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Abstract 

The aim of the study is to investigate which linguistic aspects teachers pay attention to 

when they analyze a pupil’s text, and what response they choose to give based on the 

analysis. The study builds on semi-structured interviews with three teachers and applies 

a sociocultural perspective. The result shows that the teachers in the study largely 

proceed from a functional outlook on texts. Although they were given a text with many 

linguistic problems on the surface, they saw the aspects on a more general textual level, 

for example, the main theme and the way the text was adjusted to suit the receiver. In 

the analyses of the pupil’s text the informants revealed different evaluations of the level 

of linguistic development a pupil should have reached in grade six, and different 

interpretations of how a pupil should write to satisfy the demands in the syllabus for 

Swedish. When the informants were asked to select aspects that they would use in 

response to an envisaged pupil, it turned out that their comments did not have the same 

spread between the different levels of the text. In their responses the informants were 

generally more inclined to proceed from the general levels of the text than they were in 

their earlier analyses. 
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1 Inledning 
Skolan ska utveckla elevens språk så att eleven lär sig att använda det på ett rikt och 

nyanserat sätt. Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 

(Lgr11) ska detta göras bland annat genom handledning av läraren, både i helklass och 

enskilt. Eleverna ska även få kunskap om hur de ska bearbeta sina texter, både till form 

och till innehåll, men också om hur man ger och tar emot respons (Lgr11, 2011). I 

läroplanen finns inga direktiv om vilken typ av respons som eleverna ska få på sina 

texter, vilket innebär att läroplanen erbjuder lärare viss tolkningsfrihet. Det som är 

viktigt för den ena läraren kan vara mindre viktigt för den andra, och det påverkar 

vilken undervisning eleverna får, men också vilken respons de får.  

Historiskt sett har slutprodukten av skrivandet varit det mest väsentliga i 

skrivundervisningen. Numera riktas blickarna mer mot processen i textskapandet än de 

gjorde tidigare (Melin, 2004) För att kunna stötta elever i deras skrivutveckling krävs 

det därför att läraren kan analysera och ge respons på elevtexter (Palmér & Östlund-

Stjärnegårdh, 2015). Responsen måste dessutom vara utformad så att den bidrar till att 

eleverna utvecklar sitt språk (Skar & Berge, 2015). Detta innebär att responsen måste 

vara individanpassad och den ska vara utmanande, samtidigt som den inte får vara för 

svår att förstå.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka språkliga aspekter tre lärare uppmärksammar 

när de gör en läraranalys av en elevtext och vad lärarna väljer att ge för respons på 

elevtexten utifrån sin analys. Det är av intresse att undersöka huruvida lärare väljer att 

fokusera på textens övergripande funktion eller om fokus ligger på ytliga aspekter som 

exempelvis stavning.  

 

Frågeställningar 

 Vilka språkliga aspekter kommenterar lärarna när de analyserar elevtexter? 

 Vilka delar av läraranalysen väljer lärarna att förmedla vidare till eleven i form av 

respons?  
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras bakgrund och tidigare forskning om bedömning, analys 

och respons på elevtexter. Forskning om lärares analyser av texteranalyser och 

textrespons på grundskolenivå är begränsad, vilket gör att en stor del av forskningen vi 

refererar till är baserad på studier som har gjorts på gymnasienivå. Trots att forskningen 

är inriktad mot högre åldrar är den ändå applicerbar på en studie om årskurs 4–6, 

eftersom språkliga drag i texter är desamma oavsett elevens ålder, men att de kan 

bedömas på olika vis..  

Formativ bedömning innebär att läraren gör en bedömning för lärande, snarare än 

en bedömning av lärande (Hult & Olofsson, 2011). Det betyder att bedömningen ska 

leda eleven framåt mot ny kunskap och inte enbart vara betygsgrundande. Att arbeta 

formativt kräver därför att läraren ger respons på en nivå som gör att eleverna utvecklas 

så att de kan nå målen i kursplanen. Men från 60-talet och framåt förändrades synen på 

arbetet med texter i skolan (Blåsjö, 2010). Som ett resultat av detta utvecklades 

skrivundervisningen från att ha varit produktinriktad till att bli processinriktad. Istället 

för att alla elever förväntades göra likadana texter, med samma innehåll och samma 

struktur, hamnade individen i fokus. När fokus hamnade på processen istället för 

uteslutande på produkten fick elever ökad möjlighet att få respons också under arbetets 

gång (Blåsjö, 2010).  

Trots 60-talets förändrade syn var det under 70-talet fortfarande vanligare att 

lärare uppmärksammade fel som kan kontrolleras med hjälp av ordlistor och 

grammatiska regler än att de fokuserade på textens uppbyggnad och innehåll (Teleman 

1979). Vidare skriver Teleman att det är olyckligt att respons till elever tenderar att 

riktas mot de lätt beskrivna misstagen som elever gör i sina texter. Lärare borde, istället 

för att koncentrera sig enbart på exempelvis stavning, utveckla elevernas intellekt och 

deras kommunikativa förmåga. Detta kan lärare göra genom att analysera texterna mer 

övergripande och genom att utveckla elevernas ordförråd så att de blir bättre på att 

uttrycka sig (Teleman, 1979). 24 år senare skriver Bergman-Claeson (2003) att den 

vanligaste typen av respons som elever får på sina texter fortfarande är produktinriktad 

snarare än processinriktad. Responsen från lärare ger fortfarande inte elever den 

information de behöver för att förstå vad de förväntas utveckla. Eleverna måste förstå 

hur responsen kan hjälpa dem att lära sig mer och det kräver att läraren kan formulera 

respons till eleven som är tillräckligt nyanserad och utvecklad för att eleven ska kunna 

förstå den i förhållande till kursplanen (Jönsson, 2011).  
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Bergman-Claesons studie (2003) visar att det finns en variation i vad lärare väljer 

att kommentera i en elevtext. Studiens resultat, som innehöll både berättande texter och 

andra texttyper, visar att det var vanligast att hennes informanter (tre lärare på 

gymnasienivå) framförallt valde att kommentera på det som Bergman-Claeson kallar 

textens yta, vilket kan jämföras med de avvikelser som Teleman kallar ”lätt iakttagna”. 

Här behandlas bland annat textens layout, om ord har dubblerats eller fallit bort och 

liknande. Det näst vanligaste var att lärarna kommenterade grammatik eller 

konstruktionsproblem, till exempel särskrivning av sammansatta ord, meningsbyggnad 

eller prepositionsval. Studien visar att det var ovanligt att lärarna kommenterade textens 

perspektiv, personbeskrivningar eller berättarteknik (Bergman-Claeson, 2003).  

Oavsett vad lärare väljer att fokusera på i sin respons krävs det att läraren är 

selektiv och väljer ut respons som hjälper eleven att utveckla sitt skrivande (Skar & 

Berge, 2015). Responsen måste individanpassas så att eleven kan arbeta vidare med det 

som just för tillfället är viktigast. Om en elev får allt för mycket kommentarer på 

aspekter som behöver ändras i texten kan motivationen påverkas negativt. Det innebär 

även att eleven måste vara medveten om att läraren inte kommenterar allt som hen ser i 

sin analys av texten. Läraren kan istället välja ut ut ett antal fokusområden som eleven 

ska arbeta vidare med eller plocka ut ett specifikt område som berör det fortsatta arbetet 

för samtliga elever (Skar & Berge, 2015).  

Responsen läraren väljer att ge på texter får följder för elevens fortsatta arbete i 

skolan och ska därför vara genomtänkt. Bergman-Claesons (2003) studie visar hur 

lärare kan ge respons på olika sätt. En av de medverkande lärarna lämnar förslag på hur 

texten skulle kunna förbättras eller hur meningar kan omformuleras. Detta medför att 

eleverna inte själva inte fullt ut behöver ta ansvar för bearbetningen av sina texter och 

därför inte utvecklar sitt skrivande. Den andra läraren ger istället kommentarer som 

innebär att eleverna själva ska få fundera över vad de ska förändra och hur de ska göra 

det. Genom att arbeta med respons på detta sätt lägger läraren över ansvaret för 

ytterligare bearbetning av texten på eleverna (Bergman-Claeson, 2003). Den tredje 

läraren i studien ger eleverna många positiva kommentarer. Bergman-Claeson (2003) 

menar att detta kan leda till att eleverna får förhoppningar om sina texter som inte 

kommer att återspeglas i betygen. Men om berömmet kopplas till specifika aspekter 

samt att eleven uppmärksammas på vad som behöver bearbetas i texten, får eleven en 

möjlighet att se vad som behöver förändras och vad som redan är bra.  
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Vilka positiva och negativa aspekter en läsare ser i en text beror på bland annat 

hur mycket erfarenhet läsaren har av den specifika texttypen (Ciolek Laerum, 2009). 

Men i skolans värld är det inte bara texten som påverkar lärarens analys och bedömning; 

det finns även en social faktor. En studie av Östlund-Stjärnegårdh (2002) visade att när 

elevernas egna lärare bedömde deras texter blev fler elever godkända än om externa 

bedömare användes. Det beror på att elevernas egna lärare väger in annan kunskap som 

de vet att eleverna har samt deras tidigare prestationer. Även Skar och Berge (2015) 

menar att lärare påverkas av kunskapen om vem som skrivit texten när de gör sin 

bedömning och att anonymiserade texter är det enda sättet att undvika detta. Ciolek 

Laerums studie (2009) visar dessutom att lärare ofta jämför texter med varandra snarare 

än att utgå från bedömningskriterierna, vilket också påverkar bedömningen.  

Samtidigt som Östlund-Stjärnegårdhs studie (2002) visar att det finns en social 

faktor som påverkar bedömningen ska lärarens bedömning av en elevtext vara pålitlig 

och trovärdig (Skar & Berge, 2015). Det är texten som ska bedömas utifrån utvalda 

kriterier utan att lärarens relation till eleven påverkar bedömningen. För att 

bedömningen ska bli pålitlig och trovärdig krävs det att olika lärare gör samma 

bedömning av samma text eller att en lärare gör samma bedömning vid flera olika 

tillfällen. För att motverka att olika bedömningar görs på samma text behöver lärare 

skapa en tolkningsgemenskap. Det innebär att lärare delar värderingar om vad som 

kännetecknar en funktionell text och hur man bör arbeta med skrivundervisning (Skar & 

Berge, 2015). Det är dock svårt att skapa en tolkningsgemenskap bland lärare eftersom 

lärare har olika uppfattningar om vad som ska bedömas och hur bedömningen ska gå till 

(Skar & Berge, 2015). Till exempel kan olika lärare sätta samma betyg på en text, men 

på olika grunder, vilket visar på avsaknaden av en tolkningsgemenskap. Skar och Berge 

(2015) menar att ett lärarlag kan nå tolkningsgemenskap genom att avsätta tid för att 

diskutera bedömning av texter. 

3 Teoretiskt perspektiv 

I det här kapitlet presenteras den teoretiska utgångspunkten för vår studie. Studien utgår 

från ett sociokulturellt perspektiv. För att undersöka vad lärare uppmärksammar i en 

elevtext har vi använt oss av den så kallade texttriangeln, som är en modell för 

nivåbeskrivningar i texter.   
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3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Studien utgår från det sociokulturella perspektivets tankegångar om att lärande sker i 

samspel mellan människor (Vygotskij, 1978) och ett centralt begrepp inom den teorin är 

proximal utvecklingszon Den innebär att en uppgift ska vara så utmanande att eleven lär 

sig något nytt, men samtidigt inte så svår att lärandet förhindras. Genom att få stöd av 

någon som besitter mer kunskap inom ett ämne kan eleven utveckla en förmåga att på 

egen hand lösa problem som de tidigare bara klarat tillsammans med andra, antingen en 

vuxen eller en kamrat (Vygotskij, 1978). Grundtanken i teorin är att barnet klarar mer 

med hjälp en av mer kunnig person än vad hen gör på egen hand.  

Enligt det sociokulturella perspektivet skapas mening i en text i mötet mellan 

skribent och läsare (Bergh Nestlog, 2009). Språket är en väg till lärandet och om elever 

får arbeta med texter utvecklar de även sitt språk. Läraren har därför en viktig roll i att 

ge respons som för eleven framåt. Läraren ska utgå från var eleven befinner sig i 

dagsläget och sedan ge en respons som utvecklar elevens förmåga (Jönsson, 2011). Den 

formativa responsen måste med andra ord anpassas till den proximala utvecklingszonen 

om elevens förmågor ska utvecklas av responsen.  

Det sociokulturella perspektivet är relevant för denna studie eftersom den handlar 

om vilka språkliga aspekter lärarna uppmärksammar i en text samt vilken respons de ger 

en tänkt elev. För att eleven ska kunna utveckla sitt skrivande måste lärarna ge eleven 

respons som utgår från elevens nuvarande kunskaper.  

3.2 Texttriangeln  

Texttriangeln är utvecklad utifrån en funktionell textsyn (Hoel, 2001) och utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv. Den funktionella textsynen är holistisk och det innebär att flera 

aspekter av språket innefattas (Holmberg m.fl., 2011). Man ser med andra ord inte bara till 

textens yta, utan även till vilken funktion texten fyller i sin kontext. Texttriangeln kan 

användas som ett verktyg för att avgöra på vilka nivåer en elev behöver vidareutveckla i sin  

skrivutveckling, och hur man kan arbeta vidare utifrån det genom att ge formativ respons 

anpassad till elevens proximala utvecklingszon. 

Texttriangeln består av två nivåer, en global och en lokal. Varje nivå innehåller tre 

aspekter vardera som vi har valt att benämna som lager (se figur 1). Inom den globala 

nivån finns de övergripande aspekterna av en text (Hoel, 2001), bland annat textens 

syfte och mottagare. I nästa lager finns innehåll och genreschema och under detta finns 

lagret som behandlar organisering av innehållet. Den lokala nivån innefattar aspekter 
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som är mer specifika. I dessa lager behandlas områden som satser och ordval. Längst 

ner ligger lagret rättskrivning, där till exempel stavning och skiljetecken finns. På detta 

sätt trappar texttriangeln ner från en övergripande, global, nivå till att slutligen hamna 

på en specifik, lokal, nivå.  

I figuren nedan (hämtad från Hoel, 2001:28) ser det ut som att Texttriangeln utgör 

ett eget lager. Det är dock inte ett aktivt lager, utan namnet på figuren som helhet.  

Figur 1. Texttriangeln (Hoel, 2001:28). 

Det finns ett samband mellan de olika lagren som gör att det är av vikt att röra sig 

mellan dem vid arbete med en text. Den lokala nivån påverkar den globala och vice 

versa; exempelvis påverkas mottagaranpassningen av stavningen. Samtidigt som man 

rör sig mellan alla lager i skrivprocessen syns en hierarki i texttriangeln där de övre 

lagren får större plats än de nedre (Hoel, 2001). Vid funktionellt textarbete fokuserar 

man på meningen med texten snarare än de grammatiska reglerna i språket, vilket 

innebär att undervisningen utgår från den högre globala nivån snarare än att fokusera på 

grammatiska konstruktioner (Bergh Nestlog, 2009, 2012). Inget lager är viktigare än 

något annat, men samtidigt kan det vara svårt att hantera den lokala nivån parallellt med 

den globala nivån. Svårigheten ligger i att den lokala nivån är konkret medan den 

globala nivån är abstrakt (Hoel, 2001).  

4 Metod 

I detta kapitel beskrivs först studiens genomförande och material. Vi redogör för 

analysmetod, metodkritik och de etiska överväganden som gjorts i studien. I kapitlet 

används ordet läraranalys när vi refererar till informanternas analyser av elevtexten 

medan ordet analys kommer att användas när vi refererar till vår analys av 

läraranalyserna. 
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4.1 Genomförande 

Studien bygger på två moment. Det första momentet var att informanterna fick en 

elevtext och ombads att göra en läraranalys av denna. Elevtexten – skriven av en elev 

som var obekant för informanterna – presenteras närmare i avsnitt 4.2.1. Informanterna 

fick även veta att läraranalysen var tänkt att användas i deras fortsatta arbete med den 

eleven. Analysen skulle vara ett underlag för läraren och således skulle den inte delges 

eleven. De fick instruktion om att lyfta olika aspekter ur texten som fångat deras 

uppmärksamhet. I samband med att de fick elevtexten fick de även en beskrivning av 

den skrivuppgift som tillhörde elevtexten. Som ett andra moment i studien ombads 

informanterna att rangordna fem aspekter som de skulle välja att lyfta som respons. 

Instruktionen informanterna fick var att responsen skulle vara utformad på ett formativt 

sätt. 

Efter att informanterna genomfört läraranalysen av elevtexten intervjuades de. 

Intervjuerna gjordes några dagar efter att elevtexten hade lämnats ut för att 

informanterna skulle få tid på sig att genomföra läraranalysen. Intervjuerna var 

semistrukturerade vilket innebär att det finns frågor som intervjun är uppbyggd på, men 

frågorna är öppna och kan följas upp med följdfrågor (Denscombe, 2016). Att använda 

semistrukturerade intervjuer bedömdes vara en lämplig metod eftersom det gav en 

struktur att förhålla sig till samtidigt som det gav oss möjlighet att följa upp 

informanternas läraranalys och respons genom att ställa frågor. Intervjuerna ägde rum 

på de skolor där informanterna är verksamma och det var informanterna själva som 

valde var mötet skulle äga rum. Jacobsen (2002) menar att det är viktigt för intervjun att 

informanterna känner en trygghet och det kan skapas om intervjun hålls på en plats som 

informanten är bekant med.  

4.2 Material och urval 

De data som ligger till grund för studien är dels informanternas läraranalys av 

elevtexten, dels den rangordning informanterna gjorde av fem områden som de skulle 

välja att förmedla till eleven som respons. Intervjuerna transkriberades sedan utifrån 

innehållsperspektiv. Transkriberingarna är alltså inte gjorda med krav på att vara 

ordagranna eller exakta. Det är inte av värde för vår analys hur informanterna 

formulerar sig, utan det är innehållet i samtalen som står i fokus. Enligt Norrby (2014) 

är det lämpligt att göra en transkription anpassad till skriftspråk om syftet är att 

analysera innehållet.  
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 I undersökningen medverkade tre lärare som arbetar på olika skolor i en stad i 

södra Sverige. Gemensamt för informanterna är att de är utbildade 1–7-lärare, och att de 

har lång erfarenhet av att arbeta med svenskämnet i årskurs 4–6. För att informanterna 

inte ska kunna identifieras har de fått fingerade namn: 

 Astrid har arbetat som lärare i 24 år och har undervisat i svenska i årskurs 1–9. 

Idag undervisar hon i årskurs 5.  

 Beatrice har arbetat som lärare i 14 år. Idag undervisar hon i årskurs 5 och 6 men 

har även tidigare undervisat i svenska i årskurs 3, 4 och 7.  

 Catrin har arbetat som lärare i 19 år och har arbetat med svenskämnet under hela 

sin verksamma tid som lärare. Främst har hon arbetat i årskurs 4–6, men även i 

årskurs 3. Idag undervisar hon i årskurs 6.  

4.2.1 Presentation av elevtexten 

Elevtexten som används i undersökningen kommer från artikeln ”Vad ska vi göra med 

Markus?” (Ask, 2004). Elevtexten är skriven av en pojke som går i årskurs sex och 

instruktionen till skrivuppgiften var att skriva en spännande berättelse utifrån en bild på 

en spiraltrappa. Eleven som har skrivit texten har i Asks artikel fått det fingerade 

namnet Markus, och vi har valt att behålla samma namn. Elevtexten skrevs 

ursprungligen för hand, men här presenteras den i samma form som våra informanter 

fick inför sin läraranalys: 

Det var en gång tre små pojkar som gick i skogen dom hette linus, henke o george. Dom 

hade inte att göra hema så dom hade bestmt sig att dom skulle gå till skogen. Så dom 

hittade ett par grenar ute i skogen som dom tog o hade mesej. o sen såg dom ett stort 

slort så dom gick in. Där fanns det mögel spindelnät trasiga speglar o trapor.  Så dom 

lekte där hela dagen lång tills det blev mörkt. Sen gick dom hem, dom hade bestämt att 

dom skåle gå dit o undesöka slortet i morgon. Så gick dom dit nästa morgon o under 

söktde slortet. Dom tjände ett lukt som dom inte jände i går lukte kom ifrå köket. dom 

gick till köket dom fick se en katt som årt på en hand. Dom blev jäteräda så dom bara 

skrek aaaaaaa! O sen sparkade brot handen, o sa var är det här sort slort i gänklien. jag 

vet inte, dom kom till ett rum som dom inte fiste att de fanns i slortet, så dom gick upp 

på traporna o sen fick dom se ett stort somis som gick mort dom. Dom bara skrek o 

började spring ner för traporna o ut för slortet o hemort. Slut 

 

Vi valde denna text för att den ger möjlighet att kommentera på olika språkliga nivåer i 

texttriangeln. Eftersom det finns många aspekter att uppmärksamma på lokal nivå är det 

intressant att se om informanterna även lyfter aspekter från den globala nivån. Därför är 
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texten lämplig att använda i en studie där syftet är att undersöka vad lärare ser i en 

analys och vad de, ur sin analys, väljer att förmedla till eleven.  

4.3 Analysmetod 

Detta avsnitt presenterar hur vi gått tillväga i vår analys av informanternas svar. 

Analysmetoden har sin utgångspunkt i texttriangeln (se avsnitt 3.2), och presentationen 

av de olika lagren nedan utgår från den bearbetning vi gjort.  

En skillnad mot hur Hoel presenterar texttriangeln är att vi valt att se de översta 

tre lagren som tillhörande den globala nivån, medan de nedre tre lagren tillhör den 

lokala nivån. I Hoels beskrivning av texttriangeln finns den globala och lokala nivån 

med, men gränsen mellan dem är mer flytande. En ytterligare skillnad är att vi valt att 

namnge lagren utifrån de aspekter som är mest relevanta för vår undersökning. De 

förändringar som gjorts är framför allt att vi givit enskilda namn på lager som hos Hoel 

innehåller flera delar. Namnen på lagren nedan överensstämmer i de flesta fall med de 

som finns i Hoels texttriangel, men det finns även vissa skillnader. Det lager som Hoel 

benämner som satser har vi valt att kalla meningsbyggnad. Hoels lager rättskrivning 

och skiljetecken kallas här för tecken.  

Figur 2. Bearbetning av texttriangeln (efter Hoel, 2001:28). 

Eftersom Hoel (2001) inte beskriver de specifika lagren i texttriangeln underbyggs 

resonemangen om olika aspekters placering med andra källor, främst Josephson m.fl. 

(1990) och Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2015). I genomgången nedan är 

beskrivningen av globala lagren mer omfattande än motsvarande presentation av de 

lokala lagren. Det beror på att de lokala lagren inte behöver samma omfattande 

förklaring, eftersom det är tydligare vad exempelvis meningsbyggnad (inom det lokala 
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lagret meningsbyggnad) innebär än vad exempelvis ”röd tråd” (inom det globala lagret 

skrivsituation) innebär. 

Nedan presenteras texttriangelns samtliga lager, från globala till lokala nivåer. För 

att visa vilken del som berörs i olika stycken används trianglar med ett lager markerat 

som visar vilket lager i texttriangeln som stycket avser.  

Skrivsituationen är att det mest övergripande lagret och där ingår bland 

annat syfte och mottagaranpassning (Hoel, 2001). Vid arbetet med en 

funktionell elevtextanalys utgår läraren från hur texten fungerar ur ett 

helhetsperspektiv (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh, 2015). Texten bedöms utifrån 

huruvida den är mottagaranpassad och om det framgår av texten vad den har för syfte. 

Hos Josephson m.fl. (1990) bedöms en elevtexts syfte också utifrån huruvida den 

korrelerar med skrivuppgiften för texten. Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2015) har 

istället valt att placera syftet under innehåll, vilket i texttriangeln utgör ett eget lager.  I 

vår analys har vi bedömt att uttalanden om textens ”röda tråd” är en del av 

skrivsituationen, eftersom den röda tråden också handlar om att texten måste 

mottagaranpassas. Röd tråd skulle även kunna ses som en del av organisering av 

innehåll, som hos Palmér & Östlund-Stjärnegårdh, men vi har valt att lägga den under 

skrivsituationen på grund av att den röda tråden gör att berättelsen håller ihop och att 

mottagaren förstår texten. 

Innehåll och genre handlar om att textens innehåll måste korrelera med 

den genre som texten är skriven för. Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 

(2015) skriver att innehållet i en berättande text ofta struktureras i  

kronologisk ordning och att gestaltande beskrivningar är ett viktigt drag (Palmér & 

Östlund-Stjärnegårdh, 2015). Med gestaltningar menas både personbeskrivningar och 

beskrivningar av andra slag, till exempel av miljöer. I vår analys har vi bedömt att 

handlingen och gestaltningarna i en berättelse påverkar hur innehållet och genre 

korrelerar, vilket gör att det hamnar i detta lager. 

Inom organisering av innehållet finns styckeindelning, dialoger och 

disposition. Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2015) skriver att 

styckeindelning är en del av organisationen av innehållet eftersom den ger 

texten en struktur och gör den lättöverskådlig. Josephson m.fl. (1990) placerar å andra 

sidan styckeindelning under tecken. I vår analys hamnar styckeindelning i lagret 

organisering av innehåll eftersom styckeindelning är ett sätt att strukturera innehållet i 

en text.  
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 Josephson m.fl. (1990) har placerat dialoger under tecken på grund av talstrecket 

som föregår repliken. Likt vår bedömning om styckeindelning har vi valt att placera 

dialoger i lagret organisering av innehåll för att det kräver en specifik struktur; det sker 

ett radbyte och ett talstreck sätts ut.  

Johansson & Sandell Ring (2012) skriver att en berättelse ska innehålla en 

inledning som leder läsaren in i berättelsen och presenterar huvudrollen. Det ska även 

finnas en handling med ett problem som sedan får en lösning. Slutligen ska en berättelse 

ha en avslutning. Det är möjligt att se inledning, handling och avslut som en del av 

antingen innehåll eller organisering av innehåll eftersom dispositionen också är ett sätt 

att organisera en text. Josephson m.fl. (1990) behandlar disposition i samband med 

texttyp, till exempel berättande texter. I vår analys tolkar vi att dispositionen hör 

samman med hur handlingen struktureras vilket bidrar till att det placeras i lagret 

organisering av innehåll.  

 Lagret meningsbyggnad behandlar hur meningar struktureras, 

exempelvis vad gäller meningslängd. När informanterna talar om att 

utveckla meningar eller att variera meningsbyggnad har vi tolkat det som 

en del av lagret meningsbyggnad.  

Lagret ordval behandlar orden som finns i texten. Kommentarer om ord 

som finns i elevtexten, snarare än hur orden påverkar själva 

meningsbyggnaden, hamnar i lagret ordval.  

Skillnaden mellan skriftspråk och talspråk beror, enligt Josephson m.fl. (1990), på 

vilka ord som skribenten använder i texten. Vissa ord är mer lämpade för tal än för 

skrivna texter. I vår analys har vi valt att placera talspråkliga drag, gällande ord, i lagret 

ordval. Även kommentarer om språklig variation och ordförråd placeras här.  

Det sista lagret –tecken– handlar om stavning och användning av 

skiljetecken. Josephson m.fl. (1990) skriver att tecken är skriftspråkets 

minsta del och att det innefattar allt ifrån bokstäver och siffror till 

funktionstecken såsom mellanslag och punkt. Inom detta lager placeras informanternas 

kommentarer om stavning och skiljetecken.  

4.4 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2012) finns det fyra huvudkrav att 

förhålla sig till inom samhällsvetenskaplig forskning och humaniora: 

informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. 

Informationskravet innebär att informanterna har rätt att veta vad informationen de delar 
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med sig av ska användas till och hur villkoren för deras medverkan ser ut. 

Samtyckeskravet innebär att informanterna ska ha gett sitt medgivande till att delta i 

undersökningen, och att de får avbryta sin medverkan om de vill. 

Konfidentialitetskravet syftar till att garantera att informanterna är anonyma i 

undersökningen. Nyttjandekravet innebär att den information som samlas in vid 

undersökningen enbart används för den berörda studien och att uppgifterna enbart 

behandlas av de som genomförde studien. Innan undersökningen fick informanterna ett 

mail (bilaga A) där de informerades om att rapporten av undersökningen inte kommer 

att innehålla information som kan avslöja deras identitet, samt att de kunde avbryta sin 

medverkan om de inte längre ville delta i undersökningen. Även information om hur 

materialet skulle hanteras och av vilka fanns med. För att möta kraven har samtliga 

informanter fått fiktiva namn i undersökningen och presentationen av dem är skriven på 

ett sådant sätt att de inte ska kunna identifieras. 

4.5 Metodkritik 
Det är viktigt att kunna verifiera att en studies resultat. Detta kan göras genom att 

forskaren diskuterar studiens tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet. Att en 

studie är tillförlitlig innebär att informationen är tillräcklig för att en annan forskare 

skulle kunna göra samma undersökning och få liknande resultat om allt utförs likadant 

som i den ursprungliga studien (Denscombe, 2009). Eftersom vi klargör hur vi har gått 

till väga och använder oss av texttriangeln som ger ramar för analysen anser vi att 

studien är tillförlitlig trots att en texttolkning alltid delvis är subjektiv. Det finns en 

möjlighet till tolkning som gör att exempel indelningen av lagren skulle kunna variera, 

beroende på subjektiva uppfattningar hos den som gör analysen. Detta syns även i den 

litteratur som har använts som grund för analysmetoden, eftersom olika forskare 

placerar samma aspekt inom olika lager.  

Trovärdigheten baseras på att forskare uppfattar resultaten som rimliga 

(Denscombe, 2009). Ett sätt att visa att studien är trovärdig är att gå tillbaka till 

respondenterna i en undersökning och kontrollera den faktiska träffsäkerheten (2009). 

Det vi har kommit fram till i studien har vi dock inte stämt av med informanterna, men 

däremot har vi under intervjuerna stämt av med dem att vi fått en så korrekt uppfattning 

av deras svar som möjligt.  

Att en studie är överförbar innebär att resultatet ska gå att applicera på ett större 

sammanhang. Eftersom studien enbart har tre informanter är resultaten av studien inte 

generaliserbara. Denscombe (2009) menar att det är svårt för kvalitativa studier att vara 
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överförbara eftersom de sällan har tillräckligt många informanter för resultatet ska antas 

gälla generellt.    

 En svårighet vi stött på under vårt analysarbete har varit att informanterna i 

intervjusituationen talat om sina läraranalyser genom att berätta hur de skulle uttrycka 

sig till den fiktive eleven om det vore respons. Det har lett till att det varit svårt att hålla 

isär läraranalys och respons och vi har ibland tolkat det informanterna säger som en del 

av deras läraranalys, trots att det låter som om det skulle säga det i en responssituation. 

Den tolkningen har gjorts vid de tillfällen där informanterna pratar om respons på 

aspekter som de senare inte lyfter när de rangordnar fem responsområden. Vi 

kontrollerade dock med våra informanter i slutet av intervjun för att försäkra oss om att 

vi uppfattat dem korrekt om vad de skulle vilja ge respons på. Att informanterna skulle 

rangordna fem saker att ge respons på var en fördel, eftersom det gav en tydlighet i vad 

som är deras respons och vad som är deras läraranalys.  

 Något som också kan ha påverkat resultatet är att studien är en fingerad situation. 

När det kommer ut studenter och gör en undersökning kan det finnas en vilja hos 

informanten att uppfattas som kompetent. Det kan leda till att informanten baserar sina 

svar på hur man som lärare anser att man egentligen bör göra, vilket inte behöver 

motsvara hur läraren hade agerat i en faktisk situation. En möjlighet är att informanterna 

gjort mer omfattande analyser av elevtexten i undersökningssituationen än vad de skulle 

ha gjort i en motsvarande klassrumssituation. Det är dock även möjligt att den fiktiva 

situationen påverkar åt andra hållet. Eftersom det är en fingerad situation som inte 

kommer att leda till att en elev utvecklar sitt skrivande, kan man även tänka sig att 

informanterna inte tar uppgiften på samma allvar som de hade gjort om det vore en 

faktisk uppgift. 

Den analys vi gjorde av elevtexten inför intervjuerna gav oss en uppfattning av 

hur vi själva tolkar texttriangelns nivåer och lager. Diskussioner i samband med det har 

också lett till en samstämmighet mellan oss som genomförde undersökningen. Vår 

analys av Markus text gjorde att vi fick en grund att stå på inför samtalen med 

informanterna eftersom vi var insatta i texten. Om vi inte hade varit inlästa på 

elevtexten hade möjligheten att ställa följdfrågor och förstå informanternas resonemang 

minskat. Det finns dock en risk att vår analys av Markus text kan ha färgat våra samtal 

med informanterna eftersom vi själva hade tankar om texten redan innan vi träffade 

dem. Hade vi inte själva analyserat den före samtalen med informanterna hade vi 

eventuellt gått in med färre förutfattade meningar men istället hade det funnit en risk att 
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studiens resultat hade blivit otydligt om vi hade haft olika tolkningar om texttriangelns 

lager och inte på förhand formulerat en tanke om vad de olika lagren i texttriangeln kan 

innehålla.  

I elevtexten finns det mycket att diskutera på texttriangelns lokala nivåer. Vi är 

medvetna om att detta kan ha påverkat vårt resultat. Men samtidigt öppnar det även för 

möjligheten att undersöka om informanterna ändå uppmärksammar aspekter som rör 

den globala nivån.  

5 Analys 

I detta kapitel redovisas resultaten av lärarnas analys av elevtexten samt deras tänkta 

respons till eleven. I avsnitt 5.1 tar vi upp läraranalyserna av texten där texttriangelns 

sex olika lager presenteras separat. I avsnitt 5.2 behandlas responsen på elevtexten som 

presenteras i den rangordning som informanterna har gjort. I avsnitt 5.3 sammanfattas 

studien och slutsatser redovisas.  

 

5.1 Läraranalyser av elevtexten 

Lagret skrivsituationen handlar om huruvida texten hänger ihop, 

har en röd tråd, att den fyller sitt syfte och är mottagaranpassad. Av 

totalt 55 lärarkommentarer hamnar fem under skrivsituationen, 

vilket utgör 9,1 % av kommentarerna.  

Informanterna inleder sina läraranalyser med att se på textens övergripande drag 

för att se om berättelsen hänger ihop och utgår alltså från den globala nivån (jfr  Hoel 

2001, Bergh Nestlog, 2009). Samtliga kommenterar att texten har en röd tråd, mer eller 

mindre, och att detta är viktigt för att läsaren ska kunna följa utvecklingen i berättelsen. 

Astrid kommenterar även att det finns delar av texten som kan utvecklas, som till 

exempel att pojkarna tar med sig grenar, utan att det följs upp i texten.  

Josephsson m.fl. (1990) skriver ett syfte med en elevtext är att den ska fylla 

kriterierna för skrivuppgiften. Det är en åsikt som även Astrid ger uttryck för: 

Men den följer inte instruktionen, tycker inte jag. Om det är så att det är en spiraltrappa så 

har han ju inte med den och fokus kring det eller så. Så egentligen är inte det här en 

godkänd text eftersom den inte följer instruktionen (Astrid) 

Syftet med texten var att skriva en berättelse utifrån en bild på en spiraltrappa. Astrid 

anser att eftersom spiraltrappan inte nämns bör inte texten vara godkänd. Däremot 

menar Catrin att texten fyller sitt syfte, eftersom det skulle vara en berättelse. 
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Informanterna tar med andra ord utgångspunkt i olika kriterier trots att båda har fått 

samma information om vad skrivuppgiften innebar. Skillnaden i informanternas 

tolkning av syftet visar att de saknar en tolkningsgemenskap (jfr Skar & Berge, 2015), 

vilket i detta fall leder till att tolkningen av textens syfte varierar beroende på lärarens 

uppfattning. Skillnaden ligger i om syftet med texten ska bedömas som en berättande 

text eller om det är spiraltrappan som är viktig. Det visar hur lätt det är att olika lärare 

har olika uppfattningar av samma text.  

Lagret innehåll och genre berör gestaltningar av olika slag, såsom 

miljö- och personbeskrivningar. Det är sju av 55 kommentarer som 

placeras in under lagret genre och innehåll, vilket utgör 12,7 % av 

kommentarerna.  

Elevens genrekunskap visar sig, enligt informanterna, genom att Markus vet vilka 

moment en spännande historia ska innehålla. Texten har både händelser och gestaltande 

beskrivningar i texten som matchar genren, menar Astrid:  

Han har en gestaltning. Spindelnät, trasiga speglar och trappor. Mögel till och med. Här är 

en riktig beskrivning här. Men det är bara där den finns. Annars är det ju ganska få 

gestaltningar i texten. (Astrid)  

Både Astrid och Beatrice anser att gestaltningarna i texten kan utvecklas så att de 

bidrar till en fylligare text som ger läsaren en känsla för karaktärerna och 

omgivningarna.   

Lagret organisering av innehållet berör hur innehållet i en text 

struktureras. Det innefattar hur eleven hanterar styckeindelning, 

dialog och disposition. Elva av 55 kommentarer rör detta lager, vilket 

motsvarar 20 %.   

Informanterna kommenterar samma aspekter gällande strukturen: styckeindelning 

och dialog. De anser att stycken behövs i texten för att den ska bli lättare att läsa och att 

den dialog som finns med i texten hade kunnat vara markerad på ett tydligare sätt. Även 

i Bergman-Claesons studie (2003) kommenterar hennes informanter på näst intill 

samma saker gällande organiseringen av texten. Att Bergman-Claesons resultat och vårt 

resultat inom denna aspekt överensstämmer kan bero på att organisering av innehållet är 

en viktig del som påverkar hur läsaren uppfattar en text. Om en text saknar till exempel 

styckeindelning blir det svårare för läsaren att ta till sig innehållet i texten.  
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Vidare anser informanterna att elevtexten har en disposition som innehåller 

samtliga delar, men de är inte överens om huruvida dispositionen bör utvecklas, och i så 

fall hur det ska göras. Catrin tycker att dispositionen fungerar och att det redan finns en 

tydlig struktur i texten. Astrid och Beatrice anser å andra sidan inte att alla delar i 

dispositionen är fungerande. Informanternas tankar visar att det finns en skillnad mellan 

att en text innehåller alla nödvändiga delar och att delarna ska vara fungerande. 

Hellspong & Ledin (2010) skriver att det är av vikt att dispositionen är fungerande 

eftersom den ger texten ett logiskt mönster. När våra informanter talar om icke 

fungerande delar menar även de att det ska finnas ett mönster i dispositionen, och att det 

bitvis fallerar i Markus text. Astrid, som anser att texten saknar en fungerande 

inledning, menar att en ”inledning finns för att läsaren får en känsla av vilka 

karaktärerna är” och att det leder till att läsaren kan relatera mer till karaktärerna genom 

berättelsen, vilket även Johansson & Sandell-Ring (2010) skriver. De menar att 

inledningen ska bidra till att läsaren får tankar om vad hen kan förvänta sig vidare i 

texten. Catrin tycker att den inledning som finns fungerar och säger att ”trots att den är 

kort så fungerar den” för att leda in läsaren i texten. Kraven på inledningens funktion är 

densamma hos informanterna, men de har olika förväntningar på vad den ska innehålla. 

Catrin anser att det räcker med namn och att pojkarna ska gå in i skogen, medan Astrid 

anser att något mer bör tillföras. På liknande vis vill Astrid och även Beatrice att 

avslutningen ska utvecklas eftersom berättelsen, enligt dem, känns oavslutad. 

I lagret meningsbyggnad hamnar tre lärarkommentarer av 55, vilket 

motsvarar 5,5 % av kommentarerna. 

Samtliga kommentarer i lagret gäller meningsbyggnaden, men 

informanterna är inte överens om huruvida meningsbyggnaden 

fungerar väl. Josephson m.fl. (1990) skriver att en bra meningsbyggnad är varierad och 

ger flyt i texten. Astrid säger att hon anser att ”meningarna bygger på varandra” och att 

”meningsbyggnaden är helt okej” och därför finns det inget att kommentera på medan 

Catrin tycker att det behövs en större variation i meningsbyggnaden för att texten ska 

blir bättre.  

Beatrice ger i intervjun en bild av att hon anser att långa meningar bidrar till en 

god meningsbyggnad. Hon säger att ”det är ganska så bra meningar, alltså långa 

meningar”. Josephson m.fl. (1990) menar att det förekommer att lärare bedömer 

elevernas skriftspråk utifrån längden på deras meningar men att meningslängden inte i 

sig är det som avgör kvaliteten på en mening. Beatrice ger uttryck för att hon tycker att 
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en lång mening är en bra mening, men samtidigt säger hon inget om hur längden bidrar 

till detta.  

Ordval innefattar ordförråd, talspråk och huruvida det finns en språklig 

variation i texten. Under ordval hamnar åtta av 55 kommentarer, vilket 

motsvarar 14,5 %.  

När informanterna under intervjuerna talar om ord syns stora 

skillnader i hur de definierar ”varierat språk”. Catrin menar att de sammanbindande orden 

är få och hon önskar att det fanns en större variation på hur meningarna inleds. Även 

Beatrice efterfrågar en variation och det är inledningen av meningarna som hon tycker 

behöver bearbetas, eftersom hon tycker att texten innehåller många o sen och så. Astrid 

anser att Markus har en hel del sambandsord och att de sammanbindande orden han väljer 

att använda gör meningarna mer avancerade. Bergman-Claeson (2003) menar att lärare 

anpassar sina krav och förväntningar på elever med hänsyn till var eleverna befinner sig i 

sin kunskapsutveckling. Astrids bedömning av texten utgår från hennes förväntningar på 

elevens kunskaper efter vad hon har sett i elevtexten. Catrin däremot, utgår från nivån som 

hon anser att en sjätteklassare generellt bör ha. Trots att våra informanter har fått samma 

elevtext och trots att de utgår från samma kursplan gör de olika bedömningar baserat på 

huruvida de utgår från den fiktive elevens skrivkunskaper eller en uppfattning om en 

generell sjätteklassare. Även här blev det tydligt att informanterna saknar 

tolkningsgemenskap, eftersom de hade olika åsikter om vad som är en välfungerande 

inledning på en mening och huruvida sambandsorden är varierande eller inte.  

En annan aspekt som fångar informanternas uppmärksamhet är att den fiktive 

eleven skriver dom istället för de och dem. Både Astrid och Beatrice påpekade detta och 

menar båda att Markus inte visar att han kan skilja på skriftspråkets de och dem samt 

talspråkets dom. Förekomsten av dom i skriven text har länge varit en debatterad fråga, 

framförallt i skolan (Svenska språknämnden, 2005) och enligt Josephson m.fl. (1990) är 

det vanligt att dom används istället för de och dem i barnböcker. Om en elev fått 

undervisning i användande av de och dem är det en rimlig aspekt att lyfta, men vi vet 

inte om Markus lärare har utgått från att det går bra att skriva dom.  

Texttriangelns lägsta nivå, tecken, berör stavning och användningen 

av skiljetecken. I detta lager gav informanterna 21 kommentarer, 

vilket utgör 38,2 %.  
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Enligt Bergman-Claeson (2003) var det i hennes undersökning vanligast att 

informanterna gav kommentarer på just stavning och grammatik. Så sker även i vår 

studie, eftersom nästan hälften av kommentarerna finns i detta lager.  

 Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2015) skriver att målet är att eleverna ska stava 

enligt vedertagna regler, och också våra informanter menar att stavfelen gör att texten 

blir svårläst. Kommentarerna om stavning varierade från att handla om att det fanns 

stavfel i texten som informanterna inte upplevde som vanligt förekommande hos deras 

elever till att Markus har problem med ljudstridiga ord och dubbelteckning. Att 

informanterna uppmärksammar dessa aspekter kan dels bero på att det är ett vanligt 

förekommande fel i Markus text, dels att det är ett av de vanligast förekommande felen 

elever överlag gör (Josephson m.fl., 1990). Samtidigt var det bara en lärare som 

kommenterade att eleven lägger till ”r” i ord där det inte förväntas som till exempel 

slortet. Tillägg av bokstav är en feltyp som enligt Josephson m.fl. (1990) inte är vanligt 

förekommande, men som förekommer ofta i Markus text. Det är därför förvånande att 

endast en av informanterna kommenterar det. 

5.2 Lärarnas respons till elevtexten 

I detta avsnitt redovisas och diskuteras informanternas respons till den fiktive eleven. 

Avsnittet inleds med en översikt (se figur 3) av samtliga lärares responser och därefter 

presenteras de mer ingående. 

 

Figur 3. Informanternas respons i relation till lagren i texttriangeln. 

 

 Astrid Beatrice Catrin 

Respons 1 Utveckla inledningen 

och avslutningen 

Lager 3 

Bra röd tråd och 

händelserik text 

Lager 1 

Utveckla meningarna 

Lager 4 

Respons 2 Inför 

styckeindelning 

Lager 3 

Utveckla språket så att 

det låter mindre 

talspråkligt 

Lager 5 

Inför talstreck och ny 

rad vid dialog 

Lager 3 

Respons 3 Fyll på med 

gestaltningar 

Lager 2 

Fyll på med 

gestaltningar 

Lager 2 

Inför styckeindelning 

Lager 3 

 

Respons 4 Arbeta med stavning 

Lager 6 

Arbeta med stavning 

Lager 6 

Inför stor bokstav 

Lager 6 

 

Respons 5 Öva på ljudträning 

Lager 6 

Inför  

styckeindelning 

Lager 3 

Arbeta med stavning  

Lager 6 
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Som synes rör sig samtliga lärare över flera lager i sin responsgivning. Den lärare som 

utmärker sig är Catrin, vars respons sker på en mer lokal nivå än Astrids och Beatrices. 

Alla lärare varierar dock mellan att befinna sig på den globala och den lokala nivån och 

tydligast syns dessa hos Beatrice som har större spridning mellan lagren än de övriga 

två. 

I den inledande responsen befinner sig informanterna i olika lager i 

texttriangeln. Både Astrid och Beatrice inledande respons är från den 

globala nivån men från olika lager. Catrins första respons ligger inom 

det fjärde lagret och befinner sig därmed på den lokala nivån i 

texttriangeln. 

I sina analyser valde samtliga lärare att börja med att kommentera de delar i texten 

som de anser fungerar, bland annat att den hade en röd tråd. Men endast en av 

informanterna, Beatrice, hade sedan med något positivt i responsen till den fiktive 

eleven. Bergman-Claeson (2003) menar att läraren bör ge positiva kommentarer på 

specifika aspekter, men även feedback på det som eleven behöver förändra. Även 

Beatrice menar att det är viktigt att eleven får ta del av positiv feedback till texten: ”att 

det är en röd tråd och att den är händelserik skulle jag börja med att säga till eleven”. 

Efter detta menar hon att resterade responsen berör aspekter som kan utvecklas. Genom 

att göra detta anser hon att eleven får en uppfattning om vad han gör bra, samtidigt som 

han får veta vad som kan förbättras. Beatrice tror att detta kan leda till att eleven får en 

ökad motivation till att fortsätta skriva (jfr Bergman-Claeson, 2003). 

Astrid ger i första hand respons på textens struktur. Framförallt vill hon ha en 

tydligare inledning i berättelsen, men hon tycker även att avslutningen kunde vara lite 

mer utvecklad. Hon tycker att inledningen hade kunnat berätta mer om pojkarna för att 

läsaren ska komma in i sammanhanget på ett bättre sätt: 

Det kan vara en vinst att fråga eleven om du hade kunnat leda in läsaren i din text här. Det 

var en gång tre små pojkar som gick i skogen. De hette Linus, Henke och George. Kan man 

berätta något mer om dom nu innan berättelsen tar över och själva händelsen börjar? 

(Astrid) 

 

Det kan vara svårt för eleven att förstå vad en fungerande struktur är, och Astrid väljer 

att ge respons som leder till att eleven får större möjlighet att förstå och arbeta utifrån 

den. Istället för att be eleven att utveckla sin inledning, vilket kan vara för abstrakt, 

ställer hon konkreta frågor till honom. Eleven får på så sätt en möjlighet att själv vara 
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med och utveckla sitt skrivande, vilket leder till att eleven utvecklar de kunskaper som 

kursplanen kräver, trots att eleven inte behöver vara medveten om att så är fallet. 

Jönsson (2011) menar att läraren måste anpassa sin respons så att eleven kan förstå den i 

förhållande till kursplanen.  

 Catrins högst prioriterade respons till elevtexten berör hur meningarna inleds. Hon 

vill att Markus väljer andra ord för att utveckla meningarna till ett språk som enligt 

henne motsvarar de krav som finns på elever i årskurs sex. De krav som Catrin har på 

elever i årskurs sex är att de inte enbart ska använda huvudsatser i texten, utan att de 

även ska kunna använda bisatser på ett fungerande sätt. Hon anser även att de 

sammanbindande orden i Markus text behöver varieras. Hon skulle därför ge responsen 

på ett sådant sätt så att eleven förstår att han ska utveckla sitt ordförråd och sin 

meningsbyggnad: 

Kanske utveckla början på meningarna mer, få ihop det och binda samman meningarna på 

ett lite mer utvecklat sätt. För han går ju ändå i årskurs sex. Fråga om du kan börja 

meningen på annat sätt, till exempel då. Och hjälpa honom att komma på exempel på det. 

(Catrin) 

Teleman (1979) menar att lärare kan utveckla elevers kommunikativa förmåga genom 

att hjälpa eleven att utöka sitt ordförråd. Catrin tror att eleven kan utveckla sitt 

skrivande om han får omarbeta sin text efter att läraren och andra elever ger förslag på 

exempelvis ord som skulle vara lämpliga att byta ut för att få ett 

flyt i texten.  

I den andra responsen väljer Catrin att kommentera elevens 

hantering av dialoger, vilket betyder att hon befinner sig högre upp 

i texttriangeln än vad hon gjorde i sitt förstahandsval. Astrid är 

kvar på den globala nivån och har valt styckehantering som andrahandsval. Beatrice har 

förflyttat sig mer i texttriangeln mellan första och andra responsen än de andra 

informanterna gjort, eftersom hennes första kommentar ligger inom lager 1, medan den 

andra kommentaren ligger inom lager 5. 

 Astrid menar att det skulle bli enklare för läsaren att ta till sig texten om den delades 

in i stycken och att Markus hade kunnat se när det ska vara ett nytt stycke om han får frågan 

”det som handlar om samma sak, skulle vi kunna få ihop det som ett stycke?”. I slutet av 

årskurs sex ska elever kunna skriva en text med en fungerande struktur (Lgr11) och Astrid 

menar att stycken skulle bidra till en bättre struktur på texten. Istället för att berätta för 

Markus hur han ska dela in texten i stycken och ge honom ett facit, väljer Astrid att låta 
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eleven själv tänka ut hur han ska strukturera den. Bergman-Claeson (2003) menar att eleven 

inte utvecklar sitt skrivande om de blir tillsagda hur de exempelvis ska omformulera sin 

text. Genom att själva vara delaktiga i sitt sökande efter förbättring, med stöd av lärare, 

utvecklar eleven istället sitt skrivande. 

 Beatrice anser att eleven behöver utveckla sin skriftspråklighet. Med detta menar hon 

att texten i sin nuvarande form kan uppfattas som om den är berättad muntligen istället för 

att den är skriven. Hon anser att det är meningsbyggnaden och främst hur elevens börjar 

meningarna, som gör att texten känns talspråklig, och hon vill därför få texten mer 

skriftspråklig: ”Om man läser den högt hör man att berättelsen är mer som en muntlig 

framställning än en skriven text.” Beatrice menar att eleven hade kunnat plocka bort o sen 

och så för att texten ska bli mer skriftspråklig. Josephson m.fl. (1990) skriver att elever som 

har svårt att anpassa sitt språk efter genre ofta använder sig av stilar som kan anses vara 

informella. Dock menar de att eleven, istället för att få det korrigerat, bör få undervisning i 

hur man på olika sätt kan formulera sig i text. Beatrice väljer att inte utveckla den stil som 

Markus har i sin text, istället vill hon göra om meningarna så att alla följer det mönster som 

hon föredrar i berättande texter. Frågan är vem det är som avgöra vilken stil det ska vara i 

elevens text. I Kommentarmaterial till kursplanen i svenska (2011) står det att eleverna ska 

få en undervisning som bidrar till att eleverna får ta del av olika stilar för att uttrycka sig och 

medvetet kunna bryta mot språknormer. I det här fallet är det Beatrice som avgör vilken 

språklig stil Markus text ska ha, genom att hon vill ändra mönstret i texten. Det innebär att 

Markus inte får möjlighet att uttrycka sin egen stil.  

Som andra respons har Catrin valt strukturen på dialogen. Hon menar att det är ett 

ypperligt tillfälle att träna på dialog i denna elevtext, eftersom det finns så lite av det: 

För en del pratar jättemycket och då är det rätt svårt att börja skriva talstreck och så. Men 

här är det ju typ perfekt. För han har bara vid ett par tillfällen. Hur kan vi göra då? Jo, vi 

kan gå ut i kanten och sen talstreck och få in den biten också. (Catrin) 

Både Josephson m.fl. (1990) och Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2015) skriver att 

elever ofta kan ha problem med just dialog. Catrin menar att hon hade velat prata med 

Markus om hur dialoger kan skrivas i hans text för att ge honom möjlighet att utveckla 

denna färdighet. Hult och Olofsson (2011) menar att det är hur läraren ger responsen 

som är avgörande och att det måste ske på ett sätt så att eleven kan ta till sig det läraren 

säger. Catrin säger att Markus kan lära sig att behärska att skriva dialog genom att själv, 

med stöd av lärare, upptäcka hur dialog skrivs. Hon tror att elever som är aktiva i sitt 

eget lärande lär sig behärska något bättre än om läraren bara serverar svaret.  



  
 

22 

Den respons som informanterna rangordnar som nummer tre hamnar 

för alla informanterna på den globala nivån. Både Astrid och Beatrice 

väljer att ge eleven respons som är kopplad till innehållet i texten 

medan Catrin väljer styckehantering. 

 Astrid förklarar att hon ber sina elever att utgå från sina fem sinnen när de ska 

skriva gestaltningar för att få en levande text. Hon skulle be Markus att tänka utifrån 

dessa när han utvecklar gestaltningarna. Beatrice, å andra sidan, hade bett Markus att 

berätta mer om slottet, var det låg och hur det såg ut:  

”dom lekte där hela dagen”, fortsätt att berätta vad de lekte och vad de gjorde för nånting. 

”De undersökte slottet”. Vad såg de då? (Beatrice) 

Bergman-Claeson (2003) menar att det i hennes studie var ovanligt att lärarna 

kommenterade beskrivningar, men i vår studie ansåg både Astrid och Beatrice att det är 

viktigt att göra eleven uppmärksam på att han borde utveckla gestaltningarna i texten. 

De anser att det är en aspekt som skulle ge texten ett lyft.  

Catrin har styckeindelning som sin tredje respons och hon menar att Markus 

skulle kunna se var det är aktuellt med nytt stycke i texten:  

Det kunde man ju enkelt säga till honom: Kan vi lufta upp texten lite när det händer något 

nytt? Göra ett nytt stycke? (Catrin)  

Hon menar i likhet med Astrid, som har styckeindelning som sin andra respons, att det 

blir enklare att läsa texten och att få den mottagaranpassad om texten hade varit indelad 

i stycken. Även Beatrice har styckeindelning som respons, men som sitt femte 

responsområde. Det innebär att samtliga informanter ger respons om att stycken behövs, 

men de prioriterar styckeindelning olika. Bergman-Claeson (2003) skriver att vilken 

prioritet i responsen ett område får beror på vad läraren har för vana att ge respons på i 

sitt vardagliga arbete. Om en lärare anser att styckeindelning är en viktig aspekt innebär 

det att den läraren kommer att ge fler kommentarer på detta. Även i våra intervjuer 

framkom att informanterna har olika syn på vikten av styckeindelning. Både Astrid och 

Catrin pratar om vikten av stycken i texten medan Beatrice anser att det finns andra 

aspekter som är viktigare. Dessa meningsskiljaktigheter kommer till uttryck när lärarna 

rangordnar responsen. 

Från att tidigare ha befunnit sig i olika lager i triangeln hamnar 

samtligas respons i det nedersta lagret av den lokala nivån i den 
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fjärde responsen. Både Catrin och Astrid nämnde att de inte hade valt att ge eleven fem 

saker, utan enbart tre, i respons eftersom anser att eleven kan uppfatta responsen som 

icke hanterbar om den är för omfattande. På grund av att informanterna rangordnade 

responsen till Markus kan vi anta att det som Astrid och Catrin har valt som nummer 

fyra och fem inte skulle nå eleven i en faktisk responssituation. Skar och Berge (2015) 

skriver att läraren måste vara selektiv i sin responsgivning och även Bergman-Claeson 

(2003) påtalar att det kan bli svårt för eleven att se vad som är väsentligt att förändra i 

texten om eleven får för många kommentarer.  

Astrid och Beatrice väljer båda att ha stavning som sitt fjärde responsområde. 

Beatrice anser att stavningen är viktig för att få ett korrekt språk. Syftet med 

svenskundervisningen är delvis att eleven ska utveckla ett fungerande skriftspråk 

(Lgr11, 2011) vilket innebär att stavningen till viss del måste vara korrekt. Hur 

undervisningen i stavning ska gå till är däremot upp till varje enskild lärare (Skolverket, 

2011). Om detta vore en faktisk undervisningssituation hade Astrid inte valt att ge 

respons på stavningen i texten utan väljer att Markus ska få stavningsträning istället. 

Hon anser att stavningsträningen blir mer effektiv när elever återupprepar ordbilden, 

jämfört med om hon påpekar stavfelen i texten. Till skillnad från Beatrice frikopplar 

Astrid stavningen från texten för att hon anser att det blir för mycket att ge som respons 

och för att undvika att genomgående markera stavfel i texten.   

Catrin valde att ta med användandet av stor bokstav i början av meningar och på 

egennamn i sin respons men hon tror att eleven rätt snabbt hade kunnat se vad som är 

felet med de ord där han har satt en liten bokstav istället för stor. Josephson m.fl. (1990) 

skriver att det är vanligt att elever missar att använda stor bokstav som en följd av slarv. 

På samma sätt menar Catrin att hon tror att Markus egentligen vet hur han ska hantera 

versaler. Hennes gissning är att Markus är slarvig med att använda versaler och att om 

han får en påminnelse om att stor bokstav ska användas så kan han själv se felen. Catrin 

väljer alltså att ge eleven respons på något som hon är övertygad om att han egentligen 

behärskar. Hon har klargjort att hon inte skulle ge Markus respons på fler än tre 

områden eftersom hon tror att det blir överväldigande för honom. Med det i åtanke kan 

man tänka sig att hon väljer en fjärde respons som hon tror att han enkelt kan lösa för att 

det ska bli hanterbart för Markus.  

I den femte, och sista, responsen befinner sig samtliga informanter på 

lokal nivå. Beatrices femte val av respons är att texten borde delas in i 
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stycken. Även hon, likt Astrid och Catrin, anser att det hade gjort texten mer 

mottagaranpassad och mer överskådlig.  

Catrin har stavning som nummer fem och hon anser att det är ett problem som är 

viktigt att uppmärksamma eleven på. Men hon säger även att ”det är deppigt om man 

tror att svenskan är stavningen” och lägger till att hon tror att ”eleven hade fått panik” 

om stavningen var i fokus i responsen. Hon tycker att det är viktigare att lyfta de mer 

övergripande aspekterna av texten. Det hon säger överensstämmer med grundsynen för 

funktionella texter där just struktur och funktion är i fokus (jfr Hoel, 2001). Samtidigt 

kan bristen på respons på stavning skapa ett hinder för vissa elever eftersom även 

stavningen påverkar hur mottagaranpassad texten blir (Teleman, 1979). Det skulle 

kunna leda till att elevers skrivförmåga inte utvecklas på ett tillfredställande sätt i 

förhållande till kursplanen om lärare aldrig prioriterar att ge respons på stavningen till 

elever som uppvisar problem med det.   

 Astrid valde ljudträning som nummer fem och det skulle hon arbeta parallellt med 

i textarbetet. Hon misstänker att eleven inte kan avgöra vilken bokstav det ska vara i 

vissa ord, och att han skulle behöva hjälp med det. Främst är det vissa ljud som oroar 

henne: ”f, v, å, u. Jag skulle nog vilja kolla upp lite hörsel och sådär. För det är något 

här tänker jag”. I kursplanen för svenskämnet finns ”sambandet mellan ljud och 

bokstav” (Lgr11, 2011:223) med i det centrala innehållet för årskurs 1–3. Efter årskurs 

tre finns inte sambandet mellan ljud och bokstav med i det centrala innehållet eftersom 

elever senare bör ha befäst den kunskapen för att kunna arbeta vidare med språket 

(Skolverket, 2011).  

5.3 Slutsatser 

I tidigare avsnitt har vi presenterat vad lärare uppmärksammar när de analyserar en 

elevtext, samt vad de sedan väljer att ge eleven för respons. Här presenteras de 

övergripande resultaten från vår studie, både generella drag som återfinns i analysen och 

specifika aspekter som särskiljer en informant från de övriga.  

I den läraranalys som genomfördes täckte samtliga informanter in alla nivåer som 

finns representerade i texttriangeln. Vissa nivåer, exempelvis skrivsituationen och 

ordval fick betydligt mindre av informanternas uppmärksamhet samtidigt som andra 

nivåer, som tecken, fick en större andel kommentarer. Bergman-Claeson (2003) och 

Teleman (1979) menar att det är vanligast att lärare i sitt analysarbete befinner sig på 

den lokala nivån. Därför var det inte överraskande att även vårt resultat visar att 

majoriteten av kommentarerna i läraranalysen hamnar långt ner i texttriangeln. Trots det 
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ger informanterna många kommentarer även på den globala nivån. Lagret genre och 

innehåll får 13 kommentarer, däribland kommentarer på disposition och gestaltningar, 

vilket är en nivå som till exempel är ovanlig att lärarna kommenterar i Bergman-

Claesons (2003) studie. 

Trots att majoriteten av lärarkommentarerna berörde den lokala nivån var den 

högst prioriterade responsen för samtliga informanter högt upp eller centralt i 

texttriangeln. Den av informanterna som hamnar utanför den globala nivån är Catrin 

som vill att eleven först och främst ska utveckla meningarna. Men även hon vill göra 

förändringen för att texten ska hänga ihop på ett bättre sätt. Det fanns alltså en skillnad 

inom vilket lager lärarresponsen hamnade, men det gemensamma är att alla informanter 

valde att se strukturen och innehållet, snarare än detaljer i språket som den främsta 

prioriteringen i textarbetet.  

Antalet kommentarer som informanterna lämnade i läraranalyserna varierade. Den 

som gav flest kommentarer i läraranalysen var Astrid, med 26 kommentarer, varav 12 

inom lagret tecken. Det innebär att Astrid har hälften av sina kommentarer i det lagret. 

Dessutom var det 23 lärarkommentarer på detta lager, vilket även innebär att Astrid står 

för mer än hälften av samtliga lärarkommentarer som rör det mest lokala lagret. 

Instruktionen informanterna hade fått inför läraranalysen var att anteckna vad de såg i 

texten. I intervjun med Astrid var hon mer detaljerad i läraranalysen än vad övriga 

informanter var, vilket självklart påverkar antalet kommentarer. Exempelvis nämnde 

Beatrice bara stavning som en aspekt, medan Astrid specificerade olika aspekter inom 

stavningen som hon noterat. 

6 Diskussion 
I skolan ska ”eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska 

språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk 

varierar beroende på sociala sammanhang och medier” (Lgr 11, 2011:222). För att 

kunna utveckla elevers språkliga förmåga behöver lärare därför höja blicken och 

inte enbart fokusera på de ytligare aspekterna i en text, till exempel stavning och 

grammatik (Teleman, 1979), även om det fortfarande finns en tendens att lärare ger 

elever respons på de ytliga aspekterna istället för att se på de mer övergripande 

funktionerna (Bergman-Claeson, 2003). Trots att våra informanter kommenterade 

många aspekter på lokal nivå i läraranalysen av elevtexten var deras responser 

relativt jämnt fördelade över den globala och den lokala nivån. Däremot var den 

respons som informanterna helst skulle arbeta vidare med övervägande på den 
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globala nivån. Att informanterna lyfter mycket på lokal nivå som de sedan inte för 

vidare till den fiktive eleven tyder på att informanterna har en funktionell textsyn. 

För dem är det viktigare att strukturen i Markus text fungerar, än att språket är 

korrekt.  

Vidare såg vi en distinkt skillnad mellan hur Bergman-Claesons informanter 

förmedlar sin respons i förhållande till hur våra informanter väljer att formulera sig 

i responsen. Bergman-Claesons resultat visar att en av tre lärare i studien använder 

öppna frågor för att utveckla elevens skrivande. Hos våra informanter var frågor 

som respons snarare regel än undantag. Via frågorna ger de eleven verktyg för att 

kunna se sin text utifrån den globala nivån i texttriangeln. Det finns en dubbel vinst 

med att arbeta med respons genom att ge elever frågor att fundera vidare på. Dels 

blir det konkret för dem, dels får de möjlighet att känna sig kompetenta genom att 

de kommer fram till rätt lösning på egen hand, även om det sker genom att läraren 

visar vägen. Det möjliggör arbete med de högre och mer komplexa lagren av 

texttriangeln samtidigt som det är greppbart för eleven.  

Det finns en pedagogisk tanke i skolan som går ut på att läraren inte rättar 

elevers stavfel eftersom att det kan förstöra skrivglädjen, menar Ingrid Alriksson 

(2016) i en debattartikel i Dagens Nyheter. Alriksson (2016) menar att om eleverna 

inte får lära sig vad som är rätt har de heller inte full tillgång till samhället eftersom 

det är svårt utan ett väl fungerande skriftspråk. Skolans ansvar är att varje elev efter 

grundskolan kan ”använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och 

nyanserat sätt” (Lgr11, 2011:13). Frågan är om skolan uppfyller det målet om 

elever inte fått möjlighet att lära sig stava korrekt. Samtidigt ska ”läraren stärka 

elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan” (Lgr11, 2011:14) 

och ”undervisningen [i svenskämnet] stimulera elevernas intresse för att läsa och 

skriva” (Lgr11, 2011:222). Catrin säger i vår studie att det är fantastiskt att Markus 

verkar vilja skriva trots att han har svårt för att stava, och hon är orolig för att om 

hon hade kommenterat all stavning i texten hade det förstört hans skrivglädje. Å ena 

sidan vill hon att Markus ska utvecklas och nå så långt som möjligt i sitt textarbete, 

och därför tycker hon ändå att det är viktigt att göra honom medveten om sin 

stavning. Å andra sidan vill hon inte bryta ner Markus genom att ge honom en 

respons som kommer att bli för omfattande att bearbeta. Om elevens skrivglädje 

förstörs på grund av kommentarer på stavning är det kanske inte lämpligt att 

kommentera all stavning i texten, men samtidigt kan bristen på kommentarer om 
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stavning ge eleven en felaktig bild av språket om hen tillåts stava inkorrekt i skolan. 

Detta visar hur svårt det kan vara att hitta en balans mellan att ge eleverna respons 

som både utvecklar dem och samtidigt får dem att känna sig motiverade.  

Trots rädslan för att förstöra elevers skrivglädje och motivation var det enbart 

en informant i vår studie som nämnde något positivt i sin inledande respons. Alla 

beskrev i sin analys vad de tyckte fungerade i Markus text, men bara en, Beatrice, 

valde sedan att nämna något om det i sin respons. Inom skolan är det vanligt att 

arbeta med textrespons utifrån ”two stars and a wish”, vilket innebär att eleven får 

respons på två saker som är bra i texten och en sak som kan förbättras. Tanken är att 

den positiva responsen är av största vikt och att det sedan enbart är en aspekt som 

ska anges som förbättringsområde (Lundahl, 2014). Om man ställer det i relation 

till vad vi lät informanterna göra så var det en låg andel av deras respons som skulle 

bidra till att Markus ser positiva aspekter i sin text. Hoel (2001) skriver att positiv 

feedback är viktigt för att elever ska få motivation för uppgiften, samt att ”beröm 

och erkännande befrämjar lärandet” (2001:112). En anledning till att det är så få 

delar av responsen som är positiv i vår studie kan vara att Markus inte är en faktisk 

elev till informanterna. Både Östlund-Stjärnegårdh (2002) och Skar och Berge 

(2015) skriver att relationen till eleven påverkar bedömningen och så även den 

respons lärare ger till eleverna. Det kan därför ha betydelse att Markus inte är deras 

elev och att om han hade varit det hade förmodligen den inledande responsen varit 

positiv.  

I undersökningen framkom det att det finns värderingar om vad en elev ska 

behärska när den går i sjätte klass. I våra samtal kommenterade två av 

informanterna att exempelvis styckeindelning och bruk av stor bokstav är något 

elever ska kunna när de går i årskurs 6. Det är på sätt och vis inte överraskande att 

dessa tankar kommer till uttryck eftersom lärare i sjätte klass ska sätta betyg på sina 

elever. I kunskapskraven för årskurs 3 står det att eleven ska kunna använda stor 

bokstav, vilket gör att det är rimligt att informanterna kommenterar att Markus inte 

alltid gör det. Däremot finns det inget stöd i kursplanen för svenskämnet för att 

elever i årskurs 6 ska kunna hantera till exempel styckeindelning. Det står att eleven 

för att uppnå betyget E i årskurs 6 ska kunna “skriva olika slags texter med 

begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation” 

(Lgr 11, 2011:228). Det är lärarna som tolkar in vilka aspekter som ingår i 

fungerande struktur, i detta fall styckeindelning. Eftersom kursplaner är öppna för 



  
 

28 

tolkning blir det en variation i vad lärare väljer att lyfta. Vad de anser är viktigt och 

rimligt kommer att påverka hur de undervisar sina elever och hur de sedan bedömer 

deras texter. Att lärare bedömer olika baserat på enskilda värderingar kan vara ett 

problem. I förlängningen kan lärarnas skilda uppfattningar leda till att eleverna får 

med sig olika erfarenheter av och kunskaper från svenskundervisningen.   

6.1 Fortsatt forskning 

Under våra samtal med lärare i studien insåg vi att det finns en stor variation i hur lärare 

arbetar med textrespons. Det väckte vårt intresse för mötet mellan lärare och elev när 

responsen vidarebefordras. För att ta reda på vilken typ av respons som eleven tar till 

sig och utvecklas av skulle vi vilja undersöka hur lärare väljer att ge sin respons, hur 

elever tar emot den och vad eleverna sedan faktiskt gör med den.  

 Resultatet  visar att det finns stora skillnader i vad informanterna tolkar som till 

exempel en avancerad meningsbyggnad. I vår studie arbetar informanterna på olika 

skolor och har därför inte haft någon möjlighet att utveckla en samsyn. Det vore därför 

intressant att undersöka om det finns någon tolkningsgemenskap om man istället 

genomför en liknande studie med tre lärare från samma skola.  
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Bilagor 

Bilaga A Mail till informanterna 
Hej.  
 
Här kommer mer information, elevtexten (ligger som en bilaga) och instruktioner för att medverka i 
vår studie.  
 
Det materialet som du lämnar till oss kommer enbart att användas i vårt arbete och behandlas bara 
av oss. Inga personuppgifter om dig kommer att sparas. Du kommer att vara helt anonym i det 
slutgiltiga arbetet. Du kan avbryta din medverkan i undersökningen när du vill.  
 
Vi vill träffa dig för att diskutera den respons du lämnar på elevtexten. Vi är flexibla med när vi kan 
ses, så kom gärna med ett förslag som passar ditt schema. Vi skulle helst vilja ses i slutet av denna 
vecka eller i början av nästa.  
 
 
Instruktioner:  
Du ska göra en läraranalys på en elevtext. Du har en elev i sjätte klass som har lämnat in en 
berättelse. Instruktionerna inför denna berättelse var att, utifrån en bild på en spiraltrappa, skriva en 
spännande berättelse.  Eleven har svenska som modersmål och är inte dyslektiker. Du ska nu: 
  

      Göra en läraranalys av elevens text. Denna analys är tänkt att vara en hjälp för dig i 
ditt fortsatta arbete med eleven. Skriv kommentarer i marginalen under tiden som du gör 
analysen. Kommentarerna behöver inte vara utförliga eftersom vi kommer att träffa dig och 
då använder vi dina kommentarer som underlag för diskussionen. 

      Inför mötet vill vi även att du även tar ut fem aspekter från dina kommentarer som du 
anser är av vikt att ge respons på till texten. Tänk dig att detta är den respons som du 
skulle ge eleven om du hade möjlighet att ge elevrespons på texten. Respons är tänkt att 
fungera i ett formativt syfte och ska därför inte vara betygsgrundande! Responsen ska 
rangordnas i skala 1-5, där 1 är utgör den viktigaste responsen.  

Om du har några frågor så hör av dig via mail!  

Tack för din medverkan! 
Hälsningar, Stina Källdén och Hanna Gustafsson. 

 


