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ABSTRACT

Huvudsyftet i föreliggande studie är att undersöka hur elever följer uppgifts-
instruktionerna i uppgiften med lägst svårighetsgrad från 2009 års skriftliga 
nationella prov i svenska och svenska som andra språk.  

I Skolinspektionens rapport Kontrollrättning av nationella prov i grundskolan och 
gymnasieskolan framkommer att lärare inte bedömer de nationella proven likvärdigt. 
En av anledningarna till den ickelikvärdiga bedömningen är att tolkningsutrymmet i 
bedömningsanvisningarna till det nationella provet är alltför stort. Med anledning av 
det stora tolkningsutrymmet avser vi att i största möjliga mån ordagrant följa 
bedömningsanvisningarna för nationella provet i svenska och svenska som 
andraspråk och därigenom precisera anvisningarna. Metod i studien går ut på att 
avgränsa de lägsta kraven för betyget G utifrån hur de är formulerade i uppgifts-
beskrivningen och lärarens bedömningsanvisningar. För att konkretisera 
bedömningsanvisningarna används exempel från elevtexter.

Studien visar att det lägsta kravet för betyget G kan delas upp i fyra kriterier som 
var för sig kan bedömas och av dessa är kriteriet att resonera svårast att uppfylla. 
Därmed är det elevens förmåga att resonera som utgör brytpunkten för betyget IG 
och G.

Studien visar att oavsett omfattning av enskilda uppgiftskriteriers tolknings-
utrymme är det möjligt att identifiera och avgränsa kriterierna för att därigenom 
sträva efter att varje elevtext bedöms enligt samma måttstock. Tillämpas detta 
tillvägagångssätt vid elevtextbedömning i allmänhet minskar sannolikt risken för 
ickelikvärdig bedömning, åtminstone inom den egna elevgruppen. En tänkbar åtgärd 
för att få bukt med ickelikvärdighetsproblematiken som nationella provet i svenska 
och svenska som andraspråk ger upphov till, vore att Skolverkets bedömnings-
anvisningar tillhandahöll definitioner av för uppgifterna centrala begrepp, såsom vad 
det innebär att resonera. 



INNEHÅLL

1 INTRODUKTION                                                                                                       ...................................................................................................  3  
2 BAKGRUND                                                                                                                ............................................................................................................  4  

2.1 Forskning på området elevtextbedömning                                                         .....................................................  4  
2.2 Nationella provet i svenska och svenska som andraspråk                                ............................  5  

2.2.1  Nationella provets delar                                                                                  ..............................................................................  5  
2.2.2  ”Älskade ting” (B2) – en uppgift med lägre svårighetsgrad                           .....................  6  
2.2.3  ”Älskade ting” (B2) – vilka är de lägsta kraven förbetyget G?                      ..................  6  

3 FRÅGESTÄLLNING OCH SYFTE                                                                          ......................................................................  8  
4 METOD OCH TEORI                                                                                                ............................................................................................  9  

4.1 Urval                                                                                                                       ...................................................................................................................  9  
4.2 Kort om textanalys                                                                                              ..........................................................................................  10  
4.3 Studiens analysmodell                                                                                        ....................................................................................  10  

4.3.1 Teoretisk utgångspunkt – definitioner av centrala ord och begrepp              ..........  10  
4.3.2 Vilket är textens tema – är mk1 uppfyllt?                                                      ..................................................  11  
4.3.3  Procedur                                                                                                        ....................................................................................................  12  

4.4 Metodkritik                                                                                                          ......................................................................................................  13  
5 RESULTAT                                                                                                                ............................................................................................................  14  

5.1 Uppfyllelse av mk1 inte påträffad                                                                     .................................................................  14  
5.2 Klar uppfyllelse av mk1–3 men total avsaknad av uppfyllelse av mk4         .....  16  
5.3 Klar uppfyllelse av mk1–4 – ett resonemangsexempel                                    ................................  17  
5.4 Klar uppfyllelse av mk1–3 men knappt mk4                                                   ...............................................  17  
5.5 Klar uppfyllelse av mk1–3 och nätt och jämt mk4                                          ......................................  21  
5.6 Resultatsammanfattning                                                                                    ................................................................................  23  

6 DISKUSSION                                                                                                             .........................................................................................................  24  
6.1 Metoddiskussion                                                                                                 .............................................................................................  24  
6.2 Resultatdiskussion                                                                                              ..........................................................................................  25  

 REFERENSLISTA                                                                                                      ..................................................................................................  28  
 BILAGA 1                                                                                                                     .................................................................................................................  30  
 BILAGA 2                                                                                                                     .................................................................................................................  37  



3

1 INTRODUKTION

I rapporten Kontrollrättning av nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan 
som genomfördes på uppdrag av regeringen, framkommer att lärare inte bedömer 
nationella prov likvärdigt (Skolinspektionen, 2010). Rapporterns undersökning 
omfattar 29 000 kontrollrättade nationella från 633 olika skolor. Störst bedömnings-
variation mellan ursprungsrättarna, d.v.s. de ordinarie lärarna, och kontrollrättarna 
finns inom bedömningen av nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 
på gymnasiet. Denna variation förklarar Skolinspektionen med att svenskämnets 
nationella prov utgörs av uppgifter som kräver svar i form av längre fritext vilket 
resulterar i ett vidare bedömningsutrymme (a.a.:34 ff). 
     Nationella proven i svenska och svenska som andraspråk fungerar således inte 
som ett verktyg för likvärdig bedömning. Därmed behövs någon form av förändring 
eftersom syftet med nationella proven är att ”stödja lärarens arbete med betygs-
sättning och att ge riktlinjer för en likvärdig bedömning av elevernas prestationer” 
(Nord.Upps. 2010b). Betygsättning innebär en myndighetsutövning gentemot eleven 
där dennes samlade prestationer ska sammanfattas. Vid denna sammanfattning väger 
resultatet på nationella prov tungt eftersom dessa ska ”på ett konstruktivt och säkert 
sätt testa elevens måluppfyllelse för så många mål som möjligt” (Skolinspektionen, 
2010:6).

Likvärdig betygsättning är en förutsättning för att betygen dels ska utgöra ett mått 
på elevens faktiska kunskap, dels för att betygen ska kunna jämföras vid ansökan till 
eftergymnasiala utbildningar (Skolverket, Provbetyg-Slutbetyg – Likvärdig 
bedömning?, 2007:8). Den subjektiva värdering av elevens studieresultat som ett 
slutbetyg är, har i förlängningen stor betydelse för elevens möjligheter till vidare 
utbildning. Således har slutbetyget rättsverkningar för eleven och betyg är dessutom 
ytterst svåra att få omprövade (Skolverket, Likvärdig bedömning och betygssättning, 
2004:28). Det är sålunda av stor vikt att betygsättning sker likvärdigt och enligt 
Skolverkets nationella riktlinjer. 

Skolinspektionen har i ovanstående rapport fastställt tre problemområden med de 
nationella proven. Det första benämns omfattande syfte och innebär att syftena med 
det nationella provet är alltför många och ambitiösa varför de är svåra att förena i ett 
enda prov. Det andra problemområdet, stort friutrymme i bedömningarna, består i att 
bedömningsanvisningarna ger stort utrymme för tolkning något som inte gynnar 
likvärdig bedömning. Det tredje området, objektiviteten hos lärarna kan påverkas, 
innebär att relationen mellan lärare och elev kan inverka på objektiviteten vid 
bedömning (Skolinspektionen, 2010:6).

Vikten av likvärdig bedömning kommer, om möjligt, att bli än mer betydelsefull 
eftersom det krävs att de som avslutat gymnasieutbildning eller gymnasial vuxen-
utbildning tidigast vårterminen 2010 har minst betyget G i svenska A och B för att 
över huvud taget bli antagna till högskole- eller universitetsutbildning 
(Högskoleverket, 2010).
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2 BAKGRUND

I föreliggande avsnitt presenteras inledningsvis en forskningsöversikt på området 
elevtextbedömning i svenskämnet på gymnasiet. Därefter följer en beskrivning av 
det nationella provet i svenska och svenska som andra språk med tonvikt på 
uppgiften med lägst svårighetsgrad.

2.1 Forskning på området elevtextbedömning

I avhandlingen Skrivande som handling och möte (2008) behandlar Parmenius Swärd 
att bedömningsfrågor inom svenskämnet på gymnasienivå – trots dess position som 
kärnämne – inte varit föremål för forskning i någon större utsträckning (a.a.:42). Det 
finns emellertid ett fåtal arbeten, förutom ovan nämnt, som behandlar bedömning av 
elevtexter i svenskämnet på gymnasiet. Nedan presenteras följande titlar. Hultmans 
& Westmans Gymnasistsvenska (1977), Nyströms Gymnasisters skrivande (2000), 
Östlund-Stjärnegårdhs Godkänd i Svenska (2002) och Bergman Claessons rapport 
Tre lärare – tre världar (2003).

Gymnasistsvenska bygger på forskning genomförd i en skolmiljö med det tidigare 
relativa betygsystemet, omfattade betygsnivåerna 1–5. Studien utgörs av en 
storskalig kvantitativ studie rörande ordförråd, ordklassfördelning, syntax och 
typografiska företeelser och är baserad på texter skrivna vid de centrala proven i 
svenska 1970 (Hultman & Westman, 1977:5 ff.). 

Nyström nämner i avhandlingen Gymnasisters skrivande att de metoder som 
användes vid Hultmans & Westmans undersökning har haft avgörande betydelse för 
fortsatt svensk elevtextsforskning (2000:21). I sitt arbete avviker delvis Nyström från 
den kvantitativa forskningstraditionen påbörjad av Hultman & Westman genom 
användandet av en elevintervjubaserad studie syftande till att beskriva och 
klassificera gymnasister genreskrivande. Nyströms arbete utgörs också av en 
kvantitativ studie av elevtexter med fokus på struktur och sammanhang vars resultat 
tillsammans med elevintervjuerna ligger till grund för slutsatsen att gymnasister 
oavsett studieprogram oftast skriver i genrerna skoluppsats, faktaredovisning, 
bokrecension och narrativ berättelse (2000:231 f.). 

Nyström tar således upp gymnasieelevers genrepreferenser, medan Östlund-
Stjärnegårdhs Godkänd i Svenska? (2002:185) syftar till ”att få fram på vilka punkter 
IG- och G-texter skiljer sig åt”. Östlund-Stjärnegårdh konstaterar genom en enkät-
undersökning att lärare vid bedömningen betraktar textaspekterna ”relevant innehåll” 
och ”hur eleven följt instruktionerna” som tyngst vägande när en text fått betyget IG 
eller G. I avhandlingen exemplifieras läraromdömen rörande texter som fått betyget 
IG. Exempel på sådana omdömen är ”rörigt”, ”konstigt” och ”för mycket eget påhitt” 
och exempel på motsvarande omdöme för betyget G är ”intresseväckande” och ”viss 
bredd” (a.a.:160 ff.). 

Även Bergman Claessons rapport Tre lärare – tre världar (2003) behandlar 
läraromdömen. I denna rapport undersöks och beskrivs i första hand hur lärare 
skriver kommentarer för att motivera elever och främja deras skrivarglädje. Studien 
blottlägger det problematiska i att skriva berömmande kommenterar beträffande 
specifika aspekter av och delar i texten, något som Bergman Claesson anser 
graverande eftersom just det detaljerade berömmet medför en progression i elevens 
skrivande (2003:99 f.). Denna yrkesproblematik behandlas också av Hultman & 
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Westman som tar upp att lärares positiva omdömen tenderar att bli ”svepande och 
allmänna”, medan negativ respons uttrycks i mer specifika och konkreta termer, 
oftast genom markeringar i elevtexten (1977:227). Ytterligare en slutsats i Bergman 
Claessons undersökning innebär att det mest väsentliga i en bedömningssituation där 
eleven inte uppnått kriterierna för betyget G är att – i så specifika ordalag som 
möjligt – peka på det som saknas, alltså inte att lägga vikt vid textens samtliga 
brister. Således finns det behov hos lärare att förbättra bedömningsförmågan med 
avseende på relevans, och relevans bör bestämmas av de lägsta uppnåendekrav för 
den aktuella uppgiften (2003:100 f.). 

I likhet med Hultman & Westman (1977) och Bergman Claesson (2003) 
konstaterar Parmenius Swärd (2008:241) i avhandlingen Skrivande som handling  
och möte att elevtexter bedöms på alltför ”diffusa”, ”subjektiva”, och i vissa fall 
”förment tekniska” grunder. Den senare avhandlingens resultat är dels baserat på 
intervjuer där elever svarar på hur de upplever olika skrivuppgifter och hur de anser 
att deras texter bedöms, dels på klassrumsobservationer, gruppsamtal och 
lärarintervjuer (2008:53 ff.). 

2.2 Nationella provet i svenska och svenska som 
andraspråk

Som en följd av att det nya betygssystemet infördes 1996 uppstod ett behov av 
nationella prov som bedömningsriktlinjer. Skolverket fick i uppdrag av regeringen 
att utforma nationella prov som stöd för betygssättning. Skolverket i sin tur 
delegerade uppgiften till en grupp, av Skolverket benämnd ”provkonstruktören”, vid 
Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet (Skolverket, Om nationella  
prov, 2010). Gruppens projektledare är den under rubrik 2.1 omnämnda Eva 
Östlund-Stjärnegårdh (Nord.Upps. 2010a).

2.2.1  Nationella provets delar

Syftet med nationella provet, som är obligatoriskt för gymnasieskolan men inte för 
Komvux, är att ”stödja lärarens arbete med betygssättning och att ge riktlinjer för en 
likvärdig bedömning av elevernas prestationer” (Nord.Upps. 2010b). Nationella 
provet i svenska och svenska som andraspråk innehåller två delprov, benämnda A 
och B. Delprov A är muntligt och integreras i den ordinarie undervisningen. Delprov 
B är skriftligt och genomförs på ett för hela landet bestämt datum där eleven har 300 
minuter till sitt förfogande. Veckan före skrivtillfället för delprov B kommer ett 
Skolverksutskick med materialet Bedömningsunderlag för delprov B som utgörs av 
avsnitten Delprov B: skriftligt prov, Bedömning av delprov B och 
Kopieringsunderlag: Delprov B samt ett separat häfte benämnt 
Bedömningsanvisningar (Skolverket, 2009a). Det nationella provet kommer i det 
följande att benämnas kursprovet och med detta avses mer exakt delprov B i det 
nationella provet i svenska och svenska som andraspråk.

Varje kursprov följer ett för året nytt tema, exempelvis ”Saga och sanning” och 
”Rätt och rättigheter”. Temat uttrycks i form av ett illustrerat texthäfte innehållande 
texter i olika genrer. Vid provtillfället får eleven välja en av åtta till tio skrivuppgifter 
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med olika rubriker som ansluter till aktuellt tema. Betygsnivåerna för uppgifterna är 
IG–MVG. En av uppgifterna kan högst ge betyget VG eftersom den inte kräver att 
eleven refererar till det ovan nämnda texthäftet (Nord.Upps. 2010a).

2.2.2  ”Älskade ting” (B2) – en uppgift med lägre 
svårighetsgrad  

I avsn. 1 nämns att en elev måste ha minst betyget G i svenska för att över huvud 
taget bli antagen på en högskole- eller universitetsutbildning. Eftersom betyget G är 
en förutsättning för eftergymnasiala studier finns det anledning att undersöka vad 
som krävs för att få betyget G på kursprovet. 

Under rubrik 2.2.1 nämns att varje års kursprov innehåller en uppgift som högst 
ger betyget VG. Motsvarigheten till denna är för kursprovet ht-09 en uppgift med 
rubriken ”Älskade ting”, hädanefter benämnd B2 i enlighet med hur den betecknas i 
materialet Uppgifter till delprov B (Skolverket, 2009c). Anledningen till att B2 högst 
ger betyget VG är att referering till texthäftet inte är ett krav för betyget G, något 
som uttrycks i formuleringen ”[j]ämför gärna med texthäftet” [vår kursiv.] 
(Skolverket, 2009a;c). Kraven på lösningen av B2 är alltså lägre än på lösningarna av 
de övriga uppgifter, och därmed är det mer sannolikt att elever vars skrivfärdigheter 
motsvarar gränsen mellan betygen IG och G väljer en sådan uppgift med lägre 
svårighetsgrad. I samband med detta bör det påpekas att föreliggande studie inte 
syftar till att undersöka B2 som enskilt fenomen. Studien syftar till att presentera en 
metod för att undersöka den lägsta resultatnivån i allmänhet för en uppgift med på 
förhand uppställda kriterier.

2.2.3  ”Älskade ting” (B2) – vilka är de lägsta kraven 
förbetyget G?

Materialet Bedömning av delprov B innehåller en övergripande lärarbedömnings-
anvisning. Där uttrycks att ”[d]e fetstilta uppmaningarna i instruktionerna måste 
dock ha följts” för att texten minst ska kunna uppnå betyget G (Skolverket 
(2009b:19). De fetstilta uppmaningarna i B2 är ”berätta”, ”förklara” och 
”resonera”. För att uppnå betyget G är det, utöver de tre fetstilta uppmaningarna, 
nödvändigt att texten har en tydlig koppling till rubriken ”Älskade ting” (Skolverket 
(2009c:1). Dessa uppgiftskrav motsvarar det Måhl benämner lägsta resultatstandard 
(1998:140). I det följande kommer lägsta resultatstandard att ersättas av lägsta 
resultatnivå eftersom nivå har en snävare betydelse än standard. Den lägsta resultat-
nivån innebär m.a.o. den lägsta acceptabla färdighetsnivån på utförandet av en viss 
uppgift baserat på i förhand uppställda kriterier. Om eleven inte uppfyller ett visst 
uppgiftskrav har det Måhl benämner stoppkriterium visat sig (a.a.:92). Tillämpat i 
denna studie utgör kriterierna – att skriva om ett älskat ting, att berätta, att förklara 
och att resonera – tillsammans den lägsta resultatnivån för B2. Med den lägsta 
resultatnivån åsyftas hädanefter B2:s lägsta resultatnivå för att erhålla minst betyget 
G gällande innehållsliga aspekter. Dessa fyra B2-specifika kriterier kommer i det 
följande att benämnas minimikriterier. Uppfyllelse av de fyra minimikriterierna och 
därmed av den lägsta resultatnivån innebär en nödvändighet för betyget G, men att 
uppfylla den lägsta resultatnivån är nödvändigtvis inte tillräckligt för att erhålla 
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betyget G på texten som helhet, beroende på att texten trots uppfyllelse av de fyra 
minimikriterierna kan ha brister i språk och disposition.   
Instruktionerna i B2 uppmanar eleven att skriva ett inlägg. Eftersom förmågan att 
skriva inom en given genre inte är ett uttalat krav för uppfyllelse av den lägsta 
resultatnivån, saknar genreaspekten relevans för denna studie. Därtill är genre-
begreppet så pass komplext att det inte låter sig utredas här. Föreliggande studie 
undersöker sålunda innehållet i elevtexter och hur detta svarar mot 
uppgiftsbeskrivningen. Det är alltså inte en studie av genre, språk eller disposition. 

I avsnittet Bedömning av delprov B finns bedömningsinstruktioner för B2 och 
kursprovets övriga uppgifter. Dessa instruktioner är uppdelade enligt kategorierna 
helhetsbedömning, innehåll och textanvändning, disposition och sammanhang och 
språk och stil. Beträffande kategorin innehåll och textanvändning förväntas det att 
”[e]leven berättar kortfattat […] och förklarar begripligt” samt ”resonerar i någon 
mån” för att erhålla minst betyget G. Det är således innehåll och textanvändning som 
omfattar den lägsta resultatnivån. Eftersom B2 som bekant inte kräver 
textanvändning saknar den textaspekten relevans för denna studie. (metod? 
Urval?)
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3 FRÅGESTÄLLNING OCH SYFTE

Under rubrik 2.2.2 klargörs att denna studie fokuserar B2 från kursprovet ht-09 och 
dess lägsta resultatnivå. Följande frågeställning har formulerats.

Hur framträder den lägsta resultatnivån för betyget G i elevtexter från 
kursprovsuppgiften B2?

Under rubrik 2.1 framkommer att lärare betraktar textkategorierna ”relevant 
innehåll” och ”hur eleven följt instruktionerna” som den mest väsentliga vid 
bedömningen av huruvida en text får betyget IG eller G (Östlund-Stjärnegårdhs, 
2002:185). Huvudsyftet i föreliggande studie är att undersöka hur elever följer 
uppgiftsinstruktionerna i B2. Anledningen till att innehållsliga aspekter av 
elevtexterna undersöks, är att dessa är skrivna utifrån instruktioner som är förankrade 
i kursplanen för svenska B (Skolverket, 2010:6). Därför efterfrågar 
uppgiftsinstruktionerna i kursproven rimligtvis för kursplanen relevanta färdigheter 
och förmågor. Därmed kan elevlösningarna betraktas som ett uttryck för hur väl 
elevprestationen svarar mot kursplansmålen. Således är det ytterst relevant för 
läraren att göra en rättvis bedömning av denna prestation, m.a.o. att göra en 
bedömning i enlighet med bedömningsanvisningarna. I ju större utsträckning 
riktlinjerna efterföljs, desto mer rättvis och likvärdig torde bedömningen vara. 
Föreliggande studie syftar dessutom till att ge ett förslag på metod för 
elevtextbedömning i allmänhet i fall där uppgiftsinstruktioner på förhand är 
uppställda.

Att det är den lägsta resultatnivån för just betyget G som vi avser att undersöka är 
föranlett av att minst detta betyg krävs i svenskämnena för att bli antagen till 
eftergymnasiala utbildningar för elever som avslutar gymnasie- eller komvuxstudier 
vårterminen 2010 eller senare. Därmed kan gränsen för betyget G betraktas som 
särskilt kritisk.
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4 METOD OCH TEORI

I avsn. 1 presenterades Skolinspektionens rapport Kontrollrättning av nationella  
prov i grundskolan och gymnasieskolan i vilken det framkommer att nationella 
proven på gymnasiet i svenska och svenska som andraspråk inte bedöms likvärdigt 
(Skolinspektionen, 2010:34). Med anledning av det friutrymme bedömnings-
anvisningarna anses innebära avser vi att i största möjliga mån ordagrant följa 
bedömningsanvisningarna till B2 i syfte att undersöka gränserna för friutrymmet. För 
att genomföra detta definierar vi den lägsta resultatnivån, d.v.s. minimikriterierna att  
skriva om ett älskat ting, att berätta, att förklara och att resonera. Den teoretiska 
utgångspunkt som används för definierandet av den lägsta resultatnivån utgörs av 
Nationalencyklopedins ordbok. Den bedömningskategori som undersöks i denna 
studie kan sägas utgöra en sammanslagning av de två kategorierna Östlund-
Stjärngårdh benämner ”relevant innehåll” och ”hur eleven följt instruktionerna”. Att 
följa uppgiftsinstruktionerna i B2 är nämligen en förutsättning för att textens innehåll 
ska vara relevant.

4.1 Urval

För att besvara frågeställningen behövs elevlösningar av B2 från kursprovet. För att 
undersöka vad som skiljer en G- från en IG-lösning inhämtade Östlund-Stjärngårdh 
(2002:36) elevtexter som blivit betygsatta med antingen betyget IG eller G, och i 
denna studie är samma urvalsprincip tillämpad. Undersökningsgruppen för denna 
studie fastställdes genom urvalskriteriet tillgänglig grupp (Patel & Davidsson, 
1994:109). För att underlätta dokumentinsamlingen användes det förfarande 
Johansson & Svedner i Examensarbetet i lärarutbildningen (2006:104) benämner 
”utnyttjat kontakter”. Våra elevtextförmedlare är fyra svensklärare, anställda på en 
gymnasieskola i Kalmar som vi kommit i kontakt med under praktikperioder. I 
enlighet med forskningsetiska föreskrifter informerades berörda lärare om studiens 
syfte och de garanterades att alla texter skulle anonymiseras (Johansson & Svedner, 
2006:30; Patel & Davidsson, 1994:51). Eftersom denna studie syftar till att beskriva 
den lägsta resultatnivån för betyget G är ingen hänsyn tagen till bakomliggande 
faktorer såsom kön, ålder eller gymnasieprogram. Fokus ligger på texten som isolerat 
fenomen – inte på dess skribent. Totalt insamlades 16 elevtexter, varav samtliga är 
betygsatta av ordinarie lärare med antingen IG eller G. Vi känner inte till vilka betyg 
texterna har fått.

Elevtexterna som utgör analysunderlaget i denna studie skrevs i samband med 
kursprovet 18 november 2009 och är därmed det för tillkomsten av denna studie det 
senast skrivna. Således ökade tillgängligheten eftersom proven inte hunnit arkiverats, 
varför berörda lärare belastades i liten utsträckning under dokumentinsamlingen. 

Vid dokumentanalys är det av vikt för tillförlitligheten att analysmaterialet är 
autentiskt och att det utgör en primärkälla (Patel & Davidsson, 1994:54 f.). Det är 
osannolikt att lärarna som deltagit i denna studie har förfalskat elevtexterna dels 
därför att tre av fyra lärare hämtade elevtexterna omgående, dels saknas motiv 
eftersom lärarna känner till att studien inte syftar till att värdera deras bedömning 
eller undervisning.
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4.2 Kort om textanalys

En av ytterst få böcker som behandlar bedömning av gymnasieelevtexter skrivna i 
samband med nationella prov är Bedömning av elevtext (Palmér & Östlund-
Stjärnegårdh, 2005). Bedömningskategorierna som detta arbete är baserat på – 
helhetsbedömning, innehåll och textanvändning, disposition och sammanhang och 
språk och stil – är identiska med de som återfinns häftet Bedömningsanvisningar
Skolverket (2009b:19). Men trots detta är inte Bedömning av elevtext användbar i 
denna studie eftersom resonemangen om bedömningskategorierna ofta uttryckts i 
allmänna och tillsynes självklara ordalag såsom ”[g]enerellt gäller att innehållet ska 
passa till uppgiften/situationen och vara relevant och tillräckligt synpunktsrikt” 
(a.a.:20).

Johansson & Svedner (2006:65) menar att närläsning är grundläggande för all 
textanalys och det lämpligaste förfarandet för att undersöka en texts innehåll så 
utförligt som möjligt. En variant av närläsning är den kritiska närläsningen som 
innebär att man ställer frågor till texten (a.a.:65 f). Några uttryckliga frågor har inte 
formulerats i föreliggande studie, men idén om frågor om textens innehåll respektive 
brist på innehåll har legat till grund för studiens metod. I artikeln ”Qualitative 
content analysis in nursing research” görs skillnad mellan en texts manifest content 
och dess latent content (Granheim & Lundman, 2004:109 f). Det förstnämnda avser 
textens uttryckliga innehåll medan latent content avser det dolda innehåll som kräver 
uttydning. I föreliggande studie undersöks elevtexters manifest content men vid 
tillfällen när denna innehållsaspekt är bristfällig görs inga ansatser att tolka textens 
latent content, m.a.o. avses att identifiera textens innehållsbrister men inte vad eleven 
kan ha avsett. En sådan frånvaro av relevant manifest content kan innebära att ett 
minimikriterium inte är uppfyllt, och om så är fallet har ett stoppkriterium visat sig.

4.3 Studiens analysmodell

I detta avsnitt definieras centrala ord och begrepp. Därefter beskrivs denna studies 
metod och hur denna tillämpas på elevtexter för att avgöra om de har ett för 
uppgiften relevant innehåll. I det följande kommer minimikriterierna att benämnas 
mk1 (att skriva om älskade ting), mk2 (att berätta), mk3 (att förklara) och mk4 (att 
resonera). Avslutningsvis utreds tillvägagångssätt för att utreda huruvida mk1–4 är 
uppfyllda i elevtexterna. 

4.3.1 Teoretisk utgångspunkt – definitioner av centrala ord och 
begrepp

Nedan beskrivs mk1–4 där samtliga orddefinitioner är hämtade från 
Nationalencyklopedins ordbok, NEO.

mk1: Att uppfylla mk1 innebär att skriva om ett älskat ting. I B2 används ting 
synonymt med ”ägodelar” och ”föremål” (Skolverket, 2009c). Ordet ting definieras 
som ”(viss) begreppsmässigt påtaglig och klart avgränsad företeelse särsk. om 
abstrakta företeelser”. En ägodel är ett ”enstaka (flyttbart) föremål som ngn äger” 
och föremål är i sin tur en ”avgränsad företeelse som man kan beröra vanl. inte större 
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än att den kan hållas i handen el. åtminstone flyttas; vanl. ej om person el. djur”. Att 
älska anförs synonymt med ”att gilla” och ”att tycka om”. 

Att skriva om ett älskat ting innebär således att skriva om en ”påtaglig och klart 
avgränsad företeelse” som man hyser positiva känslor inför. 

mk2: I häftet Bedömningsanvisningar återfinns följande krav. ”För betyget Godkänt 
krävs att eleven berättar om ett högt uppskattat föremål” (Skolverket, 2009d:7). Att 
berätta innebär att ”meddela väsentliga omständigheter (om ngt) i tidsföljd el. 
orsaksföljd el. annan naturlig ordning; vanl. med avs. på händelseförlopp e.d.”. Att 
meddela innebär i sin tur att överlämna ”information om ngt som antas vara obekant 
för mottagaren”. För att uppfylla mk2 ska elevtexten mot bakgrund av ovanstående 
innehålla ett berättande som informerar om ett ”högt uppskattat föremål” i ”tidsföljd 
el. orsaksföljd, el. annan naturlig ordning”. 

mk3: I häftet Bedömningsanvisningar uttrycks följande krav. ”För betyget Godkänt 
krävs att eleven […] begripligt förklarar hur detta [ett högt uppskattat föremål] 
påverkar hennes liv och livskvalitet” (Skolverket, 2009d:7). Att förklara innebär att 
”utreda (ngt) så att det kan bli förstått”. Det ska m.a.o. i elevtexten uttryckligen 
framgå hur det högt uppskattade föremålet påverkar skribentens liv för att texten ska 
uppfylla mk3.

mk4: I häftet Bedömningsanvisningar återfinns följande krav. ”För betyget Godkänt 
krävs att eleven [...] resonerar i någon mån om människors bundenhet till saker och 
konsekvenserna därav”, och eleven kan resonera ”såväl om sin egen situation som 
om människors beroende i allmänhet” (Skolverket, 2009d:7). Att resonera innebär 
”att utveckla en tankegång”. En tankegång i sin tur är en ”följd av tankar som bildar 
en logisk helhet” och logisk innebär att fylla ”vissa krav på klart och följdriktigt 
tänkande”. Med konsekvens avses ”(logiskt) oundviklig följd (av viss handling) som 
måste beaktas p.g.a. sin betydelse”. 

Mot bakgrund av ovanstående ska elevtexten för uppfyllelse av mk4 innehålla en 
i huvudsak följdriktig tankegång om betydelsefulla följder av antingen sin egen 
bundenhet till föremål eller av människors bundenhet i allmänhet till föremål.

Kommentar till Teoretisk utgångspunkt – definitioner av centrala ord och begrepp
Ovanstående formuleringar tillhörande mk1–4 framstår ofta, trots avsikten att 
precisera och klargöra dessa, som abstrakta och diffusa. Vi vill härmed påminna om 
att metoden i denna studie till stora delar består i att konkretisera bedömnings-
anvisningarnas abstrakta formuleringar med hjälp av elevtextexempel.

4.3.2 Vilket är textens tema – är mk1 uppfyllt?

Det första minimikriteriet innebär att skriva om ämnet älskade ting. I NEO definieras 
ämne som ett ”visst (abstrakt) område som är föremål för (tankemässig) 
undersökning eller utredning”. I denna studie ligger som tidigare nämnts fokus på 
innehållsaspekten manifest content, närmare bestämt på den uttryckliga 
framställningsformen av ämnet ”Älskade ting”. I Hellspongs & Ledins Vägar genom 
texten (1997:150) används ämne synonymt med tema. NEO definierar tema som 
”(idémässigt) ämne för skriftligt eller muntlig behandling”. Hädanefter används 
därför tema istället för ämne. Från Hellspongs & Ledins framställning har vi hämtat 
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begreppen meningstema, stycketema, avsnittstema och texttema. Med mening avses 
hädanefter grafisk mening som innebär en ordsekvens som inleds med stor bokstav 
och avslutas med stort skiljetecken, såsom punkt, frågetecken och utropstecken 
(Bolander, Funktionell svensk grammatik, 2005:187 f.). I likhet med Hellspongs & 
Ledins framställning kommer i denna studie textens meningsteman att tillsammans 
konstituera stycketeman och om stycket innehåller fler än ett tema, delas detta in i 
avsnittsteman. Stycke- och avsnittstemana bildar i sin tur texttemat (a.a.:146 ff). 
Denna metod att bestämma texttemat som en syntes av stycketeman används också i 
häftet Bedömningsanvisningar (Skolverket 2009d:11). Om elevtexten inte är 
konsekvent indelad i stycken med antingen blankrad eller indrag, delas texten in i 
avsnittsteman.

4.3.3  Procedur

Samtliga 16 elevtexter är transkriberade till ett worddokument och namngivna efter 
texttemat, exempelvis ”Hästen I”, ”iPhone” och ”Gitarren II”. Tretton av elev-
texterna är ursprungligen handskrivna och tre är datorskrivna. För att underlätta 
analysen har texternas meningar numrerats. Ibland har problem uppstått med 
avkodningen av elevtexterna såsom att avgöra skillnaden mellan exempelvis 
kommatecken och punkt respektive versal och gemen. Detta har emellertid inte 
påverkat studiens utgång. I och med att handskrivna dokument har transkriberats till 
digitala dokument finns ingen handstilsvariation, vilket bidrar till anonymiseringen 
av texterna. Ytterligare en förtjänst med transkriberingen är ökad läsbarhet (Östlund-
Stjärngårdh, 2002:41). Målet med transkriberingen har varit att efterlikna original-
texten i största möjliga utsträckning och således har inga ändringar i texten gjorts. 
Därmed skiljer sig denna studie från exempelvis Östlund-Stjärnegårdh som bland 
annat gör grammatiska korrigeringar såsom att byta ut dom på objektsposition mot 
dem (a.a.:47). Samtliga namn och smeknamn i elevtexterna har ersatts med 
beteckningen NN och därtill har ortnamn ersatts med Ortnamn.

Nedan beskrivs analysprocedurens fyra moment. Upplägget bygger på att kraven 
för uppfyllelse av mk1–4 utreds var för sig enligt nedan given ordning. 

mk1: Inledningsvis fastställs föremålet för kärlek, d.v.s. det älskade tinget. Därefter 
bestäms i tur och ordning textens meningsteman, stycketeman och om sådana inte 
återfinns bestäms avsnittsteman, och slutligen fastställs texttemat. Om det senare 
uttryckligen är kopplat till ett fastställt älskat ting är mk1 uppfyllt.

 
mk2: För att avgöra huruvida elevtexten innehåller ett berättande om det älskade 
tinget beskrivs vilken typ av berättande det rör sig om. Från den tidigare anförda 
NEO-definitionen av ordet berätta hämtas berättandeformerna tidsföljds- och 
orsaksföljdsberättande och därtill berättande enligt ”annan naturlig ordning”. Ett 
exempel på den sistnämnda berättarformen är det vi benämner 
uppräkningsberättande med anledning av att denna form ofta förekommer i 
elevtexter i denna studie. För uppfyllelse av mk2 ska alltså elevtexten innehålla 
någon av ovanstående berättarformer som därtill berör det älskade tinget. 

mk3: Om det i elevtexten uttryckligen framgår hur det älskade tinget på något sätt 
påverkar skribentens liv är mk3 uppfyllt.
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mk4: För att avgöra huruvida elevtexten innehåller resonemang om konsekvenser av 
bundenheten till saker behöver detta resonemang utgöras av minst tre tankeled. 
Dessa tre led utgörs av bakgrund, konsekvens och kopplingen dem emellan. Utan 
bakgrund saknas orsak, utan konsekvens saknas verkan och utan koppling dem 
emellan saknas uttryck för relationen mellan dessa två tankeled. Om relationen 
saknas framstår bakgrund och konsekvens endast som två isolerade påståenden och 
resonemanget utgör därmed ingen logisk helhet. Fall av denna typ benämns 
hädanefter ansats till resonemang. Om något av dessa tre tankeled inte finns 
representerade som manifest content har mk4 inte uppfyllts. Således krävs att 
samtliga tre tankeled samverkar som en logisk helhet för att mk4 ska uppfyllas.

Kommentar till Procedur
Om något av mk1–4 inte är uppfyllt kan texten inte få betyget G. Om samtliga 
kriterier är uppfyllda är de specifika kraven för B2 uppfyllda, men texten som helhet 
betraktad kan ändå ha brister i språk och disposition och därför inte uppfylla kraven 
för betyget G. Vi vill därmed förtydliga att uppfyllelse av mk1–4 är nödvändigt men 
inte tillräckligt för betyget G på texten som helhet.

4.4 Metodkritik

En negativ aspekt av textanalys är den subjektivitet som består i att sammanhang och 
resonemang kan uppfattas olika beroende på det perspektiv läsaren anlägger 
(Svedner & Johansson, 2006:65). Generellt gäller att en exakt läsning är omöjlig 
(Patel & Davidsson, 1994:87).

Svedner & Johansson (2006:65) menar att elevtextanalyser kräver ”flera 
oberoende läsare” och Patel & Davidsson (1994:87) tar på samma område upp 
begreppet interbedömarreliabilitet som innebär att ju fler läsarna är desto högre 
tillförlitlighet har studiens resultat. Med stöd i detta kan sägas att föreliggande studie 
har något högre tillförlitlighet jämfört med en studie genomförd av endast en person, 
även om vi inte kan sägas vara oberoende av varandra.

Granheim & Lundman (2004:109 f) framhåller vikten av att i textanalyser 
blottlägga de argument som ligger till grund för slutsatserna och samtidigt lämna 
utrymme för alternativa tolkningar. Som tidigare nämnts är det elevtexternas 
manifest content som undersöks i denna studie och vi avser att minimera 
tolkningsdimensionen i analysen, vilket ökar resultatets tillförlitlighet (a.a:109 f).

Angående NEO som teoretisk utgångspunkt är SAOB ett alternativ. Anledningen 
till att den senare inte tillämpats är att den innehåller en betydelsehistorik av varje 
ord. Det framkommer heller inte vilken av ett visst ords betydelsenyanser som är den 
mest aktuella. NEO däremot innehåller kortfattade, precisa och aktuella 
orddefinitioner, något som minskar definitionernas tolkningsutrymme. Att använda 
NEO istället för SAOB ger således studien högre tillförlitlighet eftersom NEO inte 
ställer lika höga krav på användaren.  
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5 RESULTAT

Föreliggande avsnitt inleds med rubriken Uppfyllelse av mk1 inte påträffad under 
vilken två elevtexter som inte uppfyller något av de fyra minimikriterierna 
presenteras. Därpå följer Klar uppfyllelse av mk1–3 men total avsaknad av 
uppfyllelse av mk4, varpå framställningen fortsätter med rubriken Klar uppfyllelse av 
mk1–4 – ett resonemangsexempel som innehåller en modelltext syftande till att 
underlätta för läsaren att ta del av det nästföljande analysresultatet som presenteras 
under rubrikerna Klar uppfyllelse av mk1–3 men knappt mk4 och Klar uppfyllelse av 
mk1–3 och nätt och jämt mk4. Formuleringen knappt mk4 avser elevtextresonemang 
som precis inte uppfyller mk4 medan formuleringen nätt och jämt mk4 gäller 
resonemang som precis tillräckligt – men inte mer – uppfyller mk4. 

I enlighet med Patels & Davidssons rekommendation har texter som efter 
genomförd analys visat sig vara irrelevanta för frågeställningen placerats i Bilaga 2 
(1994:110). Resultatet är därför baserat på fjorton elevtexter eftersom två har 
utelämnats med anledning av att innehållet i deras resonemang i alltför stor 
utsträckning påminner om andra elevtexters resonemang i denna studie. 

För att ge tydlig överblick över elevtexternas kriterieuppfyllelse används i det 
följande en kod angiven inom parantes. Först står textens titel utskriven 
(”Keyboardet”) följt av koden som exempelvis kan se ut enligt följande: (mk1, mk2, 
mk3, mk4). På första positionen syns ”mk1” där fet stil indikerar kriterieuppfyllelse. 
På andra positionen syns ”mk2” där kursiv stil betecknar ofullständig kriterie-
uppfyllelse som kan utgöras av exempelvis ett ofullständigt resonemang eller att det 
älskade tinget inte har fastställts. På tredje och fjärde positionen syns ”mk3” 
respektive ”mk4” där den raka stilen betecknar att ingen grad av kriterieuppfyllelse 
har påträffats i elevtexten.

Som tidigare nämnts har det älskade tinget i elevtexten använts som texttitel. 
Titeln tillsammans med citat och referat ger i analyserna nedan en bild av den 
enskilda elevtextens innehåll och därför ges ingen sammanfattning av detsamma.

5.1 Uppfyllelse av mk1 inte påträffad

Om det älskade tinget (mk1) inte fastställs kan man sålunda inte berätta (mk2) om 
tinget och inte heller förklara (mk3) på vilket sätt det påverkar livskvaliteten. 
Uppfylls inte mk1 uppfylls heller inte mk2 eller mk3. Däremot är det möjligt trots 
ickeuppfyllelse av mk1–3 att resonera om människors bundenhet till saker i 
allmänhet och därigenom uppfylla (mk4). 

Beträffande mk1 och älskade ting har tre elever skrivit om ett djur som det 
älskade tinget. I NEO definieras ting i första hand som en ”(viss) begreppsmässigt 
påtaglig och klart avgränsad företeelse” vilket är en vid definition. Som nämnts 
tidigare används begreppet föremål synonymt med ting i Skolverkets kursprovs-
material (Skolverket, 2009d:7) och föremål innebär en ”avgränsad företeelse som 
man kan beröra vanl. inte större än att den kan hållas i handen el. åtminstone flyttas; 
vanl. ej om person el. djur”. Den senare definitionen tillåter alltså att föremålet är 
levande och därför har elevtexter där det älskade tinget utgörs av ett djur inte 
betraktats som ett hinder för uppfyllelse av mk1. 
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Keyboardet (mk1, mk2, mk3, mk4)

mk1: I textens förstastycke kan man läsa följande: ”så hade jag tänkt berätta om 
något som står mig väldigt varmt om hjärtat”. Det är emellertid svårt att fastställa 
vad som utgör det älskade tinget. Det är sannolikt keyboardet som åsyftas, men med 
tanke på vad det berättas om i texten kan såväl familjen som kyrkans kantor betraktas 
som den för hjärtat närliggande företeelsen. Alternativt kan skribenten i förstastycket 
syfta på klaviaturinstrument – eller musik – i allmänhet. Slutsatsen är att fokustinget 
inte är uttryckligen fastställt och därför är mk1 inte uppfyllt, vilket understryks av att 
texttemat kan sägas vara musik med motiveringen att textens olika stycketeman 
utgörs av i tur och ordning Introduktion av temat ”Älskade ting”, Skribentens familj, 
Upprinnelsen till piano-/keyboardintresset och Spelandets våndor. 

mk2: I texten berättas det om en rad olika företeelser men eftersom det inte framgår 
vilken av dessa som är det älskade tinget har mk2 inte uppfyllts. I och med att texten 
rymmer berättande om saker som skulle kunna betraktas som älskade – men inte 
uttryckligen beskrivs som sådana – är en ansats till att berätta om älskade ting 
påträffad.

mk3: Det framgår inte uttryckligen hur det högt uppskattade föremålet påverkar 
skribentens liv och därmed är inte mk3 uppfyllt. Inte heller en ansats kan sägas vara 
påträffad eftersom förklara innebär att ”utreda (ngt) så att det kan bli förstått”.

mk4: Inte någonstans i texten syns en ansats till resonemang om konsekvenserna av 
den egna bundenheten eller människors bundenhet till uppskattade ting.

Skivsamlingen (mk1, mk2, mk3, mk4)

mk1: I Bedömningsanvisningar framkommer att om eleven skriver om flera föremål 
eller en samling är detta godtagbart (Skolverket, 2009d:7). I den aktuella texten avser 
eleven att skriva om en skivsamling något som alltså är acceptabelt men det enda 
som direkt rör skivsamlingen och dess betydelse för elevens livskvalitet syns i ”[21] 
Visst är det underbart att lyssna på dem med [sic!] det är också en otrolig trygghet att 
veta att de står där uppradade i hyllan först kommer Lp-skivorna sen kommer Cd-
skivorna och sen kommer mina kassettband”. Texten domineras dock av skribentens 
kärlek till popbandet Broder Daniel och kärlek till musik i allmänhet. Att eleven 
avser att framhålla sin musiksamling som det älskade tinget framkommer av följande 
passage. ”[6] För att då åter gå till ämnet och mina skivor så var det just min syster 
som presenterade mig för vad som skulle bli den bästa gruppen i mitt liv”. Härvid 
syns ett exempel på när en elev med hjälp av metatext avser att fastställa det älskade 
tinget. Detta uppnås emellertid inte eftersom textens stycketeman utgörs i tur och 
ordning av Musiken i hemmet, Det första mötet med Broder Daniels musik, 
Jämförelse mellan eget musikintresse och ett texthäftesexempel, Musiken som fristad, 
Broder Daniels betydelse och Broder Daniels betydelse. Texttemat är Broder Daniel 
eller musikintresse snarare än skivsamlingen och därför är mk1 inte uppfyllt. Genom 
metatexten i mening [6] rymmer texten dock en ansats till uppfyllelse av mk1. 
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mk2: I mening [21] sker ett uppräkningsberättande gällande musiksamlingen. ”[21] 
Visst är det underbart att lyssna på dem med [sic!] det är också en otrolig trygghet att 
veta att de står där uppradade i hyllan först kommer Lp-skivorna sen kommer Cd-
skivorna och sen kommer mina kassettband.” Eftersom skivsamlingen inte är 
fastställd som det älskade tinget är mk2 inte uppfyllt.

mk3: I mening [23] förklaras indirekt  den betydelse en CD-skiva har eftersom det är 
låten och artistens effekt på skribenten som omtalas. ”[23] har jag en dålig dag så vet 
jag att jag kan komma hem lägga i en skiva i Cd-spelaren och bara lyssna och veta 
att om ett tag kommer den här låten eller den här artisten att ha gjort min dag så 
mycket bättre eller i alla fall så mycket lugnare åtminstone för stunden”. Därmed är 
mk3 inte uppfyllt.

mk4: I mening [19] syns en ansats till resonemang om människors bundenhet till 
saker och konsekvenserna därav. ”[19] Det är konstigt egentligen hur materiella ting 
kan betyda så mycket i människors liv hur än bil som Ken-Thomas åkte i när han var 
liten kan påverka hela hans liv och hur ett band eller musik kunde förändra mitt”. 
Meningen börjar med ett värderande påstående (”konstigt”) vilket sedan 
exemplifieras genom ett texthäftesexempel varpå eleven kopplar till sin egen 
situation. Någon konsekvens av människors bundenhet till ”materiella ting” omtalas 
inte eftersom eleven endast skriver att bundenhet kan ”påverka” och ”förändra” livet, 
men utan att nämna på vilket sätt. Dessutom brister resonemanget i logik eftersom 
”band” och ”musik” inte är exempel på ”materiella ting”. Därmed är mk4 inte 
uppfyllt.

5.2 Klar uppfyllelse av mk1–3 men total avsaknad av 
uppfyllelse av mk4

Datorn (mk1, mk2, mk3, mk4)

mk1: Det älskade tinget är en dator. Samtliga stycketeman ansluter till temat älskade 
ting vilket således är texttemat.

mk2: I meningarna [4–5] introducerar eleven datorn och därefter beskrivs datorns 
yttre egenskaper genom ett uppräkningsberättande. ”[4] Min dator är nämligen min 
bästa vän och min värsta fiende. [5] Den är svart med blå dioder och den har förfallit 
en smula därmed också silvertejp”. 

mk3: I följande passage nämns en positiv inverkan datoranvändandet har haft på 
skribentens livskvalitet. ”[13] Datorn har påverkat min skolgång på flera plan, tack 
vare att jag pratar med med [sic!] folk runt hela världen har min engelska kunnighet 
förbättrats rejält […]”

mk4: Någon ansats till uppfyllelse av mk4 har inte påträffats.
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5.3 Klar uppfyllelse av mk1–4 – ett resonemangsexempel

Elevtexten nedan, ”Hästen II”, rymmer ett resonemang som med marginal uppfyller 
mk4 och är därför placerad här för att fungera som modelltext. Avsikten är att 
läsaren med utgångspunkt i modelltexten tydligare ska kunna urskilja brister i övriga 
elevtexters resonemang.

Hästen II (mk1, mk2, mk3, mk4)

mk1: Det älskade tinget är en häst. Samtliga stycketeman ansluter till uttryckligen till 
temat älskade ting vilket således är texttemat.

mk2: Mening [5] utgör ett exempel på uppräkningsberättande. ”[5] Han har mjuk, 
gosig brun päls och skimmrande svart man och svans”.

mk3: I mening [11] uttrycks hästens betydelse för skribentens livskvalitet. ”[11] Är 
jag ledsen så gråter han med mig genom att lägga sitt huvud mot min axel”.

mk4: Följande passage utgör ett resonemang. ”[30] Men sen är det ju alltid så att 
man ska vara lite försiktig med sin hobby så den inte går till överdrift vilket kan vara 
lätt hänt. [31] En del människor kan bli så fästa vid saker att de glömmer bort sin 
omvärld. [32] Man glömmer de som verkligen betyder något som tillexempel, 
familjen, vänner, flick eller pojkvän. [33] Glömmer man tillräckligt länge så finns 
faktiskt chansen att man till slut står ensam och det ända man har kvar är det älskade 
ting som orsakat detta”. Hobbyn tar tid från betydelsefulla interpersonella relationer, 
vilket kan leda till att dessa relationer upphör med ensamhet som följd. En koppling 
mellan bakgrund och konsekvens är därmed klarlagd och mk4 är uppfyllt.

5.4 Klar uppfyllelse av mk1–3 men knappt mk4

Hunden (mk1, mk2, mk3, mk4)

mk1: Det älskade tinget tydliggörs i meningarna [23–25] ”Jag är själv inte så fäst vid 
en sak. Utan jag är väldigt fäst vid min hund. Jag tycker att det går in under den här 
kategorin då han är i min äga”. Samtliga stycketeman har uttrycklig koppling till 
temat älskade ting vilket således är texttemat.

mk2: Uppräkningsberättande sker i meningarna [27–29] och således är mk2 uppfyllt. 
”[27] Min hund heter Affe. [28] Han är en blandras, 50% Chihuahua, 25% Jack 
russel och 25% dvärgpudel. [29] Affe är snart ett halv år.”

mk3: Följande är ett exempel på tingets betydelse för skribentens livskvalitet. ”[51] 
Det är skönt att ha honom hemma, han gör en glad och får en att tänka på annat. [52] 
Det sköna att prata med en hund är att de inte kritiserar en om man gjort något fel”.
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mk4: Citatet nedan är en ansats till ett resonemang och exemplet som eleven 
beskriver är hämtat från texthäftet.

[15]  Detta  kan  ge  problem  i  en  familj  på  så  sätt  att  han  riktade  all 
uppmärksamhet mot bilen. [16] Detta kan göra att de övriga i familjen känner sig 
utanför och glömda. [17] Det kan bli så illa i sådan här situation att de andra i 
familjen  kanske  väljer  att  lämna  honom  då  de  inte  får  lika  mycket 
uppmärksamhet  som  bilen.  [18]  De  kanske  kände  att  bilen  bettyde  mer  för 
honom än vad de gjorde. 

I resonemanget som uttrycks i meningarna [15–18] är det oklart huruvida detta rör 
bundenhet i allmänhet – eleven resonerar avgjort inte om sin egen bundenhet. I [15] 
signalerar formuleringen ”[i] en familj” att det berör familjer i allmänhet, men å 
andra sidan indikerar ”han riktade all uppmärksamhet mot bilen” [vår kursiv.] att det 
handlar om ett enskilt fall, nämligen en specifik person och en specifik bil. Härvid 
behöver läsaren tolka – d.v.s. ta hänsyn till latent content – skribentens avsikter och 
därmed står det inte uttryckligen något om konsekvenser som rör människors 
bundenhet i allmänhet. Eftersom det varken rör elevens bundenhet eller bundenhet i 
allmänhet utan ett enskilt fall hämtat från texthäftet, uppfylls inte mk4. 

I samma elevtext meddelas följande i mening [55]. ”Så då till slut vill jag säga att 
en relation till en sak kan göra att andra känner sig lite utanför”. Här presenteras 
således en konsekvens av bundenheten, men vad i relationen till saken medför att 
andra känner sig utanför? Resonemanget brister i logisk helhet eftersom ett 
avgörande tankeled, i detta fall en koppling mellan bakgrund och konsekvens, har 
utelämnats. Därmed har ett stoppkriterium visat sig och mk4 har inte uppfyllts.

Elgitarren (mk1, mk2, mk3, mk4)

mk1: Det älskade tinget är en elgitarr. Alla stycketeman utom det första ansluter till 
temat älskade ting vilket således är texttemat. 

mk2: Genom ett uppräkningsberättande meddelas omständigheter som rör gitarren. 
”[6] Det föremålet som jag håller kärt, är min allra första elgitarr. [7] Den är svart-vit 
och ful, men har hängt med mig länge nu”. 

mk3: I mening [9] framgår elgitarrens inverkan på skribentens livskvalitet. ”[9] Efter 
ett år av intensivt spelande insåg jag hur kul det var och jag kunde inte få nog”.

mk4: I mening [17] syns en ansats till resonemang. ”[17] Jag tror att de flesta 
människor funkar likadant, är man förälskad i någon pryl spelar det ingen roll vad 
det kostar”. Skribenten utgår från antagandet att ”människor funkar likadant” och att 
pengar inte är en hindrande faktor om habegäret är tillräckligt stort. Det är därför 
inget resonemang om människors bundenhet och konsekvenserna därav, utan om 
allmänmänskligt prylbegär. Det tankeled som saknas – m.a.o. ett latent content – är 
vilka konsekvenser begäret får. Därmed har ett stoppkriterium visat sig eftersom 
eleven endast ger en beskrivning av hur kärleken till ett ting yttrar sig. Därmed är 
mk4 inte uppfyllt.
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Tröjan (mk1, mk2, mk3, mk4)

mk1: Det älskade tinget är en tröja. Samtliga stycketeman ansluter till temat älskade 
ting, vilket därmed är texttemat. Sålunda är mk1 uppfyllt. 

mk2: I inledningsmeningen presenteras tröjan och dess ursprung. I [2–5] sker ett 
tidsföljdsberättande, indikerat av tidsmarkörerna ”när” (årskurs sju) och ”I början av 
8:an” som beskriver ett tidsförlopp. ”[2] Jag flyttade till Ortnamn när jag skulle börja 
7:an. [3] Då lärde jag känna NN. [4] Vi umgicks hela tiden i skolan, vi gick i samma 
klass. [5] I början av 8:an när vi skulle ta skolfotot fick jag denna tröja av honom. 
Jag hade på mig den på bilden”.

mk3: I och med följande citat uppfylls mk3. ”[16] Tröjan betyder mycket för mig. 
[17] Den påminner mig om allt vi gjort tillsammans. [18] Tröjan sprider för mig 
både glädge och sorg. [19] Känns bra att ha något som påminner om den tiden, så 
man inte glömmer”. 

mk4: Följande meningar kan sägas utgöra en ansats till resonemang, om än en 
mycket svag sådan. ”[21] Man kan ha en bundenhet till saker av många olika 
orsaker. [22] Både bra och dåliga”. Ett stoppkriterium har påträffats i [21] och [22] 
eftersom skribenten endast berör anledningen till bundenhet men inte vad bundenhet 
kan få för konsekvenser. 

I mening [37] finns ytterligare en ansats till resonemang om människors 
bundenhet i allmänhet. ”[37] När man får en bundenhet för någonting kanske man 
ibland måste göra sig av med något annat man tycker om”. I meningen saknas 
emellertid en förklaring av varför man ”måste göra sig av med något annat”. Denna 
brist på koppling mellan konsekvens och bakgrund innebär att läsaren måste söka 
efter latent content. Därmed visar sig ett stoppkriterium eftersom manifest content 
saknas. Resonemanget utgör inte en logisk helhet och därmed är mk4 inte uppfyllt.

Båtsman (mk1, mk2, mk3, mk4)

mk1: Det älskade tinget är gosedjuret Båtsman. Alla stycketeman utom ett har 
uttrycklig koppling till temat älskade ting vilket således är texttemat.

mk2: I mening [3] syns ett uppräkningsberättande. ”[3] Båtsman är vit med bruna 
stora fläckar, han har en platt nos och ganska lång svans och fyra vita spretiga 
tassar”.

mk3: I nästföljande passage förklaras det älskade tingets betydelse för skribentens 
livskvalitet. ”[12] Båtsman var och är en stor trygghet för mig. [13] Jag kan alltid 
gråta eller vara arg, för jag vet att han aldrig lämnar mig”. 

mk4: Följande passus innehåller en ansats till resonemang. ”[20] Men samma som 
med allt annat så kan ju älskade ting bli negativt, få negativa konsekvenser. [21] Man 
kan bli retad och mobbad, man kan bli beroende av sin sak. [22] Man kan börja 
missbruka tinget eller också kärleken”. I detta fall saknas koppling mellan bakgrund 
och konsekvens. Varför blir man retad, mobbad och beroende? Dessa effekter uttalas 
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endast som faktum, ex. ”[m]an kan bli retad”. Denna avsaknad av koppling utgör ett 
latent content och sålunda har ett stoppkriterium visat sig och mk4 är inte uppfyllt.

Huvudbonader (mk1, mk2, mk3, mk4)

mk1: De älskade tingen är huvudbonader. Samtliga stycketeman ansluter 
uttryckligen till temat älskade ting vilket därmed är texttemat. 

mk2: I mening [5] sker ett uppräkningsberättande genom att mössans 
användningsområden presenteras. ”[5] Jag matchar dom till olika kläder, humör, 
aktiviteter, väder”.

mk3: I följande passage [3–4] förklarar skribenten hur mössan påverkar dennes 
livskvalitet. ”[3] En mössa för mig är som en perfektion på dagen. [4] Det är det där 
lilla som avgör om dagen blir bra eller inte” och därigenom är mk3 uppfyllt.

mk4: I passage [11–12] påstås att ”stora saker” är olämpligt att samla på eftersom de 
tar ”mycket plats”. [11] Att samla på stora saker är väll kanske inte att 
rekommendera. [12] Dom tar mycket plats och är svåra att göra sig av med när man 
inte vill samla längre”. Resonemanget rör samlande i allmänhet men att stora saker 
tar mycket plats påminner mycket om ett cirkelbevis som kännetecknas av ”skenbart 
logiskt resonemang som i ngt led bygger på just det som skall bevisas och därför är 
inkorrekt” (NEO). Elevresonemanget ovan visar stora likheter med cirkelbeviset 
eftersom det ligger i ”stora” sakers natur att ta ”mycket plats”. I blockcitatet nedan 
synliggörs ytterligare en ansats till resonemang.

[16] I det menar jag inte bilar eller annat dyrt transportmedel för dom fyller ändå 
en funktion och man kan precis som mössor matcha med kläder, humör, osv. 
[17] Jag menar tex. kändisars gamla bröstinplat, olika tuggade tuggumin. [18] 
Menyer från olika resturanger, tomma och begagnade föremål som ingen annan 
vill veta av, eller varför inte en 4 år gammal hamburgare. [19] Dom tar bara en 
massa plats och kan inte användas till någonting, du blir dessutom idiotförklarad 
av omvärlden.

Skribenten menar att följderna av samlande på ovanstående föremål är att de tar 
plats, att de är oanvändbara och att samlaren blir ”idiotförklarad av omvärlden”. Att 
stora föremål tar stor plats är som klargjorts tidigare ett cirkelbevis. Vidare 
beträffande föremålens funktionalitet saknas koppling mellan bakgrund och 
konsekvens eftersom det inte framkommer på vilka grunder, alltså varför man blir 
”idiotförklarad”. Med anledning av ovanstående uppfylls inte mk4.
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5.5 Klar uppfyllelse av mk1–3 och nätt och jämt mk4

Mobilen I (mk1, mk2, mk3, mk4)

mk1: Det älskade tinget är en mobiltelefon. Eftersom texten inte följer adekvat 
styckeindelning har vi delat in texten i avsnittsteman varav samtliga uttryckligen 
ansluter till temat älskade ting vilket således är texttemat.

mk2: I mening [7] syns ett orsaksföljdsberättande. ”[7] Det är bara att sätta i 
hörlurarna i öronen och trycka på knappen ”play”, så kommer det ett perfekt ljud”.

mk3: I följande två meningar framgår mobilens betydelse för skribentens 
livskvalitet. ”[1] Ett föremål som betyder väldigt mycket för mig är min mobil. [2] 
Det är just det föremål som gör så att jag kan hålla kontakten med mina nära och 
kära”.

mk4: Följande passage [20–21] beskriver hur bundenhet till en sak kan ta tid från 
familj, vänner eller läxläsning. ”[20] Det negativa är att man kan bli så beroende av 
en [sic!] den där saken som man tyckte om så mycket att man inte längre vill lägga 
ner tid på någonting annat. [21] Som att umgås med sin familj, sina vänner, eller 
göra sina läxor”. Bakgrunden utgörs av att man kan bli ”så beroende” med 
konsekvensen att ”man inte längre vill lägga ner tid på någonting annat”. Kopplingen 
mellan bakgrund och konsekvens utgörs av att det man ”tyckte om så mycket” har 
övergått i ett ”beroende”. Under förutsättning att man betraktar detta som en 
uttrycklig koppling är mk4 uppfyllt.

iPhone (mk1, mk2, mk3, mk4)

mk1: Det älskade tinget är en iPhone. Alla stycketeman utom ett ansluter 
uttryckligen till temat älskade ting vilket är således texttemat. 

mk2: Följande mening innehåller ett uppräkningsberättande. ”[10] Den innehåller 
alla mina möten, mina kontakter, kompisars födelsedagar, (det är bra för oss med lite 
sämre minne), internet och massa annat”.

mk3: I följande citat förklaras tingets betydelse för skribentens livskvalitet. ”[8] Nu 
börja man känna sig PoPulär när folk man inte kände kom fram och frågade om mitt 
nr”. 

mk4: I mening [22] konstateras att det finns negativa sidor av bundenheten. Eleven 
använder sig själv som exempel för att beskriva de problem som bundenheten till 
telefonen medför. ”[22] Och självklart finns det massor av negativa sidor i att bli 
beroende av något. Som t.ex. jag har fått koncentrations problem om jag inte har 
telefonen med mig hela tiden”. Bakgrund utgörs av att telefonen inte är medhavd 
med konsekvensen koncentrationsproblem. Kopplingen dem emellan utgörs av ordet 
”om” som anger att frånvaron av telefonen utlöser koncentrationsproblem och 
därmed utgör det enskilda ordet om kopplingen mellan bakgrund och konsekvens. 
Därmed är mk4 uppfyllt.
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Hästen I (mk1, mk2, mk3, mk4)

mk1: Det älskade tinget är en häst. Alla stycketeman utom ett ansluter uttryckligen 
till temat älskade ting vilket således utgör texttemat. 

mk2: I följande mening synliggörs ett orsaksföljdsberättande. ”[5] När jag är och tar 
hand om min häst så känns det så bra, man slappnar av och tänker på ett annat sätt”. 

mk3: I mening [6] förklaras hästens inverkan på skribentens livskvalitet. ”[6] Det 
bästa som finns, enligt mig själv är när det är soligt och varmt ute och man rider ut i 
skogen, man känner också att hästen njuter av detta”.

mk4: Följande mening rymmer ett resonemang. ”[17] Har man något man gillar eller 
är intresserad av så kan det ibland bli att man pratar och bli bunden för mycket, då 
kan detta leda till att folk tröttnar eller tycker att man bara bryr sig om de [sic!] man 
själv är intresserad av”. Bakgrunden består i att man är ”intresserad” av något, med 
konsekvensen att ”folk tröttnar”. Kopplingen mellan bakgrund och konsekvens är att 
man ”pratar och bli bunden för mycket”. Därmed är mk4 uppfyllt. 

Guldarmbandet (mk1, mk2, mk3, mk4)

mk1: Det älskade tinget är ett guldarmband. Eftersom texten inte följer adekvat 
styckeindelning, markerat med blankrad eller indrag, har vi delat in texten i 
avsnittsteman varav samtliga uttryckligen ansluter till älskade ting vilket således är 
texttemat.

mk2: I följande meningar syns ett uppräkningsberättande. ”[14] Guldarmbandet som 
jag fick i julklapp, julen 2006. [15] Ett smalt guldarmband med ett litet guld hjärta 
på”.

mk3: Nästkommande mening förklarar guldarmbandets inverkan på skribentens 
livskvalitet. ”[29] Om jag kom till skolan och upptäcker att jag inte hade det runt 
handleden, fick jag panik och fick åka hem och ta på mig det”.

mk4: Följande passage beskriver negativa konsekvenser av att tankeverksamheten 
uppehåller sig vid ett älskat ting. ”[3] Men om man får ett starkt tycke för just den 
där saken kan det bli jobbigt. [4] Det blir som en ångest krets eller tvångstanke. [5] 
Att man inte kan sova på nätterna för att man ligger och tänker om man har låst sin 
underbara bil”. Fixeringen orsakar sömnlöshet och därigenom klargörs bakgrund 
(”man får ett starkt tycke”), konsekvens (”inte kan sova”) och kopplingen dem 
emellan (”tvångstanke”). Därmed är mk4 uppfyllt.

Gitarren II (mk1, mk2, mk3, mk4)

mk1: Det älskade tinget är en gitarr. Samtliga stycketeman har uttrycklig koppling 
till älskade ting vilket därmed är texttemat.
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mk2: I meningarna [1–2] sker ett orsaksföljdsberättande eftersom det framgår att 
med pengarna skribenten fick i present kunde gitarren köpas. ”[1] Det har nu gått 
cirka tre månader sedan jag fyllde arton och min, i särkklass, bästa present var 
pengar. [2] Därför att för de kronor jag fick kunde jag äntligen köpa mig en gitarr.”

mk3: I meningarna [7–9] förklaras att gitarrens inverkan på livskvalitet genom dess 
lugnande effekt på skribenten. ”[7] Gitarren har i många olika situationer hjälpt mig. 
[8] Till exempel när jag varit arg eller sur har jag kunnat spela en stund. [9] Det 
hjälper mig att lugna ner mig själv”.

mk4: Följande passage innehåller ett resonemang om bundenhet. ”[20] Intresset för 
ägodelen får ju inte gå överstyr. [21] Att man lägger ner för mycket tid och glömmer 
bort familjen och sina vänner. [22] För det är ju trots allt det viktigaste man har. [23] 
Annars kan man helt plötsligt stå där ensam”. Mening [20] utgör bakgrunden och 
mening [21] förklarar vad ”gå överstyr” innebär och meningen kan därmed sägas 
utgöra kopplingen mellan bakgrund och konsekvensen att ”stå där ensam” vilken 
uttrycks i mening [23]. Därmed är mk4 uppfyllt. 

5.6 Resultatsammanfattning

Den lägsta resultatnivån för betyget G konstitueras som tidigare nämnts av mk1–4 
och de elevtexter som motsvarar det lägsta skiktet på denna nivå är de som uppfyller 
mk1–3 och nätt och jämt uppfyllt mk4. Av resultatet framkommer att av alla 12 
texter som uppfyller mk1–4 har samtliga klart uppfyllt mk1–3 men endast 6 
uppfyller mk4 varav 5 gör det nätt och jämt. Därmed har mk4 högst svårighetsgrad. 
Eftersom mk4 är svårast att uppfylla utgör det en brytpunkt för betygen IG och G. 
Således är det texterna i kategorin klar uppfyllelse av mk1–3 och nätt och jämt mk4 
som motsvarar det frågeställningen efterfrågar. Texterna i kategorin uppfyllelse av 
mk1 inte påträffad utelämnas i denna sammanfattning eftersom de uppvisar en alltför 
låg totalkvalitetsnivå i förhållande till den lägsta resultatnivån och detsamma gäller 
texten i kategorin klar uppfyllelse av mk1–3 men total avsaknad av uppfyllelse av 
mk4.

Beträffande de 5 texterna i kategorin klar uppfyllelse av mk1–3 men knappt mk4 
innehåller de sammanlagt 8 resonemangsansatser. Av dessa 8 resonemangsansater 
brister 4 i att uttrycka koppling mellan bakgrund och konsekvens, medan 2 ansatser 
inte innehåller någon konsekvens av bundenheten till saker. Därutöver utgör en (1) 
av resonemangsansatserna ett cirkelbevis. Vidare utgör ett (1) annat resonemang ett 
referat av konsekvenser av ett enskilt fall av bundenhet beskrivet i texthäftet. Det 
sistnämnda resonemanget rör således varken elevens personliga bundenhet eller 
bundenhet i allmänhet. Anledningen till att fyra (4) texter vars resonemang brister i 
koppling mellan bakgrund och konsekvens presenteras i resultatet är att förtydliga 
med olika exempel vad det innebär att en explicit koppling saknas. Vidare anförs 
fyra texter eftersom det är lätt att som bedömare av misstag ta hänsyn till latent 
content. Genom dessa fyra texter blir gränsen mellan manifest och latent content mer 
tydlig än om någon av dem hade utelämnats.
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6 DISKUSSION

6.1 Metoddiskussion

Huvudsyftet i föreliggande studie är att undersöka hur elever följer uppgifts-
instruktionerna i B2. Vi använder elevtextexempel för att därigenom konkretisera 
kursprovets bedömningsanvisningar. En kritik mot detta tillvägagångssätt är att 
endast en uppgift från ett kursprov undersöks. Vi avser därför i det följande att 
argumentera för metodens tillämpningsmöjlighet vid bedömning i allmänhet av 
texter skrivna utifrån på förhand givna uppgiftskriterier. Inledningsvis identifieras 
och definieras minimikriterierna för den ifrågavarande uppgiftens betygsnivåer. Med 
hjälp av definierade minimikriterier är det lättare att avgöra huruvida elevtexten 
uppfyller ett visst betyg. Om ett minimikriterium inte är uppfyllt har ett 
stoppkriterium visat sig och den ifrågavarande betygsnivån kan därmed inte uppnås. 
Metoden kan m.a.o. utvecklas till att bli mer allmänt tillämpningsbar genom att en 
lägsta resultatnivå – bestående av minimikriterier – för varje enskild betygsnivå 
fastställs utifrån den givna uppgiftens anvisningar. 

Det vi benämner minimikriterier är – för mk2–4 – baserade på uttryckliga krav i 
Bedömningsanvisningar Skolverket (2009d:7), och därför är dessa tre 
minimikriterier svåra att bestrida som objektivt formulerade krav. Däremot kan mk1 
betraktas som bestämt på subjektiva grunder eftersom kriteriet ställer krav på att 
texten ska ansluta till ett visst tema, och något sådant finns inte uttryckt i 
anvisningarna förutom i rubriken ”Älskade ting”. Exempelvis innehåller elevtexten 
”Keyboardet” berättande (mk2) om olika företeelser och händelser som var för sig 
skulle kunna betraktas som det älskade tinget, men som tillsammans istället uttrycker 
elevens problematiska förhållande till musik. Detta motiverar behovet av mk1 
eftersom de olika företeelserna det berättas om i texten inte kan samlas under det 
efterfrågade texttemat – det texttema som ska utgöra ett uttryckligen förmedlat älskat 
ting, alternativt älskade ting.

Den måhända mest påtagliga bristen i denna studie är kopplat till friutrymmet 
som fastställandet av mk4 innebär. Å ena sidan kan detta betraktas som en brist i 
utformningen av kursprovet med tanke på Skolinspektionen beskriver stort 
friutrymme som ett problemområde (Skolinspektionen, 2010:6). Å andra sidan kan 
invändningar riktas mot hur vi fastställer de nödvändiga beståndsdelar i ett 
resonemang, d.v.s. bakgrund, konsekvens och kopplingen dem emellan. Ett 
resonemang är enligt NEO en ”följd av tankar som bildar en logisk helhet” och 
Skolverkets krav för betyget G är att eleven ”resonerar i någon mån” (Skolverket, 
2009d:7). I och med att vi utifrån dessa källor drar en slutsats, rymmer definitionen 
av resonera en subjektivitetsdimension, m.a.o. ett friutrymme. Men subjektivitets-
dimensionen är nödvändig för att konkretisera bedömningsanvisningar eftersom 
bedömningen annars riskerar att bli inkonsekvent. Friutrymme är således omöjligt att 
undvika, men att fastställa minimikriterier torde främja likvärdig bedömning inom 
den egna elevgruppen.

En alternativ metod för att bestämma vad ett resonemang innebär vore att låta 
svensklärare identifiera sådana i elevtexter och motivera vad som utmärker ett 
resonemang, och på samma sätt skulle de övriga minimikriterierna kunna fastställas. 
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6.2 Resultatdiskussion

Under rubrik 5.6 framkommer att mk1, mk2 och mk3 är lättast att uppfylla. Dessa tre 
kriterier samverkar eftersom de förutsätter varandra, en slutsats baserad på att 
samtliga texter som uppfyller något av de tre kriterierna också uppfyller de två 
resterande. Detta kan sättas i relation till Nyströms avhandling som visar att den 
narrativa berättelsen är den mest frekventa och mest föredragna genren i gymnasie-
skolan (2000:231 f.). En tänkbar slutsats är därför att eleverna i föreliggande studie 
tränats mer i att skriva berättande än de tränats i att skriva resonerande. 

Under rubrik 2.1  påpekas att läraromdömen om elevtexters innehållsliga brister 
uttrycks i alltför svävande och allmänna ordalag (Hultman & Westman, 1977; Eva 
Östlund-Stjärnegårdhs 2002; Bergman Claesson, 2003; Parmenius Swärd, 2008). 
Detta är anmärkningsvärt av två anledningar. Dels eftersom lärare anser att relevant 
innehåll är den viktigaste aspekten av en text (Eva Östlund-Stjärnegårdhs 2002:160 
ff.). Dels eftersom Bergman Claessons rapport Tre lärare – tre världar visar att ju 
mer precist textens brister framhålls för eleven desto mer motiverad blir denne i sin 
skrivutveckling (a.a.:2003:99 f.). Att fastställa minimikriterier underlättar sannolikt 
för läraren att med större precision peka på avgörande brister i texten och därmed 
konkretisera vad som saknas i textens manifest content.

I rapporten Kontrollrättning av nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan 
framkommer att lärare inte bedömer nationella prov likvärdigt (Skolinspektionen, 
2010). En likvärdig bedömning av kursprovet är alltså inte en realitet, något som 
bl.a. är orsakat ett stort friutrymme i bedömningsanvisningarna tillhörande 
kursprovet (a.a.:34 ff.). I denna studie märks friutrymmet i första hand vid 
fastställandet av mk4. I och med friutrymmet som mk4 innebär är det svårt att avgöra 
huruvida eleven uppfyller kriteriet. I samband med detta bör nämnas att mk4 har 
lägst uppfyllelsefrekvens av samtliga minimikriterier. Således finns ett samband 
mellan svårigheten att fastställa mk4 och svårigheten för eleven att uppfylla 
detsamma. En tolkning av sambandet är att ju större friutrymmet är desto större risk 
att lärar- och elevuppfattningar inte sammanfaller. Å andra sidan kan det vara så att 
eleverna inte har svårt att uppfylla mk4, utan att svårigheten egentligen består i 
fastställandet av mk4 och bedömningen av huruvida detta är uppfyllt eller inte. 

Oavsett omfattning av ett visst kriteriums frifriutrymme är det avgörande att 
läraren vid bedömningen fastslår varje enskilt uppgiftskriterium för att på så sätt 
sträva efter att varje elevtext bedöms enligt samma måttstock. Därigenom minskar 
risken för en ickelikvärdig bedömning åtminstone inom den egna elevgruppen.

De fem texterna under Klar uppfyllelse av mk1–3 och nätt och jämt mk4 
representerar var för sig den lägsta resultatnivån för betyget G. Gemensamt för 
texterna är att de innehåller ett resonemang i minsta möjliga mån om bundenhet till 
saker och konsekvenserna därav. Ett resonemang kräver som tidigare nämnt tre 
tankeled vars inbördes relation uttryckligen framgår. Vilken av de fem texterna som 
närmast motsvarar den lägsta resultatnivån avgörs av vilken text som innehåller det 
torftigaste resonemanget. För att undersöka detta jämför vi härvid resonemangen i 
två texter som båda nätt och jämt uppfyller mk4, varav den ena, ”Hästen I”, 
innehåller ett resonemang vars tre tankeled är relativt tydligt avgränsade. Den andra 
textens, ”Mobilen I”, motsvarande tankeled däremot är svåra att såväl urskilja som 
att åtskilja, och texten motsvarar därmed det som i störst utsträckning utgör den 
lägsta resultatnivån för betyget G. Under rubrik 5.6 framkommer att av de åtta 
resonemangsansatserna i kategorin klar uppfyllelse av mk1–3 men knappt mk4, 
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brister fyra (4) av dem i kopplingen mellan bakgrund och konsekvens. Inom denna 
studie visar det sig alltså att elever har svårast att uttrycka resonemangstankeledet 
koppling och det är just detta tankeled som är det mest bristfälliga i ”Mobilen I”. 
Kopplingen i resonemanget balanserar på gränsen mellan manifest och latent 
content. Ju längre tid vi ägnar åt att bedöma kopplingens status desto mer latent 
content tenderar vi att tillskriva den. Det största problemet med urskiljandet av 
kopplingen är att den – beroende på vilket perspektiv läsaren anlägger – varierar 
mellan att helt eller delvis uppgå i bakgrunden. Å andra sidan kan denna oklara gräns 
mellan bakgrund och koppling betraktas som uttryck för ett stoppkriterium. Den vaga 
kopplingen i ”Mobilen I” kan ställas i relation till det tydligare resonemanget i 
”Hästen I” där koppling mellan bakgrund och konsekvens framkommer av 
formuleringen ”att man pratar och bli bunden för mycket, då kan detta leda till”. I 
och med formuleringen ”leda till”, utgör kopplingen ett manifest content, och 
därmed uppfyller texten nätt och jämt mk4. 

Att definiera begreppet resonemang och därtill att identifiera och avgränsa 
detsamma i elevtexter från kursprovet är uppenbart problematiskt. Syftet med 
kursprovet är som bekant att ”ge riktlinjer för en likvärdig bedömning” (Nord.Upps. 
2010b). Om det nu är likvärdig bedömning Skolverket i första hand vill uppnå, kan 
man fråga sig varför inte bedömningsanvisningarna innehåller precisering av 
betygskriteriernas centrala begrepp. Utöver resonera, som är ett centralt begrepp för 
uppfyllelse av B2, förekommer det i de övriga uppgifterna i kursprovet från ht-09 
fler begrepp i behov av precisering, såsom reflektera, diskutera och redogöra. Det 
sistnämnda, för att ta ett exempel, innebär att ”göra längre förklarande utläggning om 
händelseförlopp, komplicerat förhållande e.d.” (NEO). Att bedöma huruvida en 
elevtext uppfyller de lägsta möjliga kriterierna för en redogörelse, med definitionen 
ovan i beaktande, förefaller snudd på omöjligt. Med anledning av begreppet 
redogöra och dess höga abstraktionsgrad och därtill Skolinspektionens rapport om 
icke likvärdigbedömning, finns det ytterligare en anledning att undersöka hur lärare 
oberoende av varandra definierar begrepp som reflektera, diskutera och redogöra.

En tänkbar möjlighet för att få bukt med problematiken vore att Skolverkets 
bedömningsanvisningar för kursprovet innehåller en beskrivning av 
minimikriterierna för varje betygsnivå, d.v.s. den lägsta resultatnivå för betygen 
G–MVG. Å andra sidan kan detta centralstyrningsalternativ betraktas som en åtgärd 
som riskerar att undergräva lärarkompetensen. 

Begrepp som reflektera, diskutera och redogöra återfinns i betygskriterier för 
andra ämnen än svenska och svenska som andraspråk. Dessa på förhand uppställda 
kriterier kan definieras enligt metoden i denna studie och därmed – oavsett skolämne 
– underlätta bedömningen och främja likvärdigheten av denna.

Ett tillvägagångssätt för att undersöka huruvida en preciserad bedömnings-
anvisning främjar likvärdig bedömning vore att dela upp lärare i två bedömnings-
grupper varav en har tillgång till preciserade bedömningsanvisningar. Båda 
grupperna bedömer samma prov. I studiens resultat undersöks i vilken utsträckning 
bedömningen är likvärdig dels inom respektive grupp, dels mellan grupperna. 

I Bedömningsanvisningar kan man läsa följande utlåtande om en elevtext som har 
fått betyget G. ”Som resonemang är det tunt, men läsaren förstår implicit på vilket 
sätt han är bunden till sin älskade cykel” (Skolverket, 2009d:9). Det är formuleringar 
som ”tunt” och ”läsaren förstår implicit” som vittnar om behovet av precisering av 
kursprovets bedömningsanvisningar. Utifrån vilka grunder och i jämförelse med vad 
kan resonemanget betraktas som ”tunt”? Läsaren förutsätts alltså att kunna urskilja 
implicita egenskaper, m.a.o. latent content, i texten. I bedömningsanvisningarna 



27

framgår det heller inte var i texten resonemanget återfinns, men det ligger å andra 
sidan i en ”implicit” företeelses natur att inte låta sig lokaliseras. Det råder ingen 
tvekan om att läraren befinner sig i en ytterst problematisk situation i och med 
kraven på en likvärdig bedömning när inte bara uppgiftsinstruktionerna, utan även 
bedömningsanvisningarna är otydliga och ger upphov till det Skolinspektionen 
benämner Stort friutrymme.



28

REFERENSLISTA

Auer, Anders (2007).  Provbetyg-slutbetyg – likvärdig bedömning? [Elektronisk  
resurs] : en statistisk analys av sambandet mellan nationella prov och 
slutbetyg i grundskolans årskurs 9, 1998-2006 . [Stockholm]: Skolverket
Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1725

Bergman-Claeson, Görel (2003).  Tre lärare - tre världar: lärarkommentarer till  
elevtexter i tre gymnasieklasser. Uppsala: Univ.
Tillgänglig på Internet: http://www.nordiska.uu.se/personal/gorelbergman/

Bolander, Maria (2005). Funktionell svensk grammatik. 2. uppl. Stockholm: Liber

Hultman, Tor G. & Westman, Margareta (1977). Gymnasistsvenska. Lund: 
LiberLäromedel

Högskoleverket. (2010). Du som går ut våren 2010 och senare. Online. Internet. 
https://www.studera.nu/studera/4193.html. Sökdatum: 2010-05-11 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen:  
undersökningsmetoder och språklig utformning. 4. uppl. Uppsala: 
Kunskapsföretaget

Likvärdig bedömning och betygsättning [Elektronisk resurs] : allmänna råd och 
kommentarer . (2004). Stockholm: Statens skolverk
Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/content/1/c4/02/18/del2.pdf

Måhl, Per (1998).  Vad krävs nu?: en bok om hur skolan kan se ut och fungera . 
Stockholm:HLS

NEO. Nationalencyklopedins ordbok. (2010). Online. Internet. http://www.ne.se. 
Sökdatum: 2010-03-28 t.o.m. 2010-05-24

Nord.Upps. (2010a). Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Vad 
är nationella prov i svenska och svenska som andraspråk? Online. Internet. 
http://www.nordiskaspråk.uu.se/natprov/vad. Sökdatum: 2010-03-30

Nord.Upps. (2010b). Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 
Ungdomsgymnasiet och komvux. Online. Internet. 
http://www.nordiskaspråk.uu.se/natprov/gymnasiet. Sökdatum: 2010-03-30

Nyström, Catharina (2000).  Gymnasisters skrivande: en studie av genre,  
textstruktur och sammanhang = Writing in upper secondary school : genre,  
text structure and cohesion. Diss. Uppsala : Univ.



29

Palmér, Anne & Östlund-Stjärnegårdh, Eva (2005).  Bedömning av elevtext: en   
modell för analys : [svenskämnet i år 8, 9 och gymnasiet]. 1. uppl. 
Stockholm: Natur och kultur

Parmenius Swärd, Suzanne (2008). Skrivande som handling och möte [Elektronisk 
resurs] : gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i 
svenskämnet. Diss. Lund : Lunds universitet, 2008 Tillgänglig på Internet: 
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1219015

Patel, Runa & Davidson, Bo (1994). Forskningsmetodikens grunder: att planera,  
genomföra och rapportera en undersökning. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur

Skolverket (2009a). Nationellt prov i svenska, kurs B och svenska som andraspråk, 
   kurs B, Ht 2009, ”Relationer och starka band”, Texthäftet, Distribution 

Stockholm: Liber

Skolverket (2009b). Nationellt prov i svenska, kurs B och svenska som andraspråk, 
kurs B, Ht 2009, ”Relationer och starka band”, Bedömning av delprov B, 
Distribution Stockholm: Liber

Skolverket (2009c). Nationellt prov i svenska, kurs B och svenska som andraspråk, 
kurs B, Ht 2009, ”Relationer och starka band”, Uppgifter till delprov B, 
Distribution Stockholm: Liber

Skolverket (2009d). Nationellt prov i svenska, kurs B och svenska som andraspråk, 
kurs B, Ht 2009,  ”Relationer och starka band”, Bedömningsanvisningar, 
Distribution Stockholm: Liber

Skolinspektionen (2010). Kontrollrättning av nationella prov i grundskolan och 
gymnasieskolan. Redovisning av regeringsuppdrag Dnr. U2009/4877/G

Skolverket. (2010). Om nationella prov. Online. Internet. 
http://www.skolverket.se/sb/d/2852. Sökdatum: 2010-05-17

Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures 
to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, Volume 24, Issuse 2, 
Pages 105–112

Östlund-Stjärnegårdh, Eva (2002).  Godkänd i svenska?: bedömning och analys av 
gymnasieelevers texter = Passing Swedish? : assessment and analysis of 
upper-secondary student texts. Diss. Uppsala : Univ., 2002

 



30

BILAGA 1

Rubrikerna till elevtexterna är inte originalrubriker. Texterna är presenterade i 
samma ordning som i avsn. 5 (resultatkapitlet).

Keyboardet
Precis som ken-Thomas Abrahamsens inskick till bilsport 2008 då han beskriver hur mycket hans bil betyder för honom, så 
hade jag tänkt berätta om något som står mig väldigt varmt om hjärtat. 

Som de flesta så är jag uppvuxen i en nästintill vanlig familj, bestående av en mamma en pappa och tre barn, och Jag är en av 
dem, det yngsta. Flera familjer var bundna till samma sak i vårat område, visst vem är inte det, allt i livet kostar.

[4]Det enda problemet med pengar i våran familj var väl att vi inte hade några. Speciellt inte under den perioden då mamma 
hade gått in i väggen och pappa fick jobba dubbelt. Om det var någonting som min familj var bundna till så var det musik. Vi är  
väldigt musikaliska. Under tiden då vi alla var små så sjöng min mamma för oss barn i kyrkans barntimmar, min syster som är 
äldst av oss syskon följde hennes fotspår och började på sånglektioner, hon var jätte duktig och missade aldrig en ton. Min bror 
som var mellanbarnet bland oss syskon ville sticka ut och lära sig gitarr, så han fick en gitarr av en av mammas vänninor. Då 
var det bara jag kvar. Minstingen, killen som ville följa sin pappas fotspår. Saken var bara att pappa inte kunde spela något 
instrument. Mamma sa alltid att jag var en teater apa, men jag ville inte spela teater jag ville spela ett instrument, men vilket? 
[14] En dag efter kyrkans barntimmar hörde jag kyrkans kantor spela piano, vilket jag tyckte lät fantastiskt vackert. På vägen 
hem berättade jag för mamma vad jag ville spela för instrument. Piano. 
Lättare sagt än gjort, syrran kunde ju nästan sjunga vart hon ville, när hon ville, min bror hade ju en gitarr. Med tanke på att vi 
inte hade råd så blev det tyvärr inget piano. 

[19] Samma år som jag skulle fylla tio dog min morfar på Kalmar sjukhus efter att han fått en stroke. 
Hela familjen var där den dagen, minuten, sekunden, för att ta farväl det var en jobbig tid för oss alla. [20] Några månader 
senare när det var min födelsedag fick jag det största och tyngsta paketet någonsin. [21] Tyvärr var det inget piano utan en 
keyboard, men gissa om jag blev lycklig, tänk dig känslan för ett par som inte kan få barn, och det är deras högsta dröm, den 
dagen för mig var som att det paret äntligen skulle få hålla en frisk och ett normalfött barn i sin famn.
Samma termin började jag ta piano lektioner på skolan. det var inget märkvädigt piano rum, ett vanligt litet rum på knappt 10 
kvm(2). 

[24] Vid teminnens slut så kändes det inte som att det var detta jag ville. Sitta i ett rum på knappt 10 kvm(2) och spela blinka 
lilla stjärna, Jag ville spela lika bra som kyrkans kantor. Blod svett och tårar fyllde mitt rum. [27] Och framför keyborden rådde 
panik. Jag hade planer på att hoppa av piano lektionerna, Jag gjorde ju inga stora framsteg. Dagen då vi skulle sluta sexan hade 
vi som vanligt en avslutning i kyrkan, och efter vi hade sjungit ”ingen klocka ringer” väntade 2 månader av frihet med bad och 
sol, plötsligt känner Jag en stor varm hand på min axel, det var kyrkans kantor. han frågade mig hur det gick med spelandet?
Jag visste inte vad Jag skulle svara. Jag var ju väg att hoppa av. men Jag svarade honom ärligt att det inte var så kul som Jag  
hade hoppats. Då sa han något till mig som Jag sent kommer att glömma. Han Sa ”lille vän, när Jag var i din ålder så kunde jag 
inte ta en not på pianot om man vill uppnå något som du vill så kräver det sin tid och engagemang. Det handlar om att hitta den 
känslan inom sig, känslan att sitta bakom ett piano, att sitt bakom över 50 stycken svart-vita tangänter och  bestämma över dem, 
bestämma hur de ska låta, tillslut blir pianospelandet lika naturligt för dig som vattnet som forsar i bäcken” vi pratade mycket 
och länge, det sista vi gjorde var att han visade mig kyrkans orgel och vi spelade Blinka lilla stjärna tillsammans. Efter det så 
finns det inget som är så befriande som att sätta sig vid ett piano och bara låta fingrarna styra, ”ta det piano”

Skivsamlingen
[1] Något som alltid stått mig nära har varit min musik och mina skivor. [2] Jag har allt från Lp-skivor, till dagens Cd-skivor  
och kassettband. Jag spelar bas jag försöker klinka och läga mig så mycket jag kan på min gitarr, vi har även ett stort vacker 
piano hemma som min syster alltid spelade på när jag var yngre. Jag minns att jag alltid önskade att jag kunde spela som hon 
kunde, oftast blev jag väl mest avundsjuk och klagade alltid på henne att hon spelade för högt att jag fick ont i huvudet av 
hennes piano spelande. Men sen är hon blev så gammal för att hon skulle flytta ifrån familjehem var det just bland annat det där 
piano spelandet som jag saknade. 

[6] För att då åter gå till ämnet och mina skivor så var det just min syster som presenterade mig för vad som skulle bli den bästa 
gruppen i mitt liv. Det var sommaren innan jag skulle början sjuan, som alla vet är det inte helt lätt att finna sig själv i den 
åldern, något som jag själv faktiskt tycker att jag klarade bra. Jag hade redan då när jag var 12 år gammal intresserat mig för 
musik genren punk som låg mig väldigt varmt om hjärtat just då, men det jag utan medvetande skulle få höra var något så 
otoligt vackert om man nu kan kalla det vackert något så otroligt bra att jag får rysningar än idag bara jag tänker på den där 
sommaren i min syster rum. Det jag skulle få höra var en låt utav ett band vid namn Broder Daniel och låten heter Whirlwind.  
Ni förstår det är inte bara ett band och det är inte bara en låt, det är mitt liv. Jag hade aldrig varit jag om jag inte hade hört den 
där låten eller börjat lyssna på det där bandet sommaren innan jag skulle börja sjuan. Det öppnar upp en helt ny värld. Låten 
fångade mig på en gång när jag hörde den med sina grumlande gitarrer till intro och innan själva musiken drog igång och 
sången med Henrik sångaren som sjunger sina sorgliga texter med en sådan otrolig känsla att det gör ont ända in i själen. Men 
det jag minns såväl var att det var denna sommar som jag och min syster kom så otroligt nära, det var som om musiken förde 
oss samman ännu mer, det var mer än bara syskon som satt och lyssnade, vi var bästa vänner i alla fall just där och då.

[15] Någon som vet hur jag känner är Ken-Thomas Abrahamsen som i en artikel ur tidningen bilsport 2008:19 blir intervjuad av 
Gunnar Ljungstedt, som bland annat vill höra om Ken-Thomas otroliga kärlek till sina bilar och inte bilar i allmänhet och inte 
bara skivor i allmänhet för mig utan speciella band och speciella bilar. Saker som andra kanske tycker är hel knäppa och saker 
som är självklara för andra. Liksom Ken-Thomas säger så hade han aldrig varit han utan sin kärlek för just bilar det blev och är 
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en stor del utav hans liv. Precis som mig så faller man nästan alltid för en speciell sort en speciell sorts mat eller en speciell 
sorts film men som i detta fall då en speciell sort musik eller bil. 

[19] Det är konstigt egentligen hur materiella ting kan betyda så mycket i människors liv hur än bil som Ken-Thomas åkte i när 
han var liten kan påverka hela hans liv och hur ett band eller musik kunde förändra mitt. Jag skulle aldrig kunna se mig själv 
som mig själv, utan just min musik eller mina skivor. [21] Visst är det underbart att lyssna på dem med [sic!] det är också en 
otrolig trygghet att veta att de står där uppradade i hyllan först kommer Lp-skivorna sen kommer Cd-skivorna och sen kommer 
mina kassettband. Men att just ett band eller en artist kan förändra en själv och förändra andras liv så pass mycket att man tror 
att man inte man inte skulle kunna klara dagen eller livet utan dem är både en skrämmande och skönt känsla enligt mig. [23] 
Det är skrämmande att materiella ting kan betyda så mycket för en men det är också otroligt skönt att veta att de finns där har  
jag en dålig dag så vet jag att jag kan komma hem lägga i en skiva i Cd-spelaren och bara lyssna och veta att om ett tag kommer 
den här låten eller den här artisten att ha gjort min dag så mycket bättre eller i alla fall så mycket lugnare åtminstone för 
stunden.
 
Som  jag  sa  tidigare  förändrade  Broder  Daniel  mitt  den  sommaren  lika  mycket  de  gjorde  min  skivsamling  ännu  mer 
betydelsefull än vad den var innan. Det var tur att vi fann varandra just då för annars hade troligen jag aldrig varit jag. 

Det var sommaren innan jag skulle börja sjuan, som alla vet är det inte så lätt att hitta sig själv i den åldern men jag gjorde det, 
eller den hittade i alla fall mig. Det var sommaren då jag hittade kanske min bästa musikaliska upplevelse någonsin, mina hitills 
bästa skivor och mitt hitills bästa band någonsin Broder Daniel. 

Det var sommaren då jag och min syster var blekast av alla. Då vi bara satt inne och lyssnade på musik framför gigantiskt 
högtalare. 
Det var sommaren som förändrade allt

Datorn
Visst  är  det  förunderligt  vilken  relation  man  kan  ha  till  ett  föremål!  Det  kan  betyda  mer  än relationer  du  har  till  andra 
människor. 
Jag tänkte skriva om mitt föremål och min relation till det. [4] Min dator är nämligen min bästa vän och min värsta fiende. [5] 
Den är svart med blå dioder och den har förfallit en smula därmed också silvertejp.

Jag köpte den för 3 år sen. För ca 20.000 kr. Visst kan man få en bättre idag för mindre pengar än 1000 kr men det spelar ingen 
roll för med en dator är det inte bara delarna som spelar roll utan också vad man har sparat på den. Under dem 3 åren jag har jag 
personaliserat den. 

[9] Nu tillbaka till det jag skrev förut om att den var både min bästa vän och min värsta fiende. Nästan all min socialisering sker  
via datorn. detta är både positivt och negativt. Positivt eftersom jag kan prata med folk som jag annars inte träffar t.ex. folk från 
andra länder. Ett exempel på det negativa är att även om en av mina allra närmaste vänner bor bara någon kilometer bort väljer 
både han och jag att istället för att träffas och hitta på något prata med varandra vid datorn istället. 
Datorn har påverkat min skolgång på flera plan, tack vare att jag pratar med med folk runt hela världen har min engelska 
kunnighet förbättrats rejält men andra ämnen har lidit på grund av att när man väl sätter sig där så händer det lätt att man fastar i 
andra saker än dem man skulle göra.

Det flesta människor kan inte förstå att man kan älska en dator så och de kan inte förstå att man även är social när man sitter 
där. 
Men om man jämför en vuxen mans kärlek till sin bil med en ungdoms kärlek till sin dator kan man se flera likheter t.ex. 
modifiering, att sätta in större bättre motor eller att fixa den med neon och dioder. Detta är bara några likheter man kan se, så 
när andra ser ”bara en dator” ser jag min bästa vän. 

N.N. en stolt datanörd 
Hästen II

Att hålla på med hästar är något underbart som inte alla förstår sig på, och istället för att försöka är det många som nedvärderar 
och kritiserar. De flesta ser hästar bara som mat eller något onödigt. Men det struntar jag i, det är en ägodel och något viktigt i 
mitt liv.

[4] Jag har en häst, han heter Bizzel Ås och är ett varmblod. [5] Han har mjuk, gosig brun päls och skimmrande svart man och 
svans. Han är i mina ögon något av det finaste som finns i hela världen. Att fästa sig vid ett djur är nog väldigt lätt för många. 
Anledningen till att Bizzel Ås har fastnat i mitt hjärta är att han är inte bara ett djur, han är en familjemedlem och en bästa vän. 
Jag har haft honom sen jag var 11 år gammal och jag har många fina minnen med honom. Han känner på sig saker och känner 
och både glädje och sorg med mig. [11] Är jag ledsen så gråter han med mig genom att lägga sitt huvud mot min axel. Är jag 
glad så skrattar han med mig genom att vara pigg, frusta och gnägga. Han finns alltid där för mig och väntar tålmodigt varje dag 
på att jag ska komma hem och ta hand om honom.

[14] I artikeln ”Tre små syskon blir stora” som publicerades i Alingsås Tidning 19.9.2008 så skriver Sara Nygren om sig själv 
och sina syskon som faktiskt blivit stora men ändå är hennes lillebror liten i hennes ögon. Ett citat ur texten är ”Och hur vi än 
gör med det här att bli vuxna eller ej, så är han ändå alltid min lillebror”. Och precis så är det med min häst. Hur stor och vuxen 
han än blir så kommer alltid att vara min lilla bäbis.

[18] Men att ha att ha häst är ju något som tar upp väldigt mycket tid av vardagen precis som många andra starka intressen. 
Man är alltid bunden och kan inte bara åka iväg en längre tid utan att ha någon man litar på som kan ta hand om hästen. Detta är 
något man måste tänka på innan man skaffar häst. Jag ska väl inte säga att jag har helt oskyldig heller, ibland önskar man 
faktiskt att allt i stallet redan var klart när man kom. Men samtidigt om jag skulle vara sjuk en dag och någon annan hjälper mig 
med hästen så känns det tomt. Det är min dagsrutin som saknas, det jag alltid gör och den jag alltid träffar saknas. 
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[24] Sedan jag skaffade min häst så har mitt liv blivit mycket stressigare än det var innan. Vill man iväg så måste man ändå ner 
till stallet och göra det som måste göras och man kan då behöva skynda sig för att hinna. Tid med mina vänner har också blivit 
på verkad [sic!] och jag umgås inte med dem lika mycket längre men jag försöker så gott det går. Många utav mina kompisar 
har  många  gånger  sagt  att  jag  ska  göra  mig  av  med  honom,  men  som  Gunnar  Ljungstedt  skriver  i  sin  artikel 
”Barndomsdrömmen som blev verklig” som publicerades i bilsport 2008:19 ”man säljer väl inte sin barndomskärlek?”. Men det 
behöver ju inte bara vara djur man fäster sig vid. Det kan även vara cykeln, gitarren, bilen, datorn eller mobilen. 

[30] Men sen är det ju alltid så att man ska vara lite försiktig med sin hobby så den inte går till överdrift vilket kan vara lätt 
hänt. [31] En del människor kan bli så fästa vid saker att de glömmer bort sin omvärld. [32] Man glömmer de som verkligen 
betyder något  som tillexempel,  familjen, vänner, flick eller pojkvän.  [33] Glömmer man tillräckligt  länge så finns faktiskt 
chansen att man till slut står ensam och det ända man har kvar är det älskade ting som orsakat detta. Om man drar en paralell till 
artikeln ”Barndomsdrömmen som blev verklig” så skriver Gunnar om sin bil som han håller på med så mycket att hans familj 
får äta middag i garaget för att hans dotter inte skulle glömma bort honom. Där tycker jag att det har gått lite för långt. 
Något annat som också kan vara negativt är om man som i artikeln har en bil och lägger alldeles för mycket pengar på den så 
kanske man tillslut inte har råd att föda sig själv och familjen. 

Men att Gunnars flickvän dukar middag i garaget kan ju även vara positivt. Det visar att hon faktiskt accepterar och förstår 
honom vilket är väldigt viktigt, alla måste vi ju ha en hobby för att må bra och får vara lite fri.

Hunden
Människor i dagens samhälle fäster sig gärna vid saker och ting. För vissa är bilen deras allt eller kanske mobilen eller en 
musikinstrument. De behandlas som barn och kan till och med ibland få namn. 

[4]En del  människor  kan bli  pedanta när det handlar om sin sak.  T.ex är denna saken en motorcykel  kan det vara så att 
människor tvättar den grundligt efter varje gång man har använt den. En ska alltid vara i nyskick. Det kan till och med vara så 
att den inte används när det är dåligt väder ute, då den kan bli smuttsig. Det finns andra sätt som man kan bli fäst på. Det 
behöver inte vara så att saken är fin utan det kan ha att göra med att det finns så många minnen om eller i den här saken. 

[10] Precis som i artikeln ”Barndomsdrömmen blev verklig” (publicerad i ”Bilsport” 2008;19 skriven av Gunnar Ljungstedt) så 
blir Ken-Thomas Abrahamsen förälskad i en Chevrolet Bel Air 1955. Denna bil köpte han sedan när han blev äldre. Ken-
Thomas tog hand om bilen. Han bytte ut saker till det bättre och la ned många många timmar på chevroleten. Det var till och 
med så att han hans tjej dukade upp fika i garaget så att dottern på 3 år fick umgås lite med sin pappa. 
[15] Detta kan ge problem i en familj på så sätt att han riktade all uppmärksamhet mot bilen. [16] Detta kan göra att de övriga i 
familjen känner sig utanför och glömda. [17] Det kan bli så illa i sådan här situation att de andra i familjen kanske väljer att 
lämna honom då de inte får lika mycket uppmärksamhet som bilen. [18] De kanske kände att bilen bettyde mer för honom än 
vad de gjorde. 
Det kan bli svårt att förstå honom och då missuppfattar och då missuppfattar hela grejjen. Det kan vara så att det är där han 
känner att han kan få komma bort från all stress. Han tycker helt enkelt att det är roligt att fixa och dona med bilen. Det blir 
hans fristad där han kan tänka.
 
[23] Jag är själv inte så fäst vid en sak. Utan jag är väldigt fäst vid min hund. Jag tycker att det går in under den här kategorin då 
han är i min äga. Jag har köpt honom.
[27] Min hund heter Affe. [28] Han är en blandras, 50% Chihuahua, 25% Jack russel och 25% dvärgpudel. [29] Affe är snart ett  
halv år. Så jag har ägt honom i snart fyra månader och han har redan lyckats få en stor plats i mitt hjärta. Det började redan när 
vi hämtade honom då han var ett litet charmtroll. Affe har blivit en person för mig. Han är morgontrött, grinig, super glad ja han 
kan växla från att vara hur trött och grinig till att vara så glad och sprallig att man blir helt spidad själv. På morgonen när man 
ska upp tidigt hör man hur han ligger och gnyr under täcket precis som om att han sa, -va? Näe, inte redan va?
Efter ett tag kommer han till badrummet där jag står och gör mig i ordning. Han står då alltid och sträcker på sig och gäspar 
som om att han sa, - Varför går du upp för? Det var så varmt och skönt i sängen!

Affe som sagt har blivit mer än bara en hund. Han har blivit mer som en liten bebis. När är ledsen, trött eller rädd kommer han 
och kryper upp i famnen på mig precis som om att hos dig är jag trygg. Affe är väldigt social och vill vara med en hela tiden så 
man är aldrig ensam. Jag kan komma på mig själv med att prata med honom som jag pratar med människor. Ungefär som om 
att jag frågor och väntar mig ett svar. När jag pratar så tittar han på mig vrider lite på huvudet som som om att, -Äch, bry dig 
inte om det!
Eftersom att jag är hemma mycket själv så har han blivit ett sällskap. Man har aldrig tråkigt när han är med. Det är rätt roligt att 
han alltid ska vara med och göra samma sak. När jag sover, gör han det. När jag tittar på tv ska han också göra det. Till och med 
när jag sitter vid datorn ska han promt ligga i knät. [51] Det är skönt att ha honom hemma, han gör en glad och får en att tänka 
på annat. 
[52] Det sköna att prata med en hund är att de inte kritiserar en om man gjort något fel. De tycker inte mindre om än om man 
har något fel på sig. Utan hunden älskar dig för den du är.
[55] Så då till slut vill jag säga att en relation till en sak kan göra att andra känner sig lite utanför. Men för den här personen är 
kanske denna relationen vitkig. Den kan betyda väldigt mycket. Mer än vad det kanske ser ut som.

Elgitarren
Med en morfar som yrkesmusiker var det väll givet att jag någongång i mitt liv skulle komma i kontakt med musiken? Och det 
gick fortare än väntat.

Idag är det ungefär sju år sedan jag fick min första elgitarr, Och jag minns det som om det vore igår. Att ha ett föremål som 
betyder mycket för en kan endel tycka sig vara lite fånigt. Men det är precis samma sak som att ha ett djur eller en människa vid 
sin sida. [6] Det föremålet som jag håller kärt, är min allra första elgitarr. [7] Den är svart-vit och ful, men har hängt med mig 
länge nu.

Ända sen högstadiet har jag spelat i band och då har den alltid hängt med mig till replokalen hängunder (sic) på ryggen. [9] 
Efter ett år av intensivt spelande insåg jag hur kul det var och jag kunde inte få nog. Jag gick till affären för att köpra en ny 
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elgitarr som var bättre än den första. Detta blev gitarr nummer två som välkommnader till familjen. Den var sneppet finare än 
den första, men inte lika omtyckt. 

[13] Åren rullade på och när man väl är fast i något kan man inte få nog. [14] Min beundran till musikinstrument och musik 
överhuvudtaget har kostat mycket pengar. [15] Nu äger jag sju elgitarrer, två akustiska gitarrer, en keyboard, ett trumset och 
mycket mer. [16] Om man jämför med artikeln ”Barndomsdrömmen blev verklighet” som handlar om Ken-Tomas Abrahamsen 
och hans bil som han har lagt ut mycket pengar på, så känner jag igen mig. 

[17] Jag tror att de flesta människor funkar likadant, är man förälskad i någon pryl spelar det ingen roll vad det kostar.
[18] Jag kan inte minnas hur mycket tid och pengar jag spenderat på mina gitarr, men det är ingenting jag ångrar.

Idag hänger det sju elgitarrer på väggen som bara samlar damm, dem hänger där och väntar på att någon ska ta ner dem och 
spela. 

Men om jag hade kunnat hade jag suttit varje minut och umgåtts med dem, men tiden räcker inte till. Men bara för att tiden inte 
finns där, så glömmer man aldrig bort en gammal vän man har kär.

Tröjan
[1] Ett föremål som betyder mycket för mig är en tröja jag har fått av en viss person. [2] Jag flyttade till Öland när jag skulle 
börja 7:an. [3] Då lärde jag känna NN. [4] Vi umgicks hela tiden i skolan, vi gick i samma klass. [5] I början av 8:an när vi 
skulle  ta  skolfotot  fick jag denna tröja av honom.  Jag hade  på mig  den på  bilden.  [6]  Skolan  slutade  och jag åkte hem.  
Morgonen efter ropade mamma att jag skulle komma. Hon kollade på nyheten där de sa att det varit en fyrhjulingskrasch i 
Ortnamn. NN bodde tillfälligt där hos sin kusin. Jag åkte som vanligt till skolan och väntade på NN vid toalätterna där vi alltid 
träffades på morgonen. Fast denna dagen kom han inte. Jag gick ut för att kolla var han var. Ute träffade en annan som jag halvt 
kände. Jag frågade var NN var. Då fick jag veta att det var han som föraren av fyrhjulingen. 

[16] Tröjan betyder mycket för mig. [17] Den påminner mig om allt vi gjort tillsammans. [18] Tröjan sprider för mig både 
glädge och sorg. [19] Känns bra att ha något som påminner om den tiden, så man inte glömmer. NN var min bästa vän och 
nästan ända vän på den tiden. Sorgen ligger nu i tröjan tillsammans med alla minnen.

[21] Man kan ha en bundenhet till saker av många olika orsaker. [22] Både bra och dåliga.

Om man kollar på Ken-Thomas Abrahamsen i barndomsdrömmen blir verklig från texthäftet sida 20. När Ken-Thomas var liten 
fick han åka i en Chevrolet Bel Air 1955. Ända sen dess har hans dröm varit att ha en sådan bil. Det är hans drömbil kan man 
säga. Nu är Ken-Thomas vuxen och jobbar på en båtfirma. Han har precis köpt en Ford Capri 1977. Nu har han fått höra att det  
finns en Chevrolet Bel Air 1955 till salu. Ken-Thomas gick hem till sin far direkt och lånade pengar. Sen köpte han sin drömbil. 
Han la mycket tid på bilen. Bytte fäljar, inredning och mera. Till vintern skulle de renovera källaren och ett till barn var påväg 
ut. De var tvungna att sälja en utav bilarna, så Ken-Thomas bestämde sig för att sälja Caprin. Det var inte kul för Ken-Thomas

[37] När man får en bundenhet för någonting kanske man ibland måste göra sig av med något annat man tycker om. 
[38] Därför är det både bra och dåligt att ha en bundenhet till någonting. [39] Ken-Thomas fick sin gamla drömbil, men fick 
sälja sin andra bil som han hade massa minnen ifrån. 
[40] Men nya minnen kan nu göras med hans nya Chevrolet Bel Air 1955.     

Båtsman
[1] Jag har ett gosedjur som är en hund, han heter Båtsman och han är 14 år. [2] Han är väldigt fin för att vara så gammal.

[3] Båtsman är vit med bruna stora fläckar, han har en platt nos och ganska lång svans och fyra vita spretiga tassar. Innan han 
tvättades så hade han en mysig päls len och mjuk. Men sedan blev den sträv. Men precis i vecket när man vecklar ut tassarna är 
den ursprungliga pälsen kvar. 

Jag fick Båtsman när jag var sex av min pappa. Först ville inte min pappa köpa han men barn som jag var så tjatade jag. Men 
tillslut fick jag gå in och köpa Båtsman alldeles själv, jag var jätte stolt.

[10] Jag hade med mig Båtsman överallt, och tex. när jag skulle opereras fick han ligga nere vid mina fötter. Han har alltid fått 
ligga på min huvudkudde i sängen, och det gör han än idag.

[12] Båtsman var och är en stor trygghet för mig. Jag kan alltid gråta eller vara arg, för jag vet att han aldrig lämnar mig. [13] 
Jag vet att allt jag säger till Båtsman går ju aldrig vidare.

Det finns en bild i  texthäftet,  bilden från kommer från filmen Brokeback Mountain.  Det är två killar  som verkar ha stark 
vänskap, dom kramas på bilden.

Jag tror väldigt säkert att alla behöver en vän/flera vänner. Också en sak kan ha en stor betydelse som gosedjur eller en bil de  
kan betyda mycket. precis som en vän för vissa. Alla behöver någon. [20] Men samma som med allt annat så kan ju älskade ting 
bli negativt, få negativa konsekvenser. [21] Man kan bli retad och mobbad, man kan bli beroende av sin sak. [22] Man kan 
börja missbruka tinget eller också kärleken.

Huvudbonader
Hej galningar ;)
Jag har en, eller ja, ganska många faktiskt men minst lika betydelsefulla som era klockor, bilar och liknande. Jag kör på mössor 
och andra huvudbonader och tippar att jag ligger på 60-70 st. 

[3] En mössa för mig är som en perfektion på dagen. [4] Det är det där lilla som avgör om dagen blir bra eller inte. [5] Jag 
matchar dom till olika kläder, humör, aktiviteter, väder. You name it! En mössa passar till så mycket olika. 
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[8] Att samla på saker ser jag som en bra grej. Man håller sig sysselsatt hela tiden för man slutar ju aldrig leka vart man än är. 
Sen finns det ju förståss gränser för vad man ska samla på och hur mycket. 

[11] Att samla på stora saker är väll kanske inte att rekomendera. [12] Dom tar mycket plats och är svåra att göra sig av med när 
man inte vill samla längre. Mina huvudbonader kan jag bara skänka iväg när jag trottnat. Jag tycker alla borde tänka på det 
innan ni börjar erat samlande. 

Det är okej att samla så länge man inte tävlar medvetet med andra och köper massa dyra saker som inte fyller någon direkt 
funktion. [16] I det menar jag inte bilar eller annat dyrt transportmedel för dom fyller ändå en funktion och man kan precis som 
mössor matcha med kläder, humör, osv. [17] Jag menar tex. kändisars gamla bröstinplat, olika tuggade tuggumin. [18] Menyer 
från  olika  resturanger,  tomma  och  begagnade  föremål  som  ingen  annan  vill  veta  av,  eller  varför  inte  en  4  år  gammal 
hamburgare.  [19]  Dom tar  bara  en massa  plats  och  kan  inte  användas  till  någonting,  du blir  dessutom idiotförklarad av 
omvärlden.

Ni betalar för en massa grejer som 99% av världen aldrig skulle vilja veta av. Vissa betalar även en hel del för sina prylar. Tänk 
er killen som betalade över 4 miljoner för Pamela Andersons bröst inplat, han måste varit sjukt lycklig när han inte kunde sälja 
dom vidare..
Så jag passar på att fråga nu. ”Gott folk, vad ska ni med erat skräp till?” :)

Hur som helst, ni har just läst en killes åsikter, inget mer ;)

Big Up
NN

Jag läste en text här om dagen ur tidningen ”Bilsport” 2008:19, en artikel som hette ”Barndommen som blev verklig” och 
handlar om en man som bor i Norge som har varit spekulant på en specifik bil sedan barnsben och till slut fått tag i den. 
Bilen är hans samlings album som han proppar full med specialbyggen sälsynta delar. Det är lite åt det hållet jag tycker man ska 
samla. Samla på en hobby men samtidgt på minnen med den.

Mobilen I
[1] Ett föremål som betyder väldigt mycket för mig är min mobil.  [2] Det är just det föremål som gör så att jag kan hålla 
kontakten med mina nära och kära. Den väcker mig på morgnarna, när jag inte lyckas vakna av mig själv. 

Den är min hjälpreda i alla lägen, som när jag måste veta hur mycket klockan är, eller räkna ut ett svårt mattetal. Den har en 
perfekt kamera som jag kan ta många fina bilder med. Även musikspelaren på mobilen ska jag inte klaga på. [7] Det är bara att 
sätta i hörlurarna i öronen och trycka på knappen ”play”, så kommer det ett perfekt ljud.

Mobilen i sig har påverkat mig på många sett. Dels har mobilen gjort så att man har blivit beroende av den. Man måste ha den 
med sig vart man en går. Om man har glömt den hemma, så åker man hem igen och hämtar den. Fast jag har även förstått 
igenom mobilen att det faktiskt finns andra saker som egentligen betyder mycket mer. Allt i livet bygget inte bara på vem som 
har häftigast mobil, den snyggaste datorn eller vem som har den snabbaste bilen. För mig är det egentligen min familj, mina 
vänner, och att få bra betyg som faktiskt betyder något.

Fast många människor, eller nästan alla människor binder sig eller blir beroende av en speciell sak eller ett visst föremål. Detta 
kan ge både positiva och negativa bilder. Det positiva är att man alltid har en viss sak som betyder väldigt mycket för en. En sak 
som man tycker om att lägga ner lagom mycket tid på. Det kan också vara ett föremål som man blir glad av att visa upp för 
andra människor.

[20] Det negativa är att man kan bli så beroende av en den där saken som man tyckte om så mycket att man inte längre vill 
lägga ner tid på någonting annat. [21] Som att umgås med sin familj, sina vänner, eller göra sina läxor. [22] Det kan även leda 
till att man känner att man inte har någon tid i världen till någonting annat utan att bara lägga ner all sin tid på den där saken 
som man tyckte så mycket om som man sedan blev helt beroende utav. 

iPhone
Hej!
1 Jag har också en pryl som jag alltid ville ha. När man gick På högstadiet handlade allt ju om att vara Populär. Och vad gör en 
person mer Populär än alla sina ”nya” Prylar? Så tänkte i alla fall vi På högstadiet. Så när den nyaste telefonen kom ut På 
reklam och i butiker så var det en sån man alltid önskade sig för att få vara just den populäre killen. Men man fick den aldrig så 
man började Spara och Sommarjobba. Så till slut hade man råd med sin alldeles egna nya IPHONE. [8] Nu börja man känna sig 
PoPulär när folk man inte kände kom fram och frågade om mitt nr. 

[9] Och för många är den här telefonen bara en vanlig telefon, men i mina ögon är den mitt liv. 
[10] Den innehåller  alla  mina  möten,  mina  kontakter,  kompisars födelsedagar,  (det  är bra för oss  med lite  sämre minne), 
internet och massa annat. Utan min telefon hade jag inte klarat av dagens skola, fritid eller socialiteten. Det finns många som 
undrar hur man kan binda sig så extremt som jag gjort till en telefon. Mitt svar är ganska enkelt. En IPhone är så mycket mer än 
en telefon den är ungefär som en dator nu för tiden. Du kan ju göra samma saker med den. Och kan en människa binda sig till  
ett frimärke kan jag till en telefon. Med en telefon blir ditt liv lättare också. Istället för att sprida ut allting överallt så har du det 
på samma ställe. T.ex. du slipper alla miljarder påminnelse lappar, inköpslistor som du vanligtvis använder. 
[19] Och ju mindre papper som används ju mer träd får stå kvar.
Så egentligen finns ju en liten miljö idé i det också. 

[21] Dagens säljare strävar ju efter att folk ska bli allt mer sakberoende. Ju mer dem säljer desto bättre för dem. 
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[22] Och självklart finns det massor av negativa sidor i att bli beroende av något. Som t.ex. jag har fått koncentrations problem 
om jag inte har telefonen med mig hela tiden. 

Hästen I

[1] Många människor har säkert någonting som betyder väldigt mycket för en själv, de kan vara tillexempel en bil, en tröja, en 
hund eller något man samlar på. Jag tänkte berätta och dela med mig om mitt förhållande till min älskade häst.

[3] Jag har haft hand om hästar hela mitt liv, men de är precis så med männsikor, att man måste lära känna och veta om man 
trivs med dem. I början är man mer försikig och det tar ett tag innan man utvecklar en relation. [5] När jag är och tar hand om 
min häst så känns det så bra, man slappnar av och tänker på ett annat sätt. [6] Det bästa som finns, enligt mig själv är när det är 
soligt och varmt ute och man rider ut i skogen, man känner också att hästen njuter av detta. Även om jag och min häst inte kan 
prata med varandra så kan man ändå kommunicera med varandra och då ser man hästen inte som bara som en häst utan mer 
som en vän.

Att jag är så mycket hos hästen och lägger ner mycket tid på henne kan påverka min livskvalitet både positift och negatift. Det 
positiva är att jag får bra träning och motion, jag får också göra något som jag mår bra av. Det negativa är att mina vänner 
ibland inte respekterar att ha häst tar tid och att jag ibland måste tacka ”nej” till att umgås med dem. Jag tror att detta beror på  
att det själva inte har häst och att de inte förstår hur mycket hästen betyder för mig. Någon som förstår att hästen är vitkig för  
mig är min mamma som ibland kan komma med mat när jag är i stallet. Detta påminner mig om en artikel som är skriven av 
Gunnar Ljungstedt som handlar om Ken-Thomas kärlek till sin bil, då flickvännen får duka upp middag i garaget, denna artikel 
publicerades i Bilsport nr:19 2008. 

Jag tror att människor blir bundna för deras älskade ting därför att dessa ting får dem att må bra. Även den mista sak kan stärka 
självförtoendet. [16] Ibland kan människor bli lite för insatta i sina älskade ting, att de kanske glömmer bort andra viktiga saker. 
[17] Har man något man gillar eller är intresserad av så kan det ibland bli att man pratar och bli bunden för mycket, då kan detta 
leda till att folk tröttnar eller tycker att man bara bryr sig om de man själv är intresserad av. 

Ett exempel på detta kan man läsa om i Doris Lessings bok om katten Rufus som är hemlös och försöker att hitta ett nytt hem, 
Rufus söker sig till en kvinna som släpper in honom i sitt hem och tar hand om honom, detta leder till att hennes två andra 
katter blir avundsjuka på Rufus och lite sura på deras matte. 

Man får försöka hitta en balans mellan sitt älskade ting och de andra viktiga sakerna som tillexempel ens vänner och familj.  
Man måste också tänka och göra det som känns bäst och som man mår bra av. Jag är glad av att dela med av det jag ”brinner” 
för och hoppas att ni som läser detta tycker att det var intressant. 

Guldarmbandet
[1] Det finns många människor som är beroende av saker, det kan vara din bil/ en mugg eller en film det kan vara vad som 
helst. Vissa är mer beroende än andra. [3] Men om man får ett starkt tycke för just den där saken kan det bli jobbigt. [4] Det blir  
som en ångest krets eller tvångstanke. [5] Att man inte kan sova på nätterna för att man ligger och tänker om man har låst sin 
underbara bil. Eller om man verkligen har tvättat alla bil rutor. Så du måste gå upp från sängen och titta mitt i natten så du har 
gjort rätt. Man slutar bry sig om andra människor. Man har bara tid till sig själv och sin käraste sak. Man bryr sig inte vad som 
händer runt om kring en. Det här orsakar stress också. Och det kan vara farligt.

[13] Jag ska berätta min historia om något som jag blev beroende av och inte kunde släppa taget om och någonting jag lärde 
mig av. 
[14] Guldarmbandet som jag fick i julklapp, julen 2006. [15] Ett smalt guldarmband med ett litet guld hjärta på. Jag gav den ett 
namn. Maria fick den heta, det var efter min mormor. Den lämnade nästan aldrig min handled. Jag kände mig helt naken utan 
den.
Det var många av mina nära och kära som har frågat om lov att låna det. Men det kom inte på fråga. Det var som om jag skulle 
ge bort mitt hjärta. 
Bland kunde jag ta av mig armbandet när jag sov, för jag var rädd för att det ska gå sönder. Men jag vågade inte lägga den på 
sängbordet. Jag var rädd att någon skulle komma och ta den. Så jag lade den i en låda som jag la under mina underkläder i 
garderoben. Det här armbandet blev som ett beroende för mig.
Ibland när jag var stressad på morgonen så fanns det risk för att jag kunde glömma ta armbandet på mig. [29] Om jag kom till  
skolan och upptäcker att jag inte hade det runt handleden, fick jag panik och fick åka hem och ta på mig det .  Jag hade ett  
väldigt stort kontrollbehov av Maria mitt lilla guldarmband. 
Av mitt stora beroende så blev många människor irriterade på mig. Speciellt min kära familj. Mamma och pappa blev mest 
oroliga över att jag så lätt blev beroende av armbandet. Dom resonerar att då kan jag bli beroende av vad som helst. Mina 
syskon tyckte jag var fjantig. Men jag förstår dem på ett sätt. Att ha en syster som brydde sig mer om sitt armband en sin familj 
och sina vänner.

Mina vänner tröttnade också på mitt beteende. Jag hade knappt några vänner kvar efter mitt armband. kunde ett armband ställa 
till det så mycket. 
Men det är ju inte ambandets fel att min familj och vänner hade tröttnat. Det var mitt fel, som lät något sådant förstöra mitt 
starka band mellan familj och vänner. Man ska ju vara rädd om varandra. 
Och tillslut förstod min familj att jag behövde hjälp. Så jag fick gå och prata med någon. Och jag kunde inte sluta tänka på hur 
armbandet hade kunnat ta kontrollen ifrån mig.

Att just den julklappen skulle förändra mig, och göra mig till en person som jag inte var. Jag var ingen självisk person från 
början. Jag delade alltid med mig av mina saker. Och var aldrig elak. 
Så det blev nu bestämt att jag bara fick ha armbandet på mig på fester och högtider. Då så jag mer fram att ha det på mig, och 
kände inget beroende dagen efter att jag var tvungen att ha den på mig. Jag lät till och med min syster att få låna den när hon 
skulle på sin kompis bröllop. Mina kompisar tyckte jag var stark och är stolta över mig. Det är inte lätt att ge upp ett beroende. 
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Om det är någon som har eller känner som mig får ni gärna höra av er till mig, om ni vill prata om just ert problem. Jag lyssnar 
gärna. Och vill så mycket jag kan hjälpa er. 

Hälsningar snöflingan prylgalen.se

Gitarren II
[1] Det har nu gått cirka tre månader sedan jag fyllde arton och min, i särkklass, bästa present var pengar. [2] Därför att för de 
kronor jag fick kunde jag äntligen köpa mig en gitarr. Har tidigare bara använt sådana som antingen flyttat iväg eller redan bott 
någon annanstans. Jag har velat ha en egen i flera års tid men först nu kunnat köpa en. Med hjälp av att jag av min vänner, fick 
ett rosa ”Hello Kitty”-axelband kunde jag bestämma mig för en svart stålsträngad ”gura”. Ett val som jag inte ångrat ännu.

[7] Gitarren har i många olika situationer hjälpt mig. [8] Till exempel när jag varit arg eller sur har jag kunnat spela en stund. 
[9] Det hjälper mig att lugna ner mig själv. När jag sätter mig och spelar får det mig att slappna av och varva ner.

Mitt liv förändrades mycket med köpet. Mitt intresse för musik vaknade på nytt, efter att bara lyssnat på musik ett par år. Nu 
kan jag spela musiken själv och sjunga till trots att det inte låter något vidare. Så efter bara tre månader så har den gjort djupa 
avtryck.

Att ha en ägodel kärt eller mycket kär tror jag är viktigt. De flesta kan antagligen förknippas med intresset man har men finns ju 
även de saker som bara finns där som en kär ägodel. Jag tror faktiskt att alla har en pryl som finns lite närmare än vad annat gör. 
Något man kan slappna av med, ex. min gitarr. Något man kan lugna ner sig med när man är arg, utan att slå sönder något.

[20] Intresset för ägodelen får ju inte gå överstyr. [21] Att man lägger ner för mycket tid och glömmer bort familjen och sina 
vänner. [22] För det är ju trots allt det viktigaste man har. 
[23] Annars kan man helt plötsligt stå där ensam. I repotaget av Gunnar Ljungstedt (Bilsport, 2008:19) ”Barndomsdrömmen 
blir verklighet” tycker jag gränsen är hårfin för vad som skulle vara överdrift. När man gått så långt så att ens sambo dukar upp 
middag i garaget för att deras dotter inte ska glömma sin far. Då är gränsen inte långt borta. 

Slutligen tror jag det är viktigt för ens personlighet att ha en pryl som står en nära. Som min gitarr gör till mig och som 55:an 
gör för Ken-Thomas i repotaget.
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BILAGA 2

Mobilen II
Prylgalen.se, 
Precis den webbplats jag fastnade för redan som ”barn”. Där jag kan & kunde läsa om vad andra människor har för samlar 
intresse. Äntligen fick jag syn på en länk, en länk där redaktionen vill ha reda på vad just vi besökare har för förhållande till ett 
föremål som betyder väldigt mycket i vårat liv. De var då det slog mig att jag ville skriva om mitt förhållande till ett av mina 
mest älskade favourite föremål.
Att de flesta ungdomar i dagens samhälle är ägare till en mobiltelefon, är ingen särskilt stor nyhet. Och visst är det så att den 
betyder mer för vissa än för andra. Men just jag tänker berätta om mitt speciella förhållande till min mobil.

Jag fick min första mobiltelefon när jag va ca: 8 år, jag kommer faktiskt ihåg den, det var en sådan där tjock sak som på den 
tiden va moderna, men som i dagens samhälle kallas för tegelsten. Och ju äldre man blivit ju nyare, modernare & och mer 
funktioner ska den ha. Jag var inte så särskilt beroende av min mobil då som jag blivit nu.

Nu är mobilen mitt allt, den följer med mig i min Vardag vart jag än ska. [8] Eftersom den är ett viktigt föremål med nästan 
exakt all information jag behöver för en normal Vardag så är det riktigt viktigt att jag inte glömmer den eller tappar bort den 
någonstans. Här skulle jag då påstå att den påverkar mig i mitt liv & i min livskvalité.
Som ni hör när jag berättar så påverkar den mig & min vardag på både posetivt & ett negativt sätt. 
[12] Lite om de posetiva sättet är väl att de är så praktiskt, jag behöver liksom aldrig tänka på att ha med mig en kalender, för  
allt jag får reda på får jag genom kalandern på mobilen, sms eller samtal. Man blir liksom uppdaterad om de flesta nyheterna 
hela tiden & behöver aldrig oroa sig att missa något. De är det som påverkar mig posetivt. 
Lite  om de negativa är väl att mobilen faktiskt utan att jag tänker på att kan påverka andra människor runt omkring i min 
omgivning negativt. De som också kan vara negativt är detta beroendet som kan framkallas av den, det kan påverka mycket i 
ens Vardag, en sak är skolan, man kan liksom på exempel lektioner koppla bort vad läraren säger, och man lär sig ingenting. Så 
jag skulle nog mer påstå att de beror precis på hur man är som person hur pass mycket mobiltelefonen faktiskt påverkar dig 
tillsammans med ditt liv & din livskalité, men de jag förklarade är hur det påverkar mig posetivt & negativt i min Vardag. Det 
är kanske inte såhär för alla men åtminstonde för mig. 

[19] Tänkte avsluta med att resonera lite kring vad denna bundenhet till saker kan få för konsekvenser. [20] En är ju att man 
kopplar bort IRL ”in real life” livet, och att man blir fast vid just det man tycker om så mycket. [21] Man slutar höra av sig till 
vänner man kanske t.om tappar kontakten med hela omvärlden och förlorar sina vänner. När man verkligen är fast vid en sak 
och verkligen tycker om den är det lätt att man fastnar där, så tänk er för och glöm inte bort saker & ting runt omkring er, du 
märker inte de underbara förens du mist det. Nu menar jag inte att ni ska strunta & sluta hålla med er favourite föremål utan jag 
vill bara att ni ska tänka er för. 

För om vi tar mobilen som ex: är det väldigt lätt att glömma bort att lyssna på människor runt omkring för att man är så insatt,  
de är även lätt att glömma bort att träffa folk. Det är lättare att bli lämnad ensam än vad du tror. Jag läste en gång en mening ur 
texten: ”Dagens nyheter 15.3.2008, Ensamhet skriven av Emma Lofors. Den löd så här: 
Ensamhet värmer & kyler,
Ensamhet gråter & ler,
Ensamhet röjer & skyler, tar & ger.
Så nu har ni hört en del av mina ord & min favourite pryl. Och något jag lärt mig är att ha ett favourite föremål tyck om det och 
behandla det med värme & kärlek men glöm inte omvärlden utanför du får liksom ”ge & ta” som de stod i texten.

Hästen I
[1] Många människor har säkert någonting som betyder väldigt mycket för en själv, de kan vara tillexempel en bil, en tröja, en 
hund eller något man samlar på. Jag tänkte berätta och dela med mig om mitt förhållande till min älskade häst.

[3] Jag har haft hand om hästar hela mitt liv, men de är precis så med männsikor, att man måste lära känna och veta om man 
trivs med dem. I början är man mer försikig och det tar ett tag innan man utvecklar en relation. [5] När jag är och tar hand om 
min häst så känns det så bra, man slappnar av och tänker på ett annat sätt. [6] Det bästa som finns, enligt mig själv är när det är 
soligt och varmt ute och man rider ut i skogen, man känner också att hästen njuter av detta. Även om jag och min häst inte kan 
prata med varandra så kan man ändå kommunicera med varandra och då ser man hästen inte som bara som en häst utan mer 
som en vän.

Att jag är så mycket hos hästen och lägger ner mycket tid på henne kan påverka min livskvalitet både positift och negatift. Det 
positiva är att jag får bra träning och motion, jag får också göra något som jag mår bra av. Det negativa är att mina vänner 
ibland inte respekterar att ha häst tar tid och att jag ibland måste tacka ”nej” till att umgås med dem. Jag tror att detta beror på  
att det själva inte har häst och att de inte förstår hur mycket hästen betyder för mig. Någon som förstår att hästen är vitkig för  
mig är min mamma som ibland kan komma med mat när jag är i stallet. Detta påminner mig om en artikel som är skriven av 
Gunnar Ljungstedt som handlar om Ken-Thomas kärlek till sin bil, då flickvännen får duka upp middag i garaget, denna artikel 
publicerades i Bilsport nr:19 2008. 

Jag tror att människor blir bundna för deras älskade ting därför att dessa ting får dem att må bra. Även den mista sak kan stärka 
självförtoendet. [16] Ibland kan människor bli lite för insatta i sina älskade ting, att de kanske glömmer bort andra viktiga saker. 
[17] Har man något man gillar eller är intresserad av så kan det ibland bli att man pratar och bli bunden för mycket, då kan detta 
leda till att folk tröttnar eller tycker att man bara bryr sig om de man själv är intresserad av. 

Ett exempel på detta kan man läsa om i Doris Lessings bok om katten Rufus som är hemlös och försöker att hitta ett nytt hem, 
Rufus söker sig till en kvinna som släpper in honom i sitt hem och tar hand om honom, detta leder till att hennes två andra 
katter blir avundsjuka på Rufus och lite sura på deras matte. Man får försöka hitta en balans mellan sitt älskade ting och de 
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andra viktiga sakerna som tillexempel ens vänner och familj. Man måste också tänka och göra det som känns bäst och som man 
mår bra av. Jag är glad av att dela med av det jag ”brinner” för och hoppas att ni som läser detta tycker att det var intressant.
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