt fall innefattar två 

lärarintervjuer. Valet att intervjua syftar till att ta reda på hur lärarna arbetar med skrivundervisning, 

och vilket utrymme grammatiken har i undervisningen och i responsen. Med utgångspunkt från 
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syftet valde vi därför att använda en kvantitativ analys av elevtexterna och kvalitativa intervjuer 

angående undervisning och bedömning. 

 

3.2 Material  

Studiens material är hämtat från två grundskolor och bygger på fem elevtexter från vardera skola, 

samt två lärarintervjuer med elevernas svensklärare. Det totala materialet består därmed av tio 

texter skrivna av elever från årskurs nio samt två lärarintervjuer nedskrivna i form av referat. 

Samtliga elevtexter ges som bilagor.  

 

3.2.1 Urval och insamlingsmetod  

Urvalet av skolorna och lärarna gjordes på grund av tidigare samarbete. Skolorna benämns i studien 

som skola 1 och 2. Insamlingen av materialet skedde efter mejlkorrespondens med de två 

svensklärarna. Vid urvalet av elevtexterna har berörda svensklärare, utan vårt inflytande, valt ut 

totalt fem texter vardera efter betygen Godkänt, Väl Godkänt och Mycket Väl Godkänt. 

Intervjumaterialet grundar sig i ett frågeformulär (se bilaga 11) och två inspelade intervjuer med 

elevernas svensklärare.  

 

3.2.2 Beskrivning av skolor och lärare 

Skola 1, som är en grundskola från förskoleklass till årskurs nio, ligger i ett tätbebyggt område 

utanför en större stad i mellersta Sverige. Skolan byggdes 1972 och består idag av 521 elever samt 

39 lärare. Sofia arbetar som svensklärare på skolan och är 38 år gammal. Hon har elva 

yrkesverksamma år och är behörig i ämnena svenska och SO.  

     Skola 2 ligger i ett mindre brukssamhälle i mellersta Sverige. Skolans ursprungsdel byggdes i 

början av 90- talet och färdigställdes 2011. Det går cirka 225 elever på skolan, från årskurs 7 till 9, 

och där arbetar cirka 35 lärare, vilka nästan alla är fullt behöriga. Vad gäller läraren Karin är hon i 

övre medelålder, är behörig i svenska och SO samt har arbetat på skolan i över 25 år.  

     De medverkande svensklärarna känner inte varandra och de vet heller inte vem, eller från vilken 

skola den andra kommer.  

 

3.2.3 Genomförande 

I september 2011 tog vi kontakt med två av oss tidigare kända skolor och presenterade syftet med 
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studien och fick godkännande av lärarna, som tilldelats namnen Sofia och Karin, om att intervjua 

dem senare under hösten. Det är även från deras klasser texterna samlats in.  

     Vi delade ut ett informationsbrev till båda klasserna, och lärarna ansvarade sedan för urvalet av 

fem elevtexter vardera. Samtliga texter var vid överlämnandet av lärarna bedömda och betygsatta 

samt anonymiserade. Vidare skrev vi ned texterna digitalt, korrekt återgivna och numrerade efter 

betyg och skola. Vi analyserade sedan texterna varpå vi återigen tog kontakt med lärarna som valde 

tid och plats för intervju. 

     Vi genomförde intervjuerna enskilt med respektive lärare och med hjälp av ljudupptagning. 

Intervjufrågorna hade lärarna tagit del av på förhand, och vi informerade dem att intervjutiden var 

cirka en timme. Med anledning av att lärarna fick välja tid och plats skedde intervjuerna i ett 

klassrum och i en privat bostad. Vi medverkade båda två vid respektive intervju för att minimera 

risken för subjektiva tolkningar och värderingar. Vid intervjuerna medverkade endast vi och den 

intervjuade. 

 

3.2.4 Beskrivning av material 

Elevtexterna är skönlitterära med anledning av att det var den genre som fanns lättillgänglig på 

respektive skola. Samtliga texter från skola 1 är berättelser men från skola 2 återfinns två brev vilka 

dock är skrivna i skönlitterär form.  
     Då en del av texterna från skola 1 är långa har vi valt att inte analysera hela texterna, däremot 

har i vissa texter gjorts fler nedslag för att öka tillförlitligheten. Variationen av antal analyserade 

ord i texterna från skola 1 förklaras av att text 1 och 5 analyserades först. Vid analysen av texterna 

från skola 2 analyserades hela textmassan då dessa bestod av färre antal ord. Texterna från skola 2 

utgjorde därmed normen för de resterande texterna från skola 1. Nedan visar tabell 1 och 2 

mängden analyserad text. 

 

Tabell 1: Översikt av elevtexter från skola 1. 

Text	   Årskurs	   Betyg	   Textlängd	  (Ord)	   Analyserad	  text	  (Ord)	  

1	   9	   G	   779	   779	  
2	   9	   G	   629	   271	  
3	   9	   VG	   1713	   365	  
4	   9	   VG	   1104	   334	  
5	   9	   MVG	   1282	   673	  
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Tabell 2: Översikt av elevtexter från skola 2. 

Text	   Årskurs	   Betyg	   Textlängd	  (Ord)	   Analyserad	  text	  (Ord)	  

6	   9	   G	   200	   200	  
7	   9	   G	   258	   258	  
8	   9	   VG	   312	   312	  
9	   9	   VG	   389	   389	  
10	   9	   VG	   283	   283	  

 

Intervjuerna spelades först in digitalt och skrevs sedan ned i form av referat. Intervjufrågorna var 

tolv till antalet och referaten resulterade i totalt åtta sidor text. Samtliga intervjuer är refererade i sin 

helhet.  

 

3.3 Analysmetod 

Vi har i analysen valt att studera textens nominalkvot, nominalfraser, fundament, bisatser och 

satsförkortningar. Valet av variablerna ger, enligt vår uppfattning, värdefull information om 

elevens sätt att skriva i den aktuella texten. I varje textanalys ges även representativa exempel på 

dessa variabler. 

     Nominalkvoten visar om en text är nominal eller verbal och beräknas genom att dividera textens 

substantiv med dess verb, vilket är den enklaste formen av beräkning. En mer avancerad beräkning 

innefattar substantiv, prepositioner och particip dividerat med pronomen, adverb och verb. En text 

är nominal om den får ett värde över 1.0, vilket betyder att texten innehåller fler substantiv än verb. 

Vid 1.0 står antalet substantiv och verb i jämvikt. Substantiv innehåller mycket information och 

nominalkvoten visar därför ett värde på textens informationspackning. Vi vill därför undersöka om 

värdet har ett samband med betyg. Texternas nominalkvot har beräknats både med och utan 

egennamn, då de kan ge missvisande resultat.  

     Nominalfraser består av minst ett substantiv eller ett pronomen, vilket kan tillskrivas ett eller 

flera attribut. Mer utbyggda nominalfraser, det vill säga ett substantiv eller ett pronomen med flera 

tillskrivna attribut, höjer ofta textens stilnivå då den ger ytterligare information till läsaren. 

Dessutom kan nominalfraser visa om en elev använder ett utvecklat ordförråd.   

     Fundament avser antalet ord före huvudsatsens finita verb och tydliggör om eleven varierar 

meningsbyggnaden. Vid analysen studerar vi variationen mellan korta och långa fundament, där vi 

beräknat antalet ett-, två- och flerordsfundament. Flerordsfundamenten utgör minst tre ord. 

Procenten är beräknade på det totala antalet fundament vilka vi sedan dividerat med antalet ett-, två, 

och flerordsfundament. Dessutom har antalet subjektsfundament, vilka vi avser vara inledande 
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pronomen eller egennamn, i förhållande till ettordsfundament beräknats, vilka utan variation kan ge 

texten ett talbaserat intryck.  

     Bisatsernas antal har beräknats, likaså den vanligast förekommande subjunktionen i respektive 

text. Valet motiveras med att vi vill studera om användandet av bisatser står i relation till textens 

betyg. Variation och spridning av bisatser och valet av subjunktioner har även de analyserats. 

Subjunktionerna delas in i grupper enligt följande:  

 

• Allmänna relativsatser: när, då. 

• Allmänna konjunktionsbisatser: medan, tills, innan, förrän, om, ifall, fastän, eftersom, för 

att, så att, komparativa som och än, ju, desto. 

• Interrogativa bisatser: hur, var, vart, vad, vem, vilken, om. 

• Övriga relativ-satser: som, där, varför. 

• Att-satser. 

 

Vi har dessutom studerat om andra- och tredjegradsbisatser förekommer i texten, vilka har en 

tendens att höja stilnivån. För att beräkna den procentuella andelen bisatser i texten har vi dividerat 

antalet bisatser med det totala antalet syntaktiska meningar. En syntaktisk mening är enligt Melin & 

Lange (2000:74) ”en huvudsats med eventuella bisatser”.  

     Satsförkortningar har studerats då de kan skapa en mer koncentrerad text och även fungera och 

tolkas som stilhöjare.  

     Vid analysen av intervjuerna jämförde vi lärarnas svar med tidigare forskning och resultatet av 

textanalyserna.  

 

3.4 Studiens tillförlitlighet 

Vi är medvetna om och vill poängtera att studiens resultat inte kan visa på samband som är 

generaliserbara då studien endast utgör ett lokalt stickprov. Vidare kan därför inte tillförlitligheten 

tolkas som hög. Lärarnas bedömning av elevtexterna har inte ifrågasatts, eftersom vi saknar tillgång 

till uppgifternas betygskriterier och fullständiga kontext. Dessutom vill vi påpeka att analysens 

beräkningar inte kan ses som fullständigt korrekta på grund av den mänskliga faktorn. 

  

3.5 Etiska principer 

Vad gäller etiska principer har vi följt Stukáts (2005) fyra krav. Det första är informationskravet, 
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där alla medverkande i studien varit informerade om vad studien syftat till och att de medverkat 

frivilligt. De är dessutom införstådda med att de när som helst haft rätt att avbryta sin medverkan 

och då strykas ur materialet. Dessutom följer vi samtyckeskravet och har därför bett om både 

elevers och målsmans samtycke om en eventuell medverkan. De fem texter som lämnats av läraren 

vid skola 1 är dock några år gamla vilket betyder att dessa elever vid dags datum är myndiga, och 

även de har lämnat sitt godkännande. Vidare är informanterna informerade om 

konfidentialitetskravet, vilket innebär att alla medverkande förblir anonyma och att eventuell 

personlig information behandlas konfidentiellt. Eventuella namn som förekommer i studien är 

därför fingerade. Texterna är dessutom anonymiserade av läraren och vi har inte kunnat koppla 

samman text och elev. Vi har även följt nyttjandekravet som innebär att vi, som Stukát (2005:132) 

skriver, endast använder det insamlade materialet för ”forskningsändamål”.  

 

4 Resultat av textanalyser och intervjuer 
Nedan följer resultatet av samtliga textanalyser där texterna 1-5 är från skola 1, och texterna 6-10 

från skola 2. Lärarnas betyg är angivna. Efter elevtextanalyserna presenteras en sammanställning 

över analysresultatet, vilka även kommenteras, och därefter presenteras intervjuerna i form av 

referat. 

 

4.1 Textanalyser 

I följande avsnitt redogörs för resultatet av samtliga elevtextanalyser i ordningen 1-10, och textens 

betyg anges som G, VG eller MVG. Varje analys avslutas med en kort sammanfattning.  

 

4.1.1 Text 1 - G 

Textens totala nominalkvot är 0.55. Tilläggas bör att texten innefattar återkommande substantiv 

som president, betjänt, uteliggare och mannen vilket höjer nominalkvoten, men inte stilnivån. 

Beräknas nominalkvoten utan dessa substantiv blir resultatet 0.44. Texten kan sägas vara verbal, 

oavsett beräkningssätt. 

     Nominalfraserna i texten är relativt många och varierar i längd. Eleven använder nominalfraser 

som består av ett substantiv, till exempel: presidenten, betjänten, uteliggaren och mannen, 

substantiv med attribut som ”den lilla mannen”, ”mina lastbilsvagnar” och ”en liten pub som låg 

bakom en nerlagd fabrik”, och enskilda pronomen.  
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     Den här elevtexten har viss variation av fundamentlängden. Det är stor majoritet av 

ettordsfundament, vilka utgör hela 68 % av texten. Tvåordsfundament förekommer inte i texten, 

vilket kan tyckas ovanligt. Däremot består texten av flera längre fundament vilka utgör 32 %. 

Variationen mellan korta och långa fundament finns som sagt, även om texten till stor del har korta. 

De längre fundamenten förekommer med störst koncentration i textens början, sedan tar 

ettordsfundamenten över mitt i texten då eleven skriver mer i jag-form jämfört med tredjeperson 

som inledningen och slutet baseras på. Ettordsfundamenten består till största del av 

subjektsfundament. 

     Antalet bisatser i texten är många och subjunktionerna varieras. Texten består av 38 % bisatser 

och det finns totalt sju olika bisatsinledare. Vanligast är att-satserna, som utgör nästan hälften av 

bisatserna. Det finns även två andragradsbisatser i texten, exempelvis: ”När då betjänten insåg att 

han inte skulle komma loss på något annat sett […]”, och ”[…] att han förtjänade de eftersom han 

var så snål och girig”.  

      Det förekommer satsförkortningar i texten och de flesta påträffas i slutet: ”[…] jag ville ta dit 

mina lastbilsvagnar så (att) vi kunde hjälpas åt att ta hem oljan”, ”Nu hade jag alla lastbilar och han 

inga (lastbilar)”, ”Efter ytterligare ett tag kom jag på fjärkontrollen (som) han hade tagit upp ur 

datorn”, och slutligen ”Jag trodde absolut inte på detta och jag var helt säker på att man skulle få 

alla skatter om man strök den mot högra (ögat) så jag befallde honom att göra de”.  

     Sammanfattningsvis kan sägas att elevtexten har variation av både fundament och bisatser. 

Bisatserna består dock till stor del av att-bisatser, men det finns variation av både subjunktioner och 

typ av bisats. Dessutom finns viss variation av fundament och mindre utbyggda nominalfraser. 

Sammantaget tyder detta på en viss språklig mognad hos eleven. 

 

4.1.2 Text 2 - G 

Nominalkvoten i texten ligger på 1.34 när egennamnen inkluderats, och 0.78 utan dessa. 

Anledningen till den nominala stilen är upprepandet av egennamnen. Beskrivningarna av miljöerna 

i texten är informationsrika och ord som guldpengar, juveler, smycken, gruvan och klippor 

återkommer.  

     Texten har några utbyggda nominalfraser, exempelvis: ”[…] en gruva som låg i ett klippområde 

med klippor i öknen”, och ”[…] en ljusblå fyrkantig glas skiva”. Många av fraserna består av 

substantiv och pronomen där substantiven placeras på rad som till exempel i denna mening: ”I 

gruvan fanns det guldpengar, juveler, smycke och massa annat”.  

     Textens fundament består till stor del av ett ord, med undantag för några längre. Det finns i den 

studerade delen femton ettords-, fyra tvåords- och tre flerordsfundament vilket innebär att 
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ettordsfundamenten utgör 68 % av texten. Texten saknar därmed variation.  I texten återfinns också 

flera karaktärer som ofta är placerade i fundamenten, vilket resulterar i många subjektsfundamentet. 

Dessa varierar dock eleven med olika pronomen.  

     Bisatserna utgör 18 % av texten och har viss spridning, men det är låg variation av subjunktioner 

då de fem första bisatserna inleds med subjunktionen som. Relativ-satser är alltså vanliga, men det 

förekommer även en allmän konjunktionsbisats längre fram i texten. Denna konjunktionsbisats 

höjer tydligt stilnivån: ”Han tänkte berätta för Mustafa och Izhi om sina planer, eftersom dem var 

hans bästa vänner […].” I övrigt består texten av mestadels huvudsatser. Bisatserna kommer i 

ordningen huvudsats-bisats där bisatsen inte byggs ut till andra- eller tredjegradsbisatser.  

     Satsförkortningar förekommer inte i texten. Eleven väljer istället att skriva ut fullständiga satser, 

vilket ger texten ett enkelt intryck.  

     Sammanfattningsvis kan sägas att texten har hög nominalkvot och fundamenten består till stor 

del av subjektsfundament. Några utbyggda nominalfraser förekommer och det finns även variation 

av bisatsernas placering i texten. Eleven varierar däremot inte valet av subjunktion. Det hade varit 

bra om eleven varit mer sparsam med upprepningarna av vissa substantiv, pronomen och egennamn 

eftersom upprepningar tenderar sänka textens stilnivå. Sammantaget bör eleven utveckla textens 

variation av fundament och subjunktioner för att höja textens stilnivå. 

 

4.1.3 Text 3 - VG 

Nominalkvoten visar ett värde på 1.56, – med egennamnen inräknade – och 1.35 utan. Det höga 

värdet visar dock inte att textens kvalitet påverkats negativt. Informationspackningen förbättrar 

tvärtom texten och det förekommer dessutom inte några upprepningar av samma substantiv som var 

fallet i text 2. Det ska tilläggas att nominalkvoten även beräknats på ett slumpmässigt valt parti 

längre fram i texten. Denna beräkning har syftat till att kontrollera om värdet av nominalkvoten 

sjunker, vilket inte är fallet. Texten håller konsekvent en hög nominalkvot och är därför nominal.  

     När nominalfraserna studeras kan vi konstatera att dessa är många och relativt långa. De är 

välformulerade, men upprepas ofta. Däremot ger nominalfraserna liv åt berättelsen, och läsaren får 

initialt bekanta sig med karaktären och dennes miljö. Eleven ger alltså långa och väl utbyggda 

nominalfraser så som: ”[…] ett av de finaste och mäktigaste hotellen i hela USA, där 

kristallkronorna glänste i entrén och golven var gjorda av den finaste marmorn”, och ”[…] de 

nypolerade, svarta skorna som han jobbat länge med kvällen innan.” Dessa nominalfraser visar 

tydligt att eleven har ett bra ordförråd och dessutom en förmåga att tillföra texten och berättelsen 

ytterligare information och på så sätt höja stilnivån. 

     Fundamenten varierar beträffande både längd och typ. Ettordsfundamenten utgör 55 %, 
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tvåordsfundamenten 18 % och flerordsfundamenten 27 % av texten. Subjektfundamenten återfinns 

endast i 10 av totalt 22 fundament och är fördelade över hela texten. Eleven varierar även subjekt 

och subjektens placering.  

     Bisatserna varierar i både val av subjunktion och placering i satserna, vilket höjer textens 

stilnivå. Bisatserna utgör 32 % av. De mer återkommande bisatserna är allmänna 

konjunktionsbisatser och att-bisatser. Att-bisatserna utgör 33 % av bisatserna. Bisatserna uppfattas 

varken som överflödiga eller för många utan har istället placerats ut med variation.  

     Exempelvis kan nämnas några bisatser som demonstrerar variationen av både subjunktion och 

byggnad: ”Bara av att se alla rika människor som såg lyx som sin vardag, gjorde Jack så avundsjuk 

att han ägnade stor del av sin tid till att dagdrömma om egen rikedom”, ”En dag, som såg ut som 

alla andra, gjorde Jack sig i ordning för att gå till Jobbet”, och ” Han krängde på sig sin röda 

uniform samtidigt som han slängde i sig en smörgås”. Det finns även en andragradsbisats: ”Han såg 

på människorna nere på gatan som bara krympte ju högre hissen kom”.     

     Satsförkortningar kan ses på några ställen i texten som till exempel: ”Jack var alltid i tid, (var) 

omtyckt av personalen och hade […]”, ”[…] att han ägnade (en) stor del av sin tid till att 

dagdrömma om egen rikedom”, och ”[…] som han (hade) jobbat med länge kvällen innan”. 

     Sammanfattningsvis är texten välskriven med variation av både fundament, subjektsfundament, 

nominalfraser och bisatser. Dessutom använder sig eleven av satsförkortningar vilket även det höjer 

stilnivån. Det finns utbyggda nominalfraser som tillför berättelsen ytterligare information och de 

tyder på att eleven har ett utvecklat ordförråd. Bisatserna inleds med varierade subjunktioner och 

höjer därför den språkliga nivån. Sammantaget tyder denna text på att eleven nått långt i sitt 

skrivande. 

 

4.1.4 Text 4 - VG 

Beräknas textens nominalkvot med egennamnen ligger den på 1.0 medan den sjunker till 0.91 då 

dessa utelämnas i beräkningen. Differensen mellan de båda beräkningarna är låg vilket tyder på att 

egennamn inte används i överdriven skala. Texten är till största del skriven i löpande text men det 

förekommer även direkt tal. 

     Nominalfraserna är väl utbyggda i denna elevtext och ett exempel på dessa är: ”[…] en mycket 

stor 1800-tals villa med stor fin trädgård en bit utanför stan […]”.  

     Texten innehåller 88 % ettordsfundament och 12 % flerordsfundament. Dessutom består texten 

av 44 % subjektsfundament. Subjekten upprepas och saknar variation vilket gör den talspråklig. 

Ettordsfundamenten  

     Bisatserna utgör 38 % och den vanligaste subjunktionen är när vilken utgör 29 % av bisatserna. 
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Det finns variation, även om subjunktionen som upprepas tre gånger i textens inledning. I övrigt 

använder eleven både allmänna relativsatser och att-bisatser. Att-satserna återkommer dock i 

mindre grad vilket gör att texten inte känns talspråklig. Det förekommer även en allmän 

konjunktionsbisats med subjunktionen om. Överlag har texten däremot en variation vad gäller 

bisatsernas placering i meningsbyggnaden, vilket exempelvis syns i dessa meningar: ”Han hade 

bara kommit halvvägs ner för den långa trappen till tunnelbanan när han såg hur mycket folk det 

var där nere”, ”När han hade tagit sig förbi den trasiga och nerklottrade betalstationen och ett 

tiotal meter till hörde han någonting” och ” Han var en trevlig man som tillhörde den rikare delen 

av New York-borna, och han var på väg hem från sitt arbete som advokat på en privat advokatbyrå 

där affärerna gick strålande”. Fristående bisatser förekommer inte i den studerade delen. 

     Satsförkortningar förekommer på flera ställen i texten. I ett exempel väljer eleven att bortse från 

som och hette framför presentationen av huvudkaraktärens namn: ”Det var en gång en man, (som 

hette) Jack Gordon.”. I nästa exempel skriver eleven: ”Mannen svarade med samma låga röst som 

(han hade) innan.”.  

     Sammanfattningsvis är texten välskriven då den har utbyggda nominalfraser, variation av 

bisatsernas uppbyggnad och välfunna satsförkortningar. Nominalfrasernas utformning visar att 

elevens ordförråd är utvecklat. Variationen av bisatsernas placering i meningarna höjer även det 

stilnivån. Texten saknar dock variation av fundamenten och innehåller många ettords- och 

subjektsfundament. Sammantaget tyder analysen på att eleven kommit långt i sin skrivutveckling 

men bör utöka variationen av fundament. 

 

4.1.5 Text 5 - MVG 

Nominalkvoten för texten ligger på 0.69 med namn inräknat och 0.62 utan. Textens uppbyggnad går 

från en mer berättande form till dialog. De berättande delarna pendlar mellan tredjeperson och jag-

form.  

     Nominalfraserna i texten varieras, sett till både längd och utbyggnad. Nominalfraserna består av 

både substantiv med attribut, enskilda substantiv och pronomen. Texten innehåller även 

välformulerade och mer uppbyggda fraser som synliggör elevens utvecklade ordförråd. Exempel på 

sådana meningar är: ”[…] en av de starkast lysande stjärnorna på Hollywoods stjärnhimmel”, ”Mitt 

rykte som aktad och professionell skådespelare […]” och slutligen ”[…] hennes oföränderliga 

hjälpsamhet […]”.  

     Vad gäller fundamenten förekommer många ettordsfundament. Procentuellt kan sägas att texten 

innehåller 55 % ettordsfundament, 21 % tvåordsfundament och 24 % flerordsfundament. Det finns 

variation mellan korta och långa fundament, likaså av subjektsfundament. Texten har som de övriga 
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texterna många fundament med inledande subjekt, men i det här fallet uppfattas texten aldrig som 

upprepande eftersom det finns varierade subjekt. Vidare kan sägas att spridningen av de långa 

fundamenten är väl fördelade i textens samtliga delar, vilket höjer stilnivån. 

     Antalet bisatser i texten utgör 41 %. Bisatserna är väl fördelade och den vanligaste är som-

satsen, vilken utgör 34 %. När- och då-satser utgör 24 % och att-satserna 29 %. Allmänna 

konjunktionsbisatser förekommer med omväxlande koncentration i texten och beräknas till 5 %. 

Slutligen finns en spridning på övriga subjunktioner på 8 %.  

     Dessutom finns fem andragrads- och två tredjegradsbisatser som till exempel: ”Han tyckte att 

det var mycket konstigt att en människa kunde vara så angelägen om att bli slagen” och ”Jag vill 

bara att du ska berätta om dig själv, så att jag kan få reda på varför du så gärna vill bli slagen”. 

Bisatsens placering varierar och förekommer som fundament, och i mitten samt slutet av 

meningarna. Elevens sätt att behärska och använda bisatser höjer textens stilnivå. 

     I texten återfinns satsförkortningar där eleven undviker upprepandet av pronomen. Två exempel 

är: ”Jag brydde mig inte om att passa tider, (jag) kom för sent eller uteblev från inspelningarna på 

grund av baksmälla och (jag) gjorde allmänt dåligt ifrån mig.” och ”Snart skrev tidningarna inte 

längre om min enastående skådespelartalang och (mina) framgångsrika filmer, utan om (mina) 

skandaler.”.  

     Sammanfattningsvis kan vi konstatera att variationen av samtliga variabler höjer textens stilnivå. 

Förmågan att variera bisatser, fundament och formulera väl utbyggda nominalfraser tyder på att 

eleven nått långt i sin skrivutveckling.  

 

4.1.6 Text 6 - G 

Texten har en nominalkvot på 0.68 och 0.98 med alla egennamn inräknade. Vi kan genom detta se 

att det blir en ansenlig skillnad på grund av upprepningen av egennamn. Texten innehåller ingen 

dialog utan är uppbyggd med löpande text.  

     Det förekommer utbyggda nominalfraser i texten, som till exempel: ”[…] den tuffa 3 och en halv 

timmes bilfärden hem” och ”en av dom populäraste på skolan […]”. Nominalfraserna skiljer sig 

från de vanliga nominalfraserna som: ”[…] sina föräldrar”, ”Nästa morgon […]” och ”[…] hennes 

födelsedag”. Sammantaget kan sägas att de huvudord som återfinns i texten endast får enstaka 

attribut, eller står helt enskilda.    

     Variationen av fundamenten är låg. Hela 73 % av texten består av ettordsfundament. Det enda 

fundament av längre art befinner sig i början av texten, och senare återfinns ett flerordsfundament. 

Dessa medför dock inte att det blir någon större variation. Ettordsfundamenten består dessutom av 

subjektsfundament vilket är logiskt i denna typ av text, men det vore fördelaktigt om det fanns en 
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variation av de inledande subjekten. 

     Vad gäller bisatserna, vilka utgör 30 % av texten, kan sägas att 60 % består av att-bisatser vilket 

gör att eleven inte visar på någon högre stilnivå. Texten innehåller varken andra- eller 

tredjegradsbisatser, men det finns trots allt en variation där bisatserna ibland hittas i början, mitten 

och i slutet av meningarna.  

     Det finns en satsförkortning i texten där eleven uteslutit ett finit verb: ”Vendela var en av de 

populäraste på skolan för hon berättade att hon (hade) fått en kille”.  

     Sammanfattningsvis saknar texten variation av bland annat nominalfraser, fundament och 

bisatser. Fundamenten består till övervägande del av ett ord med några få undantag. Majoriteten av 

bisatserna inleds dessutom med subjunktionen att. Sammantaget tyder dessa variabler på att eleven 

inte nått långt i sin skrivutveckling och bör främst arbeta med variationen av fundament och 

bisatser. 

 

4.1.7 Text 7 - G 

Elevtexten har en total nominalkvot på 0.81 och beräknat utan egennamnen ligger den på 0.51. I 

likhet med text 1 är skillnaden stor mellan de två beräkningarna och kan förklaras med den höga 

upprepningen av egennamn. Egennamnen som upprepas flitigt är Vendela och Isak. Texten är 

uppbyggd utifrån tredjeperson och det förekommer inte något direkt tal, som annars kan ha 

inverkan på nominalkvoten.  

     Nominalfraser finns i form av, förutom enskilda substantiv och pronomen, substantiv med endast 

ett attribut. Mer utbyggda nominalfraser förekommer inte i texten, vilket inte tyder på något 

avancerat ordförråd hos eleven.  

     Fundamenten varieras däremot med 45 % ettords-, 33 % tvåords- och 22 % flerordsfundament. 

Trots variation inleds fundamenten av upprepande subjekt som Vendela och Hennes. Det finns 

spridning av de längre fundamenten i texten, vilket skapar flyt. Eftersom upprepningen av 

egennamn är stor är denna variation viktig. Utan omväxlingen av fundamentlängden skulle texten 

bli styltig och talbaserad.  

     Bisatserna, som utgör 30 % av texten, återfinns i nästan varje mening och inleds med 

omväxlande subjunktioner. De mest förekommande är allmänna konjunktionssatser och allmänna 

relativsatser med subjunktionerna när, att och som. Det förekommer endast en andragradsbisats: 

”Vendelas pappa vill verkligen inte att hon ska få bo kvar hos sin mamma så det händer henne 

någonting”. Eleven väljer att utelämna subjunktionen att och adverbet inte, vilka borde vara 

utplacerade på följande sätt: ”Vendelas pappa vill verkligen inte att hon ska få bo kvar hos sin 

mamma så (att) det (inte) händer henne någonting”. Det är vid endast detta tillfälle vi påträffar en 
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satsförkortning. 

     Sammanfattningsvis kan sägas att differensen mellan de två beräkningarna av nominalkvoten 

beror på upprepningen av egennamn, vilket eleven bör tränas i att undvika. Vidare kan konstateras 

att eleven bör utveckla sin förmåga att formulera utbyggda nominalfraser. Variationen av långa och 

korta fundament finns däremot, likaså varierar eleven valet av bisatser och subjunktioner vilket 

tyder på viss språklig utveckling. Däremot tolkar vi satsförkortningen som omedveten, vilken gör 

meningen talbaserad och fungerar i det här fallet inte som stilhöjare.   

 

4.1.8 Text 8 - G 

Textens nominalkvot utan egennamn är 0.55 och stiger till 0.87 med dessa inräknade. Utifrån de två 

beräkningarna kan vi se att egennamnen är vanliga och vi kan konstatera att det är på grund av 

upprepningen av namnen Vendela och Isak som differensen av nominalkvoten är stor.  

     Nominalfraserna i texten består av enskilda pronomen och substantiv eller substantiv och 

pronomen med endast ett attribut. Mer uppbyggda fraser lyser med sin frånvaro och eleven lyckas 

inte återge någon mer beskrivande eller djupgående bild av handlingen. 

     Fundamenten i texten består till övervägande del av ettordsfundament. Hela 78 % består av ett 

ord där subjektsfundamenten är de vanligaste. Tvåordsfundamenten är 14 % medan de längre består 

av 8 %. Upprepningar och bristen av varierade subjekt leder till att texten blir talbaserad. Även om 

fundamentet inte består av ett subjekt upprepas Vendela alltför ofta i meningarna. De längre 

fundamenten förekommer i textens mitt medan ettordsfundamenten är spridda över hela texten. 

     Något ovanligt med texten är att den innehåller få bisatser. De utgör 13 % av texten. Det finns en 

andragradsbisats: ”- Vi kom fram till att det är bäst att du bor hos mamma”. Vanligast är att-

satserna vilka utgör 44 %. Allmänna konjunktionsbisatser förekommer inte.  

     Eleven använder satsförkortningar vid några tillfällen. Vanligast är att eleven utelämnar 

subjunktioner, men det händer även att subjekt, infinit- och finit verb utelämnats, till exempel: 

”Vendela hör pappa genom väggen men (hon kan) inte (höra) vad han pratar om”. 

     Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns en liten variation av nominalfraser, fundament, 

bisatser och subjunktioner vilket tyder på att eleven bör utveckla samtliga områden. Dessutom bör 

eleven utöka sitt ordförråd och tränas i att bygga nominalfraser. Sammantaget håller texten ingen 

högre stilnivå. 

 

4.1.9 Text 9 - VG 

Textens nominalkvot inklusive egennamn är beräknad till 0.76 och 0.49 exklusive egennamn. Även 
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i det här fallet är upprepning av egennamn vanligt vilket ger stor differens på nominalkvoten. En 

anledning till att texten får ett så lågt värde som 0.49 beror på genrevalet, som i det här fallet är 

brev. Ett brev torde till sin natur vara mer talbaserat jämfört med enbart skönlitterära berättelser. 

Texten är till stor del skriven i jag-form och vid två tillfällen återges direkta repliker för läsaren. 

     Nominalfraserna i texten är av något större variation jämfört med de tidigare texterna från skola 

2. I likhet med övriga texter återfinns enskilda pronomen och substantiv men även pronomen och 

substantiv med attribut, till exempel: ”[…] hennes mamma […]”, ” […] Vendelas styvpappa […]”. 

Men utöver dessa ger eleven ytterligare information med mer utbyggda nominalfraser som 

exempelvis ”[…] hennes mamma som är ganska gammal […]”. Mer utbyggda nominalfraser än så 

förekommer inte. Trots det visar detta på en högre stilnivå än om eleven valt att inte redovisa denna 

information. 

     Texten består av 55 % ettords-, 15 % tvåords- och 30 % flerordsfundament. Fundamenten i 

texten är däremot förhållandevis få då eleven ofta skriver långa meningar. Variationen av korta och 

långa fundament är väl fördelade vilket skapar flyt i texten. Pronomenet jag är det vanligaste 

subjektsfundamentet i texten, vilket är logiskt eftersom texten är skriven i jag-form. 

     Eleven använder många bisatser, vilka utgör 36 % av texten, och det finns dessutom variation av 

bisatsinledare. De vanligaste är att-satserna som utgör 36 % och som-satser 32 %. Det förekommer 

några allmänna konjunktionsbisatser i form av för att. Eleven varierar emellertid inte sättet att 

använda bisatserna. Där de finns följer de alltid efter meningens första huvudsats. Däremot 

använder eleven andragradsbisatser vid tre tillfällen och där en av dessa är av högre stilnivå: ”Jag 

blev ganska chockad över att hennes mamma som är ganska gammal väntar barn”. 

Satsförkortningar förekommer dock inte i texten. 

     Sammanfattningsvis visar text 9 på en högre stilnivå. Eleven lyckas med mer utbyggda 

nominalfraser, variation av korta och långa fundament, samt variation av subjunktioner. 

Sammantaget tyder dessa variabler på att eleven nått långt i sin skrivutveckling och visar en 

språklig variation. 

 

4.1.10 Text 10 - VG 

Nominalkvoten för denna text ligger på 0.79 när egennamnen är medräknade och 0.58 utan. 

Differensen mellan beräkningarna är alltså hög vilket tyder på en hög andel egennamn. I texten 

förekommer dock tre huvudpersoner som återkommer löpande i den beräknade texten. 

     Textens nominalfraser är av viss variation, men de är inte av mer utbyggd art. De består till 

största del av substantiv med fåtalet attribut. Texten får ändå ses som varierad och beskrivande där 

eleven i viss mån bygger vidare på huvudorden. Nominalfraserna kan se ut på följande sätt: ”[…] en 
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helt vanlig dag i skolan” och ”en snabb blick […]”.  

     Fundamenten är varierade men det förekommer flest ettordsfundamenten. Dessa är däremot 

utspridda vilket i sin tur gör att variationen ökar. Texten består av 58 % ettordsfundament, 10 % 

tvåordsfundament och 32 % flerordsfundament. Subjektsfundament finns, men förekommer med 

variation.       

     Eleven har variation av subjunktioner och bisatsernas placering. Bisatserna utgör 36 % av texten. 

Eleven använder mest att-bisatser och allmänna relativsatser vilket ger ett talspråkligt intryck. Även 

relativ-satser, interrogativa bisatser och allmänna konjunktionsbisatser används. Stilnivån höjs då 

den allmänna konjunktionsbisatsen inleds med eftersom. Relativ-satsens subjunktion som används 

dock tre gånger vilket även det höjer stilnivån. 

     Texten innehåller även några satsförkortningar där till exempel subjunktionen att uteslutits: 

”[…] fortsatte (att) fråga […]” och ” […] så (att) hon slog huvudet i golvet”. 

     Sammanfattningsvis kan sägas att texten innehåller nominalfraser av något längre karaktär och 

variation av både fundament och bisatser. Subjektsfundament förekommer sällan och bisatserna 

varierar både i val av placering och subjunktion. Analysen tyder därför på att texten har variation av 

samtliga variabler. 

 

4.2 Sammanställning av textanalyser 

Nedan följer en sammanställning av textanalysens resultat i form av figur 1 samt tabell 3 och 4. 

Figuren och tabellerna syftar till att visa analysens variation, och fungerar som en sammanställning. 

Nominalfraser och satsförkortningar förekommer inte då de varit svåra att rättvist kategorisera och 

omvandla till konkret data. 

     Figur 1 visar en sammanställning över andelen subjektsfundament, ettordsfundament och 

bisatser i elevtexterna. Figuren visar att subjektsfundamenten i relation till ettordsfundamenten 

varierar i antal, oavsett betyg. Vad vi däremot finner är att det i text 5 förekommer minst antal 

ettordsfundament. I text 2 och 4 är ettordsfundamenten vanliga men de består samtidigt av ett lågt 

antal subjektsfundament. Antalet bisatser är högst förekommande i text 5, medan de varierar till 

antalet i övriga texter.  Figur 1 visar, med undantag för text 5, att resultatet varierar i samtliga texter 

oavsett betyg, vilket även framgår av textanalyserna.  
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Figur 1. Sammanställning och jämförande värden i procent av samtliga texters subjektsfundament, ettordsfundament 

och antal bisatser i relation till huvudsatser.  

 

 

Tabell 3 och 4 visar tillsammans samtliga texters två beräkningar av nominalkvoten, och 

differensen mellan dem.  
 

Tabell 3: Sammanställning över texternas nominalkvot från skola 1 

Text Årskurs Betyg NQ (Totalt) NQ (Utan egennamn) Differens 

1 9 G 0.55 0.44 0.11 
2 9 G 1.34 0.78 0.56 
3 9 VG 1.42 1.22 0.20 
4 9 VG 1.0 0.91 0.09 
5 9 MVG 0.69 0.62 0.07 

 

 
Tabell 4: Sammanställning över texternas nominalkvot från skola 2 

Text Årskurs Betyg NQ (Totalt) NQ (Utan egennamn) Differens 

6 9 G 0.98 0.68 0.3 
7 9 G 0.81 0.51 0.3 
8 9 G 0.87 0.55 0.32 
9 9 VG 0.76 0.49 0.27 
10 9 VG 0.79 0.58 0.21 
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Av tabell 3 och 4 framgår att differensen mellan den totala nominalkvoten och beräkningen utan 

egennamn är som lägst i de högst bedömda texterna. I tabellerna framgår även att nominalkvotens 

värde varierar, oavsett betyg, och det är endast i tabell 3 vi ser att text 2 och 3 överstiger 1.0 vilket 

innebär att texterna innehåller fler substantiv än verb. Tabellerna visar även att åtta av tio texter kan 

anses vara verbala, det vill säga de har en nominalkvot under 1.0. 

 

4.3 Intervjuer 

Intervjuerna presenteras under varsin rubrik och är återgivna i form av referat där namnen är 

fingerade. 

 

4.3.1 Skola 1. Intervju med Sofia 

• Hur arbetar du med skrivundervisningen? 

Sofia svarar att eleverna utvecklas som skribenter om skrivuppgiftens instruktioner är tydliga och 

om skrivandet ses som en process. Dessutom understryker hon att samtliga uppgifter ska vara 

”roliga” och hon påpekar att ämnet ska ha en personlig anknytning till eleven: ”Tycker de om 

hockey bör de skriva om hockey”. Utgångspunkten är att skrivandet ska uppfattas som lustfyllt och 

individinriktat.  

     Enligt Sofia ställs eleverna ibland inför lustfyllda övningar de inte är beredda på, eftersom hon 

anser att eleverna inte bör uppfatta skrivandet som påtvingat. Skrivövningarna är därmed både 

planerade och oplanerade.  

     Hon påpekar att svårigheten i undervisningen inte är att stimulera de motiverade eleverna, det är 

snarare en utmaning att stimulera de omotiverade. Däremot anser hon att de motiverade eleverna 

bör uppmuntras till att skriva mer.  

     Alla texter ska enligt Sofia inte vara betygsgrundande. I början av en skrivprocess är det viktigt 

att eleven ges positiv respons för att på så sätt känna skrivlust.  

     De flesta texter eleverna skriver ingår i en kontext där det finns ett givet tema och där de 

genretypiska dragen är kända. Anledningen är att fantasi inte ska vara ett krav.  

     Sammanfattningsvis ska det finnas en given kontext för skrivundervisningen och eleverna ska 

skriva kontinuerligt. Skrivundervisningen handlar enligt Sofia om att: ”skriva ofta, skriva mycket 

och inte bli jättekritiserad på allt du skriver utan tycka att det är kul”. 
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• Arbetar du med skrivning som en process? 

•  Arbete med respons? Testat? Om inte, vad beror det på? Kopplat till att det 

inte finns datorskrivna texter? Andra orsaker? 

Sofia framhåller att skrivundervisningen är processorienterad vilket innebär att eleverna ofta får 

diskutera kring den aktuella texten, uppgiften och ämnet. När processen påbörjats ges det möjlighet 

till respons, men hon framhåller att det inte ses som ett krav. Därför väljer många elever att avstå 

från den. Hon kan dessutom inte se om det låga intresset för respons beror på om texterna är dator- 

eller handskrivna, vilket tidigare var hennes uppfattning.  

  

• Inom vilken texttyp/genre skriver eleverna? Finns variation? 

Det finns variation av genrer och texttyper eleverna skriver inom. De mest förekommande är 

argumenterande och reflekterande texter så som artiklar, insändare, krönikor och debattartiklar. Alla 

är exempel på genrer Sofia anser att eleverna bör behärska. Eleverna bör enligt henne tränas i att 

behärska så många typer av texter som möjligt och hon drar paralleller till yrkeslivets krav på 

flexibelt skrivande. Hon poängterar därför att berättande texter inte är vanligt förekommande i 

skrivundervisningen. Dessutom framhåller hon att elever tycks finna skrivandet mer lustfyllt om 

deras texter har en autentisk mottagare.  

 

• Vad är viktigast när du bedömer elevernas texter? Hur och varför? Används be-

tygskriterier, hur är dessa utformade? 

Vid bedömning studerar Sofia textens tydlighet, dess stringens, textens variation i meningsbyggnad, 

elevens ordval och språklig korrekthet. Med textens tydlighet menar hon att berättelsens 

uppbyggnad ska vara tydlig för läsaren, och den ska följa en röd tråd. Antalet skrivna sidor är inte 

relevant. Läsaren ska heller inte ledas in på sidospår; därför är stringensen viktig. Vidare ska textens 

meningsbyggnad vara varierad och meningarna ska till exempel inte frekvent inledas med subjekt. 

Eleven bör även använda relevanta begrepp i förhållande till textens syfte. Ordvalet är därför 

viktigt. Vad gäller den språkliga korrektheten menar Sofia att den inte är ”så himla viktig 

egentligen”. Eleverna ska kunna stava, men Sofia påpekar att så länge de kan förklara stavfelen så 

tyder det på att de kan skriva.  

     Betygskriterierna för alla skrivuppgifter är kopplade till Lgr11. De är även nedskrivna i samband 

med skrivuppgiften vilket gör att de blir tydliga för eleven.   
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• På vilket sätt har du analyserat de bedömda elevtexterna som vi tagit del av?  

I texterna har Sofia undersökt om det finns en kronologisk berättelse, en början, en mitt och ett slut. 

Dessa delar, samt att eleven behärskar de genretypiska dragen är enligt henne grundläggande för en 

godkänd text.  

      För de högre betygen krävs ett varierat och korrekt språk och det ska vara tydligt vad eleven vill 

säga med sin text. För betyget Mycket Väl Godkänd ska det även finnas ett personligt 

förhållningssätt till texten; texten ska vara ”originell”. Sofia vill att språket ska möjliggöra att 

eleven kan uttrycka sina känslor. Dessutom ska texten vara tydlig, ha korrekt meningsbyggnad och 

det ska vara ”rätt ord på rätt plats”. 

 

• Arbetar ni på skolan någon gång med medbedömning?  

Sofia nämner att lärarna har arbetat med medbedömning tidigare, men i nuläget förekommer inte 

den typen av aktivitet. När de arbetade enligt denna metod innefattade den kollegors synpunkter och 

det var således inte en uttalad pedagogik. Anledningen till att medbedömningen upphörde var 

meningsskiljaktigheter då åsikterna gick isär vid bedömning av texterna. Sofia vittnar emellertid om 

att eleverna efterfrågat medbedömning då de inte ansett att betyget var rättvist. 

     När bedömningen av en elevtext genomförs erkänner Sofia att hon ibland har förutfattade 

meningar om eleven. Dessutom kan de elever som uppfattas som svaga ibland få ett högre betyg då 

hon är upprymd över deras framsteg, men överlag anser hon att eleverna oftast placeras in i ett fack 

där ”du skriver så och du skriver så” är den vanligaste hållningen. 

 

• Hur arbetar eleverna med grammatik? Får de kommentarer i sitt skrivande som kan 

knytas samman med grammatik? 

Sofia menar att det inte är hållbart att undervisa i grammatik då den inte fyller någon funktion, 

dessutom är grammatikundervisning något negativt och tabubelagt inom kollegiet. Hon påpekar att 

det inte finns ett gemensamt språk om språket och hon kan därför inte använda begreppet ”bisats” 

när hon vill be en elev omformulera en mening. Detsamma gäller begrepp som nominalfraser och 

fundament. Istället väljer hon att be eleven titta på meningen och försöka omformulera den.  

 

• Undervisar du om t.ex. nominalfraser? Fundament? Användandet av bisatser och 

satsförkortningar? 

Sofia förklarar att eleverna får arbeta med att bygga ut meningar, men hon nämner dock inte 

begreppet nominalfraser. Språket blir på detta sätt mer ”blommande” och användbart. 
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• Vad ingick i din lärarutbildning vad gäller redskap vid textanalys? 

Sofia känner igen begreppen vi använder i denna studie och berättar att de förmodligen ingick i en 

kort grammatikkurs under hennes lärarutbildning, men hon framhåller att hon varken fått 

användning av begreppen eller den grammatik hon lärde sig på kursen.  

 

• Används någon form av grammatisk textanalys som bedömningsunderlag?  

När hon bedömer en text använder hon inte någon mall för textanalys utan studerar istället texten på 

meningsnivå med hjälp av hennes ”känsla”.  Hon kan därför inte påstå att bedömningen grundar sig 

på någon grammatisk analys. Att förklara för eleven att texten saknar bisatser skulle enligt Sofia 

inte stödja elevens skrivutveckling. Men att implementera begreppen i undervisningen, så att 

eleverna blir bekanta med dem, är någonting hon aldrig reflekterat över. Istället bedömer och läser 

hon texterna efter beprövad erfarenhet och rutin. Eleverna får sedan kommentarer i form av 

utvecklingsområden kring textens stilistiska och språkliga uppbyggnad.  

 

• Kan du konkret visa en elevs skrivutveckling vid exempelvis ett utvecklingssamtal? 

Finns det konkreta verktyg för det?  

Genom att visa texter eleven producerat kan man enligt Sofia se den skriftspråkliga utvecklingen, 

men det finns sällan tid till att göra det. Hon skulle däremot föredra att möjliggöra detta. Helst ska 

redovisningen av elevens skrivutveckling vara tidseffektiv med tanke på den lilla tid som ges åt 

svenskämnet under utvecklingssamtalet. 

 

4.3.2 Skola 2. Intervju med Karin 

• Hur arbetar du med skrivundervisningen? 

Karins skrivundervisning grundar sig i synen på skrivandet som en process, ett processorienterat 

skrivande, där hon bland annat ger respons till eleverna. Hon nämner också att eleverna har testat 

att ge respons till varandra, men att det inte är något som hon arbetar med just nu. Karin påpekar att 

det är obligatoriskt för alla elever att lämna in sina texter för respons.  

     Kravet för vilken textmassa som förväntas av eleverna är något som ökar med ålder, vilket även 

gäller kravet på grammatikkunskap. Hon förklarar att utvecklingen syns först nu när eleverna går i 

årskurs nio; hon har haft eleverna i fyra år. Skrivutvecklingen blir synlig först när eleven skapar en 

text, vilket ofta var ett vanligt problem i tidigare år då eleverna inte skrev så mycket. Karin menar 

att det i början av skrivundervisningen inte är viktigast vad eleverna skriver, utan att de skriver. 
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Mängden text spelar enligt Karin ingen roll i början av skrivutvecklingen och hon anser att 

skrivandet initialt ska vara kopplat till något lustfyllt. Det är därför viktigt att hitta individanpassade 

skrivämnen som lärare. 

     Vidare förklarar hon att de går igenom genretypiska drag i samtliga textgenrer och ger/visar 

olika exempel från litteratur. Hon visar exempelvis hur en berättelse kan byggas upp och avslutas. 

Hon påpekar även att alla texter inte betygsätts. Det är den slutgiltiga texten efter responsen som 

bedöms och betygsätts.  

     Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna får undervisning i genretypiska drag, den tilltänkta 

textens disposition och att skapandet är en process. Det är för Karin dessutom viktigt att eleverna 

känner lust till att skriva och därför handlar hennes undervisning till en början om att försöka ge 

mycket positiv kritik.  

 

• Arbetar du med skrivning som en process?  

Karins skrivundervisning grundar sig på en uppfattning om att skrivandet måste ses som en process 

där eleverna får möjlighet att bearbeta sina texter på något sätt. Responsgivandet är i hennes 

undervisning obligatoriskt. 

 

• Arbete med respons? Testat? Om inte, vad beror det på? Kopplat till att det inte finns 

datorskrivna texter? Andra orsaker? 

Som tidigare nämnts arbetar Karin med att ge respons på elevernas texter. De flesta elever i Karins 

klass skriver sina texter för hand och eftersom inlämning för respons, och bearbetning av den, är 

obligatoriskt kan det heller inte påvisas något samband med att responsprocessen skulle vara 

vanligare med datorskrivna texter. Karin tror dock att datorskrivna texter möjligtvis kan underlätta 

för eleverna.  

 

• Inom vilken texttyp/genre skriver eleverna? Finns variation? 

Enligt Karin finns det viss variation av vilka texter eleverna får skriva. Vanligast är den berättande 

texten men eleverna har också skrivit krönikor, artiklar, noveller, insändare och debattartiklar. Hon 

förklarar att variationen av texttyper ökar i årskurs nio främst med anledning av det nationella 

provet i svenska där eleven förväntas kunna producera olika typer av texter. Hennes uppfattning är 

även att elever som tidigare urskilts som svaga nu börjat skapat intresseväckande krönikor och 

börjat producera texter mer lustfyllt. Detta kan enligt Karin bero på att krönikor ligger rätt i tiden 

och anses av eleverna som en trendig genre.   
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• Vad är viktigast när du bedömer elevernas texter? Hur och varför? Används be-

tygskriterier, hur är dessa utformade? 

Viktigast vid Karins bedömning är textens struktur och disposition, dess inledning, handling och 

avslutning. Hon tittar även på textens tempus och om den är grammatiskt korrekt.  

     Skolan har arbetat fram lokala kursplaner och betygskriterier som är skapade utifrån den 

nationella kurs- och läroplanen. Det är bland annat dessa betygskriterier Karin grundar sin 

bedömning på. Vissa skrivuppgifter får dock specifika kriterier för den enskilda uppgiften, vilka 

hon förtydligar ändå kan kopplas ihop med de övergripande kriterierna. Enligt Karin får eleverna 

vid mer krävande skrivuppgifter, som i exempelvis krönikor, också ta del av betygskriterierna för 

de olika betygen.   

 

• På vilket sätt har du analyserat de bedömda elevtexterna som vi tagit del av? 

Karin förklarar att hennes texter är mer allmänt bedömda efter känsla och erfarenhet än efter 

specifika kriterier.  

 

• Arbetar ni på skolan någon gång med medbedömning?  

Medbedömning förekommer endast vid rättning av nationella prov, där svårbedömda texter 

diskuteras och medbedöms. I övrigt förekommer inte den typen av bedömning.  

    Karin menar att medbedömning är väldigt givande och hon skulle gärna arbeta mer med det. 

Däremot påpekar hon att viss oenighet uppstår eftersom subjektiv bedömning är vanlig, om inte 

ofrånkomlig.   

 

• Hur arbetar eleverna med grammatik? Får de kommentarer i sitt skrivande som kan 

knytas samman med grammatik? Varför inte? 

Arbetet med grammatik fortgår under hela högstadiet där Karin i undervisningen tar upp ordklasser 

och satslära och hon kommenterar till viss del det grammatiska i elevtexterna. Hon gör dock inga 

djupare nedslag i bedömningen eller i responsen. I grammatikundervisningen används även 

autentiska texter som vanligtvis är skönlitterära där eleverna ska arbeta med satslära och plocka ut 

ordklasser.  
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• Undervisar du om t.ex. nominalfraser? Fundament? Användandet av bisatser och sats-

förkortningar? 

Begreppet nominalfraser är för Karin inte bekant, men hon vet vad det innebär: ”attribut till 

substantivet”. I undervisningen benämner hon det istället som ”huvudord och attribut” när hon vill 

belysa dessa. För eleverna förklarar hon att substantivet/huvudordet kan byggas ut med flera 

attribut. 

     Begreppet fundament känner hon inte heller till. Men efter en kort förklaring anser hon ändå att 

hon tar upp det i sin undervisning, där hon lyfter fram att eleverna ska försöka variera meningarna.  

     Huvudsatser och bisatser går Karin också igenom i sin undervisning även om det inte är något 

djupgående inslag, vilket även gäller satsförkortningar. Hon använder inte begreppet 

satsförkortning utan uppmanar istället eleverna att skriva mer koncentrerat.  

 

• Vad ingick i din lärarutbildning vad gäller redskap vid textanalys? 

Varken ”verktyg” eller hjälpmedel för djupare textanalys förekom under Karins lärarutbildning.  

 

• Används någon form av grammatisk textanalys som bedömningsunderlag?  

Det förekommer ingen form av grammatisk textanalys som underlag vid bedömning. 

 

• Kan du konkret visa en elevs skrivutveckling vid exempelvis ett utvecklingssamtal? 

Finns det konkreta verktyg för det?  

Karin förklarar att eleverna sparar alla texter från hela högstadiet och med hjälp av texterna kan hon 

tydligt visa en elevs skrivutveckling genom att exempelvis jämföra meningsbyggnaden från olika 

texter.  

 

5 Diskussion av resultat 
I följande avsnitt diskuterar vi resultaten av studien och jämför med tidigare forskning. Vi 

diskuterar först resultaten från textanalyserna och därefter intervjuerna. Varje del avslutas med en 

sammanfattning baserad på resultatet kopplat till studiens syfte. 
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5.1 Textanalyser 

Textanalyserna gav varierade resultat, vilket framgår av figur 1, och vi har inte kunnat visa att 

analysen enskilt fungerar som bedömningsunderlag. Vi har valt att inte värdera lärarnas bedömning 

eftersom vi inte haft tillgång till betygskriterierna. 

     Vad vi däremot kunnat konstatera är att väl utbyggda nominalfraser, hög variation av fundament 

och subjunktioner återfinns i texterna med högre betyg. Vidare är vår uppfattning att en bedömning 

bör innefatta flera perspektiv och infallsvinklar för att man ska få ett helhetsgrepp om texten. En 

likartad uppfattning har även Östlund-Stjärnegårdh (2002) som påpekar att det krävs både 

kvalitativa och kvantitativa textanalyser för att avgöra en texts kvalitet och betyg. Studiens 

analysverktyg har ändå förtydligat och konkretiserat en texts styrkor och svagheter. 

     Beräkningen av textens nominalkvot har inte kunnat visa något samband med dess betyg. 

Anmärkningsvärt för samtliga texter är dock att nominalkvotens värde synliggjort texternas 

upprepande av egennamn. Tabell 3 och 4 visar också att texterna med högre betyg har en låg 

differens mellan de två beräkningarna, vilket kan förklaras med att eleven varierar användandet av 

pronomen och egennamn. I de övriga texterna är differensen istället hög på grund av högre andel 

egennamn.  

     Majoriteten av texterna, åtta av tio, har en övervikt av verb och får därmed talspråkliga drag. Vi 

är medvetna om att användandet av verb och substantiv kan variera beroende på genre. Texter av 

skönlitterär stil tenderar vara mer personliga och rika på verb, och om analysen gjorts på 

argumenterande eller utredande texter kanske samma elever skrivit på annat sätt.  

     Nominalfraserna återfinns i samtliga texter, men det är endast i några texter med högre betyg 

som de väl utbyggda och välformulerade förekommer. Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2005) 

menar att elevens ordförråd är viktigt då denne skapar meningar rika på information. I text 3, 4 och 

5 använder eleven en variation av attribut till huvudorden och visar därför enligt oss ett mer 

utvecklat ordförråd.  

     Resultatet av analysen visar att det inte är andelen ettordsfundament i sig som indikerar något 

samband med betyg. Det är snarare relationen mellan korta fundament och andelen 

subjektsfundament som tyder på vissa samband. Vi kan se att andelen ettordsfundament är lägst i 

text 5, vilken är bedömd som Mycket Väl Godkänd. Texten visar å ena sidan en hög andel korta 

fundament, men innehåller å andra sidan en låg andel subjektsfundament vilket skapar variation av 

ettordsfundamenten. Betyget är alltså beroende av variationen av subjekt i fundamenten, och en hög 

andel ettordsfundament behöver inte i sig resultera i ett lägre betyg, vilket kan ses i text 5. 

Dessutom kan vi, i likhet med Hultman & Westman (1992), i text 5 ana ett samband mellan andelen 

två- och flerordsfundament och högre betyg. De hävdar att texter som innehåller en majoritet av 
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två- och flerordsfundament genererar högre betyg. Vi kan i vår tur däremot inte visa ett enhetligt 

samband mellan andelen subjektsfundament och betyg, vilket är tvärtemot Östlund-Stjärnegårdhs 

(2002) ståndpunkt. Vår undersökning visar istället ett visst samband mellan variationen av 

fundament och texternas betyg. 

     Variationen av bisatsens placering visar sig även i antalet längre fundament och återfinns med 

störst koncentration i texterna med högre betyg. I analysen av text 5 framgår att 

flerordsfundamenten utgör en stor andel och bisatserna placeras bland annat som fundament. Vi kan 

därför ana att användandet av bisatser står i viss relation till textens betyg om de även placeras som 

fundament. 

     I motsättning till vår uppfattning redogör både Hultman & Westman (1992) och Östlund-

Stjärnegårdh (2002) för att antalet bisatser inte har något samband med betyg. Båda menar 

dessutom att antalet varierade subjunktioner inte tyder på högre betyg. Vi kan däremot inte urskilja 

detta samband, men vi kan samtidigt inte fastslå att det skulle vara på motsatt vis då vår analys visar 

varierade resultat och grundar sig dessutom på ett tunt undersökningsmaterial. Vad vi däremot kan 

se är att det i text 5 förekommer stor variation av subjunktioner, vilket går emot Hultman & 

Westmans (1992) och Östlund-Stjärnegårdhs (2002) resonemang. I övriga texter kan vi dock inte 

urskilja ett samband mellan variationen av antalet subjunktioner och texternas betyg.  

     Melin & Lange (2000) anser att satsförkortningar i allmänhet skapar en mer koncentrerad text, 

vilket även kan höja stilnivån, i synnerhet då eleven undviker upprepningar. Alla texter i studien har 

satsförkortningar som är svåra, om inte omöjliga, att avgöra om de är medvetet konstruerade eller 

ej. Det kan ändå tyda på en viss språklig mognad, om än omedveten. 

     Sammanfattningsvis tyder vår studie på att en grammatisk textanalys inte är hållbar som enskilt 

bedömningsunderlag, den lyfter däremot fram elevens svagheter och styrkor. Vår uppfattning av 

textanalyserna tyder dessutom på att variationen av de beräknade variablerna är av stor betydelse 

för en välskriven text, vilket tydligast framgår i text 5. 

 

5.2 Intervjuer 

Det framgår att lärarna Sofia och Karin arbetar efter grundtanken att eleverna ska få tillgång till 

genretypiska drag och det är därför viktigt med förarbete vid producerandet av en text. Båda anser 

även att skrivandet ska vara förknippat med något lustfyllt. I likhet med Bergöö, Jönsson & Nilsson 

(1997) använder lärarna bland annat litteratur som exempel för att eleverna ska bilda sig en 

uppfattning om genretypiska drag och textens disposition. Bergöö m.fl. förklarar i enlighet med 

lärarna att gemensamt lästa romaner eller bekantskapen med en berättelse kan vara en utgångspunkt 

vid skapandet av en text. Dessutom skriver Hoel (2001) att kontakten med den litterära världen och 
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mängden exempel är positiv för elevens skrivutveckling. Vi ser här att Sofia och Karin arbetar efter 

metoder som enligt forskningen leder till en positiv skrivutveckling. 

     Respons har enligt Norberg Brorssons (2007) forskning stor inverkan på elevers skrivutveckling 

och bör därför vara av hög kvalitet. Både Sofia och Karin arbetar med respons, om än i varierad 

utsträckning. Sofia använder inte respons som något obligatoriskt medan Karin ser det som ett krav. 

Karin nämner däremot att hon inte gör några preciserade kommentarer kopplade till grammatik i 

varken bedömningen eller responsen. Detsamma gäller Sofia som anser att grammatik inte fyller 

någon funktion och hon kommenterar därför inte elevtexter med grammatiska begrepp. Det framgår 

istället att eleven får studera specifika meningar och försöka utveckla dem. Hon är emellertid 

bekant med våra analysbegrepp men menar att hon inte har någon användning av dem. Karins 

känner å ena sidan inte till begreppen, men hon undervisar å andra sidan om grammatik, men 

använder den inte i sin respons. 

     Det framgår att Sofia i likhet med Brodow m.fl. (2000) delar uppfattningen om att eleven bör 

reflektera över sitt eget skrivande. Brodow m.fl. framhåller även vikten av att eleven måste kunna 

analysera sin egen text och bör därför ges verktyg till det. Genom att behärska dessa verktyg ges 

eleven möjlighet att förstå textens grammatiska uppbyggnad. De anser därför att eleven behöver ett 

språk om språket, metaspråk. Sofia är medveten om verktygen men använder dem inte i sin 

undervisning.  

     Karin, som undervisar i grammatik, utnyttjar den inte som ett autentiskt redskap, vilket Brodow 

m.fl. anser är en nyckel för språkutvecklande undervisning. Vidare menar han att 

grammatikundervisning som bygger på klassiska typexempel inte är idealisk. Eleverna måste enligt 

honom lära sig applicera grammatikkunskapen på sina egna texter för att på så sätt få en korrekt 

bild av hur språket ser ut. Tilläggas bör att Karin har sparat samtliga elevers producerade texter, 

men utnyttjar inte möjligheten att använda dem. Texterna syftar möjligtvis till att synliggöra 

elevens skrivutveckling. Genom att jämföra elevens texter anser både Karin och Sofia att de kan 

visa elevens skrivutveckling. 

     Varken Sofia eller Karin använder en grammatisk textanalys som bedömningsunderlag. De utgår 

istället från, i likhet med Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2005) och Östlund-Stjärnegårdh (2002), 

den vanligast förekommande textanalysen som innefattar: innehåll och textanvändning, disposition, 

språk och stil, röd tråd och meningsbyggnad. I likhet med Melin & Langes (2000) stilanalys 

använder lärarna allmänspråkliga uttryck och helhetsbilder av texten vid bedömning. Detta är enligt 

oss inte felaktigt, men vi anser att lärare även bör se till den grammatiska uppbyggnaden för att få 

en mer objektiv helhetsbild. 

     Objektiviteten är eftersträvansvärd i bedömningen då både Sofia och Karin bekräftar att 

subjektiva värderingar ofta förekommer. Östlund-Stjärnegårdhs (2002) studie visar dessutom att 
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objektiva bedömare ofta underkänner texter som bedöms vara godkända, vilket kan bero på att 

lärare väger in subjektiva värderingar. Sofia och Karin menar att det existerar ett synsätt där svaga 

elever är svaga och duktiga elever förblir duktiga, och syftar även på att det förekommer 

förväntningar som kan vara missvisande och orättvisa för eleven. 

     Sammanfattningsvis visade intervjuerna att grammatisk textanalys inte används, varken i 

undervisning eller vid bedömning. Vi kan däremot konstatera att både Sofia och Karin utnyttjar 

olika textexempel från bland annat skönlitteratur i sin undervisning vilket forskning visat vara 

positivt. Intervjuerna tyder även på att lärarna inte använder grammatiska begrepp i sin respons, där 

vi istället tolkar att de ger mer övergripande kommentarer på elevens text.  

 

6 Avslutande kommentarer 
Att använda ett konkret och tydligt språk om språket med eleverna är enligt Brodow m.fl. (2000), 

Hoel (2001) och Norberg Brorsson (2007) en betydande förutsättning för elevers skrivutveckling. 

En grammatisk textanalys fungerar mot denna bakgrund inom flera användningsområden. Den kan 

på ett tydligt sätt visa elevens progression, styrkor och utvecklingsområden och även leda till att 

responsen blir mer konstruktiv. Men för att responsen ska bli så mottagarvänlig som möjligt måste 

eleven även få tillgång till textanalysens begrepp och förstå dess innebörd. Vi anser därför att det är 

av yttersta vikt att implementera analysbegreppen i svenskundervisningen så att eleverna kan 

analysera sin egen text. På så sätt synliggörs skrivutvecklingen även för eleven. Vår uppfattning är 

emellertid att analysen och termerna vanligtvis uppfattas som svåra att förstå, i synnerhet för 

eleven. Men eftersom begreppen preciserar och belyser en texts styrkor och svagheter kan lärare 

och elever föra en tydligare kommunikation - om båda behärskar dem - och svävande kommentarer 

kan därmed upphöra. Dessutom påpekar Norberg Brorsson (2007) att elever efterfrågar utmaningar, 

mer krävande uppgifter och mer inflytande över sitt eget skrivande.  

     Sammantaget visar studien att den grammatiska analysmetoden förtydligar textens uppbyggnad, 

och den kan med ett gemensamt språk om språket användas till mer konstruktiv respons och 

tydligare dokumentation av elevens skrivutveckling. Med ett metaspråk kan därför 

skrivundervisningen bli konkret och responsen mer tydlig. 

  

6.1 Forskningsprocessen 

Vårt arbete kretsade till en början kring att finna belägg för om en grammatikanalys var möjlig som 

komplement eller underlag till bedömning, och vi samlade därför in elevtexter från två skolor. Valet 
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av två skolor, istället för enbart en, grundade sig i uppfattningen att en grammatikanalys kunde 

motiveras i bedömningssyfte då vi anade att betygsnivån skulle variera beroende på vilken skola 

och klass texterna var skrivna i. Det var även mot denna bakgrund vi valde att boka in ett 

intervjutillfälle med respektive lärare för att diskutera hur de bedömt elevtexterna vi tagit del av. 

     Under analysprocessen av elevtexterna upptäckte vi texternas konstruktion, och när 

byggstenarna uppenbarades i konkret form kände vi hur analysverktygen fick ett självklart 

användningsområde inom respons och undervisning, snarare än som betygsgrundande underlag. 

     Vi frågade runt i vår omgivning om vilka kommentarer, vilken typ av respons och minnen de 

hade från skoltidens svenskundervisning, och alla var överens. Vaga och diffusa kommentarer som 

att stycken och meningar borde skrivas om, ses över, omformuleras och utvecklas var ofta 

förekommande. Positiva kommentarer som ”ett blommande språk”, ”du formulerar dig väl med god 

variation” och ”du har ett rikt och varierat språk” var omdömen vi inte tidigare reflekterat över. Vi 

förklarade analysbegreppens innebörd för de tillfrågade och fick frågan: ”Varför fick man inte lära 

sig det där?”, vilket var precis den uppfattning som vi hade efter analysarbetet.  

     Valet av metod och arbetsmaterial anser vi fungerade i förhållande till studiens huvudsyfte. Vi är 

medvetna om att undersökningen kan genomföras med andra tillvägagångssätt och med ett större 

material. Vi fick dock svar på det vi ville undersöka samtidigt som nya användningsområden, som 

respons och metaspråk, lyftes fram. Därför anser vi att mer utförlig och preciserad forskning kring 

dessa områden vore intressant och betydelsefull. Det är ändå vår förhoppning att vi lyckats belysa 

viktiga aspekter inom svenskundervisningen och att fler studerande och verksamma lärare ska dela 

vår uppfattning om betydelsen av ett metaspråk, och därmed undvika vaga kommentarer likt ”Du 

har ett rikt och varierat språk”.  
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Bilaga 1 

Text 1 

Tusen och en natt 

Presidenten och hans betjänt hade en kväll klätt ut sig till i kostymer och gått ut i Washington för att 

se vad som hände ute i staden. När betjänten kom fram till en uteliggare frågade plötsligt 

uteliggaren efter pengar, betjänten gav då uteliggaren pengar men när han skulle dra undan handen 

höll då uteliggaren fast den och sa ge mig en smäll för att jag är så oförskämd.  

När då betjänten insåg att han inte skulle komma loss på något annat sett än att slå till honom gjorde 

han de. Presidenten som hade gått i förväg sa till betjänten när han kom gåendes att ta med 

uteliggaren hem. Senare på kvällen när de hade kommit fram till det vita huset där presidenten 

bodde frågade han ute liggaren varför han hade bett om en smäll svarade han att han förtjänade de 

eftersom han var så snål och girig.  

-Jag kunde en gång i tiden ha blivit den rikaste i världen, började han. 

- Hur kommer det då sig att du är en fattig uteliggare nu? Undrade presidenten. Jo för att en gång 

för länge sedan ägde jag 80 lastbils vagnar. 

Jag hade fått i uppdrag att köra material och saker som skulle säljas till ett samhälle långt bort där 

de inte hade speciellt mycket pengar. Jag åkte då dit och sälde allting och när jag var på väg hem 

genom ett land fullt av öde fabriker kom jag till en liten pub som låg bakom en nerlagd fabrik. Jag 

tänkte vem i hela friden skulle vilja ta en öl här? Jag gick då in för att kolla om det var någon där.  

En ensam liten man satt vid ett bord i hörnet av puben och eftersom det bara var vi där så kom vi i 

samspråk ganska snabbt. Vi pratade väldigt länge och vi kom bra överens. Tillslut berättade han att 

han visste han vart det fanns väldigt mycket olja gömt och han frågade om jag ville ta dit mina 

lastbilsvagnar så vi kunde hjälpas åt att ta hem oljan. Jag blev då överlycklig och sade till honom att 

om han visade mig vart det var så skulle han få en lastbil med olja.  

- Skojar du med mig eller, skrattade han. 

- Du är nog den girigaste och oförskämdaste personen jag någonsin har träffat , sade han.  

- Jag ska ha minst 40 stycken för att jag ska visa dig!  

Jag var då tvungen att acceptera detta.  

När vi kom fram till platsen skrek den lilla mannen någonting på finska och en stor dörr öppnades 

på en fabrik. Vi gick då in där och började plocka på oss dyrbarheter. På morgonen där på hade vi 

fyllt alla lastbilar. Mannen stoppade då ner handen i en sönder sparkad dator som stod innanför 

dörren och tog upp en liten fjärkontroll. Efter denna händelse förklarade han för mig att jag skulle 

åka åt öster och han åt väster. Jag gjorde då som han sa men efter ett tag kunde jag inte tänka på 
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något annat än att jag ville ha mer. Jag vände då och körde ifatt honom och bad om att jag skulle på 

20 lastbilar till. Han gick då med på de och jag fortsatte min färd. Efter ytterligare ett tag kunde jag 

inte behärska mig och ville ha mer så jag gjorde samma sak igen. Nu hade jag alla lastbilar och han 

inga. Efter ytterligare ett tag kom jag på fjärkontrollen han hade tagit upp ur datorn. 

Jag var nu tvungen att ha den med och när jag frågade honom vad det var så svarade han att om 

man strök den mot vänstra ögat såg man alla skatter som fanns, då bad jag honom göra det och han 

utförde min begäran. Så sant som det var sagt, jag såg alla skatter i hela världen. Jag frågade då 

honom vad som hände om man strök den mot högra öga. Han svarade då att man skulle bli blind. 

Jag trodde absolut inte på detta och jag var helt säker på att man skulle få alla skatter om man strök 

den mot högra så jag befallde honom att göra de. Allting blev mörkt. Han hade rätt, jag var blind. 

Han tog då alla vagnar och åkte sin väg. Jag hade ingenting kvar. Tillslut åkte en bil förbi och såg 

mig stappla runt. Han tog med mig till Washington och jag var tvungen att börja tigga. Efter allt det 

här bad jag alla som gav mig pengar att slå mig så jag skulle straffas för att jag var så girig.  

Presidenten tyckte nu synd så synd om honom så han gav honom ett eget rum i vita huset där den 

blinde kunde bo. 
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Bilaga 2 

Text 2 

Ali och gruvan i klipporna 

Det var en gång för länge sedan en man som hette Ali, han bodde i norra Egypten. En dag bestämde 

han sig för att ge sig ut på en resa i öknen mot norra delen av Egypten. Ali hade hört talas om en 

gruva som låg i ett klippområde med klippor i öknen. I gruvan fanns det guldpengar, juveler, 

smycke och massa annat. Han bestämde sig för att åka tidigt på morgonen dagen efter. 

Ali gick ut för att se vad som hände i staden, då fick han syn på Izhi och Mustafa, som var hans 

bästa vänner. De stod och diskuterade något som stod i tidningen, Ali gick fram till dem. 

− Hej, sa Ali. 

− Hej Ali, sa Mustafa och Izhi. 

− Är det något intressant i tidningen? Undrade Ali. 

Mustafa pekade på en bild som hörde till en artikel om gruvan i klipporna. 

− Gruvan verkar vara full med juveler, smycken, guldpengar och massa annat, sa Ali. 

− Ja visst, jag har inga andra planer, sa Izhi. 

− Inte jag heller, sa Mustafa. 

− Bra! Ska vi säga klockan7) Frågade Ali. 

Izhi och Mustafa nickade. 

− Hejdå sa Izhi och Mustafa. 

− Hejdå, ses senare, sa Ali. 

 

Klockan är snart sju och Ali gjorde sig i ordning för kvällen. Han tänkte berätta för Mustafa och 

Izhi om sina planer, eftersom dem var hans bästa vänner och han litade på dem.  

Det knackade på dörren. 

− Kom in, sa Ali. 

− Vi tog med oss lite öl, sa Mustafa och räckte över den lilla dunken till Ali. 

− Maten är strax klar, sa Ali. 

De satte sig vid bordet. 

− Är det någon speciell anledning till att du bjöd över oss på middag ikväll, undrade Izhi. 

− Ja, svarade Ali. Ni är mina närmaste vänner och jag litar på er. 

− Vi litar på dig också, sa Izhi. Så vad är det? 

− Jag hade tänkt åka till gruvan tidigt i morgon bitti och undrar om ni vill följa med? 
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− Det skulle vara kul, sa Mustafa. Men varför vänta tills imorgon fortsatte han. 

− Eller hur, varför inte åka ikväll, sa Izhi. 

− Det har ni rätt i, sa Ali. 

− Vi äter middagen och så åker vi efter det sa Mustafa. 

 

Nu är de klara och redo att ge sig av.  

Hoppas inget står i vägen för det här nu tänkte Ali tyst för sig själv. 

− Resan tar kanske 2 timmar, sa Izhi och startade bilen. 

Alla satt tysta, ingen sa något. De var alla förväntansfulla. Speciellt Ali han hade länge funderat på 

det här, men inte riktigt vågat men nu skulle han ta chansen. 

 

Nu var dem äntligen framme. De stirrade på varandra innan dem klev ur bilen. 

Bära eller brista tänkte Ali för sig själv. Dem gick fram till klipporna och Mustafa tryckte sin han 

mot en ljusblå fyrkantig glas skiva. Dörren öppnades och dem tog varsin fackla och gick framåt. 

De såg massor av guldpengar, smycken och massa andra saker. De plockade åt sig och lade ner det i 

sina säckar som dem hade med sig dem var väldigt stora för att dem skulle få med sig mycket saker. 

Efter en timme sa Ali: 

− Jag är klar nu. 

− Jag med, sa Izhi. 

− Då går vi innan någon annan kommer, sa Mustafa. 

Säckarna var tunga, dem hade fått med sig mycket saker. De gick ut ur gruvan och skyndade sig till 

jeepen. Dem satte sig i jeepen och hörde en annan jeep en bit bort och dem skyndade sig iväg för att 

inte den andra jeepen skulle se att dem hade vart där. 

 

Vi lyckades tänkte Ali när dem var på väg hem. 

Nu var dem på väg hem lyckliga, rika och mäktiga. En dröm i uppfyllelse för alla. 
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Bilaga 3 

Text 3 

Hisspojken 

Efter 6 år i branschen som hisspojke började Jack tröttna på sitt jobb. Hans dagar var alltid det-

samma, och inte ens hissturerna i en av New Yorks högsta byggnader väckte längre hans intresse. 

Jack jobbade på ett av de finaste och mäktigaste hotellen i hela USA, där kristallkronorna glänste i 

entrén och golven var gjorda av den finaste marmorn. 

Jack var alltid i tid, omtyckt av personalen och hade ett trevligt bemötande mot hotellgästerna.  

Men åren gick och Jack tappade sitt intresse för yrket. Bara av att se alla rika människor som såg 

lyx som sin vardag, gjorde Jack så avundsjuk att han ägnade stor del av sin tid till att dagdrömma 

om egen rikedom. 

 

En dag, som såg ut som alla andra, gjorde Jack sig i ordning för att gå till Jobbet. Han krängde på 

sig sin röda uniform samtidigt som han slängde i sig en smörgås. Vattenkammade en mittbena och 

knöt försiktigt de nypolerade, svarta skorna som han jobbat länge med kvällen innan. Det var inte 

speciellt långt till jobbet, men trots att han bodde mitt i stadens lite finare kvarter, var hans lägenhet 

trång och otrevlig. 

 

Senare på jobbet tyckte Jack att tiden kröp fram, men det var snart dags för lunch. Han såg fram 

emot rasten, men när det bara var ett fåtal minuter kvar klev chefens fru in i hissen, och doften av 

hennes parfym spred sig. 

 

- Vilken våning frun? frågade Jack, samtidigt som han rätade på ryggen. 

- Det borde väl du veta, snäste hon och tryckte på knappen med beskrivningen ”Chefens Kontor”. 

 

Lite snopen sjönk Jack ihop, besviken över den kortvariga konversationen. Han hade alltid gillat 

henne, fast tanken var livsfarligt! Hon var trotts allt chefens fru. 

Jack nöjde sig med att titta ut genom glasfönstret som sträckte sig längs husets sida. Han såg på 

människorna nere på gatan som bara krympte ju högre hissen kom. När det bara var ett fåtal vå-

ningar kvar ryckte hissen till och stannade helt. Jack suckade och förstod att hissen hade fått ma-

skinfel och hans lunch skulle bli fördröjd. 

 

- Det brukar ta sin tid för mekanikerna att få igång hissen, sa Jack samtidigt som han vände sig mot 
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chefens fru. 

 

Men det var något som inte stämde. Hon var röd i ansiktet och kippade efter luft, och precis innan 

hon föll ihop på golvet mumlade hon något om astma. Jack kände hur hans hjärta började bulta allt 

snabbare, och han kastade sig mot hennes lilla handväska och började rota efter en astmamedicin. 

Hon måste ha glömt den hemma tänkte han, men kom genast på att hon borde ha en extra uppe hos 

sin man.  

 

Då nödtelefonen var trasig och hennes mobil inte hade någon täckning, lyfte Jack bort den lucka 

som fanns i taket på hissen, och hävde sig upp. Det var inte långt kvar till nästa våning, men väg-

garna var klädda med livsfarliga elledningar och Jack var tvungen att vara väldigt försiktig. Han 

började klättra upp för en stege som satt fast på väggen, men skrek till då han skar sig på en vass 

metallkant. Såret blödde kraftigt men han hade inte tid att tänka på det då och fortsatte klättra. 

Väl uppe vid hissdörrarna började han bulta och ropade på hjälp. Jack väntade, men ingenting 

hände. Tillslut hörde han röster, och dörrarna bändes upp av en kofot som var till för sådana här 

tillfällen. Det tog inte lång tid innan han hunnit ut från hisschaktet och var på väg upp för trapporna 

till chefens kontor. Det var bara ett fåtal meter kvar till dörren, och Jack kände sig svimfärdig av 

smärtan i armen. Han slet upp dörren och stormade in i chefens rum. 

 

- Vad i..! sa chefen men blev avbruten. 

 

- Jag behöver din frus astmamedicin, på en gång! skrek Jack. 

 

De skyndade tillbaka till hissarna, och på vägen förklarade Jack kort för den skräckslagne chefen 

vad som hade hänt. Svettdropparna började rinna ner för chefens panna och när de var framme vid 

hissöppningen tvekade Jack inte en sekund. Han kände i fickan att han fortfarande hade astmamedi-

cinen med sig och uppmanade chefen att genast ringa en ambulans. Sedan började Jack klättra ner 

för hisstegen. Han befarade det värsta men hoppades att han skulle hinna i tid.  

Han fortsatte sedan försiktigt ner i hissen. Hjärtat bultade så snabbt att han såg vita blixtar framför 

ögonen. Chefens fru satt lutad mot hissväggen, och kämpade för att få luft. Jack lugnade ner sig lite 

när han såg att hon var vid medvetande och satte inhalatorn mot hennes mun.  

Hon andades in djupt och hostade sedan till lite lätt. Han talade lugnt till henne och sa att läkare var 

på väg. 

 

Senare på sjukhuset fick Jack reda på att chefens fru mådde bra, men var fortfarande i en lätt chock. 



 

 47 

Under tiden hade han fått sitt sår sytt och omlindat. Chefen hade förklarat att han ville tacka Jack på 

något sätt, men hur skulle förbli en hemlighet till morgondagen. Jack tog sig hemåt, men trots sina 

funderingar över vad chefen kan ha menat, somnade han snabbt. 

 

Nästa morgon gick Jack upp tidigt, gjorde sig frukost och började läsa ur en tidning som han hittat 

på en parkbänk. I en artikel stod det om en man som hade hunnit 10 miljoner dollar på lotteri, och 

Jack kände hur avundsjukan bara växte.  

 

På väg till jobbet njöt Jack av höstvindarna som piskade lätt i ansiktet, men han kunde inte släppa 

tanken på den där belöningen. Självklart skulle han inte förvänta sig speciellt mycket, eftersom Jack 

visste att chefen var en snål människa. 

Han tog hissen upp till chefens kontor och satte sig på en av stolarna som stod utanför dörren. Efter 

ett par minuter kom chefens sekreterare och bad Jack följa med in. 

 

Chefens kontor var inte så speciellt mycket större i förhållande till de andra kontoren i byggnaden. 

Men det var ändå något speciellt med rummet som gjorde det hemtrevligt. Där fanns en tavla med 

en vacker äng som motiv och han kände doften av rosor, som han sekunden senare upptäckte stod i 

en vas på skrivbordet. Men Jack blev ledd genom ytterligare en dörr, till ett betydligt större rum. 

Där inne fanns det både pool och biljardbord, men Jack riktade blicken mot en soffa som stod i ett 

hörn. Där satt chefen och smuttade på en drink, och pekade mot en fåtölj som Jack slog sig ner i.  

Därpå följde en lång diskussion om gårdagens händelser och chefen förklarade även att Jack hade 

visat sig tillitsfull och modig. Han skulle därför överlåtas chefsjobbet under ett par dagar, då chefen 

själv skulle iväg på en mycket viktig affärsresa. Jack förstod först inte ett ord av vad chefen hade 

sagt, men sedan började det klarna. Han fick simpla instruktioner, då endast ett par papper med in-

formation om bank-koder och blev tillsagd att hålla reda på dom. Precis innan Jack lämnade rum-

met hörde han chefen ropa. 

 

- Visar det sig att du är lika pålitlig som jag tror, väntar en karriär, bättre än du någonsin kan tänka 

dig. 

 

Jack vände sig om och tittade mot chefen, som bara log.  

 

Nästa morgon kom en limousine och hämtade upp Jack. Det var precis som i en dröm, och han fick 

frågan om han ville ha ett glas champagne. Han kände den svala drycken glida ner genom strupen, 

men det fick räcka med ett glas, tänkte han. Limousinen körde upp framför hotellets huvudentré och 
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Jack steg ur bilen. 

 

Jack blev förvånad när hissdörrarna öppnades. Chefen hade verkligen tänkt på alt, utbrast Jack med 

ett leende på läpparna när han såg en ny hisspojke, som nervöst frågade vilken våning som önska-

des. 

Den dagen hade Jack inte så mycket att göra, förutom att njuta av ett par simturer i den härligt sval-

kande poolen. Men Jack ville i alla fall visa sin goda vilja och började ta itu med räkningarna som 

skulle betalas. Mitt uppe i arbetet fick Jack en idé. När han såg alla dessa enorma summor kunde 

han inte släppa tanken på hur mycket pengar som hotellet egentligen omsatte. Han började titta i 

alla dessa papper och såg till sin förvåning att han hade tillgång till allting, ett par överföringar och 

han skulle vara ägare till flera miljoner, men Jack tvekade. Det var både kriminellt och han var nära 

på att bli befordrad till något som kunde vara varje mans dröm. Men trotts sitt förnuft tog girigheten 

över och Jack tyckte att några småsummor inte skulle märkas. 

Han hade ju faktiskt förtjänat dom! 

 

Det som Jack kallade småsummor, bara växte och efter ett par dagar kom chefen hem från sin resa. 

Han tackade Jack för det jobb han hade gjort och meddelade honom att han skulle få jobbet som 

chefens rådgivare, redan nästa dag, med förutsättning att allt hade gått bra. Men Jack bara log ner-

vöst. 

Den natten sov Jack inte mycket. Han ångrade vad han hade gjort men vågade inte berätta för nå-

gon, i hopp om att han kanske kunde slippa undan. Regnet piskade mot fönstret och han tyckte sig 

höra viskningar och han rös i hela kroppen. Han lovade sig själv att berätta för chefen vad han hade 

gjort, så med lite tur skulle han slippa ett hårt straff. 

 

Morgondagen kom, och Jack åt aldrig någon frukost. Han gick till jobbet, tog hissen upp till översta 

våningen och satte sig på samma stol som ett par dagar tidigare. Men det kom aldrig någon sekrete-

rare, så Jack reste sig upp och knackade på. Chefen satt i sin stol och snurrade en penna mellan sina 

fingrar, men slutade genast så han såg Jack. 

 

- Jag hade tänkt att ringa dig, mumlade chefen med en besviken ton. Jag har också kontaktat säker-

hetschefen och min advokat. 

 

Jack stod bara där och tittade ner i golvet. 

 

- Jag ger dig 2 möjligheter, sa chefen och tittade ut genom fönstret. Antingen behåller du de stulna 
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pengarna och jag tvingas ringa polisen, eller så lämnar du tillbaka dom till mig och slipper fängelse. 

 

Jack insåg nederlaget och förstod att han inte hade mycket till val. 

 

3 månader senare satt Jack hemma, arbetslös. Hela hans framtid som såg så lockande ut, med alla 

pengar och möjligheter, det blev ingenting kvar. Han hade förlorat mer än vad han ägde från början. 

Framförallt hade han svikit förtroenden och förlorat sin heder. Det sved.  
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Bilaga 4 

Text 4 

Den lilla mannen 

Det var en gång en man, Jack Gordon. Han var en trevlig man som tillhörde den rikare delen av 

New York-borna, och han var på väg hem från sitt arbete som advokat på en privat advokatbyrå där 

affärerna gick strålande. Han bodde i en mycket stor 1800-tals villa med stor fin trädgård en bit ut-

anför stan så han hade ganska långt till sin arbetsplats som låg mitt i New York. Därför tog han all-

tid tunnelbanan när han gick från och till sitt jobb. Han hade bara kommit halvvägs ner för den 

långa trappen till tunnelbanan när han såg hur mycket folk det var där nere. Det brukade förstås 

vara mycket folk, men inte så här mycket. Han tvekade för en sekund men fortsatte när han insåg att 

det var lika fullt på vägarna och han skulle aldrig få tag på någon taxi. 

Meter för meter tog han sig fram i vimlet av folk och det var så högljutt att han knappt kunde höra 

sina egna tankar. När han hade tagit sig förbi den trasiga och nerklottrade betalstationen och ett tio-

tal meter till hörde han någonting. Det lät som en röst. Den var mycket låg men på något sätt över-

röstade den allt folk som pratade och ljudet från rälsen som var tjugo meter bort. Han knuffade sig 

fram genom folkmassorna för att se vem eller vad det var som lät, och där, upptryckt mot väggen 

satt en lite, liten man i trasiga kläder med en kopp i handen och bad efter pengar av de förbipasse-

rande människorna. Vanligtvis brukade inte Jack bry sig om tiggare, men det var något speciellt 

med den här mannen. Jack kunde inte sätta fingret på var, men han tyckte att han hade sett honom 

någonstans tidigare. Jack stod en lång stund och funderade men han kunde inte komma på var han 

hade sett honom, så han fick helt enkelt fråga mannen om han hade någon aning om var Jack kunde 

ha sett honom. Mannen svarade med samma låga röst som innan. 

- Mitt namn är Richard, och du har förmodligen sett mig i någon tidning eller på TV. För några år 

sedan jobbade jag på The City Bank of New York. Jag var ofta den som fick prata med pressen och 

svara på frågor när den var VD var en riktig enstöring som satt på sitt kontor hela dagarna och inte 

hade mycket kontakt med omvärlden. 

- Men jag har hört att den där banken är populär och att kunderna tycker om den, varför slutade du 

och hur hamnade du här, frågade Jack nyfiket? 

- Som sagt var jag vice VD på banken, mycket omtyckt av alla medarbetare och allt gick som det 

skulle. Jag hade familj och en lägenhet och vi hade pengar så det räckte till att köpa mat och betala 

alla räkningar. Dock räckte inte pengarna till så mycket mer, vilket var lite tråkigt. Efter att jag bett 

om löneförhöjning flera gånger utan framgång så bestämde jag mig för att ta saken i egna händer, 

berättade Richard. 
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- Fortsätt, fortsätt, sa Jack ivrigt. Han hade tittat på sin klocka och sett att han redan hade missat sitt 

tåg, så han kunde lika gärna höra klart på den lille mannens historia.  

- I mitt jobb hade jag till gång till det valv där alla sedlar och mynt förvarades. Jag tänkte att ingen 

skulle se om jag tog lite pengar ibland, så under vissa dagar så gick jag in i valvet ett par gånger och 

tog några sedlar. Ingen brydde sig om det eftersom att det ingick i mitt jobb att hämta pengar där 

ibland. T.ex. när pengarna var slut i någon av kassorna. Jag höll mig till små summor pengar, så lite 

att det fick plats utan att synas i mina fickor men efter ett tag, när jag var helt säker på att ingen 

märkte något så började jag ta mer och mer pengar. Ibland så mycket att det kanske till och med 

syntes i mina fickor. Tanken på att jag hade råd att betala mer än bara mat och räkningar kompense-

rade det dåliga samvete jag fick ibland. 

Jag fortsatte att ta mer och mer pengar i flera månader och allt gick bra ända tills chefen bestämde 

sig för att utöka säkerheten på banken genom att sätta upp fler övervakningskameror, bland annat 

en i valvet. Tidigare hade det bara suttit en utanför. Jag borde ha slutat då, eftersom att jag redan 

hade tagit tillräckligt för att klara mig en lång tid framåt, men jag var förblindad av pengarna. Jag 

bestämde mig för att göra en sista stöt och nästa dag så tog jag med mig en väska till jobbet. Dum 

som jag var så tog jag inte reda på om övervakningssystemet var färdigt utan antog att det inte var 

klart. Jag tog väskan med mig in i valvet och började fylla den med pengar. Väskan var nästan full 

när jag hörde fotsteg utanför. Jag stängde väskan snabbt och gick ut som om ingenting hade hänt. 

Jag hann ungefär två meter utanför valvet innan jag kände en hand som tog tag i mig hårt runt övre 

armen. Jag tittade bakåt och såg en av de kraftiga säkerhetsvakter som var anställda banken. Det 

visade sig senare att övervakningskamerorna hade blivit färdigmonterade under natten, berättade 

Richard och tog en paus. 

- Vad hände sen då? Smet du, frågade Jack nyfiket? 

- Nej, nej. Den där vakten tar man sig inte ifrån. Min chef fick reda på det hela och det gick till rät-

tegång. Jag hade ingen chans i rättegången eftersom att filmen från kameran tydligt visade vad jag 

hade gjort. Domaren dömde mig till att betala tillbaka det jag hade tagit plus ett ohyggligt stort ska-

destånd till banken. Pengarna från mina tidigare stölder räckte inte och jag blev tvungen att sälja 

lägenheten och allt i den för att betala. Min fru blev som förväntat mycket arg och besviken och tog 

med sig barnen, flyttade till Washington och gifte sig med någon politiker. Så nu hade jag varken 

hus eller familj och efter att ha spelat bort mina sista pengar på ett kasino i hopp om att vinna slu-

tade jag på gatan, berättade Richard. 

- Jag vet inte vad jag ska säga, sa Jack. Det kanske låter taskigt, men du får nästan skylla dig själv. 

- Jo, jag vet, sa den lille mannen dystert. Men hade jag skippat den sista gången så skulle jag ha kla-

rat mig. 
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- Det kanske du hade. Tack för historian, men nu måste jag gå, sa Jack och slängde ett par mynt i 

mannen kopp innan han gick mot sitt tåg som precis hade stannat på ett av spåren. 
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Bilaga 5 

Text 5 

Harald A. Ritchel och Charlize 

Det hade precis börjat skymma och den mäktige presidenten Harald A. Richel och hans livvakt 

George var i vanlig ordning ute på sin kvällspromenad. De hade blivit tvungna att klä sig i 

träningskläder, solglasögon och keps för att slippa bli igenkända i storstadens myller. Där de gick 

hörde plötsligt presidenten en sorgsen röst som talade till honom mjukt och bedjande. 

- Vill ni vara så snäll och skänka en slant? 

Han vände sig om och såg en stackars hemlös kvinna sitta vid vägkanten och kasta bedjande blickar 

på honom. Presidenten drabbades av plötsligt medlidande och tog upp några mynt. Livvakten gick 

fram till den hemlösa kvinnan och lade dem i hennes hand. Hon tackade, men när George vände sig 

om för att gå tog kvinnan tag om hans kappa. 

- Ursäkta, sa hon, vill du vara snäll och ge mig en spark också, som straff för min girighet. Detta 

tyckte George lät så löjligt att han trodde att hon skämtade. Han mumlade något undvikande och 

tänkte fortsätta efter presidenten, som redan hade kommit en bra bit. Men den hemlösa kvinnan 

upprepade sin önskan med bedjande röst och tjatade så mycket att han var tvungen at sparka till 

henne lite löst för att komma därifrån. Han tyckte att det var mycket konstigt att en människa kunde 

vara så angelägen om att bli slagen.  

När han kommit upp jämsides med presidenten berättade han om vad som just hänt. Harald A. 

Ritchel blev intresserad och bad George att gå tillbaka och ta med den hemlösa kvinnan hem till 

presidenthuset. Livvakten gjorde som ha sa. Presidenten gick ensam vidare och hade redan hunnit 

byta om till sina vanliga kläder när George kom in med den hemlösa kvinnan. Hon hade på vägen 

hem fått reda på vilken högt uppsatt person som sökte henne, och det var därför hon nu darrade lätt. 

- Var inte rädd! sa presidenten och gjorde et tecken till den stackars kvinnan, som hade bugat sig 

djupt inför presidenten, att räta på sig. Vi ska inte göra dig illa. Jag vill bara att du ska berätta om 

dig själv, så att jag kan få reda på varför du så gärna vill bli sparkad. 

- Åh, herr president, det är ett straff som jag själv har bestämt. Det är min egen girighet som har 

gjort att jag har hamnat här. Inget straff är så hårt som jag förtjänar… 

När hon hade sagt detta brast hon ut i häftiga snyftningar och det tog en stund innan presidenten 

lyckades lugna henne. 

- Mitt namn är Charlize, sa hon slutligen och påbörjade sin historia. När min pappa dog var jag 

redan en mycket självständig ung tjej som kunde ta vara på mig själv. Min pappa var ägare till ett 

stort och mycket framgångsrikt hotellimperium, så ha lämnade efter sig en hel förmögenhet när han 
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dog. Min mamma var en gammal skådespelerska, som avslutat sin dalande karriär flera år tidigare 

då hon insåg att hennes minskande inkomster inte längre var nödvändiga för vår familjs försörjning. 

De enorma summorna hotellkedjan drog in räckte redan gott och väl till hela familjen. 

Min pappa hade alltid behandlat mig som en prinsessa, och jag hade fått all uppmärksamhet jag 

velat ha. När han dog var all den uppmärksamheten borta, och eftersom min mamma var helt 

förtvivlad av sorg blev jag allt som oftast lämnad för mig själv. När avsaknaden av omtanke och 

någon som ständigt uppmärksammade mig blev allt för påtaglig, bestämde jag mig för att ta saken i 

egna händer. Jag skulle gå mammas väg och bli en känd skådespelerska. Först då kunde jag återfå 

all den uppmärksamhet jag visste at jag förtjänade. 

Månader av slit och träning följde, och min mamma gjorde sitt yttersta för att hjälpa mig i mitt nya 

karriärsval. Ingen kunde förneka att jag faktiskt hade talang för konsten att gestalta en annan 

människa och att förmedla känslor, men det faktum kvarstod att det var en svår bransch att slå sig in 

i. Man behövde kontakter, och visst hade min mamma varit skådespelerska, men aldrig en särskilt 

framgångsrik sådan. 

Efter vad som kändes som tusen castings och några obetydliga småroller kom dock tillslut det stora 

genombrottet. Allt gick oerhört snabbt, och jag kastades omedelbart in i den stora kändisarusellen 

med allt vad det innebar. 

I början tog jag det lugnt, höll mig hemma och gjorde knappt av med några pengar, Jag insåg dock 

snabbt att om man ville hålla sig kvar i rampljuset var man tvungen att synas, Jag började gå på alla 

stora galor och fester, lärde mig hur man skulle klä sig, vilka man skulle umgås med och knöt 

viktiga kontakter. Snart var jag en av de starkast lysande stjärnorna på Hollywoods stjärnhimmel. 

Jag fick allt större roller och jag började förstå vikten av exponeringen i media. Paparazzis omgav 

mig vart jag än gick, och jag syntes ofta i tidningar och TV. Jag trivdes verkligen med mitt nya liv 

som stjärna, och jag upplevde vad som kanske var den bästa tiden i mitt liv. 

Sedan började det gå ut för. Jag blev allt mer vårdslös med pengar och hade ständigt enorma 

utgifter. Jag sågs ofta ute på shoppingrundor, där jag införskaffade mig det allra senaste inom 

modevärlden, med ett tiotal kassar med kända märken hängandes i armarna. Jag festade ofta och vilt 

med alla mina nya kändisvänner på de hetaste inneställena. Sakta med säkert började mitt vilda 

partyliv även gå ut över skådespelarkarriären. Jag brydde mig inte om att passa tider, kom försent 

eller uteblev från inspelningar på grund av baksmälla och gjorde allmänt dåligt ifrån mig. Snart 

skrev tidningarna inte längre om min enastående skådespelartalang och framgångsrika filmer, utan 

om skandaler. 

Mitt rykte som aktad och professionell skådespelare hade sedan länge brutits ner och jag fick nästan 

inga filmerbjudanden längre. Mina utgifter blev snart större än inkomsterna och jag tvingades ta 

även från pengarna jag ärvt efter min pappa. När även de pengarna började sina började jag låna 
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pengar av min mamma, som fortfarande hade kvar en stor del av sitt arv. Jag lånade mer och mer 

för varje gång och lovade henne alltid att den här gången skulle jag inte slösa bort pengarna; de 

skulle användas på rätt sätt. Hon sa aldrig nej, utan litade på mitt ord.  

Det dröjde inte länge innan även hennes pengar var slut, och vi hade inte längre råd att betala vår 

hyra. Vi blev utslängda och tvingades att leva på gatan. Min mamma, som alltid hade ställt upp för 

mig, alltid lånat mig pengar och alltid trott på mig kände nu ingenting annat än förakt inför mig. 

Trots hennes oföränderliga hjälpsamhet hade jag bara ljugit för henne. Tagit ifrån henne sitt liv och 

allt hon ägde. Vi gick skilda vägar och sågs aldrig mer,  

Jag lovade mig själv att varje gång jag tog emot pengar från någon medkännande och godhjärtad 

människa skulle jag också be om en spark, för att inte göra om mina misstag från mitt förflutna. 

Jag har hållit mitt löfte. 

Kvinnan tystnade plötsligt, och presidenten lade handen på hennes axel. 

- Charlize, sa han, du har gjort fel och varit mycket omdömeslös, men du har också lidit mycket. 

Jag anser att du har plågats tillräckligt nu, och att din straffperiod kan vara över. I egenskap av 

president ger jag dig nu tillstånd att sluta straffa dig själv, eftersom du har hållit ditt löfte. 

Presidenten sökte upp Charlizes mamma och fick dem at ta över ett av hans sommarhus. Charlize 

fick ett vanligt jobb, och tillbringade resten av sin tid med att ta hand om sin åldrande mamma, som 

kompensation för allt lidande hon orsakat henne. Allt detta tack vare den spark hon en gång bett 

presidentens livvakt om. 
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Bilaga 6 

Text 6 

Nytt slut 

Vendela var äntligen hemma efter den tuffa 3 och en halv tummes bilfärden hem. Hon saknar Isak 

jätte mycket och är så arg på sina föräldrar att hon aldrig kommer förlåta dom. Nästa morgon gick 

Vendela upp ut sängen och var inte alls på humör att gå till sin gamla skola, hon var fortfarande arg 

över det som hände dagen innan.  

Direkt Vende3la kom hem från skolan ringde hon Isak, sen gick hon och pratade med sin mamma 

om första skoldagen. Vendela hade bestämt med Isak att som skulle träffas om två veckor. 

Det var en dag kvar till Vendelas födelsedan. Vendela var en av dom populäraste på skolan för hon 

berättade att hon fått en kille. Det var Vendelas födelsedag och hon väntade på gästerna. Det 

plingade på dörren och hon öppnade och det var marcus. Efter att dom hade fikar och pratat i en 

timme så plingade det på dörren igen, hon undrade vem det kunde vara och gick fram till dörren, 

när hon öppnade dörren så kunde hon inte tro sina ögon. Isak hade kommit till hennes födelsedag, 

dom satt sig ner och fika så berättade Isak att som ska flytta till Rättvik om en vecka. slut 
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Bilaga 7 

Text 7 

Vendela och Isak 

Vendelas pappa kommer och pratar med henne om vad hon har gjort. Pappa är inte glad på Vendela 

utan riktigt besviken. Hon säger att det var dumt det hon gjort och att aldrig mera göra nått sånt här. 

Vendelas pappa vill verkligen inte att hon ska få bo kvar hos sin mamma så det händer henne 

någonting. Men Vendela vill absolut stanna kvar hos sin mamma och ha kvar sina vänner. Hennes 

föräldrar ger henne en chans till och låter henne bo hos sin mamma. När Vendela berättar det här 

för Isak blir ha glad att Vendela fick bo kvar här. Isak frågar Vendela om dom två ska hitta på 

något, det vill Vendela hemskt mycket göra. Dom bestämmer sig för att gå och kolla på en bio, det 

blir en kärliks film. Bion är ikväll, dom börjar dra sig ditåt för den börjar om en timme. Dom ska 

köpa popcorn och dricka för att ha med sig på bion. De börjar gå in i salongen och det är jätte 

mycket folk som ska se på filmen. Vendela och Isak sitter i mitten det är en bra plats. Timmen går 

fort nu när filmen har börjat. Nu när filmen är slut gör Isak Vendela sällskap hem, Isaks mamma 

kommer och hämtar han vid Vendela. Men innan Vendela går in till sin mamma ger Isak henne en 

kram, Vendela kände hur Isak höll i henne och hon blir rörd i hela kroppen. Det sista som händer 

innan hon går in är en kyss från Isak och dom blir tillsammans. 
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Bilaga 8 

Text 8 

Nytt slut på Vendela och Isak 

Vendela packar sina saker hon ska ha med sig till Rättvik. hon är arg och ledsen. Vendela skickar 

ett sms till Isak: jag ska flytta till Rättvik. Vi kommer aldrig mer att träffas. Isak skickar tillbaka: 

VA! nu eller? Vendela skriver: ja, jag ska åka om 5 minuter. 

Pappa kommer in på rummet. 

- Vi ska åka nu. 

Vendela tar sin väska och går ut till hallen, hon kramar mamma och säger bara hejdå Inge mer. 

hon bär ut väskorna till bilen. 

Då kommer Isak cyklande till Vendela. dom kramas och säger hejdå. de har varit kul och lärt känna 

dig säger Isak. Vendela säger detsamma och hoppar in i bilen. 

Vendelas mamma såg allt från fönstret och såg hur förstörd Vendela blev. 

Efter några timmar är dom framme i Rättvik, och allt är som vanligt 

Inge nytt har hänt tänker Vendela. 

Vi bor kvar i samma hus som vi gjorde innan jag och mamma flytta. 

Vendela tar sina saker och går sin i sitt gammla rum.  

Klockan är sent så Vendela går och lägger sig. 

Dagen därpå vaknar Vendela av att telefonen ringer, pappa svarar. Vendela hör pappa genom 

väggen men inte vad han pratar om. Efter en lång stund kommer pappa in på Vendelas rum. 

- Det var mamma som ringde, sa pappa 

- jaha, svarade Vendela 

- Vi diskuterade om vart du ska vara någonstans, sa han 

- Vart då undrade Vendela 

- Vi kom fram till att de är bäst att du bor hon mamma. de skolan och kompisar och så de är viktigt 

för dig. 

JAA! skrek Vendela och kramade pappa, jag älskar ju dig i alla fall fast jag bor hos mamma, sa 

Vendela.  

Pappa skjutsade Vendela hem till mamma 

hon sprang in och lämnade sina saker, sen cyklade hon hem till Isak 

hon plinga på dörren och Isak öppna Sedan sa hon: jag älskar dig! 
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Bilaga 9 

Text 9 

Vendela och Isak – Evas brev till anna 

Det var länge sen vi hördes. Det har hänt en hel del saker den senaste tiden. Jag har blivit 

tillsammans med en kille i min klass, han heter Patrik. Han är jättesöt. Vi blev tillsammans när vi 

var på en fest och vi har varit tillsammans i en månad imorgon. Jag är jättekär i honom! Men i 

höstas började det en ny tjej i min klass som heter Vendela, som verkar snäll. För två veckor sen 

träffade jag på Vendela och hennes mamma på Ica maxi och såg att hennes mamma var gravid och 

att Vendelas styvpappa är utländsk. Jag blev ganska chockad över att hennes mamma som är ganska 

gammal väntar barn. Senare på kvällen träffade jag Patrik och några kompisar och jag berättade att 

jag hade sett Vendelas mamma och hennes kille. Dem började skämta om det och jag skrattade med 

för att inte hamna utanför. Egentligen så kände jag bara att jag tyckte synd om Vendela som skulle 

få ett syskon så sent och ångrade lite att jag hade sagt det till dem andra. Dagen efter i skolan stog 

vi vid skåpen, när Vendela kom tog Anette tag i mig och pekade på Vendela sen sa hon – Fråga 

henne om hon tycker det ska bli kul och bli storasyster till en utländsk unge haha! Jag gick fram till 

Vendela och sa – Är inte din mamma lite för gammal för att få barn? Och med en svartskalle! Jag 

såg på Vendela att hon blev arg, hon tog ett kliv fram till mig och slog mig med knytnäven rakt i 

ansiktet och slog väskan i ansiktet på Anette sen sprang hon därifrån. Läraren tyckte att det var 

oacceptabelt det som hade hänt så vi fick gå till kuratorn alla tre och prata. Patrik och Mårten blev 

förbannade på Vendela för att hon slagit oss och bestämde sig för att hämnas. Så vi åkte på en fest 

där Vendela var, Patrik och Mårten skulle skrämma henne med en stilettkniv med det slutade med 

at Vendelas kompis Markus fick den i foten och fick åka till sjukhuset. Nu i efterhand känns det 

som att jag inte skulle ha sagt något om Vendelas familj till någon. Det känns som att det mitt fel. 

Nu kan jag inte skriva mer för jag ska gå ut med Anette. Men vi hörs snart igen.  

Eva 
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Bilaga 10 

Text 10 

Brev till Anna  

Hej Anna, nu tänkte jag berätta för dig vad som hände i skolan idag. Det var en helt vanlig dag i 

skolan och jag och Anette hade fått reda på att vendelas mamma var med barn. Vi tyckte att det var 

lite konstigt och äkligt eftersom hennes mamma var rätt gammal lika så hennes låtsas pappa.  

När skoldagen var slut och dom flesta hade gått hem skulle jag och Anette gå till skåpet och hämta 

våra saker. Då såg vi att vendela också stod vid skåpet för att ta sina grejer. Vi gav varandra en 

snabb blick varpå Anette sa: 

-  Är inte din morsa lite för gammal för att bli med barn? 

Vendela svarade inte så vi fortsatte fråga henne frågor och kanske kom med lite elaka kommentarer, 

men inget jätte dumt tyckte vi då. Plötsligt gick Vendela mot oss med snabba steg. När hon kom 

fram puttade hon omkull Anette så hon slog huvudet i golvet, hon slog mig med knytnäven rakt på 

ögat, sedan sprang hon bara.  

Nästa dag blev jag och Anette inkallade till kuratorn. När vi kom in satt Vendela redan där. Det såg 

ut som hon hade gråtit. Rätt åt henne tyckte vi. Vi pratade om vad som hade hänt. Vi berättade vad 

vi hade upplevt och Vendela berättade sin historia.  

Efter en timmes prat fick Anette och jag ge oss. Vi kunde inte sitta och ljuga längre.  

Vi talade om att vi sagt en massa elaka saker men att vi skulle kunna anmäla Vendela för 

misshandel (vilket vi inte gjorde).  

Efter detta lärde jag mig att inte säga en massa dumma saker för det kan faktiskt såra någon.  

Kram Eva! 
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Bilaga 11 

Intervjufrågor 

 

• Hur arbetar du med skrivundervisningen? 
 

• Arbetar du med skrivning som en process?  
 

• Arbete med respons? Testat? Om inte, vad beror det på? Kopplat till att det inte finns 
datorskrivna texter? Andra orsaker? 

 
• Vilken texttyp/genre får eleverna vanligast skriva inom? Finns variation? 

 
• Vad är viktigast när du bedömer elevernas texter? Hur och varför? Används betygskriterier, 

hur är dessa utformade? 
• På vilket sätt har du analyserat de bedömda elevtexterna som vi tagit del av?  

 
• Arbetar ni på skolan någon gång med medbedömning?  

 
• Hur arbetar eleverna med grammatik? Får de kommentarer i sitt skrivande som kan knytas 

samman med grammatik? Varför inte? 
 

• Undervisar du om t.ex. nominalfraser? Fundament? Användandet av bisatser och satsför-
kortningar? 
 

• Vad ingick i din lärarutbildning vad gäller redskap vid textanalys? 
 

• Används någon form av textanalys som bedömningsunderlag?  
 

• Kan du konkret visa en elevs skrivutveckling vid exempelvis ett utvecklingssamtal? Finns 
det konkreta verktyg för det?  
 
 

 

 

	  

 

 


