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Vårt informationstäta samhälle, som är fullt av texter och bilder, ställer krav på oss 
medborgare både i vårt privatliv och i vårt arbetsliv. Dessa samhälleliga krav innebär bland 
annat att det inte längre är tillräckligt att kunna läsa och skriva olika texter. Begreppet ’text’ 
har fått en vidgad betydelse och omfattar idag exempelvis även bilder av olika slag. 
 
I förskolan och de tidigare åren i skolan, samt vid specialundervisning som exempelvis läs- 
och skrivsvårigheter används ett vidgat textbegrepp i undervisningen. I de lägre åldrarna är 
barns bilder en accepterad del av deras språk. Bilder och andra aspekter på ”text” är även en 
accepterad undervisningsform inom specialundervisning. I forskning och litteratur utanför 
förskolan och de tidigare åldrarna samt specialundervisning tycks det dock handla om ett 
vidgat textbegrepp till elever. I grundskolan behandlas ett vidgat textbegrepp oftast i 
upplysningssyfte om olika mediers påverkan på elever. Ett vidgat textbegrepp ur ett 
elevperspektiv, d.v.s. när elever ska visa sin kunskap verkar vara ett relativt outforskat 
område. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever använder text och bild när de visar sin 
kunskap vid ett skriftligt prov. För att ett vidgat textbegrepp ska integreras i undervisningen 
bör eleverna kunna använda sig av andra medier än skriftlig text när de visar sin kunskap. Ett 
vidgat textbegrepp bör inte enbart vara en envägskommunikation från läraren till eleven i 
undervisningen. En intervju med elevernas lärare samt observationer av interaktionen i 
klassen har därför även genomförts och undersökts i uppsatsen. 
 
Via text- och bildanalyser av sex högstadieelevers provsvar har jag tydliggjort hur ord och 
bild samspelar i elevernas provsvar.  Undersökningen visar att elever visar sin kunskap på 
olika sätt när de ges möjlighet att använda ett vidgat textbegrepp i andra situationer än vid 
inlärning. Text- och bildanalyser på elevers provsvar tydliggör kvalitéer och synliggör det 
utvecklingsbara istället för att fokus vid bedömning annars riskerar hamna på sådant som ska 
korrigeras. Ord och bild samspelar och ord och bild är betydelsefullt på olika sätt för de olika 
eleverna Ett vidgat textbegrepp är således väsentligt både för lärare och för elever i 
undervisningen.   
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1 Inledning 
Vårt samhälle är fullt av skrifter och bilder. Förutom att vi så gott som dagligen läser skrifter 
av olika slag förväntas vi även i vårt arbetsliv och privatliv behärska olika sätt att skriva 
(Hellspong & Ledin 1997:7). Men det är inte längre tillräckligt att kunna läsa och skriva olika 
texter. Begreppet ’text’ har ändrat betydelse och innefattar idag andra texter än de 
skriftspråkliga (Asplund Carlsson 2003:5). Det vidgade textbegreppet involverar, förutom 
olika talade och skrivna texter, även bilder av olika slag.  
 
”Bildspråket synes framöver bli en allt viktigare form för kommunikation” (Skolverket 
2002:71). Detta citat är hämtat ur Bildning och kunskap som är ett särtryck ur 
läroplanskommitténs betänkande (SOU 1992:94) vilket låg till grund för de läroplaner som 
trädde i kraft 1994. Begreppet ’ett vidgat textbegrepp’ växte fram ur reformarbetet med 
kursplaner och styrdokument (Forsling & Högberg 2003:80). Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet (Lpo 94) är alltså en produkt av detta arbete som till viss del sammanställdes på 
grund av de betydande samhällsförändringar som bidragit till vårt informationstäta samhälle 
(Lindmark 2003:7). I särtrycket Bildning och kunskap framkommer också att skolan bör förse 
eleverna med redskap för att kunna tolka ord och bild eftersom världen är full av bilder och 
texter i olika medier (Skolverket 2002:71). I läroplanen (Lpo 94) som trädde i kraft 1994 
införlivades således samhällets krav på ett vidgat textbegrepp. Kursplanen revideras sedan 
under 2000 för att ytterligare ge plats åt ett vidgat textbegrepp i grundskolan (Lindmark 2003: 
9). Men hur mycket finns det av ett vidgat textbegrepp i grundskolans vardagliga arbete?  
 
I förskolan och de tidigare åren i grundskolan är barns bilder en accepterad del av elevernas 
språk. Ekström & Isaksson (1997) menar till exempel att barn upptäcker världen genom att 
göra bilder, och de diskuterar barns bilder som ett språk i boken Bildglädje och läslust (1997). 
Hansson, Nordström, Pedersen, Stafseng (1991) menar att barns bildtänkande måste 
stimuleras i de lägre åldrarna för att deras färdigheter ska kvarhållas och kunna utvecklas 
(Hansson m.fl. 1991:37f). Även Elisabet Ahlner Malmström (1991) diskuterar bildspråklig 
medvetenhet i boken Är barns bilder språk? där man möter samma uppfattning som hos 
föregående författare om att barns naturliga bildtänkande behöver tas till vara och utvecklas 
genom hjälp och vägledning (Ahlner Malmström 1991:26f). Vidare diskuterar Ahlner 
Malmström (1998) i sin avhandling, En analys av sexåringars bildspråk, barns bildspråk och 
bildens roll i vardaglig kommunikation. 
 
Ett vidgat textbegrepp i samband med elever sätt att visa kunskap i grundskolan, behandlas i 
litteratur och forskning mer koncentrerat i texter från Skolverket och i läroplanerna. När ett 
vidgat textbegrepp diskuteras i forskning och litteratur utanför Skolverket och läroplanerna 
handlar det oftast om olika mediers påverkan på eleverna, eller så gäller det svenska som 
andraspråk eller specialpedagogik för elever med läs- och skrivsvårigheter (se till exempel 
KOM-M/IT-projekt som presenteras i Svensklärarföreningens årsskrift, Forsling & Högberg 
2003). Text- och bildanalys som ett gemensamt begrepp för grundskolan, och ur ett 
elevperspektiv1, verkar i forskningssammanhang vara mer begränsad till läroplanerna och till 
Skolverket. Det är främst i texter om förskolan och de tidigare åldrarna eller om 
specialundervisning av olika slag som ett vidgat textbegrepp blir framträdande. 
 
 

                                                 
1 När jag talar om elevperspektiv i min text menar jag hur eleverna ges möjlighet att använda ett vidgat 
textbegrepp för att visa kunskap. 
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I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) står det att ”Skolans arbete måste 
inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former 
för den enskilda eleven balanseras och blir till en helhet” (Lpo 94:6). Vidare står det att 
läraren ska ”ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika 
uttrycksmedel” (Lpo 94:12) samt ” vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information 
om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av 
dessa kunskaper” (Lpo 94:16). Även i en text på skolverkets hemsida, om grundskolan, 
diskuteras begreppet: 

 
Utbildningen måste ta fasta på helheten i ämnet och sträva efter att integrera text, bild och skrivande. Eleven 
ska utveckla sin förmåga att 
 […] 

• se text och bild som tillsammans ger en ny dimension åt förståelsen  
• tolka bilder av olika slag.  

 
Det innebär att uppfatta begreppet text mycket vidare än att endast omfatta skriven text. I ett vidgat 
textbegrepp ingår också medier som olika slags bilder, drama, film och video (www.skolverket). 

 
I kursplanerna för svenska, bild och svenska som andraspråk framkommer det vidgade 
textbegreppet bokstavligen. Det är däremot inte lika tydligt formulerat i kursplaner för andra 
ämnen, till exempel geografi. Där framgår det istället att ”studier inom det naturorienterande 
ämnesområdet kopplas samman med kunskaper och uttrycksformer inom skolans andra 
ämnen” (Skolverket 2002:65) vilket kan tolkas som en uppmaning till att de uttrycksformer 
som gäller för svenska även gäller för geografi. Att skriva och läsa är ju inte på något sätt 
isolerat till ämnet svenska i skolan. På så sätt bör det vidgade textbegreppet omfatta all 
undervisning. Flera olika ämnen använder sig av rörlig bild, som till exempel video i 
undervisningen. Det är alltså inte enbart i läroböckerna som bilder finns i skolan. I stor 
utsträckning tycks det alltså dock handla om ett vidgat textbegrepp i olika budskap till 
eleverna. Men vad händer om man vänder på steken? Får eleverna använda sig av det vidgade 
textbegreppet när de ska visa sin kunskap i t.ex. prov? Det sägs att en bild säger mer än tusen 
ord, är den också värd lika mycket som (tusen) ord i ett prov? 
 

1.1 Syfte och problemformulering 
För att undersöka ett vidgat textbegrepp ur ett elevperspektiv ska jag granska hur elever i år 7 
använder sig av text och bild i ett prov med syftet att uttrycka kunskap. För att bringa klarhet i 
detta kommer jag att undersöka hur en lärares intentioner med ett prov och instruktioner till 
detta samspelar med elevernas reaktioner i text och bild i sex elevers provsvar. Mina 
frågeställningar blir således att utifrån ett vidgat textbegrepp studera: 

• hur lärarens intentioner med ett skriftligt prov sammanfaller med hur eleverna visar 
sin kunskap i sina provsvar 

• om bilder, på samma sätt som skriften, är ett av läraren accepterat uttrycksmedel när 
eleverna uttrycker kunskap i sina provsvar 

• vilka strategier2 eleverna använder sig av när de visar sina kunskaper i provet 
• hur text och bild samspelar i elevernas svar 

 

                                                 
2 Med strategi menar jag hur, på vilka sätt eleverna visar sin kunskap i text och bild 
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1.2 Avgränsningar 
Till grund för uppsatsen finns observationer av en klass i år 7 i samband med ett skriftligt 
prov, text- och bildanalyser av sex elevers svar på detta prov samt en intervju med elevernas 
lärare. Att jag använt just sex elevers texter beror på att det är ett hanterbart antal prov att 
genomföra analyser på, samtidigt som det ändå ger möjlighet till att uppmärksamma och 
särskilja eventuella likheter eller olikheter mellan elevernas provsvar. Jag är ändå medveten 
om att den kvalitativa studie som jag gör inte ger några generella mätbara resultat att 
presentera om skillnader eller likheter. Det är mångfalden av olikheter och likheter som är 
intressant för min undersökning.   
 

1.3 Studien 
För att förtydliga de begrepp som jag använder vid mina textanalyser i uppsatsen presenterar 
jag nedan några begreppsförklaringar.  
 

1.3.1 Kommunikativ funktion 
Med den kommunikativa funktionen menar jag, hur språket i vid mening används som ett 
redskap för att förmedla kunskap. De texter som jag har analyserat har samtliga elever skrivit 
med syftet att visa sina kunskaper vid ett prov. Därför har jag granskat vad det är eleverna 
lyckas förmedla till läsaren, läraren, i sina texter samt hur deras texter hänger ihop och hålls 
samman. Den kommunikativa funktionen visas även i hur eleverna behandlar ny information i 
sina texter. I en kommunikativ text ska läsaren inte behöva ställa frågor till skribenten för att 
förstå texten (Josephson, Melin, Oliv 1990:11). Detta har jag bortsett från i mina textanalyser 
eftersom texten i ett prov inte behöver kommunicera med läsaren på samma sätt som andra 
texter. Vid ett prov finns en enda läsare, läraren, som redan innehar kunskap. Avsikten med 
prov är att eleverna ska visa sin kunskap för just läraren. Därför behöver inte de texter som 
jag analyserat stå på egna ben i samma utsträckning som till exempel en uppsats behöver göra 
även om det i praktiken oftast är fråga om samma och enda läsare, lärare, även när det gäller 
uppsatser.  

 

1.3.2 Kognitiv funktion 
Den kognitiva funktionen visar eleven i sin förmåga att använda språket som ett redskap för 
tänkandet (Josephson m.fl. 1990:12). Därför har jag granskat hur eleverna reder ut samband, 
sorterar sammanhang och sammanfattar erfarenheter i sina provsvar. För att tydliggöra den 
kognitiva funktionen i elevernas svar har jag till viss del jämfört deras förklaringar i provet 
med den lärobok i geografi som de hade möjlighet att låna hem. Jag har granskat om eleverna 
återupprepar meningar från läroboken eller om de formulerar egna svar. Förutom möjligheten 
att låna hem en lärobok blev eleverna även tilldelade ett antal instuderingsord (se bilaga 1). 
Dessa instuderingsord, var enligt läraren basen för provet (se stycke 4.4 Lärarens intentioner 
med provet). Av den anledningen har jag även undersökt hur eleverna använder dessa 
instuderingsord i sina texter. En procentuell beräkning på förekomsten av instuderingsord 
visas därför under styckena kognitiv funktion i analyserna av varje elevtext. 
 

1.3.3 Social funktion 
Med den sociala funktionen menar jag i min uppsats hur eleven använder språket som ett 
redskap för att markera sin identitet. Därför har jag undersökt i vilken utsträckning eleverna 
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använder expressiva stavningar, talspråkliga ord eller bildspråk s.k. smilies etc. Den sociala 
funktionen är tydligast i tal (Josephson m.fl. 1990:12). I skrift och i den typ av texter som jag 
analyserar här är den sociala funktionen ofta svår att få grepp om.  Jag vill ändå göra ett 
försök, men är väl medveten om att mina tolkningar om den sociala funktionen kan vara 
diskutabla.   
 
 
 
 
2 Bakgrund och tidigare forskning om textanalys och bildanalys 
Cecilia Mörner skriver i en artikel i Svensklärarföreningens årsskrift (2003) att bild genom 
tiderna har fått stryka på foten till förmån för skriven text. Eftersom skriften haft en 
ovillkorlig relation till språket och historiskt sett gett uttryck åt människans omedelbara 
behov, har den uppfattats som mer subtil än bilden. Bilden har varit mer förknippad med sin 
skapare och förbunden med känslan, medan texten har kopplats till intellektet, menar Mörner. 
Eftersom intellektet står högre i kurs än känslan i vår kultur har det lett till att bilden inte fått 
så stort utrymme (Mörner 2003:69).  
 
På samma sätt som en text kan analyseras med hjälp av olika tillvägagångssätt finns olika 
analysmetoder för bilder. Men det finns också likheter mellan text- och bildanalys. Det är det 
som är fördelen med att arbeta med ett vidgat textbegrepp. Vid analys av bild bör till exempel 
hänsyn alltid tas till bildens egenart. Frågor om när, för vem samt av vem bilden gjordes är 
både intressanta och relevanta vid analys av bilder (Borgersen & Elingsen 1994:147). 
Frågorna är inte bara intressanta och relevanta för bilder. De är viktiga även vid analys av 
skrivna texter.  
 

2.1 Textanalys 
Det finns alltså olika sätt att analysera texter och bilder. Analysredskapen är beroende av vad 
som ska analyseras och med vilket syfte. Hellspong & Ledin (1997) menar till exempel att vi 
lever i en skriftkultur där texter talar till oss på olika sätt i olika verksamheter. De framhäver 
behovet av analys av brukstexter eftersom en sådan enligt författarna bidrar till kunskap om 
”hur vi ser på vår verklighet och uppträder i den” (Hellspong & Ledin 1997:7). 
 
Josephson m.fl. (1990) anser att analyser i didaktiska sammanhang med fördel kan göras på 
elevtexter för att kontrollera en intuitiv lärarbedömning och för att skärpa iakttagelseförmågan 
när det gäller brister och kvaliteter i elevernas texter. Genom att utföra analyser kan 
kvaliteterna och det utvecklingsbara lyftas fram ur elevernas texter istället för att fokus 
hamnar på sådant som måste korrigeras. Josephson m.fl. menar att analyser av elevtexter 
bidrar till en konstruktiv bedömning. Deras teoretiska utgångspunkter är två typer av språkliga 
analyser, funktionell och strukturell analys. Den funktionella analysen fokuserar på vad texten 
används till, medan den strukturella analysen inriktar sig på hur språket är uppbyggt. 
Språkliga företeelser som rikt ordval, korrekt stavning och ordentlig styckeindelning är inte i 
sig intressanta för den funktionella analysen. I en funktionell analys undersöks de tre 
språkfunktionerna kommunikativ, kognitiv och social funktion, som förekommer i så gott som 
alla texter (Josephson m.fl.1990:8).  
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2.2 Bildanalys 
Bilder kan som sagt, liksom texter, analyseras på en mängd olika sätt. Borgersen & Ellingsen 
(1997) anser till exempel att diskussionen om bildens funktion i för stor utsträckning varit 
knuten till skolans bildämne. De anser att studier av bilden bör integreras i andra skolämnen: 
”Tvärtom, bilden bör tas upp i alla ämnen där den bidrar till information, upplevelse och 
påverkan, samverkar med text och ljud etc.” (Borgersen & Ellingsen 1994:7).  

 

Det finns även forskning om själva seendet som en konst som tillhör alla där det framhävs att 
vi har ett val att betrakta omvärlden aktivt eller passivt. ”Alla människor äger ett bildspråk 
som de är delaktiga i när de bearbetar inre och yttre upplevelser i sitt medvetande” (Hansson, 
Karlsson, Nordström 1999:9). Hansson m.fl. (1999) menar att bilder sällan uppträder isolerat 
utan samverkar i olika former. De presenterar termerna språklig funktion och kommunikativ 
process som två analytiska redskap för bildanalys. En språklig funktion innefattar avsikten 
med bilden d.v.s. vad skaparen av bilden vill säga med sin bild. Kommunikativ process 
innebär bildens gång från idé till framställning som brukar formuleras ”sändare – medium – 
mottagare” ( Hansson m.fl. 1999:11). I forskning om bilders språkliga funktion ligger fokus 
oftast på diskussion av olika verk där betraktaren ska förhålla sig till verket som ett 
tolkningsobjekt. Bilderna presenteras i hög grad som analysexempel i form av konstbilder, 
reklambilder, propagandabilder ur olika medier.  

 

Att analysera en bild på ytan kräver inga fackkunskaper. Även om bilder i vissa fall kan vara 
kulturellt betingade kan vi oftast snabbt avläsa dem, till exempel så tolkar vi en trekant på en 
fyrkant som ett hus oavsett vilken kultur vi tillhör. Även en enkel streckgubbe kan vi snabbt 
avläsa som en bild av en människa. Skillnader i analys av bilder görs mellan manifest och 
latent innehåll. Det manifesta innehållet står för det synligt närvarande, medan det latenta 
innehållet är det dolda, det som man associerar till (Hansson m.fl. 1999:16). På motsvarande 
sätt kan man i skrivna texter urskilja ett manifest (denotativt) innehåll och ett latent/associativt 
(konnotativt) innehåll. 

 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 
På samma sätt som jag framställde tidigare forskning om textanalys och bildanalys i två skilda 
avsnitt, presenterar jag nu mina teoretiska utgångspunkter i de två avsnitt som följer. 
 

2.3.1 Textanalys av elevernas prov 
De textanalyser som jag har utfört är baserade på undersökningar av hur sex elever i år 7 
svarar på ett prov i ämnet geografi. I analyserna har jag använt delar av de tre 
språkfunktionerna kommunikativ, kognitiv och social funktion som Josephson m.fl. (1990) 
presenterar i sin bok Elevtext. Eftersom inget av de analysexempel som presenteras i boken är 
texter från prov av den typ som jag har analyserat, har jag inte gjort mina analyser helt i 
enlighet med de metoder som presenteras i boken utan valt ut de delar av analysmetoderna 
som är mer lämpade för analys av texter från prov av det slag som är aktuella här. Josephson 
m.fl. (1990) menar till exempel att språkliga detaljer som meningslängd, stavning och böjning 
av ord inte är intressanta i en funktionell analys av en text. Eftersom jag anser att felaktig 
stavning eller böjning av ord kan störa kommunikationen har jag ändå valt att kommentera 
detta i mina analyser. Mått på meningslängd och andra syntaktiska beräkningar kommer jag 
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däremot inte att använda i mina analyser, eftersom de inte säger något om kommunikativa, 
kognitiva eller sociala funktioner i den typ av prov som jag analyserar. Elevernas texter från 
proven är mer kortfattade än till exempel skoluppsatser. Detta är också en anledning till varför 
jag har uteslutit vissa syntaktiska analytiska grepp som Josephson m.fl. (1990) redovisar i 
boken. Däremot har jag undersökt hur eleverna använt de instuderingsord som de blev 
tilldelade före provet, eftersom dessa ord enligt läraren utgjorde basen för provet.  
 
Samtliga texter som jag har analyserat är elevsvar på ett prov vars utformning bestod av en 
svart ring på ett vitt papper. Eleverna har alltså getts möjlighet att närma sig provet på olika 
sätt eftersom inga enskilda frågor förekom på provet. Därför har det även varit intressant att 
undersöka hur eleverna har disponerat utrymmet på pappret. Det utsnitt av verklighetens 
brukstexter som jag studerar är alltså elevers provsvar vid ett skriftligt prov i geografi i år 7. 

 

2.3.2 Bildanalys av elevernas prov 
Bildanalyserna är gjorda utifrån tanken om bilden som medium för information och 
kommunikation vilket Borgersen & Ellingsen (1994) inledningsvis diskuterar i sin bok 
Bildanalys.  Jag har inte gjort några djupare analyser av det latenta innehållet elevernas bilder 
utan analyserat hur de kommunicerat med bilder för att visa kunskap utifrån ett manifest 
innehåll. Det är vad skaparen av bilden vill säga med sin bild, d.v.s. den språkliga funktionen 
av elevernas bilder som varit intressant för undersökningen. På samma sätt som jag citerade 
Hansson m.fl. 1999 i stycke 2.2 Bildanalys, har jag säkert bearbetat inre och yttre upplevelser 
i mitt medvetande när jag analyserat elevernas bilder. Syftet med denna uppsats är inte att 
redogöra för mina inre djupare tolkningar av elevernas bilder och texter. Jag är medveten om 
att gränsen mellan latent och manifest innehåll kan vara otydlig och att variationer kan finnas 
beroende på vem som utför analyserna. 
 
 
 
3 Metod och material 
I min uppsats har jag, genom intervjuer med läraren, undersökt hennes intentioner med 
provet. Vidare har jag, via observationer, varit åskådare till hur läraren omvandlar dessa 
intentioner till instruktioner. Elevernas reaktioner på lärarens intentioner och instruktioner 
har, via text- och bildanalys av elevernas prov undersökts. Lärarens bedömning och min 
analys av elevernas texter och bilder har gjorts helt isolerade från varandra. Läraren och jag 
har inte diskuterat elevernas svar under tiden jag genomförde mina analyser. Jag tog del av 
lärarens bedömning av elevernas prov först efter mina analyser av elevernas texter och bilder 
var klara. Anledningen till detta var att jag inte ville påverkas av lärarens åsikter utan försökte 
hålla mig så objektiv som möjligt i mina analyser av elevernas texter och bilder.  
 

3.1 Metod 
De metoder som jag har använt för att få ett hanterbart material att göra undersökningar på 
består av observationer i en klass i år 7 före, under och efter ett provtillfälle, en intervju med 
elevernas lärare samt text- och bildanalyser av elevernas provsvar. Under observationerna har 
jag gjort anteckningar av den interaktion som utspelat sig. Det finns fördelar och nackdelar 
med olika metoder. En nackdel med att göra bandinspelningar vid observationer i en 
högstadieklass är att det kräver intyg från elevernas vårdnadshavare vilket, enligt egen 
erfarenhet, kan vara svårt att både distribuera och få tillbaka underskrivet i tid. En fördel med 
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bandinspelningar är att de tar upp fenomen som annan metod som exempelvis anteckningar 
lätt kan missa. Av utrymmesskäl valde jag ändå att göra anteckningar vid mina observationer. 
En bandinspelning ger ju även ett större material att handskas med och tyngdpunkten i min 
undersökning är ju text- och bildanalyserna. Jag är medveten om att metoden att göra 
anteckningar kan ha bidragit till att viss relevant interaktion i klassrummet sannolikt har gått 
mig obemärkt förbi. Att jag ändå valt att redovisa dessa anteckningar från observationerna 
beror på att de sätter in läsaren i det klassrumssammanhang som på olika sätt visar 
förutsättningarna för provet.  

 

3.1.2 Klassrumsobservationer 
Antalet elever i klassen har varierat från 13 till 16 elever under de tre observationstillfällena. 
Elevernas lärare har varit närvarande under samtliga observationer. Under observationen före 
och efter provet satt jag längst bak i klassrummet. Vid observationen av själva provet satt jag 
längst fram i klassen vänd mot eleverna för att lättare kunna se dem när de satt böjda över sina 
prov. Jag har inte lagt vikt vid hur läraren eller eleverna sagt något vid mina observationer. 
Det är vad de säger som är intressant i det här sammanhanget. Jag har markerat om det är en 
elev eller om det är läraren som säger något i mina observationer. Däremot har jag inte 
markerat vilken elev som sagt något. Om det varit en flicka eller en pojke, eller till exempel 
en elev med annat modersmål än svenska tydliggörs alltså inte i observationerna. 
 

3.1.3 Transkriberad intervju 
Jag har valt att göra en grov transkribering av den inspelade intervjun med läraren. Det är vad 
hon säger som är intressant i sammanhanget, inte hur enskilda ord har uttalats (Norrby 2004). 
I intervjun ställde jag ett antal frågor till läraren. Eftersom syftet med intervjun var att låta 
läraren säga sina åsikter ville jag inte föra någon diskussion med henne där mina åsikter hade 
kunnat påverka lärarens svar. Därför ställde jag endast följdfrågor om något av hennes svar 
var oklart. Läraren har således varit den som haft störst talutrymme i intervjun.. 
Transkriberingen bifogas i sin helhet som bilaga (bilaga 4) medan valda delar presenteras i 
uppsatsen.  
 

3.2 Material 
Materialet består av skriftliga anteckningar från observationer av interaktionen i en klass i år 7 
före, under och efter ett prov. Sex av provsvaren har jag sedan analyserat enligt de 
analysredskap som presenteras i styckena 2.3.1 Textanalys av elevernas prov och 2.3.2 
Bildanalys av elevernas prov under rubriken 2.3 Teoretiska utgångspunkter.  
 

3.2.1 Lektionerna och klassen 
Klassen har två 50 minuters lektioner varje fredagseftermiddag, en i ämnet so och en i ämnet 
svenska. Mellan dessa lektioner har eleverna har tio minuters rast. De har samma lärare i 
bägge ämnena. Klassen består av 18 elever varav åtta är flickor och tio är pojkar. De sex 
elevers provsvar som jag har valt att analysera är skrivna av två flickor och fyra pojkar. Tre av 
eleverna, en flicka och två pojkar har annat modersmål än svenska, men ingen av dem läser 
svenska som andraspråk. Tre elever, en flicka och två pojkar, har svenska som modersmål. 
Ingen av eleverna har någon dokumenterad läs- och skrivsvårighet.  Anledningen till att jag 
valde att undersöka just dessa elever var att jag ville få en så bred syn som möjligt på hur det 
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vidgade textbegreppet används av olika elever. Jag är ändå medveten om att eleverna är för få 
för att några generella resultat gällande genus eller etnicitet kan uppvisas av mina 
undersökningar. Det är variationen i hur de sex eleverna använder text och bild i sina provsvar 
som varit intressant för undersökningen. 
 

3.2.2 Läraren 
Läraren har arbetat på skolan i tre år. Hon undervisar i so-ämnen, svenska och svenska som 
andraspråk. Hennes grundutbildning är svenska och so år 1-7. Parallellt med sin egen 
undervisning bedriver hon högskolestudier i svenska som andraspråk. 
 

3.2.3 Provet 
Provet gäller ämnet geografi och omfattar jorden. Eleverna har fått i uppgift att redogöra för 
de processer som utspelas i, på och runt jordklotet. Under observationen före provet och under 
provet framkom lärarens instruktioner för till provet (se 4.1 Observationen före provtillfället 
samt 4.2 Observationen under provtillfället). Provet utgörs av ett vitt papper i storlek A3 med 
en ring ritad i svart tusch mitt på pappret, vilken läraren har förklarat föreställer jorden. 
Längst upp i högra hörnet av pappret står ordet Jorden skrivet, i vänstra hörnet står ordet 
Namn med fem efterföljande prickar där eleven förväntas skriva sitt namn. Baksidan på 
pappret är tom.  Nedanstående bild visar provets utformning.  
 

    
 
 
 
4 Resultat av observationer och intervju 
Resultaten av observationerna och intervjun har jag valt att presentera här, medan text- och 
bildanalyser av elevernas provsvar presenteras under rubriken Resultat av elevernas provsvar 
(avsnitt 5). 
 
 

4.1 Observationen före provtillfället 
Under observationen vid lektionen före provtillfället förklarade läraren för mig att eleverna 
fått ett antal ord, så kallade instuderingsord till exempel magma, plattor, atmosfär (se bilaga 
1) som de ska använda till det kommande provet. Dessa ord har eleverna skrivit i sina 
anteckningsböcker. Under den förberedande lektionen får eleverna tid att studera dessa 
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fenomen som orden betecknar utifrån de geografiböcker som läraren delat ut (Eleverna har 
inga egna läroböcker utan måste skriva under en lånelapp för att få ta med böckerna hem). 
Under lektionen beskriver läraren hur provet kommer att se ut. Hon ritar en ring på tavlan och 
förklarar att det är så provet kommer se ut. ”Kan jag bara rita kärnan och skriva vad det är, till 
exempel kärnan”, undrar en elev. Läraren svarar då att eleven måste förklara hur det ser ut i 
och runt kärnan.  “Att det är varmt och så”, undrar samma elev som ställde den första frågan. 
Eleven blir abrupt avbruten av en annan elev som börjar fråga om de får godkänt om de 
skriver på ett visst sätt. Eleven hinner inte avsluta sin fråga utan blir i sin tur avbruten av 
läraren som säger att hon inte kommer att diskutera betygsnivåer. ”Varför det, har vi inte rätt 
till det” fortsätter eleven. Läraren svarar då att eleverna ska se till helheten när de skriver 
provet. Hon säger också att hon inte tänker diskutera betyg eftersom eleverna inte får betyg i 
år 7. ”Ni ska ju inte få betyg. Däremot så får ni veta vad som varit bra, vad ni ska jobba vidare 
på och så vidare, provet är ingen tävling”, avslutar läraren. Under observationen frågar jag två 
elever vad de anser om utformningen av provet. De svarar att de tycker det är bra eftersom de 
får tänka själva istället för att svara på frågor.   Eleverna förbereder sig för provet på olika sätt 
under lektionen. En del arbetar i par medan andra arbetar enskilt. En elev skriver på tavlan, 
runt och i den ring som läraren ritade nyss. Ett par elever går omkring och småpratar bort 
lektionstiden. Läraren får ryta till ibland när ljudnivån i klassrummet blir för hög.  

4.2 Observationen under provtillfället 
När klassen kommer in i rummet för att genomföra provet börjar de flytta bänkarna från 
varandra utan att deras lärare sagt något. De pratar högljutt med varandra medan bänkar och 
stolar skrapas mot golvet. Läraren ber eleverna att vara tysta och lägga sina 
anteckningsböcker på golvet. Eleverna får inte använda andra hjälpmedel än penna och 
suddgummi vid provet. Läraren håller upp provet och talar om för eleverna att den ring som 
hon ritat på pappret föreställer jorden. Eleverna ska beskriva det som händer inuti, utanför och 
på denna ring, informerar läraren. En elev undrar om de får skriva på baksidan och en annan 
fråga om de får gå när de är klara. Läraren svarar att de gärna får skriva på baksidan och att de 
får gå tidigast trettio minuter efter att provet har börjat. ”Vad ska man göra om man blir klar 
tidigare?”, frågar en elev. Läraren uppmanar eleverna att läsa igenom sina prov och fundera 
om de kan något mer om de blir klara tidigare. När en elev frågar om de får rita svarar läraren 
att de gärna får rita. Läraren ber eleverna att börja skriva när de fått provet och att de ska 
räcka upp handen om de har några frågor. Innan hon delar ut provet så peppar hon eleverna 
med frågan: ” Hur många tror att ni kommer klara provet? ”. Alla elever räcker upp handen. 
När hon frågar om de är redo för provet ropar några av eleverna ”Yes!” och ”Jaa!”. 
 
När alla prov är utdelade blir det helt tyst i klassen. Samtliga elever skriver på sina prov. Det 
kastas en hel del långa blickar när eleverna lånar suddgummi av varandra. En elev vänder sig 
om och tittar på provet hos eleven som sitter i bänken bakom. I ungefär fem, tio minuter 
försöker eleverna tjuvtitta på varandras papper när de lånar suddgummi, men när fem, tio 
minuter har passerat är de koncentrerade på sina egna prov. Läraren går runt till de elever som 
räcker upp handen. På en lapp skriver hon vilka hon varit hos och vad hon hjälpt dem med. 
Läraren viskar till mig att hon försöker uppmuntra eleverna som har ett annat modersmål så 
att de inte fastnar vid stavningen. Efter cirka tjugo minuter ropar en elev att han är klar. 
Läraren ber honom vänta eftersom hon hjälper en annan elev. Eleven som ropade att han var 
klar frågar om han får gå. Läraren svarar att hon vill titta på hans prov först. Samtidigt vänder 
sig två killar om mot varandra och pratar. Det ser ut som om de talar om något annat än 
provet eftersom ingen av dem skriver i sina papper utan ägnar istället all uppmärksamhet åt 
samtalet. Läraren ber eleverna att läsa igenom sina prov innan de lämnar in dem. Hon går runt 
till alla som är klara och skriver upp tiden som varje elev lämnar in provet innan de får gå. 
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När trettio minuter har passerat har alla utom tre elever gått. När lektionstiden är slut har 
samtliga elever lämnat in sina prov.  
 
 

4.3 Observation av lektionen efter provet 
Läraren börjar lektionen med att skriva en dagordning på tavlan. En elev ropar att de ska få 
tillbaka provet. ”Jag vill inte veta mitt”, ropar en annan elev. På tavlan har läraren skrivit: 

1. Mål! 
2. Läxan 
3. Bedömning - kunskap – diskussion/genomgång 
4. Provet ”Jorden” tillbaka. 

Läraren ber eleverna att skriva sina mål för lektionen, punkt 1 på tavlan, i sina 
anteckningsböcker. Att skriva mål och reflektioner före och efter lektionerna arbetar eleverna 
med kontinuerligt, de mål som eleverna skrev under den här lektionen finns som bilaga 
(bilaga 2).   
 
När alla elever skrivit klart sina mål får de ett skriftligt läxförhör. Läxförhöret är i ämnet 
religion och eleverna har fått orden monoteism, polyteism, panteism, tro, dyrkan och 
livsmönster att förklara i sitt läxförhör (se bilaga 3). När de är klara får de behålla läxförhöret 
på sina bänkar. Läraren ber eleverna att anteckna det hon skriver på tavlan i sina 
anteckningsböcker. Medan hon skriver orden Fakta, Förståelse, Färdighet och Förtrogenhet 
(De fyra F: en.) på tavlan säger hon till eleverna att de inte behöver bli oroliga om de inte 
riktigt förstår eftersom de ska gå igenom ordens innebörd flera gånger. Hon frågar eleverna 
vad fakta är. ”Information”, svarar en elev, ”Att man får reda på något”, säger en annan elev. 
Läraren förklarar att fakta inte är samma sak som kunskap. Fakta kan man känna till utan att 
man för den delen förstår, fortsätter hon. Som exempel på faktakunskap nämner hon årtal. 
”Att kunna årtal i historia utan att förstå olika händelser är att skilja fakta från kunskap”, säger 
läraren och fortsätter fråga eleverna hur man gör när man förstår något. En elev svarar att det 
kommer en liten glödlampa i huvudet när man förstår. Läraren ger exempel på förståelse, hon 
anknyter bland annat till elevernas idrottsintresse. Hon jämför skrivna regler i hockey, och 
dressyrregler, med fakta och förståelse.  
 
Samtalet om de fyra F: en fortsätter att diskuteras utifrån olika perspektiv. Läraren talar 
sammanfattningsvis om för eleverna att de fyra F: en ska finnas med i allt de gör. Hon ber 
eleverna ta upp sina läxförhör. ”Hur har ni svarat i era läxförhör?”, undrar läraren. ”Har ni 
använt de fyra F: en?”. Eleverna tittar inte på sina skrivna läxförhör utan börjar prata med 
varandra. Läraren ber eleverna att skriva på sina prov om de använt Fakta, Förståelse, 
Färdighet eller Förtrogenhet. Eleverna förstår inte vad de ska göra utan överöser istället 
läraren med frågor. De är osäkra och läraren får gå runt och visa dem.  
 
Efter en stund frågar läraren om de är klara. Hon talar om för eleverna att de nu har värderat 
sin egen kunskap och frågar dem vad som är viktigast att kunna av Fakta, Förståelse, 
Färdighet, eller Förtrogenhet. ”Fakta”, ropar en elev. ”Så om du kan rada upp olika städer 
utan att veta var de ligger, är det bra?”, undrar läraren. ”Förståelse då”, svarar någon elev. 
Läraren säger att alla F: en måste finnas. Eleverna ber att få tillbaka sina prov, men läraren 
fortsätter att förklara att hon har använt dessa fyra F när hon bedömt elevernas prov. Hon ber 
dem ge exempel på vad ett faktasvar skulle kunna vara i deras prov som de snart ska få 
tillbaka. En elev menar att fakta är om man skriver ner något direkt från boken. Läraren 
förtydligar att om eleverna enbart har skrivit skorpa så har de inte visat förståelse och har 
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därför inte fått godkänt. Hon ber eleverna att inte diskutera resultatet av provet med varandra 
och förklarar att om hon skrivit ”inte godkänt” på proven, så har eleverna inte fått godkänt. 
De andra, som inte fått skriftliga besked om komplettering eller inte godkänt på sina prov har 
således fått godkänt. Flera av eleverna ber om att få tillbaka proven. De börjar småprata 
medan läraren delar ut proven. Någon elev skriker ”Yes” när han får tillbaka provet. Läraren 
ber eleverna vara tysta och säger åt dem att räcka upp handen om de vill säga något. När alla 
prov är utdelade ska eleverna skriva utvärdering i sina böcker. Hon samlar in läxförhören och 
anteckningsböckerna när lektionen är slut. 
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4.4 Lärarens intentioner med provet 
Läraren svarar inledningsvis, när jag ber henne berätta vad hon tänkt innan, under och efter 
provet, att hon egentligen inte tycker om prov. Hon anser att eleverna läser på till någonting 
som de sedan ”rapar upp” utan att det blivit någon egentlig inlärning. Därför har hon inte så 
många prov utan föredrar andra redovisningar, säger hon. Hon talar också om att hon ger prov 
för att eleverna är vana att bli bedömda på det sättet, men att hon då försöker göra proven så 
processinriktade som möjligt. Med processer menar hon att eleverna ska förstå vad som 
händer och inte bara återupprepa fakta. Läraren talar också mycket om elevernas självkänsla 
och menar att processer måste finnas även där. Hon anser att elevens självkänsla och syn på 
sin egen kunskap och förmåga också är en process. Hon fortsätter att förklara vad hon menar 
med processer: 
 

”Alltså idag, jag har ställt frågor och kommer du ihåg vad som hände i jordskorpan, du vet det där som var 
som ett sår. Ja just det, det var vulkanen det där det kom upp magma, säger eleven så har ju eleven sett att 
just det är det där som händer där så har jag kopplat tillbaka det. Jag kan inte låta dem sitta och rapa upp det 
utan att lägga mig i det så provet är ju en del av processen. Processen fortsätter ju när vi går igenom det sen.” 

 
Hon menar att lärandet inte är slut med provet utan att eleverna även lär sig något när de går 
igenom provet. Läraren förklarar att syftet med provet även har varit att stärka eleverna. Hon 
anser att eleverna och läraren har nytta av att eleverna lyckas med provet i den fortsatta 
undervisningen: 

 
”Provet har ju också syftet att stärka dom. Vi har ju många som är väldigt osäkra på sig själva. Några av 
tjejerna som faktiskt har läst in och pluggat in. Dom är ju väldigt osäkra. Dom måste få gå i mål, de måste få 
lyckas med detta. För det kommer både dom och jag ha nytta av när vi fortsätter med antiken eller religion 
eller vad det än är vi håller på med sen.” 

 
I intervjun framkom att läraren anser att processer även handlar om elevernas självtillit, 
självkänsla och öppenhet att ta emot ny kunskap. Provet är en del av denna lärandeprocess. 
När jag frågade läraren om eleverna är medvetna om vad hon kommer att bedöma som bra på 
provet svarade hon att de instuderingsord som de gick igenom innan provet utgör basen för 
provet. 
 

”Vi gick ju igenom dom här orden som är basen till det här. Först har vi läst om de olika, sen stannade vi upp 
och summerade vi vilka ord det handlar om, vilka processer det var, alltså vad händer inuti när det blir varmt 
eller när något blir varmt, vad händer då. Då talar jag ju om att det är det viktigaste. Det är det viktigaste att 
ni förstår vad som händer när det blir varmt, egentligen är de det. Inte om det är 80 grader eller 90 grader 
eller 75 grader, det spelar ingen roll, utan förstå vad det är som händer. Det är det viktigaste i so tycker jag. 
Alltså oavsett vad det är, är det historia så är ju det viktigt också att förstå vad det är som händer.” 
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5 Resultat av elevernas provsvar 
De tre eleverna med annat modersmål än svenska har namnen Amra (flicka), Antonio och 
Amir. Eleverna som har svenska som modersmål har namnen Sofia, Sven och Simon. 
Analysresultaten av varje elevs text presenteras var för sig. Inledningsvis visar jag en bild av 
elevernas provsvar för att tydliggöra hur proven ser ut. Bilderna av provsvaren är små 
eftersom de annars riskerar ta för stort utrymme vilket i sin tur kan försvåra hanteringen av 
sidorna i uppsatsen. Syftet är att läsaren ska få en övergripande bild av provsvaren. Mina 
analyser av elevernas skrivna text presenteras först. I textanalyserna kommer jag att belysa de 
brister och styrkor som eleverna via text visar i sina provsvar och därmed också redogöra för 
de strategier som eleverna använder sig av när de visar sina kunskaper ur kommunikativ, 
kognitiv och social funktion. På samma sätt som textanalyserna presenteras bildanalyserna 
efter varje elev och efter samma indelning av elever som ovan. I bildanalyserna redogör jag 
för hur eleverna har använt bilder i sina provsvar och hur dessa bilder kommunicerar. De 
överstrykningar som finns i bilderna av elevernas provsvar är helt och hållet mina egna och 
har ingen betydelse för analyserna. 
 
Lärarens bedömning av provsvaren presenteras även efter text- och bildanalysen av varje 
elevs provsvar. Läraren har skrivit ett kort omdöme om varje elevs prov. Där har hon beskrivit 
vad som varit bra och vad som saknas i elevernas svar. Där har läraren även skrivit om 
eleverna behöver komplettera sina prov, eller om eleverna inte fått godkänt på proven. 
Slutligen följer en kort sammanfattande diskussion om vart och ett av de analyserade 
provsvaren. 
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5.1 Amra 
 

 
 

5.1.1 Kommunikativ funktion 
Amra har svarat i text och i bilder. På framsidan av provet har hon skrivit en slags tankekarta 
med pilar och inringad text. För att kunna läsa texten måste pappret vändas runt eftersom all 
text som är skriven runt cirkeln annars blir upp och ner. På baksidan av provet har Amra 
skrivit text och ritat bilder. I texten på första sidan finns inga försök till förklaringar till de 
processer som sker utan Amra skriver exempelvis: ”Kärnan var det jättevarmt.” På baksidan 
av provet försöker Amra förklara vulkanutbrott med text och bild: ”det är så varmt i 
vulkanden sen när den sprutar ut lava i luften är luften så kalt att när lavan ramlar bredvid 
vulkanen stelnar den”. Amra använder småord som ligger nära talet i sin text, till exempel 
orden så, sen, när, sådära. Med dessa småord visar Amra orsak och verkan i de processer 
som sker. Amra har svårigheter med stavning av en del ord. Ordet mantel förekommer till 
exempel i flera olika stavningar i elevens text: Mantel, mantelen och mantlen. Andra 
felstavningar är Ytre, slämig, kalt, flyttande, Vulkanden, brevid och sputar. Vissa svårigheter 
med dubbelteckning och särskrivningar förekommer också i Amras text till exempel jätte 
varmt. Amra uttrycker sig kommunikativt genom att föra en dialog med läraren: ”[…] du 
förstår”. Detta utryck kan även ha en social funktion i Amras text, uttrycket ”du förstår” är ju 
ord som är behövliga i talet. 
 

5.1.2 Kognitiv funktion 
Amra skriver om jordens mantel, jordens skorpa och om vulkanutbrott. I texten framkommer 
det att hon inte riktigt vet, vilket också kan tolkas som en social funktion: ”Manteln vet jag 
inte men tror att den var slämig och lika varmt och kalt” och ”Ytre kärnan var det så där det 
var i alla fall mer varmt än kallt”. Amra konstaterar även följande text i en ring till 
tankekartan: ”Kärnan = flyttande järn.” Hon beskriver inte alltid sammanhangen i de olika 
processer som utspelar sig, utan uttrycker sig kortfattat och avgränsat. Instuderingsorden 
upptar ca 18 % av texten ( ca 25/135). 
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5.1.3 Social funktion 
Amra har svårt att hitta orden. Hon skriver talspråkligt som om hon för en muntlig dialog med 
läraren. Hon döljer inte att hon inte riktigt har kunskap om ämnet utan skriver tydligt att hon 
inte förstår. Amra använder sig även av smilies : ) i sin text. 
 

5.1.4 Bilder i Amras provsvar 
 

 
 
Ovanstående bilder har Amra ritat i sitt provsvar bredvid följande text: ”när dom här blir för 
varma sputar dom ut vatten” Amras bilder är inte alltid kommunikativa eftersom de emellanåt 
är svårtolkade. Däremot kommunicerar bilderna tillsammans med texten. Vissa bilder har hon 
förstärkt med text, till exempel vatten. Vid jämförelse med läroboken finns en bild som är lik 
den Amra har ritat. Det som Amra förklarar som ”dom här” (nere till höger på bilden ovan) 
förklaras med bild och text som ”gejsir” i läroboken. Detta visar att hon till viss del har 
inhämtat kunskap från läroboken och att hon kan uttrycka denna kunskap med ord och bild i 
samspel. 
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Ovanstående bild har Amra ritat när hon ska beskriva ett vulkanutbrott. Till bilden finns 
texten ”dom svarta grejerna är det när lavan sputas ut så ar det för kalt i luften så det stelnar 
brevid den dära första du förstår”.  Även denna bild har likheter med bilden från läroboken. 
Med ”dom svarta grejerna” menar Amra vulkanaska och pimpsten som förklaras i boken. Det 
står däremot inget om att de stelnar vilket tyder på att det är en information som Amra måste 
ha fått vid ett annat tillfälle. Jag, som inte har samma fackkunskap som läraren, behöver hjälp 
av läroboken i geografi för att tolka sammanhanget med Amras bilder. Att hennes bild visar 
en vulkan som får ett utbrott är inte svårt att se. När jag får sammanhanget klart från 
läroboken tydliggörs även Amras sätt att förklara processer på. Amra kopierar inte bilderna i 
läroboken helt men de är så lika att jag förstår att hon använt bilderna i läroboken för att 
försöka förstå processerna. 
 
 

5.1.5 Lärarens bedömning 
”Du har beskrivit vulkaner på ett bra sätt. Du behöver titta mer på hur jorden ser ut inuti, vad 
jordskorpan är för något och vad atmosfären är för något och vad som finns där. Redovisa 
muntligt när du är beredd! /Inte godkänt.” 
 
 

5.1.6 Sammanfattande analys 
Till en början var det svårt att se hur Amra visar sin kunskap. Hon uttrycker sig kortfattat och 
osäkert. De många felstavningarna i Amras text stör läsningen och därmed även 
kommunikationen. Det är tydligt att Amra har använt bilderna i läroboken för att ta in 
kunskap. Dessa bilder har hon sedan kunnat återge och de är tolkningsbara i hög grad. Amras 
text är däremot till en början svårare att förstå. Däremot samspelar Amras bilder och texter, de 
tydliggör de processer som hon försöker förklara. Analysen av Amras provsvar har tydliggjort 
kvaliteterna i hennes text vilket Josepsson (1990) ansåg vara en av fördelarna med 
textanalyser på elevtexter. Det är, till en början lätt att fastna vid vad Amra inte kan. Text- och 
bildanalyserna bidrar till att lyfta fram Amras styrka i ord och bild istället för att se till hennes 
svagheter.  
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Det är också intressant hur Amra redogör för kunskap som hon förmodligen fått vid annat 
tillfälle. Det hade varit intressant att veta hur den kunskapen presenterats för Amra om det till 
exempel varit via video eller muntligt och om det på något sätt bidragit till varför hon 
kommer ihåg just detta. Tekniken tankekarta verkar vara ett bra uttryckssätt för Amra. 
Eftersom den är lämpad för kortfattad text passar den också bra vid ett prov.   
 
 
 
 

5.2 Antonio 
 

 
 

5.2.1 Kommunikativ funktion 
Antonio har ritat mycket i sitt provsvar. I en del av texten har han inte lämnat några 
förklaringar till processerna som utspelar sig, däremot kommunicerar bilderna i samband med 
texten i Antonios provsvarssammanhang. Han har bland annat ritat två berg på ringen som 
utgör provet och skrivit ordet frostsprängning över bergen. Bergen som han ritat har tydliga 
sprickor som orsakas av just frostsprängning. En bit ovanför de ritade bergen har han skrivit 
texten ”Vinden kan orsaka vittring och erosioner”. Han förklarar i bild, inte i text hur detta går 
till och vad det får för konsekvenser på bergen. Andra processer förklarar han både i text och i 
bild, som till exempel i texten under rubriken Kraft-Gravitation: ”Det som håller oss fast på 
jorden är gravitationen (dragningskraft) utan den så skulle allt flyta i luften.” Till texten finns 
också en bild (se bilden nedan). Antonios text innehåller inga stavfel. Däremot använder han 
kommatecken där det borde ha varit punkt.  
 

5.2.2 Kognitiv funktion 
Antonio har försökt att se samband och sammanhang. Han har ritat ut de flesta fenomen, 
placerat dem på rätt plats även och förklarat dem med ord och i bild. Antonios bilder är hans 
egna, de är inte kopierade från läroboken vilket visar på att han tänkt själv. Han har gått 
logiskt tillväga och är bekant med många processer som han förklarar i både text och bild. Ca 
32 % (ca 45/140) av orden i Antonios text är de instuderingsord som eleverna blev tilldelade. 
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5.2.3 Social funktion 
Antonio använder mycket bilder i sitt provsvar. Fenomenet klimat förklarar han i bilder av 
regn och snö ner på jorden med orden regn och snö inringande ovanför. Även gravitationen 
har Antonio ritat genom att avbilda en streckgubbe en bit från jorden med in pil under sig. 
Bilderna och pilarna utgör en stor del av Antonios sätt att förklara processer på. 
 

5.2.4 Bilder i Antonios provsvar 
 

 
På bilden ovan har Antonio ritat fenomenet gravitation med enkla bilder som föreställer 
människor och en pil som förklarar verkan av gravitationen. Antonio har även ritat ut ett djur 
och förklarat med texten: ”På jordskorpan lever djuren och vi människorna.” På bilden syns 
också Antonios bild av bergen och vad frostsprängning orsakar. Han har även skrivit ordet 
vindar och ritat vågiga streck som ska föreställa vindar. Antonio förklarar både i text och i 
bild. Bilderna är enkla och tydliga och samspelar med tillhörande text. 
 
 

 
I ovanstående bild har Antonio ritat bilder som föreställer skog, plattor och tsunami. Hans 
bilder är enkla och kommunicerar i allra högsta grad med läsaren. Om man följer pilarna visar 
de först vad som går före och sedan vad som orsakar den verkan som kommer efter. 
 

5.2.5 Lärarens bedömning 
”Mycket bra! Du har på ett bra sätt visat att du har faktakunskaper och att du har förstått 
processerna i och omkring jorden.” 
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5.2.6 Sammanfattande analys 
Antonios sätt att disponera text och bild skiljer sig från de andra elevernas. Han 
kommunicerar mycket väl med de bilder han har ritat. Det är tydligt att Antonio har använt 
instuderingsorden för inlärning eftersom de förekommer så frekvent i hans text. Bilderna 
verkar inte vara hämtade från läroboken. Antonio har således kunnat skapa egna bilder för att 
kommunicera om vad som är orsak och verkan. Läraren har bedömt hans prov som mycket 
bra vilket tyder på att hon accepterat Antonios bilder som en del av hans språk. 
 
 
 
 

5.3 Amir 
 

 
 

5.3.1 Kommunikativ funktion 
Amirs provsvar består till största delen av text. De bilder som finns består av ringar och streck 
som han har ritat i den befintliga ringen på provet. Amirs text är kortfattade redogörelser av 
fakta. Under rubriken Atmosfären finns till exempel texten ”den är utanför jorden och den 
skyddar jorden”. Amir förklarar inte hur atmosfären skyddar jorden. Han tar inte heller upp 
några av de olika fenomen som utspelar sig i atmosfären. I provet förklarar Amir fenomenen 
vittring, erosion och frostsprängning med helt egna ord. I sin text har han skrivit ett stycke om 
jordens berg, ett stycke om vattnets påverkan på bergen, ett stycke om vindens påverkan på 
bergen och slutligen ett stycke om isens påverkan på bergen. Han kategoriserar orsak och 
verkan utifrån olika perspektiv. I ett stycke har Amir skrivit följande: ”Det bildas nya öar och 
berg När jordens plator flytas blir det hol i marken so lavan komer ut och teper till hola so det 
bildas nya berg och de blir 5 cm store varge år” Stycket, och Amirs övriga text har många 
stavfel och saknar punkter. Amir använder stor bokstav, men behärskar inte interpunktion. 
Amirs text innehåller många stavfel. Det är framför allt vokalerna som han är osäker på, samt 
när dubbelteckning ska ske. Amir använder alltså inte punkt utan signalerar ny mening endast 
med stor bokstav. Det är möjligt att dessa ytliga brister gör det svårt för ett otränat öga att få 
syn på de innehållsliga förtjänsterna som hans text har. 
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5.3.2 Kognitiv funktion 
Amir har begränsat sig rejält. Det finns mycket mer som provet omfattar som Amir inte tagit 
med. Han har koncentrerat sig på fenomenet berg och det som rör dem. När det gäller 
processerna kring bergen visar Amir att han förstått sambanden. Däremot har han inte förstått 
att jordens plattor orsakar andra företeelser än att bilda berg. Ca 30 av Amirs text på 163 ord 
(ca 18 %) är de instuderingsord som eleverna blev tilldelade.  
 

5.3.3 Social funktion 
Amir skriver med snirklig skrivstil. Orden är välskrivna men han har inte använt suddgummi 
när det blivit fel utan bara kladdat över det felstavade ordet. Ingen direkt identitet går att 
utläsa av Amirs text. 
 
 

 
Bilden ovan från Amirs prov visar på hans sätt att kategorisera texten. Amir använder en hel 
del siffror för att stärka sin text, till exempel ”80 %”, ”15 stora plator och 6 små” och ”5 cm”. 
Det ger ett intryck av att Amir vill återge exakta faktakunskaper som han lärt sig. 
 
 

5.3.4 Bilder i Amirs provsvar 
Förutom tre ringar och fyra streck från dessa ringar till text så finns det inga bilder i Amirs 
provsvar.  
 
 
 

5.3.5 Lärarens bedömning 
”Bra! Du har beskrivit jordens inre och jordskorpan på ett bra sätt! Ta reda på mer om 
atmosfären och vad som finns där!” 
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5.3.6 Sammanfattande analys 
Amir är den elev som ritat allra minst i sitt provsvar. Han skriver sin text i spalter och radar 
upp ord och siffror. De siffror som Amir använder är fakta som han ansett vara viktiga och 
därför lärt sig utantill. Han redogör för vissa processer men den mesta av texten är rena fakta. 
Ändå bedömer läraren hans prov som godkänt. Läraren skriver dock att eleven ska ta reda på 
mer. Det hela tyder på att läraren förstår mer av Amirs förklaringar än jag gör. Hans text 
kräver alltså en fackkunskap som jag saknar. Trots analys av Amirs text har jag svårt att se 
förbi hans brister. Kanske beror det på en vilja hos mig att se ett vidgat textbegrepp hos alla 
elever. Amir har ju inte i så stor utsträckning använt bilder i sitt provsvar vars text är 
bristfälligt stavad och illa interpunkterad. Styrkan i Amirs provsvar finns i hans sätt att 
kategorisera sin text för att försöka klargöra processer. 
 
 
 

5.4 Sofia 
 

 
 

5.4.1 Kommunikativ funktion 
Sofia använder både text och bild i sitt provsvar. Hon förklarar inte riktigt de processer som 
uppstår i, på och runt jorden i sin text utan redovisar istället fakta. Både text och bild har Sofia 
memorerat från läroboken. Hon har dragit pilar från de bilder hon har ritat och skrivit 
tillhörande text på nästan exakt samma sätt som i läroboken. De förklaringar som hon ger i sin 
text finns även de i boken, till exempel meningen ”den inre kärnan är fastare på grund av det 
höga trycket”. I läroboken finns dock en mer utförlig förklaring, men Sofia har valt att bara 
konstatera detta som dock visar att hon kan beskriva processer. Under rubriken vulkaner har 
Sofia försökt förklara processen hur en vulkan uppstår: ” En vulkan uppstår genom att det är 
så varmt inuti jorden, de vill bara spruta ut. Men, jordskorpan hindrar det: När det blir så 
varmt inuti jorden så börjar plattorna röra på sig och efter ett tag blir det en vulkan”. Hon 
skriver: ”de vill bara spruta ut” men förklarar inte vilka ”de” är. Det som Sofia har försökt 
beskriva är inte hur en vulkan bildas utan hur ett vulkanutbrott sker.  
 
Under rubriken Natt/dag inleder Sofia med meningen ”Jorden snurrar runt sin egen axel. Det 
tar 24 timmar”.  Hon fortsätter med: ” När den snurrar blir det så att solen lyser på olika delar. 
Exempel när vi har dag har dom på andra sidan natt”. Här ger hon exempel och förklarar hur. 
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Att halva jorden är vänd från solen när det är natt och mot solen när det är dag har hon 
beskrivit i samspel med ord och bild. Om ord eller bild figurerat isolerat från vartannat hade 
texten, eller bilden annars lätt kunnat missuppfattas. Sofia återupprepar fakta men inte alltid 
förklaringar till de olika processer som sker. Hon har memorerat bilder och vissa texter från 
läroboken men har inte riktigt förmågan att förklara utan återupprepar istället valda delar av 
de fakta som står i läroboken.  
 

5.4.2 Kognitiv funktion 
Sofia håller sig till ämnet men har avgränsat sig rejält. Det finns mycket mer i, på och runt 
jorden som provet omfattar. Det är tydligt att hon inte alltid ser sammanhangen. Hon skriver 
upprepande gånger ”blir det” men ger ingen förklaring till hur eller varför saker och ting 
”blir”. Eftersom Sofia nästan enbart redovisar fakta är det svårt att se någon tankegång i 
hennes provsvar. Instuderingsorden upptar ca 18 % (ca 36/200) av alla orden i Sofias text. 
 

5.4.3 Social funktion 
Sofias egen röst framkommer inte riktigt i hennes provsvar. Hon skriver ibland nästan 
ordagranna upprepningar från läroboken. Det är bara när hon beskriver årstiderna som jag kan 
ana hennes egen identitet. Hon ger då förklaringen: ”om man säger att det går en penna rakt 
igenom ett äpple […]”. Den här förklaringen finns inte i läroboken vilket tyder på att Sofia 
fått lära sig det någon annanstans.  Samtidigt finns ju möjligheten att inte heller det här är 
Sofias röst utan till exempel något som läraren sagt och som hon ordagrant upprepar. 
 

5.4.4 Bilder i Sofias provsvar 
Bilden som Sofia har ritat, i den ring som fanns på provet, är precis som den bild som finns i 
läroboken (se bilden från läroboken till höger av bilderna nedan). 
 
 

 
 
Sofias bild (till vänster ovan) föreställer jorden i genomskärning och kärnan, manteln och 
skorpan är utritad. Från dessa har eleven dragit pilar och skrivit namn. Även pilarna och 
namnen till bilden återfinns på elevens provsvar på nästintill samma plats som i läroboken och 
i exakt upprepning.  
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Ovanstående bild (till vänster ovan) har Sofia ritat på baksidan av provsvaret. Under rubriken 
Årstider har hon skrivit underrubriken Så här blir det vår/sommar/höst/vinter. Även denna 
bild återfinns i läroboken men Sofia har snurrat på jordklotet när hon ritat vinter. Det är ändå 
tydligt att hon har förstått att Sverige befinner sig bort från solen när det är vinter eftersom 
hon har skrivit ut ordet Sverige med en pil på baksidan av jordklotet vid ordet vinter. Ord och 
bild samspelar när Sofia beskriver denna process. Sofias bilder är lättolkade. De förekommer 
alltid tillsammans med förtydligande text i hennes provsvar. Bilderna är alltså kommunikativa 
i hög grad. 
 

5.4.5 Lärarens bedömning 
”Bra Sofia! Du har redovisat fakta och visat att du förstått processerna inuti jordklotet. 
o Vad finns utanför jordskorpan? 
o Var finns det olika väder? 
o Vad är atmosfären? 
Ta reda på det och redovisa gärna muntligt för mig!” 
 

5.4.6 Sammanfattande analys 
Sofia har använt text och bild vid inlärning (kognitiv funktion) och när hon visar sin kunskap 
(kommunikativ funktion). Hon har en förmåga att memorera både text och bild men visar 
brister i förmågan att omvandla lärobokens text och bild till egen kunskap. Ord och bild 
samspelar i Sofias provsvar. När Sofias text är någorlunda tillräcklig, till exempel när hon 
beskriver vulkaner så har hon inte ritat någon bild. När hon är mer tveksam i sin förklaring så 
har hon förstärkt sin text med bild, till exempel när hon beskriver årstider.  
 
Det hade varit intressant att få veta var Sofia fått den pedagogiska förklaringen med en ”penna 
genom ett äpple” och om den också är en exakt upprepning eller hennes egna ord. Läraren 
har, i sin bedömning, belyst att Sofia har redovisat fakta och att hon har förstått processerna 
inuti jordklotet men att hon ändå ska komplettera muntligt.  
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5.5 Sven 
 

 
 

5.5.1 Kommunikativ funktion 
Sven har använt både text och bild i sina provsvar. Han har tydliggjort sin text med rubrik när 
han har skrivit i längre text. På första sidan, där den befintliga ringen som föreställer jorden 
finns, har Sven inte beskrivit några processer. Där finns bara påståenden, till exempel så 
skriver Sven: ”80 % är → jordmanteln av jorden”. När han har skrivit fel så har han suddat ut 
och ritat en pil i det tomrum där texten varit. Förmodligen är anledningen till detta att han vill 
tydliggöra att texten hänger ihop trots det tomrum som blivit mellan orden. På baksidan av 
provet skriver Sven vad som händer när block stöter ihop. Punkter saknas helt i texten.  
 

5.5.2 Kognitiv funktion 
Eftersom Sven ritat bilder men inte alltid skrivit text till så verkar han ändå haft tanken om 
fler aspekter om olika fenomen rörande jordklotet. Däremot brister han i skriftliga 
redogörelser till de bilder som inte talar för sig själva. Ord och bild samspelar inte i så hög 
grad i Svens provsvar. Han har avgränsat sig och använder få ord. Hela texten är kortfattad. 
Ca 19 % (ca 18/95) av orden i Svens text består av instuderingsorden. 
 

5.5.3 Social funktion 
Alla de pilar som Sven ritat i texten verkar vara hans individuella sätt att visa sammanhang 
och tydliggöra för läsaren. Viss identitet finns också i tilläggsordet typ som återfinns i slutet 
av en mening.  
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5.5.4 Bilder i Svens provsvar 

              
Ovanstående bilder är exempel på bilder från Svens provsvar. De bilder som Sven ritat går till 
viss del att tolka med det är svårt att se vad han vill säga med dem. Jag har inte förmågan att 
se de processer som läraren ville att eleverna skulle redogöra för varken i texten eller i 
bilderna eller i dess samspel. Provsvaret kräver alltså mycket fackkunskap hos betraktaren.  
 

5.5.5 Lärarens bedömning 
”Du har beskrivit jordens inre krafter på ett bra sätt. 
o Vad är atmosfären? 
o Vad är klimat? 
o Årstider? 
Ta reda på dessa tre områden och beskriv dem muntligt för mig! Inte godkänt (ännu).” 
 

5.5.6 Sammanfattande analys 
Sven uttrycker sig mycket kortfattat i både text och bild. En del av hans bilder kan jag inte 
tolka, jag ser mest pilar som pekar åt olika håll. Dessa pilar använder Sven som förklaring i 
sin text men jag har inte fackkunskapen som krävs för att tolka dem. I lärarens bedömning vill 
hon ha en muntlig komplettering av Sven. Kanske är det så att Sven behöver uttrycka sig 
muntligt eftersom bild och text är otillräckliga redskap för honom att uttrycka kunskap. 
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5.6 Simon 
 

 
 

5.6.1 Kommunikativ funktion 
Simons provsvar består av mycket text och ett par bilder. Baksidan har han inte använt till att 
skriva eller rita något på. Däremot är nästan hela provsidan fylld med text och bild. Simon 
försöker förklara olika processer i sin text. Orden vulkanutbrott, jordbävningar och tsunami 
har han inledningsvis som en rubrik med tillhörande, förklarande text: ”När jordens plattor 
stöter ihop eller glider isär så bildas ett vulkanutbrott, jordbävning eller tsunami.” Han ger 
flera exempel i sin text för att ge stöd åt sina påståenden. Simons text är kommunikativ och 
lätt att förstå. Han tar upp flera aspekter som rör fenomen som sker både i, på och runt om 
jordklotet. Simon använder ett varierat ordförråd. Däremot är stavningen inte alltid korrekt. 
Simon har svårt att böja en del ord, till exempel ordet vulkan: ” Då finns det risk att hela 
vulkan exploderar” och ” Då rinner bara lavan ur vulkan”. Ibland tappar han bokstäverna: 
”Sedan kommer att vatten tillbaka i en jättevåg” här har Simon tappat två l och skrivit ordet 
att istället för allt. Simons text är mer än dubbelt så lång som de andra elevernas texter, den är 
till och med mer än fyra gånger så lång som t.ex. Svens text. En del av svaren som han skrivit 
som bidrar till att texten blir så lång, är till exempel när Simon beskriver tsunami: ”När vågen 
bildas går den i 800 km/h (som ett jetplan) men är vägen slår i land så går den i ungefär 50 
km/h.” I meningen har Simon också glömt ett n i ordet mellan men och vägen. 
 
 

5.6.2 Kognitiv funktion 
Simons tankegång är tydlig i texten. Vid ett tillfälle har han använt sig av fråga - svar teknik: 
”Bergen i alperna är mycket spetsigare än i skandinavium. Varför? Jo, för det första är det 
mycket äldre berg här”. Han resonerar med sig själv i sina svar. Den mångfald av exempel 
som Simon ger i sin text är också ett tecken på att han har kunskap i att använda sin text som 
ett redskap för tänkandet. Han visar tydligt att han ser samband genom att visa hur olika 
fenomen hänger ihop. Han beskriver till exempel att plattorna orsakar vulkanutbrott, 
jordbävningar och tsunami. Vid ett tillfälle skriver han ut sin tanke i en parantes: ” När jorden 
skapades så satt allt land ihop. Sedan på något sätt delades detta i olika delar (jag tror att det 
exploderade på något sätt)”. Vid jämförelse av texten i läroboken blir det tydligt att Simon 
använder egna ord i sina svar. Han har dragit egna slutsatser av texten i läroboken som han 
presenterar i sina svar.  Eftersom Simons text var så lång (451 ord) så undersökte jag hur stor 
del instuderingsorden upptog av 194 ord i Simons text. Ca 22 av orden var instuderingsorden 
(ca 11 %). 
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5.6.3 Social funktion 
Simon har skrivit mycket text. Han exemplifierar hela tiden som om han vill tydliggöra sina 
förklaringar. En gång skriver han typ annars finns inga tydliga tecken på att Simon markerar 
sin identitet i texten. 
 
 
 

5.6.4 Bilder i Simons provsvar 
 

     
De bilder Simon har ritat består av tre ringar i den befintliga ring som finns på provet, bilder 
av två vulkaner ovanpå den ring som föreställer jorden på provet samt bilder av två berg i 
vänstra hörnet av provet. Bilderna är enkla och lätta att tolka men de är ändå förstärkta med 
text. På framsidan har Simon ritat bilder av vulkaner där han skriver texten lava, tjockare, lok 
och snabbare till bilderna. Dessa ord förklaras även i sammanhängande text. Här har han 
alltså använt bilder för att tydliggöra sin text. Ord och bild samspelar i förstärkande syfte 
 

5.6.5 Lärarens bedömning 
”Mycket bra! Du har fått med mycket fakta och visat att du förstått de olika processer som 
jorden är utsatt för!” 
 

5.6.6 Sammanfattande analys 
Simon har förmågan att använda text för att kommunicera. Han har en tänkt läsare i sin text 
där han tydligt förklarar olika aspekter. Han konverserar med den tänkta läsaren i texten i ett 
perspektiv där han är den som innehar kunskapen som han försöker förmedla.  Simon har 
använt mest text av alla elever. Bilderna och är enkla och lättolkade och samspelar med 
texten. Även om Simon tappar en del bokstäver ibland så stör det ändå inte kommunikationen. 
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6 Sammanfattning och diskussion 
Mina observationer, intervjuer och analyser som ligger till grund för denna uppsats har gett 
mig en inblick i en del av elevernas vardag. Det är problematiskt att lyfta ut och försöka 
redogöra för en isolerad del av en undervisning. Eleverna tillbringar en stor del av sin tid i 
skolvärlden och dess sammanhang vilken jag, som har genomfört studierna bara får en liten 
inblick i. Det som kan verka förvirrande för mig kanske är solklart för eleverna (eller 
tvärtom). Är det överhuvudtaget möjligt för mig att se hur lärarens intentioner med ett 
skriftligt prov sammanfaller med hur eleverna visar sin kunskap, som jag inledningsvis 
ämnade undersöka? Det kanske bara läraren kan svara på? Vad jag däremot kan redovisa är 
min uppfattning av hur eleverna tolkade lärarens intentioner genom de analyser som jag 
genomförde av elevernas texter och bilder i deras provsvar.  
 
 
Eleverna använder text och bilder på olika sätt i sina provsvar. De har alla olika strategier för 
att visa sin kunskap via de olika språkfunktionerna. För Sofia och Amra verkar bilderna ha 
varit viktiga vid inlärning eftersom de återskapar dem när de visar sin kunskap medan Amir 
knappt använder bilder alls. Antonio i sin tur visar att han använder bilder i stor utsträckning. 
Även elevernas sätt att använda text skiljer sig åt. Simon har till exempel använt mycket text, 
medan andra elever som exempelvis Sven svarar fåordigt. Sofia verkar ha använt både texten 
och bilderna i läroboken för inlärning eftersom hon återupprepar dem i provsvaret. Eleverna 
har också disponerat utrymmet på provpappret på olika sätt. Amra skriver till exempel sin text 
som en tankekarta. Amra, Amir, Sofia och Sven har alla använt båda sidorna av provpappret 
medan Simon och Antonio enbart har utnyttjat utrymmet på framsidan av provpappret. 
Instuderingsorden förekommer hos fyra av eleverna i 18 eller 19 procent av alla orden. 
Simon, som använder flest ord i sin text har det minsta procentantalet instuderingsord medan 
Antonio, som använt instuderingsorden mest frekvent är den elev som också använt bilder i 
störst utsträckning. Text och bild samspelar alltså på olika sätt för de olika eleverna. Simon 
verkar till exempel använda bilder i förstärkande syfte till sin text medan Antonio verkar 
använda text i förstärkande syfte till sina bilder. Sofia använder bilder när hennes text inte 
riktigt räcker till, och Amir använder knappt bilder alls utan visar sin kunskap nästan enbart i 
text. Svens bilder och text är svårtydda och kräver en fackkunskap som jag emellanåt saknar 
medan Amras bilder och text samspelar och är beroende av varandra när hon visar sin 
kunskap. Språkfunktionerna varierar i elevernas provsvar. De olika funktionerna är ibland 
svåra att särskilja. En kommunikativ funktion kan tolkas som en social funktion som i Amras 
provsvar. I hennes provsvar var det svårt för mig att avgöra om hennes sätt att föra en dialog 
med läraren är en kommunikativ eller social funktion. Den sociala funktionen har 
genomgående varit svår att finna i elevernas provsvar. Det är möjligt att den sociala 
funktionen varit enklare att utläsa vid analys av en annan typ av elevtext som exempelvis en 
uppsats. Förmodligen är läraren är mer medveten om elevernas sociala funktion eftersom den 
enligt Josephsson m.fl. (1990) framträder mer i talet. 
 
 
Läraren tycker inte om prov, det framkom när hon beskrev sina intentioner med provet. 
Kanske är det därför hon också lämnar över ansvaret till eleverna att själva bestämma hur de 
ska svara och hur de ska disponera utrymmet på provet. Som jag tidigare nämnde kräver vissa 
bilder fackkunskap för att kunna tolkas. Eftersom jag inte har den geografiska fackkunskap 
som krävs kan jag inte heller tolka elevernas bilder på annat sätt än att se till vad de 
föreställer. Lärarens bedömning har tydliggjort att hon genom sin fackkunskap har lättare att 
tolka elevernas bilder. I hennes bedömning framgår att hon har tolkat till exempel Svens 
bilder som jag hade svårt att förstå. Eleverna visar alltså sin kunskap på olika sätt. Sven som 
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har svårigheter att kommunicera både i bild och i text har av läraren fått möjlighet att 
komplettera muntligt vilket kan vara det bästa redskapet för honom att visa kunskap. Lärarens 
intentioner med provet var att eleverna ska kunna se processerna, ändå har alla elever 
redovisat mycket fakta och siffror i sina texter. Amir har till exempel med många siffror i sin 
text som enligt läraren var oviktig kunskap. Det visar på att lärarens intentioner om vad som 
är viktigt inte riktigt nått fram till eleverna. Instuderingsorden kan ha varit en bidragande 
orsak till detta eftersom de till störst del bestod av ord (fakta) och inte i så stor utsträckning 
visade de processer som läraren efterlyste. Betygsfrågan verkar vara problematisk både för 
eleverna och för läraren. Hon vill inte gå igenom några betygsnivåer med eleverna eftersom 
hon menar att de ändå inte ska få betyg i år 7. Även om läraren inte betygssätter elevernas 
prov så bedömer hon proven som godkända eller inte godkända. Det är ett problem att 
bedöma eleverna utan att använda dessa ord som är så starkt kopplade till betyg.  
 
Lärarens intentioner var också att provet skulle vara en del av en lärandeprocess. Vid 
genomgången av provet tillsammans med eleverna, under observationen av lektionen efter 
provet, introducerade hon fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som hon menade skulle 
genomsyra hela undervisningen. Eleverna fick även chans att värdera sin egen kunskap vid ett 
läxförhör under en lektion. Observationerna visade att detta inte var så lätt för eleverna att 
genomföra. Tillfället som läraren valde att presentera de fyra F: en på kan ha bidragit till 
ineffektiviteten. Eleverna ville så gärna ha tillbaka sina prov och hade svårt att koncentrera sig 
på det läraren sa. Det faktum att eleverna inte har en egen lärobok i ämnet är tecken på att 
läroboken inte är den enda källan till kunskap. Att inte vara bunden till ett läromedel öppnar 
upp för användning av andra medier i undervisningen. Under lektionerna skriver eleverna mål 
och utvärderingar.  I utvärderingarna (bilaga 2) värderar eleverna sitt arbete i slutet lektionen. 
I målen ligger fokus hos de flesta av eleverna på hur de anser att de har jobbat under 
lektionerna. De flesta eleverna hade som mål att jobba koncentrerat. Två elever hade som mål 
att vara tysta, vilket inte alltid kan tyckas vara ett eftersträvat mål.  
 
Vid observationen blev det tydligt att eleverna är vana vid prov. När de gick in i klassrummet 
började de flytta på bänkar och stolar utan att läraren bett dem göra detta. Skriftliga prov är en 
del av undervisningen som har så starkt rotade normer att läraren inte ens behöver säga dem 
högt. Eleverna är också medvetna om dolda normer som att inte sitta bredvid varandra vid 
prov. De vet även att de inte får titta på varandras prov men tar ändå tillfället i akt när de lånar 
suddgummi av varandra. Några av eleverna ser också provtillfället som ett tillfälle att få sluta 
tidigare. Under observationen vid provtillfället frågade eleverna innan provet började, om de 
fick gå när de var klara. Även om läraren svarade att de fick gå tidigast efter trettio minuter så 
ropade en del av eleverna att de var klara och ville gå när de blev klara tidigare. Under sista 
observationen, när eleverna skulle få tillbaka sina prov, var de otåliga. De frågade flera gånger 
efter sina prov och hade svårt att förstå vad läraren ville när hon frågade om fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet. Eleverna är inte vana vid att själva värdera sin kunskap utan vill 
att läraren ska vara den som bedömer dem. De hade svårt att skilja på de olika begreppen 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 
 
Det som undersökningen ändå visat är betydelsen av ett vidgat textbegrepp i skolan både för 
lärare och eleverna i utlärningssyfte och i inlärningssyfte och när de visar sin kunskap. Frågan 
är bara hur långt det är möjligt att använda ett vidgat textbegrepp i det sammanhanget. Oftast 
finns det bara en lärare i en klass med många elever vilket begränsar möjligheten till att arbeta 
med ett vidgat textbegrepp med så många olika aspekter på begreppet ’text’. Vilka aspekter 
som blir aktuella måste förstås avgöras av ”textens” syfte och sammanhang. I det här fallet 
hade det varit problematiskt att visa kunskap via exempelvis teater, eller musik.  
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Samtidigt är det läraren som sätter normen vid ett prov. Om läraren istället för att rita en ring 
hade skrivit ett antal frågor som eleverna skulle ha besvarat är det inte troligt att eleverna hade 
använt bilder i samma utsträckning. Bilderna har, i detta sammanhang varit ett accepterat 
uttrycksmedel för eleverna att uttrycka kunskap på i sina provsvar. Att göra text- och 
bildanalyser är tidskrävande, men de tydliggör elevernas sätt att hantera kunskap, vilket i sin 
tur kan hjälpa läraren vid undervisningen. Om läraren vet hur eleverna lär så vet hon också 
hur hon ska handskas med olika material i olika utlärningssituationer. Elever både lär sig, och 
visar sin kunskap på olika sätt och genom olika språkliga funktioner.  
 

6.1 Framtida forskning 
Det hade varit intressant att i ännu en intervju med läraren diskutera hur hon ansåg att hennes 
intentioner med provet visade sig i elevernas svar. Blev det som hon hade tänkt? Visade mina 
text- och bildanalyser på elevernas provsvar något som hon tidigare inte uppmärksammat? 
Det hade även varit intressant att intervjua eleverna om deras provsvar. Att inbegripa en 
verksam bildlärare i diskussionen om elevernas möjligheter att använda ett vidgat textbegrepp 
i undervisningen hade också varit intressant för vidare forskning.  
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Bilaga 1 

Instuderingsorden 
 

Inuti   Utanför 

Magma   Atmosfär   

Kärna    Luft 

Järn   Regn 

Varmt   Snö 

Jordskorpa   Vindar 

Mantel 

 

På skalet    

Plattor 

Vulkaner 

Berg 

Vatten 

Skog 

Jordbävningar 

Tsunami 

Land 

Människor 

Djur 

Klimat 

 

Processer och krafter 

Värme     -    kyla 

Utvidgar  -   fryser/frostspänning 

Vind: Vittrar, Erosion 

Gravitation 

Dragningskraft 

Rörelser: solen värmer –jorden snurrar = motorer 
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Bilaga 2 

Elevernas mål och utvärderingar som de skrev i sina anteckningar på 

lektionen då de fick tillbaka sina prov 
 

Mål    Utvärdering 

 

Amra    

Jag ska jobba bra lyssna vara tyst hinna allt. Jag har gobbat bra. 

 

Antonio       

Vara koncentrerad. Jag har varit mycket koncentrerad så 

jag har lyckats. 

 

Amir         

Jag ska jobba koncentrerad .  Jag har jobbat bra. 

 

Sofia       

Försöka svara rätt på provet.  Jag svarade på alla frågor. 

 

Sven       

Jag ska jobba bra och vara tyst.  Det har jag gjort. 

 

Simon       

Jobba koncentrerat.   Bra, inte mkt till jobba. 
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Bilaga 3 

Läxförhöret eleverna fick vid observationen efter provtillfället 

• Monoteism 

 

 

 

• Polyteism 

 

 

 

• Panteism 

 

 

 

• Tro 

 

 

 

• Dyrkan 

 

 

 

• Livsmönster 
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Bilaga 4 

Transkriberad intervju med läraren. 
 
Berätta om provet. Vad har du tänkt innan, under och efter provet? 
 
Alltså, jag gillar ju inte prov därför att man har ju en tendens att läsa någonting som man sen 
då inte, ja man rapar upp det på provet. Jag har sett några av tjejerna som jag tycker har gjort 
det.  Dom har pluggat jättemycket ihop, dom har säkert skrivit samma sak men, men det har 
inte blivit någon inlärning egentligen utan man har bara lärt sig utantill.  Så att jag har inte 
speciellt många prov, jag gör andra redovisningar. I dag exempelvis så hade jag ju en slags 
redovisning där jag läser en dilemma saga för dem, de får diskutera, de får muntligt återge vad 
de tänker och då reflekterar jag ju kring hur de uttrycker sig och bedömer deras språkliga nivå 
och sånt. Det vet ju inte dom om, så ibland har jag prov för att dom är så vana vid att ha prov 
för att mäta kunskap så på nått sätt måste jag visa att jag gör också prov och då försöker jag 
göra proven så processinriktade som möjligt. 
 
Hur menar du med processer då? 
 
Jo processinriktade, det här provet mäter ju, alltså jag har ju hjälpt dem ganska mycket både 
innan och efter. Alltså idag, jag har ställt frågor och kommer du ihåg vad som hände i 
jordskorpan, du vet det där som var som ett sår. Ja just det, det var vulkanen det där det kom 
upp magma, säger eleven så har ju eleven sett att just det är det där som händer där så har jag 
kopplat tillbaka det. Jag kan inte låta dem sitta och rapa upp det utan att lägga mig i det så 
provet är ju en del av processen. Processen fortsätter ju när vi går igenom det sen då. 
 
Du tänkte gå igenom det tillsammans med klassen 
 
Ja jag vet inte riktigt, alltså det beror lite på vad det står här. Jag har ju rätt bra koll vad dom 
har skrivit. Jag kommer inte lägga ner mycket energi på detaljgranska om dom har fått med 
det och det och det, utan dom kommer att få G och G+ eller inte godkänt men jag tror inte det 
är någon här som inte kommer att bli godkänd. Provet har ju också syftet att stärka dom. Vi 
har ju många som är väldigt osäkra på sig själva. Några av tjejerna som faktiskt har läst in och 
pluggat in. Dom är ju väldigt osäkra. Dom måste få gå i mål, de måste få lyckas med detta. 
För det kommer både dom och jag ha nytta av när vi fortsätter med antiken eller religion eller 
vad det än är vi håller på med sen va. 
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Är eleverna medvetna om vad du anser är bra, går ni igenom det tillsammans? 
 
Vi gick ju igenom dom här orden som är basen till det här. Först har vi läst om de olika, sen 
stannade vi upp och summerade vi vilka ord det handlar om, vilka processer det var, alltså vad 
händer inuti när det blir varmt eller när något blir varmt, vad händer då. Då talar jag ju om att 
det är det viktigaste. Det är det viktigaste att ni förstår vad som händer när det blir varmt, 
egentligen är de det. Inte om det är 80 grader eller 90 grader eller 75 grader, det spelar ingen 
roll, utan förstå vad det är som händer. Det är det viktigaste i so tycker jag. Alltså oavsett vad 
det är, är det historia så är ju det viktigt också att förstå vad det är som händer. Inte om det var 
Karl XII som slog Peter den store i huvudet eller tvärtom, det spelar liksom ingen roll utan att, 
vad händer när det är en konflikt. Då uppstår en konflikt, varför gör den det och så där. Och 
jag tror att den agendan som jag har när det gäller dom stora processerna, det är jag inte säker 
på att eleverna ser. Sen när dom helt plötsligt förstår det när dom lägger det på något annat, ja 
just det så var det ju när det blev varmt och det är klart att blir det varmare i luften nu då, då 
kommer ju isen smälta. Alltså när dom kan se det själva då har dom fått godkänt av mig. 
 
Är det de du menar med processer? 
 
Ja. Alltså det är ju inte så att det här är en process avskild från eleven egentligen utan det 
handlar ju om elevens självkänsla, elevens syn på sin egen kunskap, sin egen förmåga. Det är 
ju hela eleven det här är en process i som är en delprocess eller hur man ska formulera sig.  
 
Ni talar om medhjälpare i klassen 
 
Du menar medarbetare och motarbetare ?  
 
Just det, du kan berätta om det också  
 
Ja, alltså jag har en kollega som har kört det här ganska mycket med sina elever. De har gjort 
det mycket när dom har talat om arbetslivet. Det var då hon började med det, hon hittade det 
någonstans du vet, man snor ju idéer så plockar man ihop det till något eget å har nått väldigt 
bra och goda resultat. Hon jobbar med ett annat elevklientel än jag men ändå får det här, får 
dem att se att jag är medarbetare med mig själv. Jag krävs för att jag ska, för att min process 
ska bli positiv och inte negativ så krävs det att jag tar hand om mig själv, ser till att jag mår 
bra, ser till att jag får lära mig på bästa sätt. I det, på nåt sätt, så hjälper man ju dom andra 
också så att om jag är medarbetare med dig lär ju både du och jag oss. Jag menar, är jag 
motarbetare med mig själv så är jag också motarbetare mot dig då tar jag ju din möjlighet att 
få kunskap också. Så den diskussionen har jag ju egentligen bara börjat. Sen har du ju sett att 
dom skriver mål för varje lektion och det är ju egentligen mål hur jag ska fungera. Vad har jag 
lärt mig idag brukar jag också ställa som utvärderingsfråga så att dom ska tänka på det. Och 
det är spännande att se vad dom skriver. ”Jag har lärt mig att man kan se på religion på olika 
sätt”,var det någon som skrev här sist och sånt, att de hittar det själva, att det har jag lärt mig. 
Så egentligen var det dumt av mig att de fick gå. Egentligen borde skrivit ner, vad har jag lärt 
mig idag så det var ett inlärningstillfälle som jag tappade. Men, jag har också gått runt under 
provet, det är ju inte alltid jag gör det. Det här är första gången jag har prov med eleverna så 
jag kände behovet av att tala om att, se dem allihopa, klappa om dem lite så och fråga hur det 
går. Oj, vad du skriver, oj vad du kan mycket, har du tänkt på det där och liksom hjälpt till lite 
så. Så att egentligen handlar inte processen om geografi.  
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Hur skulle du beskriva vad processen handlar om? 
 
Om deras självtillit, självkänsla och öppenhet att ta emot ny kunskap. 
 
Varför tycker du det är så viktigt? 
 
De kan ju inte lära sig någonting om de inte känner så, det finns ju inte en chans att lära sig 
någonting om man tror att man inte kan något. Om man inte känner att här är en plats där jag 
får lära mig saker, här är saker tryggt, jag är omtyckt, jag får säga fel utan att det gör något. 
Och felen ska jag göra för då lär jag mig något. Det har vi också pratat en hel del om. Jag vill 
att dom ska känna sig trygga hos mig, att dom ska kunna tala om att de inte fattat något också, 
nu förstod jag ingenting, snälla förklara det igen på ett annat sätt. För det är ju också viktigt, 
alltså det är ju ett medarbetarskap det också. Jag försöker ju vara ledare men vara medarbetare 
också. Och det där tar tid, alltså det är ett hårt jobb med eleverna men börjar man i sjuan och 
jobbar på det sättet så i åttan så lossnar det, i vårterminen sjuan brukar det lossna och bli 
bättre. Tilliten är ju viktig och de litar på att jag säger till när de inte gör rätt. Efter ett tag, 
men inte i början, det tar ett tag.  
 
Hur tyckte du det här provet gick? 
 
Jag har ju inte läst någonting de har skrivet eller det har jag ju det jag har läst över axeln på 
dem. Jag är glad att de har varit så aktiva att dom har, alltså det var härligt att höra dem innan 
när jag frågade om de var medarbetare i början där och det var dom ju allihopa. Jo jag är 
medarbetare, nu lyckas jag och så här så jag är nog ganska nöjd just nu. Sen om de inte kan 
alla detaljerna det är ju egentligen inte viktigt. Därför att det går alltid att lära sig mer, nu har 
de ändå en slags bas.  
 


