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Abstract 
Anna-Maija Norberg (2015). Undervisning och bedömning i svenska på högstadiet. 
Elever i årskurs 7 skriver saga och recension. (Instruction and assessment in Swe-
dish in lower secondary school. Students in year 7 write a fairytale and a book re-
view.) Stockholm University, Studies in Language Education 15 ISBN 978-91-7649-
262-8. Written in Swedish with a summary in English.  
 
The present study aims to investigate instruction and assessment in Swedish during 
two writing units, a fairytale and a book review, in lower secondary school, year 
seven. The research questions that guide the study deal with aspects such as what 
subject content appears to be important in the classroom instruction, how this con-
tent is highlighted, and what appears to be the purpose of the assessment. The an-
swers to the research questions contribute in giving a description of the predominant 
writing discourse and they provide a basis for an overall comparison of what is em-
phasized in instruction and in assessment respectively, thus shedding light on the 
alignment between classroom instruction and assessment.  

Data were collected from multiple sources: video and audio recordings of twenty 
lessons, material based “observiews” (observations of the teacher while assessing 
students’ final texts aloud), assessment rubrics, and the teacher’s lesson materials. 

The classroom practice is explored as a literacy practice, based on the idea that 
reading and writing are always situated within specific social practices, and as an 
assessment practice, based on the idea that classroom assessment is an important 
part of the classroom atmosphere and helps students to form concepts of themselves 
as learners as well as of what is important to learn. In the data, literacy events and 
assessment events are analyzed through a framework of writing discourses. With the 
analytical focus on literacy events and assessment events, the study also contributes 
to the research field as to if and how these concepts are related. 

The main findings suggest that there is an overall agreement between instruction, 
formative assessment and summative assessment in the studied practice. However, a 
contradiction between tradition and change can be seen in assessment of texts. Dur-
ing the fairytale unit, a contradiction can be seen between a genre discourse and a 
creativity discourse. During the book review unit, a contradiction can be seen be-
tween a genre discourse and a skills discourse. Assessment events tend to occur in 
literacy events when important content comes up. Eleven assessment events have 
been identified according to the purpose they seem to have in relation to the subject 
contents and requested ways of knowing. 

 
Keywords: classroom assessment, formative assessment, summative assessment, 
assessment event, literacy event, writing discourse, literacy practice, assessment 
practice, feedback, writing instruction, lower secondary school. 
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Introduktion    

1.1 Inledning   
Den här studien handlar om undervisning och bedömning i ämnet svenska på 
högstadiet. Närmare bestämt handlar den om hur elever i årskurs 7 arbetar 
med två undervisningsavsnitt som avslutas med en skrivuppgift. Svensk-
klassrummet undersöks som en skriftpraktik (literacy practice, Barton, 
2007) utifrån idén att läsande och skrivande alltid är situerade inom speciella 
sociala praktiker. Klassrummet undersöks också som en bedömningspraktik 
(classroom assessment environment, Brookhart, 1997a) utifrån idén att be-
dömning utgör en viktig del av klassrummets atmosfär och elevers möjlig-
heter att lära sig. I detta specifika fall rör det sig om hur en lärare formar 
arbetet under lektionerna och hur hon bedömer de färdiga elevtexterna. På 
senare år, när talet om explicita mål och formativ bedömning nått lärarrum-
men, har mer fokus riktats mot kopplingen mellan undervisning och olika 
slags bedömning. I stödmaterialet till den nya läroplanen (Lgr11) talas om 
formativ bedömning eller bedömning för lärande och summativ bedömning 
eller bedömning av lärande (se t.ex. Skolverket, 2011a, s. 9). Enkelt uttryckt 
handlar det förra om att bedömningen är framåtsyftande för att eleven ska 
utveckla sina kunskaper och förmågor och det senare att bedömningen är 
bakåtsyftande, exempelvis betygssättning. Den formativa bedömningens 
plats i summativa system är en fråga som lärare i både Sverige och internat-
ionellt brottas med (Hirsh & Lindberg, 2015).  Kritik har riktats mot att for-
mativ bedömning till stor del kommit att handla om generella metoder och 
tekniker istället för vilka kunskaper som legitimeras av lärare i kontext-
bundna sociala praktiker (jfr Björklund Boistrup, 2013; Hirsh & Lindberg, 
2015; Murphy & Ivinson, 2005; Torrance, 2012; Vingsle, 2014).   

I föreliggande studie förstås bedömning i en vid bemärkelse utifrån en 
forskningstradition som ser klassrumskommunikationen som en viktig länk 
mellan undervisning och bedömning (jfr Björklund Boistrup, 2010; Hill & 
MacNamara, 2011; Lindberg, 2007; Torrance & Pryor, 1998). Bedömning är 
då en integrerad del av undervisningen och består av såväl formativa som 
summativa inslag (jfr Lundahl, 2011; Wiliam, 2013). Bedömning handlar 
också om erkännandekulturer och kan beskrivas som den kommunikativa 
aspekt som avgör vad som räknas som kunskap inom en disciplin eller inte 
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(Selander & Kress, 2010, s. 142).1 Utifrån de perspektiven är det intressant 
att undersöka dels vad som räknas som giltig kunskap, dels hur detta kom-
municeras till eleverna. Det är också intressant att undersöka när det kom-
municeras, det vill säga om det sker genom undervisningen eller först efteråt 
i en examination. Den för skolan typiska kommunikationen som initieras 
med lärarens frågor har bland annat uppmärksammats av Mehan (1979) som 
talar om IRE-sekvenser, där I står för initiering (ofta en fråga), R för respons 
(t.ex. ett svar) och E för evaluering (bedömning av responsen). I klassrum-
met uppstår på så sätt ett ”språkspel” genom vilket läraren lyfter fram de 
kunskaper som räknas (Carlgren, 1999, s. 104ff). I föreliggande studie un-
dersöks vilka kunskaper som ser ut att räknas under arbetet på lektionerna 
respektive vid bedömningen av de färdiga texterna.  

Kunskaper beskrivs i studien i form av ämnesinnehåll, och ett ytterligare 
fokus är att undersöka hur innehållet lyfts fram: Vad förväntas eleverna göra 
med innehållet, det vill säga vilket slags kunnande2 i förhållande till innehål-
let förväntas eleverna utveckla? Både vad läraren tar upp och hur det görs 
kan antas ha betydelse för vad som framstår som viktigt och tillgängligt för 
elever att lära. Studien handlar alltså dels om hur läraren formar undervis-
ningen inklusive de aspekter av formativ bedömning som integreras i under-
visningen, dels vad som därmed görs tillgängligt för elever att lära gällande 
de två olika skrivuppgifterna. Den handlar också om vad läraren fokuserar i 
sin bedömning av de färdiga texterna.  

Både den bedömning som sker som en integrerad del av undervisningen 
(jfr ”embedded formative assessment”, Wiliam, 2013) och bedömningen av 
de färdiga texterna beskrivs i texten som bedömningshändelser (Brookhart, 
1997a). Vad bedömningen syftar till är ett ytterligare fokus i studien. 

1.2 Syfte 
 
Det övergripande syftet för studien är att undersöka undervisning och be-
dömning i ämnet svenska på högstadiet, såsom det framstår i en fallstudie av 
hur man arbetade med två skrivuppgifter i ett svenskklassrum. Närmare be-
stämt rör syftet undervisningens och bedömningens innehåll kopplat till be-
dömningens syfte och aktualiserar de tre didaktiska frågorna vad, hur och 
varför (se t.ex. Molloy, 2007; Uljens, 1997). Undervisning och bedömning 
betraktas i studien utifrån beskrivningar av skrifthändelser (Barton, 2007) 
och bedömningshändelser (Brookhart, 1997a) (se kapitel 3), något som inte 

                                                      
1 Även Bernstein (1983) diskuterar olika undervisningskoder, vilka är beroende av relationen 
mellan utbildningssystemet och staten/produktionen. 
2 Jfr Carlgren (2013) som med utgångspunkt från Dewey och Bentley (1949) skriver om 
kunskapsinnehåll, kunnande och kunnighet. 
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gjorts tidigare. Därmed bidrar studien till att pröva om, och i så fall hur, 
dessa två begrepp kan relateras till varandra. Studien utgår från följande 
preciserande forskningsfrågor:  
 
1. Vilket ämnesinnehåll får stort utrymme i skrift- och bedömningshändel-
serna, och vad framstår därmed som viktigt och tillgängligt för elever att 
lära? 
2. På vilka sätt lyfts innehållet fram i skrift- och bedömningshändelserna, 
och vilket kunnande framstår därmed som viktigt och tillgängligt för elever 
att lära? 
3. Vad framstår som syftet med bedömningshändelserna?  
 
Den första forsningsfrågan kan relateras till den didaktiska frågan vad, me-
dan den andra forskningsfrågan kan relateras till de didaktiska frågorna vad 
och hur. Den tredje forskningsfrågan, slutligen, kan relateras till de didak-
tiska frågorna vad och varför. 

Sammantaget kan svaren på forskningsfrågorna bidra till att ge en be-
skrivning av den skrivdiskurs (Ivanič, 2004; se s. 35ff) som präglar under-
visningen, alltså värderingar och uppfattningar om skrivande och skrivun-
dervisning och hur dessa realiseras i handlingar. Svaren på forskningsfrå-
gorna ger också underlag för att på ett övergripande plan jämföra vad som 
betonas i undervisning respektive bedömning och därmed säga något om 
samstämmigheten3 dem emellan. Mer specifikt undersöker jag om det som 
på olika sätt lyfts fram i klassrummet också är det som framstår som viktigt 
att kunna vid examinationen (jfr Murphy & Ivinson, 2005).  

1.3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel enligt följande disposition. I kapitel 2 
ges en bakgrund till studien. Där presenteras dels några aspekter av institut-
ionell påverkan på lärares praktiker, dels ges en forskningsöversikt. I kapitel 
3 beskrivs de teorier som ramar in studien och vägleder analysarbetet. I det 
fjärde kapitlet presenteras metoder, insamlat material och deltagande lärare 
och klass. Även analysmodellen presenteras i detta kapitel. Kapitel 5 inne-
håller studiens resultat, vilka diskuteras i kapitel 6. Avslutningsvis ges en 
engelsk sammanfattning av studien. 
                                                      
3 Inom bedömningsforskning finns en inriktning som med statistiska metoder undersöker 
samstämmighet eller alignment /constructive alignment (se t.ex. Biggs & Tang, 2007). Med 
alignment avses samstämmigheten mellan mål, undervisning och bedömning (t.ex. Airasian & 
Miranda, 2002) eller mellan enbart mål och bedömning (t.ex. Näsström, 2008). I föreliggande 
studie görs ingen statistisk analys av samstämmigheten utan begreppet används vid en kvalita-
tiv jämförelse mellan undervisning och bedömning. 
 



 4 

2. Bakgrund  

I detta kapitel ges en bakgrund till studien ur två synvinklar. Den första de-
len (2.1) handlar om institutionell påverkan på lärares praktiker och tecknar 
en bakgrund till vad som kan påverka lärares möjligheter att göra olika val i 
undervisningen, både allmänt och i detta specifika fall. Skolan är ett exempel 
på en historisk kontext med en lång kommunikativ tradition, där mönster för 
hur man interagerar befästs eller till och med ”fossiliseras”. Det är omöjligt 
att förstå vare sig innehåll eller form i en sådan verksamhet utan vissa kun-
skaper om kontexten (Säljö, 2014, s. 137). Lärare verkar inte i ett vakuum 
utan är påverkade av traditioner och praktiker som är både regelbundna och 
föränderliga (Tusting, 2000), som upprätthålls (Selander & Kress, 2010) och 
till och med institutionaliseras (Lundahl, 2006). 

Den andra delen av kapitlet (2.2) presenterar dels tidigare forskning om 
den framåtsyftande bedömningens roll i undervisningen, dels tidigare forsk-
ning om skrivundervisning och bedömning av skrivande. Kapitlet utmynnar i 
en motivering av studien i relation till forskningsläget. 

2.1 Institutionell påverkan på lärares praktiker 
Institutionen/organisationen har stor betydelse för villkoren för skrivande på 
högstadiet (Norberg Brorsson, 2007), och praktiker som institutionaliseras i 
skolans värld blir svåra att se (Lundahl, 2006). Lundahl (a.a.) skriver om 
bedömningspraktiker som blir oreflekterad tradition och därmed framstår 
och reproduceras som naturliga. Till institutionella mönster hör även normer 
och sedvänjor, olika sätt att kommunicera och kunskapspraktiker som upp-
rätthålls (Selander & Kress, 2010). Exempel på institutionella faktorer som 
påverkar lärares praktiker är styrdokument, läromedel, nationella prov, fack-
tidsskrifter och sociala medier. I det följande avsnittet beskrivs några ins-
titutionella faktorer som kan antas påverka den kontext läraren i den här 
studien verkar i och därmed hennes praktiker. Det första avsnittet berör de 
två senaste läroplanerna, Lpo 94 och Lgr11. Det andra avsnittet handlar om 
det nationella provet i svenska. I det tredje avsnittet redovisas resultatet av 
en mindre undersökning av Svensklärarföreningens4 tidskrift Svenskläraren 
                                                      
4 Svensklärarföreningen har sedan 2010 en Facebook-sida (Svensklärarna) som även många 
icke-medlemmar besöker. 
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och Svensklärarföreningens årsskrift (SLÅ) beträffande artiklar om skri-
vande och om bedömning. 

2.1.1 Lpo 94 och Lgr11  
Läro- och kursplaner utgör en betydande institutionell påverkan på skolverk-
samheten. Data till föreliggande studie samlades in när en ny läroplan 
(Lgr11) och ett nytt betygssystem precis genomförts.  

Den nya kursplanen i svenska (Lgr11) innehåller, förutom syftet med och 
de långsiktiga målen för ämnet, ett centralt, obligatoriskt innehåll och kun-
skapskrav för godtagbara kunskaper för de olika betygsstegen. Det innehåll 
som explicit gäller skrivande i årskurs 7–9 anges under rubriken Läsa och 
skriva: 
 

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till de-
ras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där 
ord, bild och ljud samspelar. 

• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man 
ger och tar emot respons på texter. 

• Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funkt-
ioner för språkbehandling i digitala medier. 

• Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och 
satsdelar. 

• Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. 
(Lgr11, s. 225–226) 

 
Det första kunskapskravet för de olika betygsstegen E, C och A beträffande 
skrivande handlar bland annat om att skriva olika slags texter med viss, rela-
tivt god eller god språklig variation. De övriga kunskapskraven följer samma 
mönster, det vill säga att de olika nivåerna särskiljs med graderade adjektiv 
eller adverb. Dessa kunskapskrav handlar om gestaltande beskrivningar, 
berättargrepp och dramaturgi i berättande texter samt sökning, sammanställ-
ning och värdering av information från olika källor. Eleven ska också kunna 
kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier för att förstärka och 
levandegöra sina texters budskap. Dessutom ska eleven kunna ge omdömen 
om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot 
ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet (Lgr11, s. 230).  

När den nya läroplanen Lgr11 införts, undersöktes i vilken utsträckning 
svenskämnet uppdaterats i relation till sätt att tala om modersmålsundervis-
ning (läs svenskundervisning) och vilka förändringar som skett i förhållande 
till Lpo 94 (Liberg et al., 2012). Resultaten visar att Lgr11 främst uppdate-
rats utifrån genrepedagogik. I artikeln diskuteras också två undervisnings-
traditioner i svenskämnet. Den första handlar om fokus på språkets formella 
aspekter. Den andra traditionen handlar om bristen på kritiska aspekter, ex-
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empelvis källkritik, i de lägre årskurserna och en svag karaktär av detta i de 
övre årskurserna. Slutsatsen är att dessa traditioner fortfarande är levande 
och influerar läroplanen starkt. 

2.1.2 Bedömning av texter i nationella provet  
I Sverige motiveras de nationella proven med att de ska stödja en likvärdig 
och rättvis bedömning och betygssättning (http://www.skolverket.se/prov-
och-bedomning/nationella-prov/2.1101). Enligt Skolverkets enkätstudie 
(2005c), som handlar om såväl grundskolan som gymnasiet, påverkar de 
nationella proven de flesta lärarnas val av kursinnehåll, arbetssätt och läro-
medel. De nationella proven påverkar alltså även klassrumspraktiken i stort.  

Elevens text betraktas som en lösning på en given uppgift vid de nation-
ella proven (Palmér och Östlund-Stjärnegårdh, 2005). Enligt instruktionerna 
för bedömning ska helhetsintrycket vara det avgörande, och däri ingår 
aspekter som innehåll, disposition, språklig variation och språklig korrekthet 
(a.a.). Östlund-Stjärnegårdhs enkätstudie (2002a) visar också att gymnasielä-
rare angav helhetsbedömningen som det viktigaste kriteriet för att avgöra om 
en text ska bedömas som godkänd eller inte.  

Den analysmodell som använts vid de nationella proven (Lpo 94; Lpf 94) 
har mött kritik och bedömningen av elevtexter enligt modellen betecknats 
”distanserad och bristfokuserad” (Parmenius Swärd, 2008, s. 236). Parme-
nius Swärd (a.a.) påpekar också att bedömningen vid nationella prov är pro-
duktinriktad och att hänsyn inte tas till processen före eller efter. Därmed 
betonas inte textens kommunikativa potential (s. 237). Enligt Garme (2002) 
bör synen på skrivande som en arbetsprocess ”på något sätt” märkas i pro-
vens konstruktion. Samtidigt konstaterar hon att en provsituation inte är jäm-
förbar med andra skrivsituationer och att det processorienterade skrivandet 
därför fått stå tillbaka (s. 11).  

Korp (2006) skriver om de nationella provens betydelse som en form av 
styrdokument i gymnasieskolan. Bedömningsanvisningarna och de bedömda 
elevexemplen gav i hennes studie lärarna en uppfattning om hur de kvaliteter 
som beskrivs i betygskriterierna kan identifieras i elevernas arbeten, det vill 
säga som en kvalitativ norm för betygssättningen, och var nivån för olika 
betyg ska ligga. Särskilt beskrev lärare att bedömningskonferenser kring de 
nationella proven och arbete med medbedömning av uppsatser som kollegers 
elever skrivit, varit mycket befrämjande för att utveckla en ”inre bedöm-
ningsmall” och att kalibrera sin bedömning i förhållande till kollegerna (s. 
217). 

 Det finns all anledning att tro att de nationella proven har liknande bety-
delse för undervisningen på högstadiet. Sedan hösten 19825 har högstadielä-
                                                      
5 Då hette provet Standardprov. Se Lindblad (1991) för ett resonemang om tankar kring skriv-
provets införande. 
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rare fått exempel på elevtexter med betygsmotiveringar från ansvariga prov-
konstruktörer (Lindblad, 1991). Rimligen används dessa texter som en form 
av styrdokument. 

2.1.3 Tidskriften Svenskläraren  
Ett sätt för lärare att komma i kontakt med forskning i ämnet är genom fack-
tidskrifter såsom Svensklärarföreningens tidskrift Svenskläraren. Tidskriften 
ger också en bild av vad som är aktuella teman inom ämnet och vad som 
därmed kan påverka skolpraktikerna genom exempelvis fortbildning (jfr 
Molloy, 2007, s. 9). Jag har gått igenom alla nummer utom två6 av Svensklä-
raren 2002–2012 och Svensklärarföreningens årsskrift (SLÅ) under samma 
period.  

Av de elva årsskrifterna åren 2002–2012 innehåller fyra nummer en eller 
flera artiklar med någon anknytning till bedömning. Alla artiklarna utom en 
rör det nationella provet, företrädesvis gymnasiets skrivprov. I årsskriften 
2011 skrivs för första gången (åtminstone sedan 2002) om formativ bedöm-
ning i en artikel om självbedömning av skriftlig produktion. När det gäller 
artiklar om skolskrivande i årsskrifterna, kan man se en viss överrepresentat-
ion av artiklar om gymnasiet. Nästan varje årsskrift har en eller flera artiklar 
som på något sätt berör skrivande som därmed framstår som en viktig del av 
svenskämnet. Bedömning får alltså ingen stor plats, framför allt inte forma-
tiv bedömning som endast nämns en gång. 

Beträffande lösnumren kan man konstatera följande: Av 43 undersökta 
nummer under åren 2002–2012 innehåller 28 nummer artiklar om skrivande 
(15) eller skrivbedömning (12).7 Av de 15 artiklarna om skrivande rör fem 
skrivande på grundskolan och tio på gymnasiet. Sju av de tolv artiklarna som 
handlar om skrivbedömning har en beröringspunkt med det nationella pro-
vet. Fyra artiklar, inriktade på gymnasiet, handlar om rättning av formella fel 
i texter. Sammanfattningsvis kan man konstatera att grundskolan inte är sär-
skilt väl representerad bland artiklarna som handlar om skrivande (fem om 
grundskolan, tio om gymnasiet) eller skrivbedömning (tre om grundskolan, 
tolv om gymnasiet). Bristen på diskursivt skrivande i grundskolan är ett tema 
att notera, liksom skrivprocessen. Det nationella provet framstår som viktigt 
i sammanhanget och torde vara en betydande påverkansfaktor. Formativ 
bedömning som begrepp tas explicit upp först år 2011, men redan i tidigare 
nummer diskuteras framåtsyftande bedömning i termer av gensvar.8 

                                                      
6 Två nummer saknades i Svensklärarföreningens arkiv vid söktillfället: nr 4 2009 och nr 4 
2010. 
7 Kategoriseringen är gjord utifrån artiklarnas viktigaste fokus.  
8 Nämnas kan att Svenskläraren nr 2 2013 är ett temanummer om bedömning, såväl formativ 
som summativ. 
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2.1.4 Sammanfattning 
Beskrivningen av ett antal institutionella faktorer som kan påverka lärares 
praktiker visar sammanfattningsvis följande. Den nya kursplanen i svenska 
(Lgr11) har uppdaterats med influenser från genrepedagogik, men två 
undervisningstraditioner är fortsatt levande. Den ena handlar om fokus på 
språkets formella aspekter och den andra om en svag karaktär av kritiska 
aspekter, exempelvis källkritik, på högstadiet (och en osynlighet av detta i de 
lägre åldrarna). Det nationella provet, en viktig påverkansfaktor för lärares 
praktiker, kännetecknas enligt forskning av att processen och kommunikat-
ionen får stå tillbaka till förmån för vissa textkrav och förbestämda kriterier. 
Genomgången av tidsskriften Svenskläraren och Svensklärarföreningens 
årsskrift (SLÅ) under en tioårsperiod (2002–2012) ger vid handen att skri-
vande framstår som en viktig del av svenskämnet. Bedömning får ingen stor 
plats, och begreppet formativ bedömning nämns bara en gång. Grundskolan 
är inte väl representerad bland artiklarna. 

2.2 Forskning om bedömning och skolskrivande 
Denna del av forskningsöversikten inleds med en redogörelse för svensk och 
internationell forskning om bedömning och mer generellt om skrivande i 
skolan. I studien ses bedömning i en vid bemärkelse, vilket gör att forskning 
om såväl formativ som summativ bedömning inkluderats. I det första avsnit-
tet behandlas framåtsyftande bedömning, framför allt studier om feedback (i 
det följande återkoppling) men också studier om frågors betydelse i formativ 
bedömning. I det andra och tredje avsnittet behandlas skrivundervisning och 
skrivbedömning. De refererade studierna omfattar ett tidspann mellan 1977 
och 2015, även om merparten är nyare studier, och syftet med den historiska 
blicken är att visa traditionens betydelse. 

 När det gäller skrivbedömning har studier om såväl summativ som for-
mativ bedömning inkluderats. Det viktigaste urvalskriteriet är vad-frågan, 
det vill säga vad lärare bedömer. Även studier som handlar om hur bedöm-
ningen går till och varför lärare bedömer som de gör finns representerade. 
Kapitlet avslutas med ett avsnitt som rör tidigare forskning om sagan och 
recensionen som skrivuppgifter i skolan. Den föreliggande studiens ämnes-
didaktiska fokus har i allt väsentligt varit vägledande vid urval av tidigare 
forskning om skrivundervisning och bedömning.  

2.2.1 Framåtsyftande bedömning  
Beroende på vad som är syftet med bedömning talas idag alltså ofta om 
summativ eller formativ bedömning. Traditionellt förknippas bedömning i 
skolan kanske främst med summativ bedömning, det vill säga en kontroll av 



 9 

vad eleverna lärt sig, vilket exempelvis visas i form av poäng på prov eller 
betyg. Det har dock under 2000-talet också blivit allt vanligare att tala om 
bedömning för lärande eller formativ bedömning (se t.ex. Black & Wiliam, 
2009; Lundahl, 2006, 2011). I forskning om kamratbedömning eller självbe-
dömning talas om bedömning som lärande (se t.ex. Berggren, 2013; Earl, 
2011; Lundahl, 2010). Ibland uppstår en dikotomi mellan formativ och 
summativ bedömning, vilket exempelvis Taras (2005) problematiserar: 

/---/ all assessment begins with summative assessment (which is a judgment) 
and that formative assessment is in fact summative assessment plus feedback 
which is used by the learner (a.a., s.1). 
                                                                                                 

Samtidigt som Taras (a.a.) lyfter fram problemet med dikotomiseringen, 
definierar hon formativ bedömning på ett snävt sätt, då hon enbart talar om 
återkoppling till eleven (jfr nedan). 

Historiskt har många studier varit kritiska till bedömning och pekat på 
bedömningens negativa effekter (Lundahl, 2006), men på senare tid har 
forskning om formativ bedömning visat att framåtsyftande bedömning kan 
påverka lärandet positivt (se t.ex. Black & Wiliam, 2009). Formativ bedöm-
ning omfattar enligt Black och Wiliam (a.a.) aspekter som handlar om att 
målen är kända i förväg, att samtal och uppgifter i klassrummet är effektiva, 
att elever får framåtsyftande återkoppling, att elever aktiveras som resurser 
för varandra och att elever äger sitt lärande. Effektiva samtal handlar om att 
ta reda på om och vad eleverna förstått. Både det senare och aspekten om 
framåtsyftande återkoppling är relaterade till klassrumskommunikationen: 
lärares frågor till eleverna, vilka slags svar frågorna ställer krav på och den 
återkoppling lärare ger på elevernas svar (Lindberg & Löfgren, 2011, s. 146–
147; se även Wiliam, 2013, s. 94ff).  

En ytterligare aspekt av formativ bedömning är att den fortsatta undervis-
ningen påverkas av bedömningen (Black & Wiliam, 1998, s. 2; Lundahl, 
2011, s. 54; Sadler, 1989, s.120–121). Ursprunget till formativ bedömning 
handlar inte enbart om bedömning för lärande i termer av återkoppling till 
eleverna utan om två aspekter: att få syn på vad i undervisningen som behö-
ver förändras för att eleverna ska kunna nå bättre resultat och vad som görs 
tillgängligt för eleverna att lära. Många studier relaterade till formativ be-
dömning missar denna springande punkt (jfr Hirsh & Lindberg, 2015).  

Det är vanligt att studier om formativ bedömning fokuserat på betydelsen 
av återkoppling. Om syftet är att eleven ska utvecklas, måste återkopplingen 
innehålla information om hur eleven kan förbättra sitt resultat (Black & 
Wiliam, 2009; Lundahl, 2011, s. 54ff). Hattie och Timperley (2007) framhål-
ler att god återkoppling bör innehålla information om målet, elevens nuva-
rande prestation i förhållande till målet och hur målet kan nås, det vill säga 
återkopplingen bör svara på tre frågor: vart eleven är på väg, hur eleven kla-
rar sig och vad eleven ska göra härnäst. Hill och MacNamara (2011) skriver 
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om bekräftande, förklarande och korrigerande (confirmatory, explanatory, 
corrective) återkoppling i förhållande till uppgifter elever utför. Det kan 
handla om speciella aspekter av uppgiften och/eller kvaliteter i utförandet. 
Den bekräftande återkopplingen sker typiskt i form av en nickning eller upp-
repning av svaret. Förklarande återkoppling används för att lyfta fram 
och/eller förklara lyckade aspekter av elevens svar eller prestation (s. 406ff). 
Den korrigerande återkopplingen, som enligt en skala av Aljaafreh och Lan-
tolf (1994) kan graderas från 0 till 12 utifrån hur explicit den är, drar upp-
märksamheten till den lucka som finns mellan elevens prestation och det 
förväntade. I ett exempel graderas återkopplingen som 3 när läraren indike-
rar att något är fel och som 6 när läraren identifierar felets natur (a.a., s. 
471). Hill och MacNamara (2011) utgår ifrån Tunstall och Gipps (1996) 
typologi där återkoppling beskrivs som ett kontinuum mellan evaluerande 
och deskriptiv återkoppling. Den förstnämnda riktas mot eleven som person 
och den sistnämnda mot uppgiften. Tunstall och Gipps (a.a.) antyder att eva-
luerande feedback, exempelvis beröm, inte leder till lärande i samma ut-
sträckning som deskriptiv feedback (s. 403). 

Enligt Hattie och Timperley (2007) är återkoppling mest effektiv om den 
ger information om hur ett mål ska nås och minst effektiv i form av beröm, 
bestraffning och belöning. Björklund Boistrup (2010) som undersökte klass-
rumsbedömning i fem matematikklassrums diskursiva praktiker kom fram 
till liknande resultat, då en av de identifierade diskurserna var ”vad som helst 
duger” och handlade om att läraren bara gav eleverna beröm vilket ledde till 
att möjligheter för lärande blev låga (s. 206). Ekström (2008) beskriver i sin 
studie om bedömning och återkoppling på lärarutbildningens slöjdkurser hur 
kritik lindades in och beröm riktades mot en övergripande eller obestämd del 
av studenternas arbete. I Hirsh (2013) studie om individuella utvecklingspla-
ner var högstadieelevers mål ofta generellt formulerade, i kombination med 
vaga strategier för att nå målen. 

I en brittisk studie av Torrance och Pryor (1998) undersöktes hur lärare 
kunde ändra sin formativa klassrumsbedömning genom att implementera en 
teoretisk modell i det praktiska klassrumsarbetet. Modellen som användes 
utgår från så kallad konvergent och divergent bedömning, där det förra hand-
lar om att ta reda på om eleven ”kan”, förstår eller kan utföra en viss i förväg 
bestämd sak, vilket ofta görs med hjälp av slutna frågor eller uppgifter med 
ett (enda) förväntat svar. Motsatsen, divergent bedömning, kännetecknas av 
viljan att ta reda på vad eleven kan, förstår eller förmår göra, vilket under-
söks med hjälp av autentiska frågor, det vill säga frågor där det inte finns ett 
bestämt svar, och genom öppna uppgifter. Studien kom fram till att det vik-
tiga är att kriterierna för en lyckad prestation är tydliga men också på vilket 
sätt de tydliggörs. Det idealiska är att kriterierna tydliggörs genom en inter-
aktion med frågor, observation och återkoppling, snarare än bara genom att 
dela ut en lista med uppgifts- och bedömningskriterier. Att utveckla olika 
slags frågor är också viktigt (a.a.).  
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Hill och MacNamara (2011) skriver om en relativ brist på studier med fo-
kus på den klassrumsbaserade bedömningens processer, men framför allt 
efterlyser de studier som ser till bedömningen som en helhet: ”assessment as 
a comprehensive whole” (s. 396). I sin forskning antar de just detta perspek-
tiv och definierar klassrumsbedömning på följande sätt: 

/---/ any reflection by teachers (and/or learners) on the qualities of a learner’s 
(or group of learners’) work and the use of that information by teachers 
(and/or learners) for teaching, learning (feedback), reporting, management or 
socialization purposes (s. 396). 

 
Denna definition innefattar både formativ och summativ bedömning (a.a.). 
Hill och MacNamara (a.a.) skriver om studier med liknande ”helhetssyn” på 
bedömning, bland annat Torrance och Pryors studie från 1998 som enligt 
författarna inkluderar bedömning som förekommer i den starkt förgivettagna 
fråga/svar-diskursen mellan lärare och elever. Läraren fattar ofta intuitiva 
beslut i klassrumsbedömning, och för forskaren är det en utmaning att förstå 
bedömning när den förekommer utan medveten planering i ett sammanhang 
som läraren troligen skulle beteckna som undervisning (Rea-Dickins, 2006). 
Rea-Dickins (a.a.) skriver att lärare tycks vara engagerade i en kontinuerlig 
bedömningsprocess av sina elever, såväl planerat som oplanerat och spon-
tant. Undersökningar av ”assessment from an instruction-embedded per-
spective” är inte särskilt vanliga (a.a., s. 165).  

Frågornas och återkopplingens betydelse i formativ bedömning tas upp av 
Pryor och Crossouard (2005). Å ena sidan talar de om bedömning med trad-
itionell IRE-struktur med slutna frågor som, när den fungerar som bäst, en-
ligt författarna kan ses som ett slags scaffolding (Wood et al., 1976) eller 
stöttning. Lärarens roll är då mycket viktig för att hjälpa eleverna att klara av 
en uppgift de inte skulle bemästra på egen hand. Det kritiska för att sådan 
bedömning ska fungera som framgångsrik stöttning är elevernas engage-
mang i och förståelse för lektionens innehåll (a.a., s. 3). Å andra sidan talar 
de om bedömning som kännetecknas av viljan att ta reda på vad eleven kan, 
förstår eller förmår göra, vilket undersöks med hjälp av frågor där det inte 
finns ett bestämt svar, och genom öppna uppgifter. Samtalet vid sådan be-
dömning avlägsnar sig från IRE-strukturen och liknar en ”vanlig” konversat-
ion. Återkopplingen är utforskande, provisorisk och provokativ, framkal-
lande ytterligare engagemang, snarare än att rätta fel. Misstag behandlas i en 
sådan interaktion som ledtrådar till hur elever tänker, istället för att bli avfär-
dade.  

Interaktion med frågor, svar och återkoppling i kemiklassrum i Sverige 
och Finland kopplas till innehållsliga aspekter i en studie av Löfgren och 
Lindberg (2011; se även Lindberg & Löfgren, 2010). Studien beskriver vil-
ket kunskapsinnehåll kemilärares frågor vid laboration och läxförhör bidrar 
till att uppmärksamma elever på. I dessa kemiklassrum förväntades eleverna 
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huvudsakligen presentera sitt kunnande genom korta svar, och lärarens åter-
koppling var oftast fåordig och uttryckte främst svar på frågan hur eleven 
klarar sig (jfr IRE-strukturer, Mehan, 1979). Aspekter som vart eleven är på 
väg eller vad eleven ska göra härnäst (Hattie & Timperley, 2007) synliggjor-
des sällan. Eleverna fick alltså inte så stort talutrymme, men å andra sidan är 
slutna frågor nödvändiga för att eleverna ska kunna ta sig in på den naturve-
tenskapliga arenan, anser Lindberg och Löfgren (2010, s. 171). En ömsesidig 
formativ bedömning, det vill säga att eleverna förs vidare i sin kunskapsut-
veckling och att läraren ändrar sin undervisning, förekom sporadiskt men 
inte systematiskt i de båda klassrummen (Löfgren & Lindberg, 2011, s. 
270ff). I det svenska klassrummet verkade läraren ha en intention att låta 
eleverna få mer utrymme genom att fråga hur de tänkte när de kom fram till 
ett visst svar. Resonemangen blev dock ofta personliga och hamnade långt 
ifrån kemiinnehållet, då eleverna saknade redskap för att besvara den typen 
av metareflekterande frågor (a.a., s. 272).  

Bedömningens innehåll, det vill säga vad som bedöms och vad som däri-
genom inte bedöms, är en central fråga oavsett om bedömningen sker i 
summativ eller formativ mening, då det bland annat ger en signal om vad 
som är viktigt att kunna (Pettersson, 2013, s. 32). I en studie som jämförde 
kanadensiska och svenska lärares formativa bedömning av elevers läsförstå-
else visade resultaten att svenska lärare bedömde läsflyt snarare än läsförstå-
else, medan kanadensiska lärare poängterade vikten av att eleverna reflekte-
rar över sin förståelse (Westlund, 2013, s. 282). 

Lärare i olika länder och inom olika ämnen förefaller institutionaliseras på 
delvis olika sätt även om bedömningsspråket verkar snarlikt. Detta under-
stryker vikten av empiriska studier för att få syn på vad som är karakterist-
iskt för olika bedömningspraktiker. Som redan påpekats ovan, förekommer 
olika sätt att beskriva formativ bedömning. I den här studien används Black 
och Wiliams (1998) definition på formativ bedömning: 

/---/ all those activities undertaken by teachers and/or their students, which 
provide information to be used as feedback to modify the teaching and learn-
ing activities in which they are engaged (s. 7–8). 
 

Formativ bedömning förstås alltså i den här studien i relation till såväl lära-
res undervisning som elevers lärande och i relation till de sammanhang där 
de förekommer.  

2.2.2 Forskning om skrivundervisning  
Merparten av studierna som tas upp i detta avsnitt rör gymnasieskolan, då 
grundskolans skrivundervisning inte beforskats i lika stor utsträckning. Stu-
dierna är ändå intressanta, då mina resultat kan förstärkas eller nyanseras av 
studier på gymnasieskolan, eller möjligen leda till andra slutsatser. 
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Är det möjligt att göra skolskrivandet till en meningsfull handling? Detta 
diskuterar Berge (1988) som kritiserar den traditionella norska skrivunder-
visningens innehåll och målsättning utifrån en pragmatisk och textlingvistisk 
teori (s. 154). Visserligen har Berges text ett antal år på nacken men frågan 
är fortfarande relevant. En förutsättning för att en handling ska uppfattas 
som meningsfull är att den kan utövas utan tvång, skriver Berge (a.a., s. 54). 
Eleven kan välja mellan strategiska (för att uppnå ett mål), rituella (för dess 
egen skull) eller kommunikativa (förståelsen är viktig) handlingar. Berge 
(a.a.) diskuterar olika pragmatiska regler, bland annat situationsregeln. Del-
tagare i en kommunikationsgemenskap delar en rad förväntningar på vilka 
typer av yttringar som kan eller inte kan uttalas i vissa situationer och till 
vissa personer (s. 64). Skolan har egna situationsregler, vilket gör det mycket 
svårt för läraren att träna eleverna i mottagarorienterad och situationsmed-
veten kommunikation, menar Berge (a.a.). Istället skriver eleverna typiska 
skoltexter som ingår i en sorts ritualer eller strategiskt för att få betyg, skri-
ver Berge (a.a.) och ställer frågan om det ens är möjligt för eleverna att bli 
mindre situationsbundna och låtsas att de skriver i en annan situation och till 
en annan mottagare än de faktiskt gör (a.a., s. 64ff). Vid det nationella provet 
i svenska förutsätts eleverna göra just detta och förväntas dessutom träffa 
den angivna genren (Borgström, 2014b, s. 66).  

Samma problematik tas upp av Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2005). 
Ett debattinlägg syftar kanske mer till att visa upp elevens förmåga att skriva 
en argumenterande text än att påverka en läsare, skriver de (s. 159). Nyström 
(2000) menar att skolskrivande är ”lösgjort från ett kommunikativt och soci-
alt sammanhang” (s. 50). Redan på 90-talet togs detta problem upp av Tele-
man (1991) som skriver om ”skoluppsatsen” som även om den kallas ”repor-
tage” eller ”självbiografi” ändå bedöms som just en skoluppsats (s. 75). 
Karlsson (1997) jämför autentiska insändare och insändare skrivna i skolan. 
I båda fallen skrevs texterna som svar på samma insändare i tidningen Kam-
ratposten. Resultaten visar att det närmast var omöjligt för eleverna att 
skriva en realistisk insändare på låtsas. Däremot var de autentiska texterna 
”imponerande ändamålsenliga som insändare”, enligt Karlsson (a.a., s. 185). 
Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2005) menar dock att det är möjligt att 
skriva kommunikativt i skolan, exempelvis genom att eleven sammanfattar 
resultatet av ett temaarbete i en text som sedan kopieras och diskuteras med 
andra elever. Då har texten ”äkta” läsare vilket gör den kommunikativ enligt 
författarna som dock betonar att ”det särskilda skolsyftet” kvarstår: att själv 
träna sitt skrivande och att visa upp skrivförmåga och kunskaper för läraren. 
Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (a.a.) skriver: ”Den här komplicerade 
kommunikationssituationen är förbunden med skolan som företeelse och den 
är något vi inte kan komma ifrån” (s. 16). Enligt Berge (1988, s. 64ff) är 
detta ett kärnproblem i all skrivundervisning.  

Ett annat problem som lyfts fram gällande skrivande i gymnasieskolan är 
en avsaknad av en explicit skrivundervisning (Parmenius Swärd, 2008). Ele-
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verna måste själva lista ut hur texterna skulle skrivas och bedömningen 
skedde i förhållande till vad de förväntades kunna utan undervisning (s. 227–
228). Detta gäller även i Norberg Brorssons (2007) studie om högstadieele-
vers skrivande. Eleverna lämnades ensamma i sitt skrivande efter muntliga 
och skriftliga instruktioner (s. 186). Det finns ofta förväntningar på att elever 
redan ska behärska den skrivkompetens som är aktuell och att lärare ser sin 
uppgift snarast som att evaluera (Varga, 2014, s. 242). Detta riskerar att leda 
till en social reproduktion, medan en explicit undervisning med utvecklade 
didaktiska verktyg har en potential att bryta den (a.a., s. 245ff). Westman 
(2009) som undersökt skriftpraktiker på två yrkesprogram efterlyser både 
explicit undervisning i skrivande och en utökning av elevernas skrivreper-
toar, vilken i hennes studie till stor del bestod i att strukturera och lagra kun-
skaper. Exempel på diskursivt skrivande saknades, och även om eleverna 
skrev mest sammanhängande och omfattande texter under svensklektioner-
na, handlade skrivandet ofta om en reproduktion av läromedelstexter. 

Enligt Parmenius Swärd (2008) skulle eleverna kunna utmanas i sin 
skrivutveckling genom dialog, reflektion och kritisk analys av egna och and-
ras texter och utan normativa och auktoritära undertoner. Men om bedöm-
ning och betygssättning är det självklara ändamålet med skrivhandlingen, 
fungerar inte dialogen. Ett klassrum kan vara nog så dialogiskt, men bedöm-
ning och betygssättning på ofta subjektiva och alltid formellt tekniska grun-
der gör att även kompetenta och förnyelsevilliga lärare riskerar att bli diffust 
subjektiva och oreflekterade domare, skriver Parmenius Swärd (a.a., s. 241). 

Skrivundervisning i skolan bör ha tydliga mål, är en slutsats som dras uti-
från en undersökning av textaktiviteter9 och textsamtal i ungdomsskolans 
skrivundervisning (Ledin et al., 2013). Av deras studie framkommer att ele-
verna mer eller mindre behärskade textaktiviteterna att berätta, beskriva och 
ta ställning. Det problematiska var textaktiviteten att förklara, det vill säga 
att i skrift reda ut olika slags problem och formulera slutsatser (s. 91ff). I 
Bergh Nestlogs (2009) studie om grundskoleelevers (år 4–6) skrivande hade 
skrivundervisning en viktig roll trots studiens textfokus. Eleverna, som gick i 
olika klasser och undervisades av olika lärare, skrev argumenterande texter, 
vilka analyserades i syfte att utveckla ett metaspråk att använda i skrivun-
dervisning, och den medvetna och strukturerade undervisningen utgjorde en 
förklaringsgrund till textanalysen. Resultaten i den studien visar att eleverna 
lyckades skriva väl fungerande texter och att texterna bar distinkta spår av 
undervisningen (s. 104). Skillnaderna i texterna mellan de olika klasserna 
kunde kopplas till aktuell undervisningspraktik, snarare än till elevernas 
ålder. Lärare och elever i studien värdesatte en tydligt strukturerad skrivun-
dervisning som leddes av läraren genom lämpliga stödstrukturer och som 

                                                      
9 En textaktivitet beskrivs som ett grundläggande sätt att skapa text, en enkel kommunikat-
ionsakt, som att berätta, förklara, beskriva eller ta ställning (Ledin et al., 2013, s. 90). 
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byggde på resonemang med lyssnande, tänkande och reagerande lärare och 
kamrater (a.a., s. 119; se även Bergh Nestlog, 2012). 

Hur erfarna skribenter hanterade de sociala och kognitiva utmaningar som 
skrivuppgifter i två skolämnen på gymnasiet, svenska och fysik, innebär, 
undersöktes av Randahl (2014). Elevernas skrivprocesser relaterades till 
ämneskontexter, individuella strategier och de kontextuella resurser som togs 
i bruk (s. 21). Resultaten visar bland annat att i fysik betonades förståelse av 
ämnet, och skrivandet sågs som en kunskapsutvecklande process, medan i 
svenska var det istället det individuella engagemanget och det personliga 
uttrycket som framhölls (s. 177).  

Randahl (2011) har även studerat gymnasieelevers skrivande utifrån lära-
res och elevers rörelsefrihet inom den institutionella praktik de är en del av. 
Den undersökningens relevans för föreliggande studie är främst det gemen-
samma analysverktyget, nämligen Ivanič (2004) modell med skrivdiskurser 
(se 3.2). Resultaten visar att elevernas rörelsefrihet mellan diskurserna var 
stor, trots att lärarna företrädde få diskurser i sin undervisning. Randahl 
(2011) jämförde elevernas positionering från början av årskurs 1 på gymna-
siet till slutet av årskursen med nedslag under året. Kreativitetsdiskursen 
dominerade både i början och slutet, men det märktes tydliga förskjutningar 
hos de sex fokuselever som följdes i studien. En viss anpassning skedde till 
den diskurs läraren företrädde. De två lärarna positionerade sig i färdighets-
diskursen och diskursen om sociala praktiker. Framför allt den senare var 
svagt representerad hos eleverna.  

2.2.3 Forskning om skrivbedömning  
Lärarkommentarer i elevtexter har studerats ur olika synvinklar (Bergman-
Claeson, 2003; Parmenius Swärd, 2008). Bergman-Claeson (2003) under-
sökte vad tre svensklärare på tre skilda gymnasieprogram kommenterade i 
elevtexter. En lärare var mycket intresserad av den språkliga ytan, till exem-
pel styckemarkering. En annan satsade mest på att ge beröm för att stärka 
elevernas självförtroende. Den tredje inriktade sig på att ge eleverna kunskap 
om olika genrer avseende både innehåll och form. I en studie om lärar-
respons i elevtexter frågade Parmenius Swärd (2008)  elever hur de upplevde 
lärares kommentarer. Hon skriver om en bristdiskurs där eleverna upplevde 
att lärare bara markerade fel och inte förtjänster (s. 230). Parmenius Swärd 
(a.a.) menar att då bristfokuserade kommentarer från lärare är omfattande, 
riskerar många elever att hamna i en ”skamfälla” (s. 179), där de känner sig 
misslyckade som skribenter. I Bergman-Claesons (2003) studie berömde en 
av lärarna eleverna ofta för att öka självförtroendet och skrivlusten hos ele-
verna (s. 99). Sådant beröm är ofta allmänt hållet, och den vällovliga avsik-
ten med det kan vara att balansera felmarkeringar, skriver Bergman- Claeson 
(a.a., s. 29; jfr Hirsh, 2013). Det riskerar dock att skapa förväntningar som 
inte infrias vid betygssättningen (Bergman-Claeson, 2003, s. 6).  
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I Norberg Brorssons studie (2007) uppskattade högstadieeleverna de posi-
tiva lärarkommentarer de fick på sina texter och menade att det är denna 
form av respons som påverkar skrivandet. I den studien gav läraren respons 
på framför allt innehåll men även på form med krav på en bearbetning av 
den första versionen av texten. Den andra versionen kommenterades också, 
främst som en motivering av betyget. Norberg Brorsson (a.a.) är dock tvek-
sam till om responsen överhuvudtaget bidrar till en utveckling av elevernas 
skrivande (s. 204). 

I en interventionsstudie i Nya Zeeland undervisades lärare i hur respons 
på elevtexter kan ges med fokus på att stödja formativ bedömning (Parr & 
Timperley, 2010). Lärarna använde en centralt utformad bedömningsmatris. 
Ju bättre lärarna blev på att använda bedömningsstödet, bland annat genom 
att fokusera på djupa och inte ytliga textdrag, och på att ge explicit informat-
ion om hur eleverna kan utveckla sina texter, desto bättre blev elevernas 
texter. Matre och Solheim (2014) skriver om en norsk studie där lärare i 
grupper diskuterade och bedömde elevtexter. Lärarnas användning av var-
dagsspråk gjorde att de hade svårt att ge en exakt bild av texterna eller av 
elevernas skrivkompetens. Framför allt gällde detta aspekter som struktur, 
kohesion och syntax. Enligt Matre och Solheim (a.a.) kan detta göra det svårt 
för lärarna att ge användbar formativ återkoppling till eleverna (s. 226). 

Hur muntlig återkoppling användes i syfte att understödja utvecklingen av 
elevers skrivande undersöktes i en annan studie i Nya Zeeland (Hawe et al., 
2008). Resultaten visar att återkopplingens karaktär i stor utsträckning be-
stämdes av i förväg fastställda kriterier (”success criteria”), vilka ofta an-
vändes som checklistor. Det var också vanligt att lärarfrågorna var av sluten 
karaktär. Sådan bedömning leder enligt författarna till framgång på kort sikt 
men gör eleverna fortsatt beroende av läraren. Bedömning med bland annat 
frågor av öppen karaktär, å andra sidan, leder till mer självständiga elever 
(a.a).  

I en brittisk studie om genus, bedömning och litteracitet visas kontextens 
betydelse för lärares formativa bedömning och elevers möjligheter att lära 
sig (Murphy & Ivinson, 2005). Eleverna undervisades i blandade grupper 
respektive pojkgrupper, och vilka kunskaper som bedömdes som giltiga i 
undervisningen skilde sig åt i de olika grupperna, trots att de arbetade med 
”samma” skrivuppgifter. Undervisningen påverkades av de kunskaper ele-
verna hade med sig och visade i klassrummet, och eleverna fick alltså till-
gång till olika kunskaper beroende på att lärare legitimerade olika kunskaper 
i olika grupper. Som nämndes ovan visade Bergh Nestlogs (2009) studie att 
kvaliteter i elevtexter kunde kopplas till undervisningen i de olika grupperna. 
Lärarna bedömde texterna bland annat utifrån vad som tagits upp i undervis-
ningen och kopplade också svagheter i texterna till brister i undervisningen. 
De planerade även att ändra aspekter av undervisningen (s.100ff). De riktade 
alltså bedömningen mot både elevernas kunskaper och sin egen undervis-
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ning, det vill säga ett tecken på ömsesidig formativ bedömning (jfr avsnitt 
2.2.1 ovan). 

Enligt en äldre studie (Hultman & Westman, 1977, s. 228) lägger många 
lärare relativt stor vikt vid att korrigera enkla fel såsom stavfel och inter-
punktionsfel, snarare än att påpeka allvarligare brister. Sedan 1977 har 
skrivundervisningen eller åtminstone lärares attityder till den, enligt Ciolek 
Laerum (2009), ändrat sig såtillvida att textens innehåll är det viktiga och 
inte de formella aspekterna.10 Trots detta har eleverna blivit bättre på att 
stava vid en jämförelse mellan nationella prov 1996 och 2006. Även sär-
skrivningar och felaktiga sammanskrivningar har minskat. Ciolek Laerums 
(a.a.) studie syftade inte till att undersöka varför detta skett, men hon nämner 
datoranvändningen som en möjlig orsak till att eleverna blivit bättre på for-
mella aspekter.  

Avgörande för hur lärare bedömer en text är enligt Berge (1996, 2002) lä-
rares doxa eller textsyn: ”Doxaen utgör deltakernes praksisbaserte hver-
dagsmeninger, alminnelige antakelser og formentligheter” (Berge, 1996, s. 
33). Lärares doxa är alltså omedveten och självklar, en ”sanning”. En av de 
viktigaste aspekterna enligt bedömare av det nationella provet i norska på 
gymnasiet är textens mognadsgrad. Berge (a.a.) menar att det i huvudsak är 
elevernas form- och innehållsmässiga uttryck för mognad som värderas och 
betygssätts. (Och just beträffande det nationella provet i norska eller den 
traditionella skoluppsatsen överhuvudtaget, tenderar lärare att ha samma 
doxa till skillnad från andra texttyper.) Även Östlund-Stjärnegårdh (2002a, 
2002b) resonerar på liknande sätt. Gymnasielärarna i hennes undersökning 
talade om elevtexter som tunna, naiva, barnsliga eller pratiga. Ciolek Laerum 
(2009) skriver om kvalitet i elevtext och menar att den rådande synen på vad 
gott skrivande är påverkar bedömarnas syn på kvalitet i elevtext. Hennes 
studie av elevtexter i år 9 tyder också på att varje lärares doxa eller textsyn är 
betydelsefull vid bedömning. Trots att lärarna i studien utgick från samma 
kriterier kunde en och samma text bedömas som G, VG eller MVG, vilket 
enligt Ciolek Laerum (a.a.) tyder på att lärarna tolkade kriterierna på olika 
sätt, eller kanske till och med hade egna kriterier. Oavsett vilket, tycktes 
deras textsyn skilja sig åt. Berge (1988) skriver om textkvalitet som en rela-
tiv egenskap i en text, påverkad av sociokulturella villkor. Ett villkor som 
påverkar bedömningen är skolans textkultur (Berge, 2005). Textkulturen på 
grundskolan i Norge kännetecknas av öppenhet och ett betydligt spelrum för 
eleverna. I grundskolans examensprov betonas kommunikationen: en text 
som kommunicerar ska bedömas som en god text även om den innehåller 
brister (a.a., s. 42). 

Det finns behov av mer kunskap om förutsättningar för lärares möjlighet-
er att göra pålitlig bedömning av elevers skrivförmåga (Skar, 2013). Skars 
(a.a.) studie om tre gymnasielärares skrivbedömning, utifrån just detta be-
                                                      
10 Ciolek Laerum (2009) hänvisar till NU03 2004:68. 
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hov, har ett validitetsperspektiv. Syftet var att undersöka validiteten i be-
dömning av enskilda skrivuppgifter i relation till bedömningsinstrumentet 
och till de möjligheter att lära sig det aktuella området som undervisningen 
kan antas ha inneburit (s.11). Undersökningen handlar om vad lärare gör dels 
när de undervisar i skrivande, dels när de bedömer skrivande, och slutligen 
om relationen mellan undervisning och bedömning. Resultaten pekar på flera 
hot mot validiteten. I huvudsak handlar det om tre typer av hot: hot mot vali-
diteten i tolkningen av elevgensvar (elevtext), hot mot validiteten i använd-
ningen av tolkningar av elevgensvar och slutligen hot mot likvärdighet i 
bedömning (s. 189). Även Borgström (2012, 2014a, 2014b) har undersökt 
skrivbedömning utifrån begreppet skrivförmåga. Hans studieobjekt är gym-
nasieskolans nationella prov, och han argumenterar bland annat för vikten av 
att måldomänen (det sammanhang där skrivandet praktiseras) definieras till 
skolskrivande och inte till en tänkt domän utanför skolan, och att ett definie-
rat skrivkonstrukt eller skrivbegrepp (Evensen, 2010) kopplas till måldomä-
nen. Enkelt uttryckt innebär det att man definierar vad exempelvis en saga 
eller en recension i skolsammanhang innebär och vad man alltså kan kräva 
av en sådan text. Både Borgström (t.ex. 2014b) och Skar (2013) hänvisar till 
det norska Skrivehjulet (se t.ex. Evensen, 2010), en domänbeskrivning av 
skolskrivande som består av en schematisering av skrivsyften (t.ex. att på-
verka) och skrivhandlingar (t.ex. att utforska) inom domänen (Skar, 2013). 
Skrivehjulet beskriver återkommande situationer på ett sätt som är öppet för 
förekomsten av genrer men förutsätter dem inte. Detta gör att även om ele-
verna har begränsad tillgång till de etablerade genrer som finns utanför sko-
lan, har de tillgång till de grundläggande kommunikativa funktioner skrivan-
det fyller (Borgström, 2014b, s. 55–57).  

I Norge pågår nu ett projekt, det s.k. Normprosjektet, med mål att bidra 
till forskningsbaserad kunskap om vilken skrivkompetens som kan förväntas 
av elever på olika nivåer av utbildningssystemet. I en pilotstudie (Matre et 
al., 2011) undersöktes vilka gemensamma normer som kunde skönjas i 
skrivbedömning i början av år 5 och 8. Resultaten visar bland annat att för 
vissa delområden, till exempel stavning, finns en ganska god normöverens-
stämmelse, att för vissa områden, till exempel narrativ struktur, delas nor-
men delvis och att för vissa områden, som kommunikation och multimodali-
tet, finns enbart implicita normer (Normprosjektet, 2012). 

Även Davison (2004) lyfter fram vikten av en gemensam förståelse av in-
nebörden i skrivbegrepp eller kriterier. Han har jämfört skrivbedömning 
genomförd av tolv lärare individuellt och i grupp i Melbourne, Australien 
respektive Hong Kong, Kina. Lärarna i Melbourne har gemensamma krite-
rier (liknande Skolverkets betygskriterier) vilket lärarna i Hong Kong sak-
nar. Resultaten visar att de gemensamma kriterierna i Melbourne inte leder 
till att lärarna bedömer samma texter lika. Enligt Davison (a.a.) anger krite-
rierna inriktningen på läsningen av texterna, men vad en elev bedöms kunna 
blir en fråga om varje lärares tolkning av hur kriterierna ska användas. Ef-
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tersom lärarna i Hong Kong inte har några gemensamma kriterier bildar 
varje lärare en personlig uppfattning om vilket skrivbegrepp som ska bedö-
mas. Vissa lärare anser att grammatik är viktigast medan andra framhåller 
innehåll och struktur. Lärarnas bedömning är dock inte illegitim enligt Da-
vison (a.a.) trots att deras syn på vad som ska bedömas (Hong Kong) eller 
hur kriterierna ska tolkas (Australien) skiljer sig åt. Davison (a.a.) menar 
dock att lärare behöver utrymme för att diskutera innebörden i kriterier eller 
skrivbegrepp. 

2.2.4 Skrivuppgifter 
Skoluppgifter har en särskild karaktär som är lätt att identifiera (Lindberg, 
2003, s. 59). Skrivuppgifter som saga och recension är exempel på typiska 
skoluppgifter. 

Skrivuppgifter som innebär ett skönlitterärt skrivande uppskattas av ele-
ver i såväl grundskolan som gymnasiet (se t.ex. Norberg Brorsson, 2007; 
Parmenius Swärd, 2008). I Norberg Brorssons (2007) studie undersöktes två 
högstadieklassers arbete med olika skrivuppgifter i år 7 och 8. Båda klasser-
na arbetade med ett sagotema i år 7. Arbetet var tematiskt och syftade till att 
eleverna skulle få bekanta sig med de typiska genredragen och använda dem 
i sin egen saga. Gemensamt för klasserna var att eleverna uppskattade ar-
betsområdet. Några typiska elevomdömen från studien är: ”Sagan var rolig-
ast” och ”Berättelser är roligast” (s. 200). Den ena läraren lyfte också berät-
tandet som något som bör ha en framträdande roll i skrivundervisningen på 
högstadiet (s. 220). Vid en fråga i år 8 om vilka texter eleverna helst skulle 
vilja skriva, svarade de flesta ”berättelser eller en saga”, men några elever 
önskade även att bland annat skriva en recension av något de läst (s. 220). 
Vid sidan av berättande texter är just recensionen en vanlig skrivuppgift i 
skolan och utvecklas lätt till en formaliserad verksamhet (Bergman, 2007). 

 Recensionen angavs som det vanligaste sättet att arbeta med litteraturen 
av de 13 svensklärare på högstadiet som deltog i en intervjustudie om hur 
lärare i finlandssvenska skolor arbetar med litteraturen (Sjöblom, 2008). 
Ändå ställde sig flera av lärarna i undersökningen kritiska till recensionen 
och menade att den inte utvecklar elevernas läsning och att eleverna snarare 
skriver ett referat än en recension. Dessutom hittar eleverna ofta sina recens-
ioner på nätet eller utgår från baksidestexten, menade lärarna. Även Molloy 
(2008) tar i sin kritik mot recensionen som uppgift upp dessa aspekter och 
menar också att ett seriöst recensionsskrivande kräver en beläsenhet som 
eleverna sällan har (s. 194). Att lärarna ändå använder recensionen som upp-
gift beror på att den ingår i den skolgemensamma planeringen och är tack-
sam att använda vid läsning av olika böcker vid brist på klassuppsättningar, 
enligt lärarna i Sjöbloms (2008) studie. De lärare som inte var (lika) kritiska 
till recensionen menade att den är ”det klassiska en lärare tar till” (a.a., s. 
85). Den är också lätt att bedöma och används som en måttstock på elever-
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nas läsning. Recensionen används i de flesta fall snarare som en arbetsmetod 
än som en genre med en funktion (jfr fotnot 9). Och även om uppgiften heter 
recension handlar det ofta om att eleverna ska skriva en analys, tolkning, 
essä eller uppsats som ska bedömas. Detta leder också till att recensionen 
uppfattas som ett prov, det vill säga en text i vilken en färdighet ska bevisas. 
Vissa lärare uppgav att de leder in uppgiften på olika teman eller ger en fär-
dig mall som eleven ska hålla sig till. Någon lärare konstaterade också att 
recensionerna blir mycket bättre vid läsning av gemensam bok som bearbe-
tas tillsammans (a.a.).  

Det är krävande att vara recensent, skriver Garme som analyserat recens-
ioner skrivna av elever i år 6 (2010, s. 143ff; se även Molloy, 2008, s. 150). 
Nästan alla elever skrev till viss del om personskildringen i en pjäs de sett, 
men detta skymdes ofta av bedömningar av vad som var bra eller bäst vilket 
då blev det viktigaste i texten. Just denna fokusering på en bedömning av det 
som ska recenseras är en av anledningarna till att Molloy (2008) är kritisk till 
genren (s. 194).  

2.2.5 Studiens bidrag till forskningsfältet  
Forskningsöversikten visar att merparten av svensk forskning om skrivun-
dervisning och skrivbedömning rör gymnasieskolan, och min studie ger ett 
bidrag till forskningsfältet med kunskap om skrivundervisning och skrivbe-
dömning på högstadiet. Dessutom finns få studier som handlar om relationen 
mellan undervisning i och bedömning av skrivande och mig veterligen ingen 
som tar ett helhetsbegrepp om undervisning och bedömning på det sätt som 
min studie gör, och det är här som min studie främst utgör ett bidrag till be-
fintlig forskning. Om man enbart undersöker summativ bedömning har man 
inte tagit hänsyn till kontexten; hur läraren bedömer elevtexterna måste alltså 
ses i relation till bedömningshandlingar i undervisningen. När det gäller 
formativ bedömning, behövs studier med ett ämnesdidaktiskt fokus, vilket 
innebär att bedömningshandlingar måste ses i relation till de undervisnings-
praktiker de ingår i och i relation till institutionella mönster som påverkar 
praktiker. Med utgångspunkt i ett praktikbegrepp som ser praktiker som 
socialt, kulturellt och historiskt utvecklade och något som både upprätthålls 
och förändras över tid, får varje metod sin specifika innebörd i relation till de 
sammanhang där den används (jfr Murphy & Ivinson, 2005; se även An-
ward, 2005; Brookhart & Bronowicz, 2003).  
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3. Teori och centrala begrepp 

I detta kapitel redogörs för de teoretiska begrepp som ramar in studien och 
som används som analysverktyg. Undervisningen och bedömningen under-
söks som en social praktik, närmare bestämt som skriftpraktik (Barton, 
2007) och bedömningspraktik (Brookhart, 1997a). Skriftpraktiken kommer 
till uttryck i skrifthändelser (Barton, 2007) och bedömningspraktiken i be-
dömningshändelser (Brookhart, 1997a). Skrivdiskurser (Ivanič, 2004) an-
vänds som ett analysverktyg i studien. 

3.1 Skrifthändelse och skriftpraktik 
Begreppet skriftpraktik kan hänföras till New Literacy Studies (NLS), en 
forskningsinriktning baserad på idén att läsande och skrivande alltid är situe-
rade inom speciella sociala praktiker inom specifika diskurser (Gee, 1996). 
Literacy (i det följande litteracitet) kan beskrivas och förstås på många olika 
sätt, och inom NLS framhålls ekologi som en metafor som väl fångar be-
greppet (Barton, 2007). Litteracitet formas av miljön och vi tillägnar oss den 
form av litteracitet som tjänar syftet i ett speciellt ”ekosystem”, exempelvis 
skolan. Centralt utifrån detta sätt att definiera litteracitet är socialt situerade 
praktiker: “Literacy is a social activity and can best be described in terms of 
people’s literacy practices which they draw upon in literacy events.” (a.a., s. 
35). Literacy events (i det följande skrifthändelser) är händelser där det 
skrivna ordet på något sätt har en roll; exempelvis kan det handla om att 
människor talar om text (Barton & Hamilton, 2000; Karlsson, 2002). Hän-
delserna är episoder som kan observeras och som formas av praktiker (Bar-
ton & Hamilton, 2000, s. 8). Literacy practice (i det följande skriftpraktik) 
definieras som ”common patterns in using reading and writing in a particular 
situation” (Barton, 2007, s. 36). Det är dock ett abstrakt begrepp, och inget 
man kan observera, då det också innefattar värderingar, attityder, känslor och 
sociala relationer (Barton & Hamilton, 2000, s. 7). Även människors medve-
tenhet om litteracitet och litteracitetsdiskurser inkluderas i denna förståelse 
(Barton & Hamilton, 1998, s. 6). Tusting (2000) som skriver om ”time as an 
important element of literacy practices” (s. 35) påpekar att det finns en risk 
att dessa praktiker blir betraktade som rigida på grund av sina strukturella 
mönster. Händelserna som bildar dessa mönster är istället dynamiska och 
föränderliga över tid, trots att de också är regelbundna (a.a.).  
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Enligt detta synsätt är litteracitet något som återfinns i den mänskliga in-
teraktionen, snarare än hos individerna såsom en dekontextualiserad kognitiv 
förmåga: 

From this perspective, literacy is located in interactions between people, ra-
ther than being a decontextualized cognitive skill – an activity, rather than just 
an internal attribute (Barton, 2007, s. 52). 

 
Litteracitet synliggörs i aktiviteter, och forskningsintresset bör riktas mot 
aktiviteterna, skrifthändelserna, i deras naturliga miljö. Interaktionen är en 
viktig del av aktiviteterna och ger förutsättningar för förändring över tid (jfr 
Tusting ovan). Texter har en avgörande roll i dessa händelser och bör därför 
också inkluderas i studierna (Barton et al., 2000). Enligt Barton (2000) är 
skrifthändelser lätta att identifiera och så konkreta att de till och med kan 
fotograferas. 

I studien används Ivanič (2004) modell med skrivdiskurser som ett ana-
lysverktyg. Även i den modellen är skrifthändelse ett viktigt begrepp och 
definieras på följande sätt: 

/---/ refers to the observable characteristics of the immediate social context in 
which language is being used, including the purposes for language use, the 
social interaction, the particulars of time and place (s. 223). 

 
Ivanič (2004) definition verkar vara vidare än den som ges av exempelvis 
Barton (2007), då hon i en tidigare text (Ivanič, 1998) skriver att en händelse 
kan involvera en eller flera texter. Som ett exempel på en händelse ger hon 
skrivandet av en examinationsuppgift vilken inkluderar själva texten som ska 
skrivas men också anteckningar, böcker och artiklar. Aktiviteterna kring de 
olika texterna benämner hon sub-events (Ivanič, 1998, s. 63). I ett klassrum 
pågår skrifthändelser så gott som oavbrutet. Kortare skrifthändelser kan ingå 
i större eller i kedjor av skrifthändelser (Barton & Papen, 2010, s. 12). Min 
beskrivning av en skrifthändelse utgår från varje text så att jag oftast valt att 
inkludera flera eller alla aktiviteter kring en och samma text, exempelvis 
”PowerPoint-presentation om sagor. Genomgång, eleverna skriver av” (se 
Bilaga 3). Denna skrifthändelse utgår alltså från PowerPoint-presentationen 
och alla aktiviteterna kring den inkluderas. En sådan skrifthändelse skulle 
kunna delas in i flera kortare händelser, exempelvis ”titta på en bild i ppt-
presentationen; lyssna på lärarens genomgång av en bild i ppt-
presentationen; skriva av texten i en bild i ppt-presentationen” (jfr Daniels-
son, 2011). Å andra sidan skulle hela sagoarbetet kunna betraktas som en 
skrifthändelse enligt Ivanič (1998) sätt att beskriva examinationsuppgiften. 
Den beskrivning jag valt, det vill säga att inkludera ett antal eller alla aktivi-
teter kring en text, är den mest praktiska och funktionella för min studie, då 
skrifthändelsen används som en utgångspunkt. Trots sin komplexitet blir då 
skrifthändelsen en konkret utgångspunkt (jfr Shaswar, 2014).  
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3.1.1 Skrivdiskurser  
Litteracitet, som den betraktas i föreliggande studie, handlar alltså inte bara 
om att läsa och skriva utan om att kunna tänka, tala och agera och på så sätt 
ingå i en diskurs, och att inom denna diskurs kunna visa upp sina kunskaper 
och färdigheter i tal och skrift (jfr Ask, 2007, s. 13; se även Barton & Hamil-
ton, 1998, s. 6). Som nämndes ovan används alltså Ivanič (2004) modell med 
sex skrivdiskurser som ett analysverktyg i studien. Beskrivningen av mo-
dellen nedan utgår ifrån Ivanič (2004) när ingen annan hänvisning görs. Be-
skrivningen av diskurserna kompletteras dessutom med annan skrivdidaktisk 
forskning (jfr Palmér, 2013), då med sedvanliga hänvisningar.  

Ivanič har i en meta-analys av teori och forskning om skrivande och 
skrivpedagogik identifierat sex diskurser som handlar om gestaltning av 
föreställningar och praktiker, inklusive bedömningspraktiker, i relation till 
skrivundervisning. Ivanič utgångspunkt är en helhetssyn på språket vilken 
innebär att textuella aspekter är oskiljaktiga från mentala och sociala (s. 
222). Hon förklarar detta synsätt med en bild med fyra lager: i mitten finns 
texten omgiven av kognitiva processer som i sin tur omges av skrifthändel-
sen. Det yttersta lagret är den sociokulturella och politiska kontexten, till 
exempel styrdokumentens betydelse (s. 223). I föreliggande studie undersöks 
framför allt lager 1 och 3: texten och skrifthändelsen. Även kontexten, det 
fjärde lagret, ägnas viss uppmärksamhet. Lager 2, det vill säga de kognitiva 
processerna, ingår inte i undersökningen.                            

Ivanič utgår ifrån Gees (1996) definition av diskurs:  

/---/ a socially accepted association among ways of using language, other 
symbolic expressions, and ”artifacts”, of thinking, feeling, believing, valuing, 
and of acting which can be used to identify oneself as a member of a socially 
meaningful group (Gee, 1996, s. 131). 

 
Ivanič definition av skrivdiskurser utifrån ovan är: 

/---/ constellations of beliefs about writing, beliefs about learning to write, 
ways of talking about writing, and the sorts of approaches to teaching and as-
sessment which are likely to be associated with these beliefs (Ivanič, 2004, s. 
224). 

 
De olika diskurserna kännetecknas av olika föreställningar om skrivande och 
om att lära sig att skriva. Metoder för skrivundervisningen är också varie-
rande i de olika diskurserna, liksom bedömningskriterierna. De olika diskur-
serna betonar också olika ”språklager” (se ovan). Även om man ofta kan 
identifiera en dominerande diskurs, är det vanligt att en praktik samtidigt har 
inslag av flera diskurser (s. 226–227). Gymnasieskolans nationella prov (Lpf 
94 och Gy11) kan exempelvis betecknas som ”skrivdidaktiska hybrider” 
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med tanke på att man där kan se spår av flera diskurser, enligt Palmér (2013, 
s. 58) vars analys av de nationella proven bygger på Ivanič skrivdiskurser. 

I färdighetsdiskursen (a skills discourse) fokuseras det innersta lagret: den 
skrivna texten i en språklig mening. Skicklighet i skrivande bestäms av kor-
rektheten på bokstavs-, ord-, menings- och textnivå, och bedömningen är 
följaktligen inriktad på noggrannhet och exakthet. Den explicita undervis-
ningen som ska hjälpa eleverna att reproducera vad läraren går igenom hand-
lar om korrekt skrivande för hand, stavning, skiljetecken, meningsbyggnad 
och grammatik. Skrivande betraktas som en särskild färdighet skild från 
läsning (s. 227ff). I Randahls (2011) studie med Ivanič modell som analys-
verktyg kom en bärande färdighetsdiskurs till uttryck i att eleverna i första 
hand skulle använda ett korrekt skriftspråk.  

Även kreativitetsdiskursen (a creativity discourse) fokuserar på den 
skrivna texten men också på nästa lager, skrivandets mentala processer. In-
tresset riktas mot innehåll och stil snarare än textens språkliga form. Skri-
vande behandlas som en värdefull aktivitet i sig: en författares kreativa hand-
ling utan någon social funktion förutom att intressera eller underhålla en 
läsare. Denna syn på skrivande har sitt ursprung i föreställningen om littera-
turläsning som lustfyllt och njutbart. Skrivundervisningen är troligen nära 
förknippad med läsundervisningen, och elever antas lära sig att skriva genom 
att läsa och skriva så mycket som möjligt, helst om ämnen som intresserar 
och engagerar dem. Bedömningens huvudfokus handlar om hur väl budskap 
och innehåll engagerar mottagaren. En personlig stil och textens litterära 
kvaliteter uppmuntras (s. 229ff).  

Kreativitetsdiskursen med berättelsen i centrum har av tradition en stark 
ställning i grundskolans senare år (se t.ex. Randahl, 2011). Randahls (a.a.) 
studie rör elever i gymnasiets första årskurs, och kreativitetsdiskursen är, 
tillsammans med färdighetsdiskursen, dominerande hos eleverna, trots att 
lärarna positionerar sig i andra diskurser. Parmenius Swärd (2008) skriver 
om kreativt respektive expressivt skrivande. Det förra är enligt henne något 
att sträva efter, då det bland annat kan leda till autentisk kommunikation. 
Kreativt skrivande handlar om att se språk och text som objekt för kunskaps-
innehåll och kunskapsutveckling och att det i detta möte uppstår en kreativ 
dynamik. Parmenius Swärd (a.a.) påpekar att detta inte ska förväxlas med en 
”expressivitetsdiskurs” med målet att kommunicera och uttrycka det intima 
och personliga, vilket enligt henne inte bör vara målet med skrivande i det 
offentliga rummet (s. 234). Ivanič kreativitetsdiskurs har likheter med det 
expressiva skrivandet enligt ovan, då hon skriver om ”creative self-
expression” och att skrivandet inom denna diskurs alltså inte har någon soci-
al funktion förutom att intressera och underhålla en läsare (s. 229–230). 

Nästa diskurs, processdiskursen (a process discourse), betonar antingen 
den mentala (lager 2) eller den praktiska processen (lager 3) av skrivande, 
eller båda. Eleverna ska lära sig att komponera en text. Skrivande ses både 
som ett redskap att få syn på och formulera sina tankar med och som ett 
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hantverk. Det viktiga är att skapa idéer, planera, skissa, arbeta med återkopp-
ling på olika sätt, revidera och redigera. Ivanič ifrågasätter möjligheten att 
bedöma dessa aspekter av skrivande, det vill säga processen. Det enda krite-
riet skulle kunna vara: ”leder till bra produkt”, då målet även i denna diskurs 
är en god produkt (s. 232). Hertzberg och Dysthe (2012) skriver om process-
skrivningens ställning i framför allt Norge. Bakgrunden är Applebee och 
Langers (2006) påstående att processkrivning sedan 1992 varit den ”kon-
ventionella visdomen” (the conventional wisdom), med andra ord den all-
mänt accepterade pedagogiken i skrivundervisningen, i USA. I Norge kom 
processorienterad skrivpedagogik in i skolan som ett gräsrotsfenomen under 
senare delen av 1980-talet (a.a.). Hertzberg och Dysthe skriver: 

I denne pedagogiken legges det vekt på å undervise i skrivning gjennom faser 
som førskrivning, utkast, respons og omarbeiding. Rent ideologisk er pedago-
gikken forankret i et læringsyn der læraren er tilrettelegger og veileider, og 
der elevene er ressurspersoner for hverandre. Skrivning ses på som et viktig 
ledd i elevens identitetsutvikling, og skrivningens rolle som middel til re-
fleksjon og læring fremheves. (a.a., s. 59) 

 
Enligt Hertzberg och Dysthe (a.a.) kunde man i slutet av 1990-talet i Norge 
få ett intryck av att processkrivningen var på väg bort. Många lärare menade 
att pedagogiken var alltför omständlig och resultaten inte tillräckligt gi-
vande. Dock hänvisar Hertzberg och Dysthe (a.a.) till en studie från samma 
tid som visade att en stor del av lärarna enligt egen utsago använde delar av 
processen i sin undervisning. Majoriteten av lärarna uppgav att de använde 
idéfasen, responsgrupper och lärarrespons. Dessa olika delar har hängt sig 
kvar på olika sätt till idag. På senare tid har bedömning fått ökat fokus och 
därmed även kamrat- och självbedömning, vilka korresponderar med pro-
cesskrivningens grundtankar. Även den australiensiska genrepedagogiken11 
(se t.ex. Rose & Martin, 2012) är enligt Hertzberg och Dysthe (2012) pro-
cessorienterad. Processkrivningen har ändrat karaktär sedan 1980-talet men 
grundtanken lever kvar. Även i Norge är processkrivning alltså allmänt ac-
cepterad pedagogik, trots att termen inte gärna används av lärarna (som i 
intervjuer säger att processkrivning är en förlegad metod). Också i Sverige 
har processdiskursen haft stort inflytande över såväl skrivforskning som 
klassrumsarbete (Ciolek Laerum, 2009; Holmberg & Wirdenäs, 2010; Nor-
berg Brorsson, 2007; se även Strömquist, 1989, 1993, 2007; Nordmark, 
2014, s. 35–50). I en rapport från 1990-talet skrivs att processkrivandet i 
skolan spridit sig ”nästan som en väckelserörelse bland lärarna under 1980-
talet” (Lindblad, 1991, s. 77). Processtanken har även påverkat de nationella 
provens konstruktion genom att man försökt skapa förutsättningar för ”rim-
lig förberedelse” (Garme, 2002, s. 11). Enligt Blåsjö (2010) tycks dock pro-
                                                      
11 I beskrivningar av denna pedagogiska inriktning används flera olika beteckningar: Sydney-
skolan, genrepedagogik, educational linguistics, genreskolan (Varga, 2014, s. 27). 
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cesskrivandet inte ha slagit igenom i skolorna i Sverige. Hon nämner som en 
tänkbar förklaring att varken lärare eller elever haft tillräckliga verktyg för 
att ge konstruktiv respons. Lärarna har ofta fått uppfattningen att man ska 
uppmuntra hellre än anmärka, och när det gäller eleverna saknar de ofta be-
grepp för att tala om hur texten är uppbyggd (a.a.). Strömquist (1993, 2007) 
skriver att processorienterad skrivpedagogik inte är en metod utan snarare en 
grundsyn som kan leda till olika arbetssätt (s. 40). Hon ser skrivandet som en 
mental process som innefattar olika faser som att man analyserar, samlar 
stoff, sorterar, planerar, formulerar och bearbetar. Dessa är inga stegvisa 
faser utan pågår ofta samtidigt (Strömquist, 1989, s. 30ff). Enligt Björk och 
Blomstrand (1994) kan processorienterad skrivpedagogik beskrivas som en 
paraplyterm för olika metoder men med en kognitiv och holistisk snarare än 
en atomistisk syn på språk och skrivande.  

Ivanič beskrivning av processdiskursen är snävare än den processoriente-
rade skrivpedagogik som representanter för andra skrivteorier beskriver 
(Palmér, 2013). Enligt Ivanič sätt att se utgörs processdiskursen endast av 
den kognitivt inriktade skrivforskningen, medan hon placerar den funktion-
ellt inriktade skrivforskningen i diskursen om sociala praktiker (a.a.). Inom 
den australiensiska genrepedagogiken (Martin & Rose, 2008) har man tagit 
ställning mot en form av processorienterad skrivpedagogik, ”expressiv 
skrivpedagogik” (Holmberg, 2008, s. 1; se nedan), som utvecklats i Austra-
lien, men de inslag som kritiseras förs av Ivanič till kreativitetsdiskursen. 
Kritiken handlar bland annat om att eleverna främst skriver berättelser och 
därmed inte förbereds för ämnesövergripande skrivande (Palmér, 2013). 
Ivanič kommenterar begreppsförvirringen när hon skriver om kreativi-
tetsdiskursen: 

The views about writing and learning to write, and the teaching and assess-
ment practices described in this section are sometimes, confusingly, referred 
to as ”process writing” or ”the process approach”. I have categorized them 
here as ”creative self-expression” in order to distinguish them from views and 
approaches which focus on the practical processes of writing (s. 230). 
 

Den fjärde diskursen, genrediskursen (a genre discourse), fokuserar på skri-
vande som produkt men fäster uppmärksamheten på vilka sätt produkten 
skapas av händelsen den är en del av. Det viktigaste är att texter varierar 
språkligt beroende på syfte och kontext. Skribenten ska som deltagare kunna 
gå in i olika språkhändelser där texterna formats av sina sociala sammanhang 
(Liberg, 2009, s 18). Skickligt skrivande är inte bara korrekt skrivande utan 
skrivande som är språkligt ändamålsenligt. Detta bedömningskriterium är 
dock problematiskt, menar Ivanič, då man kan fråga sig vems normer för 
ändamålsenlighet som ska gälla. Genrediskursen spänner över tre språklager: 
texten, de mentala processerna och språkhändelsen. Explicit undervisning 
ses i denna diskurs som det bästa sättet att lära sig, även om det anses möj-
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ligt att lära sig även implicit. Eleverna konstruerar, snarare än komponerar, 
en text utifrån en mall de får lära sig. Fokus i undervisningen ligger på ”po-
werful genres”, det vill säga texttyper vilka associeras med framgång inom 
bland annat utbildning (s. 233). Genrediskursens praktiska tillämpning har 
väckt starka, såväl positiva som negativa, reaktioner, skriver Ivanič. Det 
positiva handlar om att undervisningen inom genrediskursen är logisk, sys-
tematisk och jordnära, medan de negativa rösterna beskyller den för att vara 
preskriptiv, statisk och enkelspårig (s. 234). Holmberg (2008) skriver om två 
genrepedagogiska teorier: nyretorik och Sydneyskolan. Det gemensamma 
för dessa är att båda två tar avstånd från den expressiva skrivpedagogikens 
ensidiga värdering av kreativt och personligt skrivande (detta motsvaras av 
kreativitetsdiskursen i Ivanič modell; se ovan) och istället framhäver skri-
vandets sociala aspekter. De tar också avstånd från en statisk genreuppfatt-
ning som inom skolans praktik ofta gått hand i hand med en auktoritär 
undervisning om genrers formella krav (jfr Hoel, 2001). 12 Ivanič beskrivning 
av genrediskursen ligger närmare Sydneyskolan än nyretoriken (jfr Palmér, 
2013), vilket innebär en betoning på språkliga drag. 

Skrifthändelsen, det vill säga lager 3 i Ivanič språkmetafor, har en mycket 
större betydelse i diskursen om sociala praktiker (a social practices di-
scourse) än i process- eller genrediskursen (s. 234). Inom NLS beskrivs litte-
racitet som en integrerad del av sociala händelser och praktiker, snarare än i 
termer av förmågor och kompetenser (Maybin, 2000). Principen är att de 
lärande så mycket som möjligt måste vara involverade i meningsfulla, situe-
rade aktiviteter som kräver skrivande för att nå målen. Lärarens roll är att 
identifiera situationer som innehåller en hög grad av autentisk kommunikat-
ion, snarare än att undervisa explicit (även om det också förekommer). Detta 
kan vara svårt att uppnå i skolan, skriver Ivanič, men å andra sidan är klass-
rummen i sig själva sociala scener och erbjuder möjligheter till meningsfull 
kommunikation. Elever lär sig genom att delta därför att de identifierar sig 
med andra som deltar i praktiken (s. 234ff).  

Vad som räknas som skickligt skrivande är hur effektivt man når sociala 
mål, vilket kan ses i vilka följder skrivandet har, inklusive dess effekter på 
andra människor. I vardagslivet är människor bara intresserade av hur de når 

                                                      
12  Trots dessa likheter skiljer sig teoriernas genreuppfattningar åt, enligt Holmberg (2008). I 
nyretorisk forskning förstås genre som social handling i återkommande retoriska situationer. 
Inom nyretorisk forskning finns olika åsikter om värdet av explicit genreundervisning, medan 
inom Sydneyskolan finns en mer odelat positiv värdering av sådan undervisning. Sydneysko-
lan utmärks också av att man introducerar olika varianter av systemisk-funktionell grammatik 
som ett metaspråk för skolans textsamtal, och synen på genre är alltså språklig, snarare än 
social. En annan skillnad är vad som kallas genrer inom de olika teorierna. Sydneyskolans 
genredefinition tillämpas för att ringa in ett antal grundläggande framställningsformer som 
beskrivning, berättelse, förklaring, instruktion osv., medan t.ex. kåseri, polisrapport, insändare 
och recept skulle kallas genrer inom nyretoriken, eftersom de är typer av texter som kan för-
stås som sociala handlingar (Holmberg, 2008, s. 1-2).  
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sina mål med skrivandet (som kan vara att göra bra intryck genom korrekt-
het), och inte av kvalitetsbedömning för dess egen skull. I skolan kan det 
dock vara svårt att ha effektivitet som bedömningskriterium, då bedömning 
sker i dekontextualiserade situationer. ”Effektivitet” tenderar att ersättas av 
andra kriterier i pedagogiska bedömningspraktiker. Denna tendens kan dock 
enligt Ivanič motverkas av portföljbedömning och andra metoder som inbe-
griper elevers egna uppfattningar (s. 237).  

Skrivande betraktas i diskursen om sociala praktiker som ett sätt att lära 
sig och att visa sin kunskap, även i andra ämnen än just skrivande. Under-
visningen går ut på att visa och gestalta olika sätt att ingå i olika språkprakti-
ker både i och utanför skolan (Liberg, 2009). Att positionera sig i denna 
diskurs kan enligt forskning visa sig exempelvis i ett tidningsprojekt där 
eleverna tillsammans ska skriva en tidning med specifik politisk åskådning 
och lära sig att tänka och arbeta som journalister (Randahl, 2011). Ett annat 
exempel är att elever skriver insändare som skickas in till tidningar (Holm-
berg & Wirdenäs, 2010). Gymnasieskolans nationella prov (Lpf 94 och 
Gy11), där elever låtsas skriva exempelvis för en tidning, kännetecknas en-
ligt Palmér (2013) av en funktionell skrivsyn och kan placeras i diskursen 
om sociala praktiker, om än i utkanten. Modifieringen handlar om att diskur-
sen om sociala praktiker (och NLS) starkt betonar kontextbundet skrivande, 
vilket ett nationellt prov knappast utgör (a.a.).  

Den sociopolitiska diskursen (a sociopolitical discourse) förekommer ofta 
i samband med den förra, då den också berör skrivandets kontext. Denna 
diskurs fokuserar dock på en bredare och snarare politisk aspekt av kontext. 
Skribenter anses inte helt fria att välja hur de ska representera världen, hur 
de ska representera sig själva, vilka sociala roller de ska välja, eller hur de 
ska tilltala sina läsare när de skriver, utan detta är till viss grad bestämt av 
den sociopolitiska kontext som de skriver i. Moderna versioner av denna 
socialkonstruktionistiska syn är dock inte lika deterministiska som det kan 
förefalla utan inkluderar också en syn på skribenten som en social agent, fri 
att välja diskurser och genrer som inte är de mest framträdande i kontexten, 
och att bidra till en diskursiv och social förändring. En kritisk medvetenhet 
är kännetecknande för denna diskurs: Varför ser diskurser och genrer ut som 
de gör? Vad har skapat dem?  

Idén om bedömning är oförenlig med denna diskurs eftersom vad som an-
ses som skickligt skrivande beror på vem som bedömer, och i vems intresse 
(s. 237ff). Kunskaper som läsande och skrivande är inte statiska till sin ka-
raktär utan utvecklas i takt med att teknologier och andra förutsättningar i 
samhället förändras (Säljö, 2008, s. 15). Hur exempelvis läskunnigheten 
definierats i Sverige varierar från mitten av 1800-talet då läsförmågan var 
begränsad till vissa kända religiösa texter och handlade kanske lika mycket 
om minneskunskaper, till senare delen av 1800-talet då läsförmågan omfat-
tade läsning av olika slags texter som dessutom kunde vara okända. I mitten 
av 1900-talet höjdes förväntningarna ytterligare, då allmänheten förväntades 
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kunna förstå komplex information och även omsätta den i handling (a.a., s. 
15ff). Denna syn på läsande är fortfarande central och syns, men bara delvis, 
i läroplanens (Lgr11) skrivningar om läsförmåga, vilka även representerar ett 
äldre synsätt med läsande som moralisk och mental träning (Liberg et al., 
2013). 

 Maktaspekter är alltså viktiga i den sociopolitiska diskursen. Kanske kan 
skrivande bedömas utifrån kriterier som exempelvis handlar om i vilken grad 
det bidrar till att upprätthålla jämlikhet bland deltagarna i den skrivna kom-
munikationen, även om sådana kriterier inte kan sättas upp i ett betygs-
system (marking scheme) eftersom de är subjektiva, skriver Ivanič (s. 239). I 
skolan bestäms som bekant kriterierna av läroplaner som anger vilken skol-
politisk diskurs som råder (Selander & Kress, 2010, s. 75).  

En undervisningspraktik där alla sex diskurserna förekommer, och där-
med ett beaktande av de fyra språklagren, bidrar till att göra skrivundervis-
ningen allsidig, menar Ivanič, även om det inte är helt oproblematiskt att 
kombinera vissa av diskurserna (s. 241). Det mest realistiska enligt Ivanič är 
att man finner kanske två dominerande diskurser under en undervisnings-
sekvens. En elev kan dock, i bästa fall, komma i kontakt med alla diskurser-
na under sina skolår (s. 241). I föreliggande studie görs ett nedslag i en lära-
res praktik i samband med två skrivuppgifter och jag kan därmed endast 
uttala mig om en begränsad del av praktiken och en ännu mer begränsad del 
av elevernas skolgång. Icke desto mindre kan jag utifrån mina data diskutera 
vilka konsekvenser en eventuell begränsad eller allsidig förekomst av dis-
kurser förefaller få i en lärares praktik. 

Ivanič skriver att modellen lämpar sig som ett analytiskt verktyg för kod-
ning av intervjudata där lärare talar om sin praktik och för kodning av obser-
vationsdata från lärares pedagogiska praktiker. Forskningsresultat från 
främst anglosaxiska länder visar att lärares undervisning kan relateras till 
olika diskurser på sätt som ibland löser upp och ibland upprätthåller spän-
ningar och motsägelser mellan dem (s. 240). Min undersökning bidrar till att 
belysa vilka eventuella spänningar eller motsägelser mellan diskurser som 
finns i en svenskämnespraktik. Ivanič skriver om writing teachers och även 
om Ivanič skriver att modellen också kan användas för en analys av läsande 
eller av en litteracitetsundervisning där läsande och skrivande integreras (s. 
240), bygger modellen på studier av praktiker där skrivande är i fokus. I 
föreliggande studie används modellen för en analys av skrift- och bedöm-
ningshändelser som förbereder eleverna för en skrivuppgift eller som ingår i 
bedömningen av de färdiga texterna.  

3.2 Bedömningshändelse och bedömningspraktik 
Ivanič (2004) modell med skrivdiskurser innehåller visserligen skrivningar 
om bedömning, men inom fyra av sex diskurser ifrågasätter Ivanič (a.a.) 
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bedömningskriterierna, antingen så som de kommer till uttryck i praktiken, 
eller möjligheten att ha diskursadekvata bedömningskriterier i en skolpraktik 
(se ovan). Dessutom tycks Ivanič (a.a.) först och främst avse summativ be-
dömning. Hon ifrågasätter möjligheten att bedöma processinriktade, det vill 
säga formativa, aspekter av skrivande utan att även bedöma produkten (s. 
231–232), vilket är en bedömning hon gör på empirisk grund.  

För att kunna analysera lärarens bedömning utifrån den vidare syn på be-
dömning som min studie har, kompletteras analysverktyget med delar av 
Brookharts (1997a) ramverk. Brookharts teori bygger på Stiggins och Con-
klins (1992) teori om classroom assessment environment (här översatt till 
bedömningspraktik) som en viktig del av klassrummets atmosfär och elevers 
möjligheter att lära sig. Det finns en likhet mellan begreppet environment här 
och begreppet ecology som Barton (2007) använder för att beskriva littera-
citet. Båda syftar på socialt situerade praktiker som kommer till uttryck i 
”händelser”. Barton (a.a.) talar om skrifthändelser och Brookhart (1997a) om 
classroom assessement events (här översatt till bedömningshändelser). På 
samma sätt som skriftpraktiken kan observeras i skrifthändelser, utspelar sig 
bedömningspraktiken i upprepade bedömningshändelser vilka förklaras på 
följande sätt: 

Students are given specific expectations for particular assessments each time a 
particular assessment task is assigned, and they experience the degree to 
which they meet those expectations and the related feedback; these instruc-
tional segments can be called classroom assessment events (Brookhart, 
1997b). 

 
Bedömningshändelserna varierar i omfattning och innefattar summativ be-
dömning och sådan formativ bedömning som eleven enligt egen utsago upp-
fattar som en utvärdering av graden av måluppfyllelse. Flera bedömnings-
händelser kan förekomma samtidigt och mindre bedömningshändelser kan 
inrymmas i större (Brookhart, 1997a, s. 167). Lärarobservationer, som ele-
ven inte säger sig uppfatta som bedömning, exempelvis spontan bedömning 
av elevsvar vid undervisningen, betraktas inte som bedömningshändelser i 
Brookharts undersökningar (Brookhart et al., 2006). Sådan bedömning 
benämner Brookhart (1997a) bedömningsaktivitet:”Instruction itself is 
fraught with assessment activity” (s. 162). Enligt Brookhart (a.a.) genomsy-
rar bedömning vanligen undervisningens alla faser (s. 162). 

Brookharts (1997a) ramverk, som först skapades utifrån litteraturstudier 
men sedan prövats empiriskt13 och reviderats, innehåller både en psykologisk 
och en social aspekt. Den psykologiska aspekten har varit viktig då teorin 
använts för att studera bedömningspraktikens påverkan på individuella ele-
vers uppfattningar om motivation och ansträngning. Den sociala aspekten 
                                                      
13 Brookhart & DeVoge, 1999; Brookhart & Durkin, 2003; Brookhart & Peretin, 2002; 
Brookhart, 2004. 
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behövs eftersom klassrumsbedömning är beroende av kontextuella villkor. 
Även ”samma” bedömning blir olika i olika klassrum, beroende på under-
visningen (Brookhart & Bronowicz, 2003). Inom en undervisningssekvens 
får elever vanligen utföra olika uppgifter, både för att lära sig och för att bli 
bedömda. Dessa uppgifter bör idealt hänga ihop, och det är av intresse att 
undersöka till vilken grad de gör det (Brookhart, 1997b). Klassrumsbedöm-
ning (till skillnad från extern bedömning)14 är den bedömningsform som har 
de största långsiktiga konsekvenserna för eleverna (Brookhart et al., 2006). 
Utifrån den bildar eleverna sin förståelse av måluppfyllelse och lärande i 
varje disciplin, av sin självbild som ”den lärande” och av valen för sitt fram-
tida lärande. Förståelsen av en lärares bedömningspraktik, en viktig kunskap 
för eleverna, växer fram utifrån de olika bedömningshändelserna som ele-
verna är med om (a.a.). Eleverna uppfattar både lärarens bedömningspraktik 
och de enskilda bedömningshändelserna (Brookhart & Durkin, 2003).  

Brookhart har använt teorin i intervjustudier som undersökt elevers upp-
fattningar om bedömning i olika ämnen. Därför har bedömning som elever 
inte sagt sig uppfatta uteslutits i Brookharts undersökningar. Min studie byg-
ger på observationer, vilket gör att även sådan bedömning som elever (eller 
lärare) kanske inte skulle beskriva som bedömning kunnat inkluderas. Det 
handlar om bedömning som är relaterad till klassrumskommunikationen, 
exempelvis frågornas relation till kunskapsinnehållet och bedömning av 
elevsvar (jfr avsnitt 2.2.1 om formativ bedömning). 

Kommunikationen i ett klassrum innehåller även bedömning av exempel-
vis elevers beteende. I min studie är intresset dock riktat mot bedömning av 
kunskaper, och begreppen bedömningspraktik och bedömningshändelse 
avser enbart bedömning av kunskaper i ämnet svenska.  

                                                      
14 I Sverige förekommer extern bedömning i mindre utsträckning än i de anglosaxiska länder-
na. I anslutning till införandet av Lgr11 har dock fler nationella prov införts i Sverige. 
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4. Material och metod 

För att kunna undersöka undervisning och bedömning i samband med skriv-
uppgifter har arbetet med två undervisningsavsnitt följts, med fokus på 
skrift- och bedömningshändelser. Intresset riktas alltså mot aktiviteterna, det 
vill säga det eleverna och läraren gör, och framför allt kommunikationen 
kring aktiviteterna.  

Studien är en klassrumsstudie, och metoden kan närmast betecknas som 
deltagande observation (Bryman, 2011). Studier med kvalitativa metoder 
handlar om hur man karaktäriserar eller gestaltar beskaffenheten hos något 
(Larsson, 2005, s. 2); i denna studie gestaltas skrift- och bedömningsprakti-
ken i ett svenskklassrum. I det här kapitlet presenteras först deltagande lärare 
och klass och här ges också en materialöversikt. Därefter beskrivs datapro-
duktion15  och analysmetoder. 

4.1 Deltagande lärare och klass 
 
Studiens metoder för dataproduktion testades vid en pilotstudie och samma 
lärare som deltagit i pilotstudien valde att även delta i huvudstudien. Urvalet 
kan betecknas som bekvämlighetsurval (Bryman, 2011, s. 194). Tre skolor i 
den aktuella kommunen tillfrågades inför pilotstudien och den lärare som 
först tackade ja blev vald. Skolan är en fyrparallellig högstadieskola belägen 
i en villaförort.  

Läraren, som har en utbildning som 4–9-lärare i engelska och svenska och 
också undervisar i dessa ämnen, hade vid tiden för studien arbetat i tolv år. 
Klass 7e (fingerad beteckning) består av 32 elever, men två elever deltar inte 
i svenskundervisningen utan läser svenska som andraspråk. I svenskgruppen 
är det tjugo pojkar och tio flickor. En tredjedel av eleverna har annat mo-
dersmål än svenska. 

Eleverna har fått fingerade namn. Läraren kallas läraren eller hon. Detta 
är ett medvetet val för att poängtera att intresset inte riktas mot läraren som 
individ utan mot den historiskt situerade praktiken vilken formats av institut-
ionella faktorer och vilken hon representerar (jfr Barton &Hamilton, 2000).  
                                                      
15 Jag väljer att använda termen dataproduktion istället för datainsamling, då forskarens delta-
gande i praktiken påverkar data.  
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4.2 Material 
Tabell 1 visar omfattningen av det producerade materialet. Klassrumsobser-
vationerna som både videofilmats och spelats in på diktafon utgör det viktig-
aste materialet tillsammans med de så kallade observjuerna (se 4.2.2) som 
videofilmats. Dessutom används de elevtexter som läraren bedömer i sam-
band med observjuerna som kompletterande material.  
Tabell 1. Det producerade materialet. 

Klassrumsobservationer  15 h 
Observjuer 2 h 10 min 
Bedömningsmallar (saga och recension)  60 A4 
Lokala pedagogiska planeringar    2 A4 
Instruktioner till skrivuppgifter   2 A4 
Mallrecension   2 A4 
Lektionsplaneringar  19 A4 
Övningsuppgifter  14 A4 
E-post från klassens mentor      1 
PowerPoint-presentation 12 bilder 
En saga och skriftliga frågor 10 A4 

4.2.1 Observationer och transkriptioner 
Den första undervisningssekvens som observerades var klassens första 
skrivuppgift, en saga, under höstterminen i årskurs 7. Detta var i samband 
med att den aktuella klassen fick sina första betyg. Det var också första 
gången läraren satte betyg i årskurs 7 och dessutom utifrån en ny läroplan 
(Lgr11) och en ny betygsskala.16 

Arbetet skedde under klassens två helklasslektioner i veckan, på tisdagar 
och fredagar. På tisdagarna kunde jag inte vara med utan en kamera riggades 
på stativ längst bak i klassrummet. Dessutom hade läraren en diktafon på sig 
under alla lektionerna. På fredagslektionerna filmade jag med en handka-
mera, förutom stativkameran som dock senare togs bort av praktiska skäl. I 
direkt anslutning till lektionerna, oftast samma dag, gjorde jag en första 
grovtranskription av videofilmerna. Inget transkriptionsprogram användes. 
Allt tal transkriberades till en ledig skriftspråkssvenska (jfr Norrby, 2014). 
Dessutom används följande tecken i exemplen: 
/---/  Tal har strukits. 
…    En kortare paus, till exempel när talare avbryter sitt tal mitt i en mening. 
        Ingen punkt i slutet av en mening om talare avbryts av annan talare. 
Dessutom anges ibland förklaringar eller gester och miner inom hakparentes, 
till exempel [pekar]. Kursiv stil används när en talare betonar ett ord och 
versaler markerar att något sägs med hög röst. När det inte gått att avgöra 

                                                      
16 A-F istället för G, Vg och Mvg. 
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vilken elev som talar, benämns eleven E. Varje exempel får en kod, exem-
pelvis: Utdrag 1, saga 2, vilket betyder det första utdraget från den andra 
lektionen under sagoarbetet. Exemplen från observjuerna (se nästa avsnitt) 
kodas på samma sätt: Utdrag 1, observju 1. Samma utdrag används i vissa 
fall flera gånger för att illustrera olika aspekter. 

När det var svårt att höra vad eleverna eller läraren sade på videoinspel-
ningen, användes ljudinspelningen. Efter transkriptionen beskrevs lektions-
förloppet i ett narrativ. Vid analysen utgick jag från narrativet och transkript-
ionen och tittade/ lyssnade på intressanta avsnitt igen, ofta flera gånger, och 
justerade transkriptionen vid behov. Under analysprocessen har jag haft an-
ledning att gå tillbaka till materialet och titta/lyssna igen, då nya avsnitt bli-
vit ”intressanta” i och med att min förståelse av studiens övergripande syfte 
blivit djupare eller förändrats.  

På tisdagslektionerna, med den fasta kameran längst bak i klassrummet, 
syns inte hela klassen och även läraren försvinner ibland ur synfältet. Då får 
man förlita sig på ljudet, dels från kameran, dels från diktafonen. Vid hel-
klassgenomgångar är det oproblematiskt, men när eleverna diskuterar sins-
emellan, blir det svårt att höra. På fredagar, då lektionen filmades med hand-
kamera, kan man även följa de gruppdiskussioner som filmades. Jag följde 
läraren med kameran, både vid helklassundervisning och när hon gick runt 
vid gruppdiskussioner. Mer sällan satt hon vid katedern, och då filmades 
oftast eleverna. Om eleverna arbetade enskilt, stod jag längst fram i klass-
rummet, antingen vid dörren eller vid fönstret. När de istället arbetade i par 
eller grupper, gick jag runt i klassrummet och filmade olika grupper. Kame-
rans placering och hur mycket som syns och hörs är aspekter som påverkar 
möjligheter och begränsningar för vilka analyser som kan göras (Heikkilä & 
Sahlström, 2003). Det finns för- och nackdelar med en kamera respektive 
flera, liksom handhållen eller stativmonterad kamera. Att använda flera ka-
meror kan vara svårt att lösa praktiskt och innebär också ett större ingrepp i 
klassrumssituationen. Å andra sidan får man syn på mer med flera kameror. 
En handhållen kamera är mer flexibel än en stativmonterad men drar mer 
uppmärksamhet åt sig. Det viktigaste är att noggrant beskriva hur inspel-
ningen gjorts och för vilket syfte man gör sina val (a.a., s. 37–38). Min stu-
die fokuserar lärarens interaktion med eleverna, vilken jag effektivt kunnat 
följa med den handhållna kameran på hälften av lektionerna och på ett till-
räckligt bra sätt med den stativmonterade på den andra hälften. Det kan 
kanske ses som en fördel att jag inte varit med på alla de observerade lekt-
ionerna med den handhållna kameran som lättare ”stör” det vanliga arbetet. 
Den handhållna kameran fångar inte heller allt, och det går inte alltid att 
avgöra vilken elev som talar, exempelvis när jag stått längst bak i klassrum-
met och filmat läraren vid tavlan. I en komplicerad praktik som ett klassrum 
är det omöjligt att få med ”allt”. Jag anser dock att jag har fått med tillräck-
ligt med relevant underlag för att kunna besvara forskningsfrågorna.  
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4.2.2 Observjuer i samband med bedömning av elevtexter 
 
I en rapport från Skolverket (2005) skriver Korp om en hybrid av observat-
ion och intervju, vilken benämns ”observju” (a.a., s. 21; se även Hultman, 
Wedin & Schoulz, 2012). Det handlar om att lärare beskriver och motiverar 
de betyg som de just satt på eleverna i en klass. Syftet med observjuerna är 
att skapa data närmare praktiken och därmed få ett rikare underlag än inter-
vjuer kan ge för att skapa en mera konkret bild av betygssättningsprocessen 
och de överväganden som styr den.  

Lindberg och Löfgren (2011) har i sin jämförande studie av bedömnings-
praktiker i finlandssvenska och svenska klassrum använt sig av en metod 
som de kallar materialbaserade intervjuer. Bakgrunden till dessa intervjuer är 
så kallade think-aloud-intervjuer (t.ex. Davison, 2004; Erickson, 1998; Or-
rell, 1998) som utvecklats inom kognitivistiskt relaterade perspektiv. Tanken 
i think- aloud-intervjuer är att man kan komma åt vad människor tänker ge-
nom att de ”tänker högt”. Denna tanke har kritiserats i olika sammanhang, 
bland annat utifrån Vygotskijs (1986) arbeten där han menar att språk och 
tanke inte är samma sak. En annan kritik som Lindberg och Löfgren (2011) 
tar upp berör intervjumetoden som sådan, med dess speciella förutsättningar 
och begränsningar, till exempel att intervjun konstrueras av intervjuaren och 
den intervjuade tillsammans utifrån vilka frågor som ställs och vilka som 
inte ställs. De materialbaserade intervjuerna är en rekontextualisering av 
think-aloud-intervjuer med hjälp av olika artefakter, exempelvis bedöm-
ningsredskap (a.a.). 

Syftet med observjuerna i min studie är att i möjligaste mån rekonstruera 
en autentisk bedömningssituation då läraren bedömer elevtexter. Läraren 
videofilmas då hon läser och kommenterar elevtexter. Jag ställer ibland 
följdfrågor men är mestadels tyst eller hummar instämmande. Den text lära-
ren ”bedömer högt” och bedömningsmallen hon använder är artefakter som 
kontextualiserar observjun. Hur läraren uttrycker sig speglar den sociala 
praktik hon ingår i (a.a., s. 12). Det är svårt att göra en observation av lärares 
summativa bedömning medan den pågår, men de observjuer jag genomfört 
är ett försök att komma så nära en summativ bedömningspraktik som möj-
ligt.  

Två observjuer som videodokumenteras genomförs i direkt anslutning till 
att eleverna lämnat in sina färdiga texter, en saga respektive en recension. 
Vid ett senare tillfälle genomförs en kompletterande observju. I samband 
med sagoarbetet ombeds läraren att utan att läsa välja ut tre texter (i det föl-
jande fokustexter) som utifrån lärarens föreställning om eleverna kan tänkas 
ligga på tre olika nivåer. Läraren finner detta svårt eller till och med omöj-
ligt, då sagan är klassens första skrivuppgift, och det visar sig också att ingen 
av de tre sagorna motsvarar den lägsta nivån. Vid bedömningen av recens-
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ionerna väljs samma elever för att kunna jämföra deras olika texter.17 Alla tre 
fokusrecensionerna bedöms motsvara E-nivån, vilket gör att ytterligare en 
observju genomförs vid ett senare tillfälle. Till detta tredje tillfälle väljer 
läraren ut en text hon bedömt som C och den enda text som hon bedömt som 
A. Även en saga som betygsatts med E och som jag slumpmässigt väljer ut 
bland E-sagorna bedöms vid det tillfället. Denna gång har läraren alltså läst 
och bedömt texterna i förväg. I direkt anslutning till observjuerna, oftast 
samma dag, görs en transkription av främst talet i videofilmerna. Något se-
nare men oftast inom en vecka görs en transkription utifrån en modell som 
innefattar det läraren säger och gör, det vill säga både hennes muntliga och 
skriftliga kommentarer och markeringar om och i texterna och även hennes 
gester och miner. Här anges observjuernas innehåll sammanfattningsvis: 

 
Observju 1: Läraren bedömer tre olästa sagor som hon (motvilligt) gissat 

ligger på tre olika nivåer. 
Observju 2: Läraren bedömer samma tre elevers olästa recensioner. 
Observju 3: Läraren väljer ut en läst och bedömd C-recension och motive-

rar bedömningen. Under observjun upptäcker hon en icke-bedömd recens-
ion, bedömer den och motiverar bedömningen. Läraren motiverar också sin 
bedömning av klassens enda A-recension och sin bedömning av en E-saga 
som jag slumpvis valt bland de bedömda E-sagorna. 

4.3 Etiska överväganden  
När man genomför klassrumsstudier (och annan forskning), finns det olika 
etiska aspekter att ta hänsyn till. I studien har jag utgått från God forsknings-
sed (Vetenskapsrådet, 2011), vilken utgör en allmän vägledning i etiska frå-
gor relaterade till forskning. En mycket viktig del av forskningsetiken rör 
frågor om hur personer som medverkar i forskning får behandlas (s. 16). 
Informerat samtycke, helst skriftligt, är ett självklart krav (s. 42). Andra 
aspekter att ta hänsyn till är anonymitet och förvaring av material (s. 43). För 
min studie är samtyckeskravet särskilt viktigt, då eleverna är under 15 år, 
vilket gör att tillstånd från både föräldrarna och eleverna själva krävs (s. 43). 
Jag informerade elevernas föräldrar om studiens innehåll och metoder vid ett 
föräldramöte i början av läsåret. Frågor om anonymitet och förvaring av 
material, framför allt elevernas texter, kom upp, men för övrigt fanns inga 
invändningar. Jag förklarade att alla texter anonymiserades, och att såväl 
texterna som videoinspelningarna skulle förvaras på ett betryggande sätt och 
bara användas till forskningsändamål. Jag delade ut en medgivandeblankett 
som några föräldrapar skrev under på plats och andra tog med sig hem för 
den andra föräldern att skriva under. Blanketterna lämnades sedan till klas-
                                                      
17 Texterna jämfördes dock inte, då en analys av texterna inte ryms i uppsatsen. 
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sens mentorer eller till svenskläraren. En påminnelse e-postades till de för-
äldrar som inte lämnat in blanketten två veckor före studiens början, och en 
ny blankett lämnades till de aktuella eleverna av svenskläraren som också 
samlade in blanketterna. Inga föräldrar motsatte sig sina barns medverkan.  

Eleverna informerades om studien i början av första forskningslektionen. 
En elev frågade hur länge avtalet skulle gälla, och jag förklarade att delta-
gandet när som helst kunde avbrytas.18  Jag såg till att de två elever som inte 
ville bli filmade, inte heller blev det. I början av studien var eleverna nyfikna 
på mig och kameran, och det fanns en viss oro över att även jag skulle be-
döma deras texter. Så småningom svalnade deras intresse, men det är svårt 
att veta hur mycket min och kamerans närvaro faktiskt påverkade arbetet. 

Klassen har en fingerad klassbeteckning och eleverna har fingerade namn. 
Läraren har inte fått något namn, vilket är ett medvetet, etiskt val för att be-
tona att intresset inte riktas mot just henne utan mot den sociala praktik hon 
representerar. Skolan beskrivs i vaga termer och i elevernas bedömningsma-
triser har vissa uppgifter uteslutits för att ytterligare garantera elevernas och 
lärarens anonymitet. Larsson (2005) påtalar risken med att ett högt etiskt 
värde kan reducera andra kvaliteter i en studie. Slutsatser kan inte beläggas 
med full tydlighet, vilket kan leda till en konflikt mellan validitet och etik (s. 
9ff). Enligt Larsson (a.a.) är en rimlig avvägning mellan intresset att få ny 
kunskap och skyddet av individerna ett tecken på god kvalitet, och en sådan 
avvägning har gjorts i föreliggande studie. 

4.4 Analysmodell  
I det här avsnittet beskrivs den analysmodell som används i studien, och de 
olika analyserna exemplifieras. Analysmodellen beskrivs först i punktform. 
Siffrorna motsvarar de tre forskningsfrågorna (se Tabell 2). 
 

1.a Identifiering och klassificering av ämnesinnehåll i undervisningen. 
1.b Identifiering och klassificering av ämnesinnehåll vid bedömningen 
av elevtexterna. 
2.a Analys av frågor, svar och återkoppling för att identifiera bedöm-
ningshändelser.  
2.b Analys av mönster vid bedömning av elevtexter.  
3. Kategorisering av bedömningshändelser utifrån syfte. 
1, 2 och 3. Analys av diskurser. 
 

                                                      
18 En elev som avbryter sitt deltagande påverkas ändå, då forskarens närvaro oundvikligen är 
ett intrång i klassrummet. Se t.ex. Homan (2002) för en diskussion om etiska aspekter vid 
klassrumsstudier. 
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I Tabell 2 visas hur materialet bearbetas och analyseras utifrån de tre didak-
tiska frågorna och de motsvarande forskningsfrågorna.  
Tabell 2. Bearbetning och analys av data. 

Didaktisk fråga Forskningsfråga Bearbetning och analys 
Vad? Vilket innehåll får stort 

utrymme i skrift- och be-
dömningshändelserna, och 
vad framstår därmed som 
viktigt och tillgängligt för 
eleverna att lära? 

Klassificering av skrifthän-
delser utifrån text och aktivi-
tet.  
Klassificering av ämnesin-
nehåll på lektionerna.  
Klassificering av innehåll 
som bedöms i de färdiga 
texterna. 

Hur och vad? På vilka sätt lyfts de olika 
innehållen fram i skrift- och 
bedömningshändelserna, och 
vilket kunnande framstår 
därmed som viktigt och 
tillgängligt för eleverna att 
lära? 

Analys av lärarstyrda sam-
tal: frågor, svar, återkopp-
ling. 
Analys av mönster i lärarens 
bedömning av de färdiga 
texterna. 
 

Varför och vad? Vad framstår som syftet med 
bedömningshändelserna?  

Kategorisering av bedöm-
ningshändelser utifrån det 
syfte som framstår. 

 
Resultatet av de olika analyserna bildar ett underlag för en analys och be-
skrivning av skrivdiskurser. Genom en jämförelse mellan analysen av 
undervisningen och analysen av textbedömningen ges en bild av samstäm-
migheten mellan undervisning och bedömning.  

4.4.1 Vilket ämnesinnehåll framstår som viktigt i undervisningen? 
Analysarbetet börjar med en identifiering och klassificering av ämnesinne-
håll i skrifthändelser utifrån mönster som kan skönjas i samband med texter i 
undervisningen och aktiviteter kring texterna och utifrån hur mycket tid som 
ägnas åt olika ämnesinnehåll. Som nämnts utgår min beskrivning av en 
skrifthändelse från varje text så att jag oftast valt att inkludera flera eller alla 
aktiviteter kring en och samma text, exempelvis en saga som läraren läser 
högt och som diskuteras. En övergripande innehållsanalys av skrifthändel-
serna med hjälp av den didaktiska frågan vad visar vilket övergripande äm-
nesinnehåll som får mest utrymme under lektionerna. Utgångspunkten i 
klassificeringen av ämnesinnehåll är att innehåll som ägnas mycket tid fram-
står som viktigt.  

4.4.2 Analys av frågor, svar och återkoppling i undervisningen  
Den lärarledda klassrumskommunikationen analyseras utifrån frågornas 
karaktär, elevsvaren och lärarens bedömning av svaren (jfr Löfgren & Lind-
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berg, 2011). Genom att utgå från lärarens frågor som har med de olika inne-
hållen att göra, kan man identifiera bedömningshändelser där olika slags 
kunnande lyfts fram. Frågornas karaktär, det vill säga om frågorna exempel-
vis är öppna eller slutna (Black, 1998; Torrance & Pryor, 1998), säger något 
om vilken sorts kunnande som efterfrågas. Genom frågan uppmanas eleven 
att göra något i förhållande till ämnesinnehållet, exempelvis att ange ett sa-
godrag eller att identifiera sagodrag i text. Lärarens bedömning av elevsva-
ren analyseras utifrån återkopplingens karaktär: bekräftande, förklarande 
eller korrigerande (Hill & MacNamara, 2011; Tunstall & Gipps, 1996) och 
framåtsyftande återkoppling. Genom en analys av frågor, svar och återkopp-
ling kategoriseras bedömningshändelserna utifrån det syfte de förefaller ha. 
Samtidigt visar analysen alltså vilket kunnande som lyfts fram, något som 
bidrar med att ge en bild av vilken skrivdiskurs (Ivanič, 2004) som synlig-
görs i materialet.  

Nedan ges två exempel på hur analysen av klassrumskommunikationen 
går till. Det jag alltså undersöker är frågornas karaktär, vilken sorts kun-
nande som efterfrågas och hur läraren bedömer svaren genom sin återkopp-
ling.  

Följande utdrag är ett exempel på en repeterande bedömningshändelse 
under sagoarbetet. Tretalet och sjutalet har tagits upp på en tidigare lektion, 
och nu repeteras de: 

01 E1: Minnesknep, står det minnesknep? 
02 L: Minnesknep, jag kommer till det. På den tiden då man satt där vid lä-
gerelden var det viktigt att man kom ihåg att hänga upp det man skulle berätta 
vid olika knep och då var det tretal, jag tänker på sagan med sjökungen och 
drottningen, hur många gånger klev hon upp på land? Danne? 
03 E2: Tre. 
04 L: Tre [pekar på tavlan] Där har vi tretalet. 
05 E3: De tre små grisarna. 
06 L: De tre små grisarna! 
07 E4: De tre bockarna Bruse. 
08 L: De tre bockarna, de sju dvärgarna. Där har vi de magiska sagodragen. 
Jag tror att i Sjökungen var det nåt med sju, jag kommer inte ihåg. 
09 E5: Sju söner 
10 L: Sju söner, var det det? 
11 E6: Nej, sju år. (Utdrag 1, saga 2) 
 

Den typ av kunnande som efterfrågas i bedömningshändelsen ovan är att 
återge en form av sagodrag, nämligen minnesknep (rad 2). Läraren kommer 
in på vilken funktion de typiska dragen i sagan har, då hon beskriver sam-
bandet mellan ett textuellt drag (tretalet) och en social situation (berättande 
vid lägerelden). Hon lämnar dock snabbt den sociala situationen och betonar 
det textuella draget genom att fråga efter tretalet (rad 2). Frågetypen kan 
betecknas rituell, då läraren själv precis sagt svaret. Typen av återkoppling är 
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bekräftande genom upprepning av svaren. Läraren kallar talen tre och sju för 
”magiska” (rad 8), vilket ytterligare betonar deras vikt. 

På motsvarande sätt har jag arbetat igenom materialet för att identifiera 
olika bedömningshändelser i undervisningen.  

4.4.3 Analys av textbedömning  
Bedömningen av de färdiga texterna har fått en övergripande benämning: en 
examinerande bedömningshändelse utifrån syftet med bedömningen. Den 
examinerande bedömningshändelsen innefattar ett flertal mindre bedöm-
ningshändelser. Dessa har inte kategoriserats utifrån syfte utan analyserats 
med avseende på vilket innehåll som bedöms och hur läraren talar om be-
dömningen av innehållet, närmare bestämt vilka didaktiska utmaningar i 
samband med bedömningen av innehållet som lyfts fram. Lärarens tal ger 
också ledtrådar till hur bedömningen används, det vill säga vilka eventuella 
formativa inslag som kan uppfattas i den summativa bedömningen. Analysen 
bygger på lärarens utsagor vid två observjuer, lärarens rättningar och kom-
mentarer i elevtexterna och lärarens skriftliga kommentarer i bedömnings-
mallarna.  

Nedan visas ett exempel på en innehållsanalys utifrån vilka mönster som 
framträder när läraren talar om didaktiska utmaningar vid textbedömningen. 
I följande utdrag återges början av lärarens beskrivning av ett problem hon 
stött på vid läsningen av sagorna före observjun. (Fortsättningen återges i 
resultatkapitlet.) 

01 L: Jag läste en saga igår. Och den hade liksom allt som jag har gått ige-
nom, en klassisk konstsaga, allt. Plus att han var, sagan var, allt stämde. Sagan 
i sig var liksom ingen wow, det var liksom ingen glimrande idé men den var 
bra, det var en bra saga, och då satte jag A på den [ser tveksam ut]. /---/ (Ut-
drag 1, observju 1) 
 

Här lyfter läraren fram en didaktisk utmaning som handlar om vad som ska 
vara det viktigaste vid bedömningen. Hon frågar sig om en saga som inne-
håller allt undervisningen handlat om ska bedömas som ett A trots att den 
inte känns som ett A. Detta är ett problem hon återkommer till. I analysen av 
materialet har jag identifierat ytterligare didaktiska utmaningar som läraren 
tar upp.  

När det handlar om vilket innehåll som bedöms i elevtexterna redovisas 
resultaten på två sätt. Först ges en beskrivning av hur bedömningen av tex-
terna praktiskt går till, det vill säga vad läraren gör och vilka bedömnings-
redskap hon använder. Dessutom beskrivs vad läraren kommenterar muntligt 
och skriftligt i de sammanlagt nio fokustexterna (fyra sagor och fem recens-
ioner) som hon ”bedömer högt” vid observjuerna.  
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Därefter visas vilka mönster som framträder utifrån lärarens rättningar 
och skriftliga kommentarer i fokustexterna och lärarens skriftliga kommenta-
rer i bedömningsmallarna och vilket innehåll som därmed lyfts fram. I ana-
lysen av kommentarerna i bedömningsmallarna används både fokustexterna 
och ibland alla trettio elevers texter.  

4.4.4 Analys av diskurser i skrift- och bedömningspraktiken 
Utifrån Ivanič (2004) definition av skrivdiskurs, vilken bygger på Gee 
(1996), analyseras skrift- och bedömningshändelserna med avseende på vär-
deringar och uppfattningar om skrivande och skrivundervisning (eller littera-
citet i stort) och hur dessa realiseras i handlingar. Analysen jämförs med 
Ivanič (a.a.) beskrivningar av skrivdiskurser. Huvudfrågan i analysen är 
vilka drag från dessa diskurser som återfinns i skrift- och bedömningsprakti-
ken, och Ivanič (a.a.) beskrivningar av diskurserna fungerar därmed som 
analysverktyg (jfr Palmér, 2013). Även om jag utgår från Ivanič (2004) be-
skrivning av diskurser utesluts inte en möjlig förekomst av andra diskurser.  

I Tabell 3 har jag utifrån Ivanič figur (a.a., s. 225) och artikeln i stort 
sammanfattat kärnan i varje diskurs. Det är denna kärna som i analysen defi-
nierar de olika diskurserna. 
Tabell 3. Skrivdiskurser (Ivanič, 2004) och vad som främst betonas i varje diskurs. 

Diskurs Betoning på 
Färdighetsdiskurs ytliga språkliga aspekter, språkriktighet, 

färdighetsträning, läsa eller skriva 
Kreativitetsdiskurs  intressant innehåll, personlig stil, litterär 

kvalitet, läsa och skriva 
Processdiskurs antingen den mentala eller den praktiska 

processen eller båda 
Genrediskurs typiska språkliga drag i olika texttyper, 

formade av social kontext 
Diskursen om sociala praktiker textens funktion i olika sociala praktiker, 

autentiska uppgifter 
Sociopolitiska diskursen kritisk medvetenhet om kontext, makt- 

aspekter 
 
Skrift- och bedömningspraktiken analyseras alltså med avseende på vilka 
värderingar och uppfattningar beträffande skrivande (eller litteracitet i stort) 
som på olika sätt kommer till uttryck i undervisning och bedömning. Det är 
rämst lärarens positionering som studeras.19 Nedan ges exempel på analysen. 

Det följande exemplet är från lektion 7 i samband med sagoarbetet.  

                                                      
19 Undervisning och bedömning styrs av läraren, även om elevernas deltagande inklusive 
deras texter förstås påverkar kommunikationen (jfr Sahlström, 2008 ). Elevernas positionering 
fokuseras dock inte (jfr Randahl, 2011). 
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01 L: Glöm inte bort sagodragen nu! 
02 E: Måste man? 
03 L: Absolut måste man! Så många sagodrag som möjligt. (Utdrag 1, Saga 7) 

 
I exemplet påminner läraren en elev att i sagan skriva ”så många sagodrag 
som möjligt” (rad 3). Alltså framstår sagodragen som mycket viktiga i sam-
manhanget. Att betona språkliga drag i texttyper är kännetecknande för 
Ivanič (2004) beskrivning av genrediskursen.  

I nästa exempel är analysen inte lika självklar: 

L: Och det här är rubriken och det är den man ser. Den kommer att fånga mig 
och jag kommer att få 30 olika recensioner och gör att jag vill läsa eran först. 
Ta en rubrik som bara åhh! Det här verkar spännande, det här vill jag läsa. 
Väck min nyfikenhet för det kan man göra det vet ni när ni läser tidningen, 
vad är det som gör att man väljer att läsa just någon artikel. Ja? (Utdrag 1, re-
cension 6) 

 
Här skulle man kunna argumentera för två diskurser, genre- och kreativitets-
diskursen. För en tidningstext är en intressant rubrik en viktig genremarkör, 
vilket talar för genrediskursen. Å andra sidan kan uttalandet som ”Ta en 
rubrik som bara åhh!”och talet om att väcka någons läslust göra att exemplet 
placeras i kreativitetsdiskursen. Diskurser uppträder ofta samtidigt och över-
lappar varandra (Ivanič, s. 226). I tveksamma fall gör jag en bedömning av 
vilken tolkning som verkar rimligast utifrån de ledtrådar analysen av de öv-
riga skrift- och bedömningshändelserna under det aktuella arbetsområdet 
ger. Trots överlappande diskurser är det möjligt att identifiera en domine-
rande diskurs (a.a., s. 227). Jag har också sökt ledtrådar hos svenska forskare 
som skrivit om modellen eller använt den som analysverktyg (se Holmberg 
& Wirdenäs, 2010; Liberg, 2009; Palmér, 2013; Randahl, 2011; se även 
Liberg et al., 2012). 
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5. Resultat 

I detta kapitel redovisas studiens resultat. Efter en kort introduktion av arbe-
tet under de två undervisningsavsnitten (5.1) visas ämnesinnehållet i under-
visningen (5.2). I nästa avsnitt (5.3) visas det efterfrågade kunnandet i be-
dömningshändelser, det vill säga vad eleverna förväntas göra med ämnesin-
nehållet. Därefter visas vilka skrivdiskurser (Ivanič, 2004) som synliggörs i 
undervisningen (5.4). Två avsnitt handlar om vilket ämnesinnehåll och kun-
nande som läraren bedömer i elevtexterna. Först redovisas bedömningen av 
sagorna (5.5) och därefter bedömningen av recensionerna (5.6). Slutligen 
sammanfattas resultaten (5.7).  

Resultatredovisningen sker steg för steg, men för att man ska förstå resul-
taten krävs en relationell läsning mellan de olika delresultaten, det vill säga 
vilket kunnande som efterfrågas och blir tillgängligt i undervisningen (typ av 
bedömningshändelser, frågor och återkoppling på elevsvar) och vilket kun-
nande som efterfrågas vid lärarens bedömning av elevernas texter. Dessa 
olika delresultat måste alltså ses i relation till varandra, då de ingår i en och 
samma kontext. 

5.1 Kort beskrivning av de två arbetsområdena 
I detta avsnitt ges en kort beskrivning av arbetssättet och lektionernas inne-
håll under sagoarbetet och recensionsarbetet.  

5.1.1 Sagoarbetet 
Att skriva en saga är klassens första skrivuppgift, förlagd under november 
och december. Enligt läraren är uppgiften avgörande för elevernas första 
betyg i svenska. Sagoarbetet består av tio lektioner, varav åtta innan sagan 
lämnas in och två efter. Lektionerna före ägnas åt högläsning, föreläsningar, 
helklassdiskussioner, samtal och övningar i grupper, genomgång av läxor 
och enskilt skrivande. Sagan som lämnas in för bedömning skrivs både 
hemma och på lektionstid. De flesta eleverna väljer att skriva färdigt på dator 
hemma. (I skolan finns inte tillgång till datorer.) Efter att sagan lämnats in 
ser klassen en film med sagomotiv (Shrek). Arbetet under lektionerna känne-
tecknas av stor variation. Läraren säger att det är viktigt att eleverna får ägna 
sig åt olika aktiviteter och visar sig bekymrad när hon upptäcker att något 
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moment tagit för lång tid. Eleverna tycks intresserade och är ganska tålmo-
diga men kan bli okoncentrerade, speciellt på tisdagslektionerna som ligger 
precis före lunch. De allra flesta ser dock ut att ge sig i kast med de olika 
uppgifterna med liv och lust eller åtminstone utan protester eller ifrågasät-
tande. 

Många olika slags texter används under sagoarbetet. Eleverna läser och 
lyssnar till ett flertal sagor och fabler. De samtalar också om sagor i olika 
konstellationer och gör övningar som handlar om sagor (se Bilaga 3). Under 
sagoarbetet har läraren en genomgång av skrivregler och även i denna ge-
nomgång görs kopplingar till sagan som text. Läraren betygssätter den fär-
diga sagan. Betygsutfallet presenteras i Tabell 4: 
Tabell 4. Betyg på sagorna. 

 Antal A Antal C Antal E 
Saga 12 11 7 

5.1.2 Recensionsarbetet 
Recensionen är klassens första uppgift efter jullovet. Arbetet med recension-
en pågår parallellt med ett arbete om olika sätt att läsa, så att tisdagslektion-
erna företrädesvis handlar om översikts-, sök- och djupläsning och fredags-
lektionerna om recensionsarbete. Sammanlagt omfattar dessa arbetsområden 
elva lektioner varav sju ägnas åt undervisning, tre åt att skriva och en åt att 
lämna tillbaka de bedömda texterna. Recensionen bygger på valfria böcker 
som eleverna läser under tiden, både hemma och i skolan. Arbetet pågår 
samtidigt som ett skolövergripande läsprojekt, Läsning pågår, som genom-
förs under fyra veckor och bland annat innebär att de första 15 minuterna av 
dagens första lektion ägnas åt tyst läsning. Eleverna i studien använder dess-
utom minst en kvart under samtliga helklasslektioner i svenska till tyst läs-
ning. Ett annat viktigt inslag under recensionsarbetet är de djupläsningsfrå-
gor som eleverna besvarar enskilt. Den gemensamma undervisningen hand-
lar om planering av arbetsområdet, helklassdiskussioner om miljö- och per-
sonskildring, gruppredovisningar av miljöskildring och en gemensam 
läsning av en recension och en genomgång av en instruktion om att skriva en 
recension. Recensionen skrivs för hand i skolan. Recensionerna betygssätts i 
slutet av perioden. Betygsutfallet visas i Tabell 5. 
Tabell 5. Betyg på recensionerna. 

 Antal A Antal C Antal E Ej betyg 
Recension 1 10 18 1 
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5.2 Ämnesinnehållet i undervisningen 
Det dominerande ämnesinnehållet har identifierats och klassificerats utifrån 
mönster i skrifthändelser och utifrån hur mycket tid som ägnas åt olika inne-
håll i skrifthändelserna (se Bilaga 3 och 4).  

5.2.1 Ämnesinnehållet under sagoarbetet 
 
Den sammanlagda lektionstiden under sagoarbetet är 535 minuter (+ 55 mi-
nuter med en vikarie), varav 60–65 minuter används till att skriva på sagan 
alternativt läsa kamraters sagor eller medhavd bok och 115–120 minuter till 
att lämna/få tillbaka de bedömda texterna och se på film.  

Ett antal ämnesmässiga teman identifierades under sagoarbetet, nämligen 
sagodrag, budskap och sensmoral, skrivregler, dramaturgi och ordkunskap. 
Nedan visas en ungefärlig tidsåtgång för de olika ämnesinnehållen som del-
vis kan gå in i varandra eller behandlas samtidigt. Uppgiften för skrivregler 
är osäker, då en vikarie blivit instruerad att ta upp skrivregler på en lektion 
som varken den ordinarie läraren eller jag var med på, och då eleverna ef-
teråt hade olika uppfattningar om vad som tagits upp.  
 
Sagodrag: 154 min. 
Budskap och sensmoral: 40 min. 
Skrivregler: 29 min. (+ vikarie?) 
Dramaturgi: 18 min. 
Ordkunskap: 7 min. 

 
Det ämnesinnehåll som alltså behandlas mest under sagoarbetet är sagodrag, 
och det är något som tas upp på varje lektion. Sagodragen definieras i en 
PowerPoint-bild under lektion 2: 
 

• Många händelser. 
• En bestämd inledning och avslutning. 
• Minnesknep, t.ex. tretal och sjutal. 
• Huvudpersonen ger sig av hemifrån 
• Huvudpersonen är med om ett slags test. Får ofta en belöning. 
• Övernaturliga väsen. 
• Otroliga händelser.  

 
Dessa sagodrag arbetar man sedan med på olika sätt, vilket exemplifieras i 
det följande. De finns också upptagna som bedömningsaspekter vid textbe-
dömningen. Ett annat viktigt innehåll är budskap och sensmoral som delvis 
behandlas som synonyma begrepp och arbetas med i samband med fabler 
och ordspråk. Dessutom kan skrivregler, dramaturgi och ordkunskap identi-
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fieras som ämnesinnehåll och tas upp i undervisningen i varierande grad. 
Sensmoral och ett antal skrivregler finns upptagna som bedömningsaspekter 
vid textbedömningen. 

5.2.2 Ämnesinnehållet under recensionsarbetet 
Den sammanlagda lektionstiden under recensionsarbetet är 565 minuter, 
varav 59 minuter ägnas åt översikts- och sökläsning, något som inte har di-
rekt relevans för recensionsarbetet och därför inte tagits med i analysen. De 
ämnesmässiga teman som identifierats under recensionsarbetet är analys, 
skönlitterär bok, recensionens innehåll och form samt ordkunskap. Det går 
inte att ange exakta uppgifter om tidsfördelningen mellan de olika innehål-
len, då några elever under lektion 1 arbetar med frågor medan andra enbart 
läser. Ämnesinnehållet skönlitterär bok, det vill säga tyst läsning av den bok 
som ska recenseras, upptar en stor del av tiden för alla elever och den mesta 
tiden för de elever som väljer att läsa under lektion 1. Då tyst läsning inte 
innehåller vare sig skriftlig eller muntlig kommunikation och därför inte kan 
analyseras utifrån min modell, bortses från ämnesinnehållet skönlitterär bok 
i fortsättningen. Elevernas arbete med djupläsningsfrågor har heller inte ana-
lyserats, då läraren inte ger någon systematisk återkoppling på svaren utan 
kommenterar bara när elever ber om det. 

 Det är svårt med en exakt gränsdragning mellan analys och det tredje 
identifierade innehållet, recensionens innehåll och form, då de båda innehål-
len flyter in i varandra. Om man bortser från detta, ser tidsfördelningen mel-
lan de viktigaste ämnesinnehållen ut på följande sätt: 
 
Analys: 109 min (varav miljöskildring 38 min) + del av lektion 1. 
Skönlitterär bok: 75 min–ca 110 min. 
Recensionens innehåll och form: 41 min. 
Ordkunskap: 1–2 min. 
 
Det innehåll som läraren betonar som det viktigaste är analys. Jag har valt att 
använda den definition av begreppet analys som läraren använder på lektion-
erna och vid bedömningen av texterna. Det handlar framför allt om att munt-
ligt och skriftligt diskutera men inte (bara) referera boken utifrån muntliga 
och skriftliga frågor. De aspekter av ämnesinnehållet analys som främst lyfts 
fram i muntlig klassrumskommunikation är miljö- och personskildring. Vid 
textbedömningen används ordet tolkning synonymt med analys. 

Uttalandena ska motiveras med exempel från boken. Arbetet med detta 
innehåll sker företrädesvis genom att eleverna i samband med läsningen av 
den valfria boken gör skriftliga övningar av djupläsningskaraktär. Vissa frå-
gor skrivs på tavlan (lektion 1 och 3), medan andra väljs från en lista med 15 
frågor och uppgifter (lektion 5 och 6). Exempel på uppgifter är att motivera 
vem av personerna i boken man skulle vilja ha som vän eller att beskriva 
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vilka problem personerna i boken ställs inför. När läraren går igenom recens-
ionens form (lektion 7), tas ytterligare analysfrågor upp, av vilka minst två 
ska tas med i recensionen. Dessa återfinns i bedömningsmallen.  

Ämnesinnehållet recensionens innehåll och form handlar främst om vilka 
delar recensionen ska innehålla, nämligen titel, kort referat och analys. Detta 
ämnesinnehåll tas upp i samband med en genomgång av en instruktion och 
en mallrecension. Det aktualiseras även på de lektioner då eleverna skriver 
sin recension. 

5.3 Skrift- och bedömningshändelser i klassrummet 
Avsnittet inleds med en redovisning av de identifierade bedömningshändel-
serna (5.3.1). I de följande avsnitten beskrivs de identifierade bedömnings-
händelserna med avseende på frågornas (5.3.2) och återkopplingens karaktär 
(5.3.3). Därefter visas vilket kunnande som efterfrågas i bedömningshändel-
serna (5.3.4).  

5.3.1 Identifierade bedömningshändelser 
Utifrån en analys av klassrumskommunikationen i skrifthändelser under 
sagoarbetet har åtta kategorier av bedömningshändelser identifierats. Dessa 
visas i Tabell 6. Kategoriseringen är gjord utifrån det syfte bedömningshän-
delsen förefaller ha i undervisningen.  
Tabell 6. Ämnesinnehåll och typ av bedömningshändelser under sagoarbetet. 

Ämnes-
innehåll 

Sagodrag Budskap och 
sensmoral 

Skrivregler Drama-
turgi 

Ordkun-
skap 

Typ av 
bedöm-
nings-
händelser   

Introduce-
rande    
Undersökande 
Repeterande 
Summerande 
Förhörande     

Introduce-
rande     
Utvidgande 
Förhörande 

Introduce-
rande               

Analyse-
rande 

Klargö-
rande 

 
Under recensionsarbetet har åtta kategorier av bedömningshändelser identi-
fierats. Dessa visas i Tabell 7.  
Tabell 7. Ämnesinnehåll och typ av bedömningshändelser under recensionsarbetet. 

Ämnesinnehåll Analys Recensionens innehåll 
och form 

Ordkunskap 

Typ av bedömningshän-
delser 

Introducerande  
Undersökande    
Konkretiserande 
Preciserande 
Utvidgande 
Förhörande                           

Konkretiserande 
Preciserande 
Utvidgande 
Kontrollerande 

Klargörande 



 48 

Flera av kategorierna är gemensamma för båda arbetsområdena. De katego-
rier som bara förekommer under sagoarbetet är repeterande och analyse-
rande, och de kategorier som bara förekommer under recensionsarbetet är 
konkretiserande, preciserande och kontrollerande bedömningshändelser. I 
nästa avsnitt visas hur bedömningshändelserna identifierats, och där och i 
kommande avsnitt ges exempel på bedömningshändelser och på typer av 
kunnande som efterfrågas i bedömningshändelserna.  

5.3.2 Frågor i bedömningshändelser 
Bedömningshändelser inleds med frågor vilka används som redskap för att 
lyfta fram ämnesinnehåll på olika sätt vid olika skeden av undervisningen. 
Frågans karaktär, tillsammans med elevsvaret och återkopplingen, är avgö-
rande för hur ämnesinnehållet synliggörs.  

Tabell 8 visar exempel på inledande frågor i de olika kategorierna av be-
dömningshändelser i samband med sagoarbetet (kategorin utvidgande be-
dömningshändelse saknas då det i detta specifika fall inte är frågan som ut-
vidgar ämnesinnehållet, utan återkopplingen).  
Tabell 8. Inledande frågor i bedömningshändelser under sagoarbetet. 

Typ av bedömningshändelser Inledande fråga 
Introducerande 1. Vad kallas en sån här vi just läste?        

2. Vad betyder budskap?                            
3. Känner ni igen det? [ritar ett talstreck]                        

Undersökande 1. En saga, hur märktes det? Att det var en 
saga?                                                       
2. När delar man en text i stycken?                     
3. Varför delar man in i stycken? 

Repeterande  1. /---/ och då var det tretal /---/ hur många 
gånger klev hon upp på land? 

Förhörande 1. Vad hade ni för sagor?                       
2. Okej, inga sagotal, tretal eller sjutal?      
3. Fanns det några sagodrag? Otroliga hän-
delser? 

Preciserande 1. Ja, försökte den här sagan säga något? 
Vad försökte den säga? 

Analyserande 1. Har vi fler varianter?                                                      
2. Vad händer då? Vad gör vi? 

Klargörande 1. Hur är man när man är hurtig?                
2. Den tappre, vad betyder det? 

Summerande 1. Vilka var de nu de här sagodragen, får jag 
höra nu, Elin, säg ett sagodrag!       
2. Fler sagodrag, Karl? 
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Frågorna i introducerande bedömningshändelser är slutna och efterfrågar ett 
kort, korrekt svar för att introducera ett nytt innehåll. Det förefaller som om 
läraren förväntar sig att eleverna, eller åtminstone någon av dem, kan be-
svara frågan. Svaret som alltså är förväntat används som en utgångspunkt för 
fortsatt undervisning. Undersökande bedömningshändelser inleds med en 
fråga av mer öppen karaktär. Det finns flera svar, och eleverna måste för-
klara mer i och med att frågorna inleds med hur, när och varför. Undersö-
kande bedömningshändelser ser ut att användas för att ta reda på vad elever-
na redan kan om ämnesinnehållet. Repeterande bedömningshändelser känne-
tecknas av rituella frågor, där svaret är uppenbart. Exempelvis har läraren 
precis sagt svaret eller svaret finns skrivet på tavlan och läraren pekar på det. 
Förhörande bedömningshändelser förekommer när eleverna haft en läxa att 
intervjua äldre släktingar om deras barndomssagor. Eleverna berättar för 
varandra i grupper och läraren går runt, lyssnar och ställer frågor. Frågorna 
är till en början öppna men blir slutna och efterfrågar sagodrag om eleverna 
inte nämner sådana. De preciserande bedömningshändelserna tycks syfta till 
att precisera det efterfrågade kunnandets karaktär. I det följande visas delar 
av en preciserande bedömningshändelse: den inledande frågan, två elevsvar 
och lärarens återkoppling på dessa. Händelsen inleds med en öppen fråga: 

01 L: Ja, försökte den här sagan säga nåt? [Tystnad. Ingen räcker upp han-
den.] Vad försökte den säga? (Utdrag 1, saga 1)20 
 

Eleverna är inte bekanta med texten sedan tidigare, vilket möjligen bidrar till 
en tystnad efter lärarens fråga. Till slut svarar Elin: 

01 Elin: [ohörbart] 
02 L: Att man inte ska bo på havets botten? Okej! [vickar på huvudet, ser 
tveksam ut] Hon valde ju att gå tillbaka till havets botten? 
 (Tystnad) (Utdrag 2, saga 1) 

 
Elins svar verkar, av lärarens återkoppling att döma, handla om att man inte 
ska bo på havets botten. Återkopplingen är korrigerande. Läraren visar med 
både röst, kroppsspråk och mimik att svaret inte är rätt och ger också en 
motivering med frågeintonation (”… hon valde ju att gå tillbaka till havets 
botten?”, rad 2). Frågan kan vara ett sätt att försöka stötta Elins tolkning (se 
5.3.3), men den möts av en tystnad som till slut bryts av ett annat elevsvar 
som också korrigeras (se 5.3.3). En tredje elevs svar ser ut att föra samtalet 
åt det håll läraren vill: 

01 Lina: [ohörbart] 
02 L: Att det är svårt, man kan vilja ha flera världar att leva i och man tycker 
om båda världarna ganska mycket, man kan inte bestämma sig, man måste 

                                                      
20 (Utdrag 1, saga 1) betyder det första utdraget från sagoarbetets första lektion (se 4.2.1). 
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leva på gränsen, man får leva på stranden så får man båda kanske, fötterna i 
vattnet och ändå känner man solen…ja, är det något mera budskap? [Tystnad] 
03 Elias: [ohörbart] 
04 L: Vad sa du – jag hörde inte. /---/ 
05 L: Okej, du får fundera så kommer det kanske tillbaka. Vad var det som 
lockade Renata att gå tillbaka till havets botten då? Vad var det som gjorde att 
hon hela tiden gick tillbaka? /---/ Men sen den sista gången hon var där och 
kom tillbaka så uppskattade hon ändå någonstans sitt eller det nya hemmet 
som hon ville vara kvar i, eller hur? Och då var det något, vad var det, vad 
hade hon accepterat? Hon hade lärt sig något? 
06 Elever: [ohörbart] 
07 L: Det var hemmet, det här med… Mmmm. Vi ska prata mer om den här, 
om budskapet i den här, återkomma till det. (Utdrag 3, saga 1) 

 
Det tredje svaret (att det kan vara svårt att välja, rad 2) får både bekräftande 
och förklarande återkoppling, då läraren tycks försöka föra samtalet vidare 
till ett budskap hon tänkt sig (rad 5; rad 7). Syftet med bedömningshändelsen 
verkar alltså vara att precisera det efterfrågade kunnandets karaktär: För att 
hitta en texts budskap behöver elever kunna göra inferenser istället för att 
göra textnära tolkningar eller tolkningar som bygger på elevers erfarenheter 
men saknar stöd i texten.  

I analyserande bedömningshändelser (se 5.4.1) som inträffar när läraren 
undervisar om dramaturgi är frågorna öppna. Eleverna förväntas hitta på 
händelser till en berättelse, där läraren bestämt början och delvis slutet. Hän-
delser som inte leder berättelsen vidare godkänns inte, medan händelser som 
leder berättelsen vidare mot det tänkta målet bekräftas och används i den 
fortsatta undervisningen. I klargörande bedömningshändelser som handlar 
om enstaka ord efterfrågas ett kort, korrekt svar (se Tabell 8). I summerande 
bedömningshändelser efterfrågas alla de definierade sagodragen. Frågorna är 
slutna och även dessa efterfrågar ett kort, korrekt svar (se Tabell 8).  

När det gäller bedömningshändelser under recensionsarbetet, ses ett del-
vis annat mönster än under sagoarbetet beträffande de inledande frågorna. 
Istället för att efterfråga ett kort, korrekt svar, krävs ofta ett längre resone-
mang. Tabell 9 visar exempel på inledande frågor i bedömningshändelser 
under recensionsarbetet.  
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Tabell 9. Inledande frågor i bedömningshändelser under recensionsarbetet. 

Typ av bedömningshändelser  Inledande fråga 
Introducerande/Undersökande/Klargörande 1. Vad betyder miljö?                                    

2. Och sen finns det faktiskt sånt som inte 
står riktigt, som står mellan raderna. Vad 
betyder det? 

Konkretiserande 1. Vad är vi i för miljö just nu? 
Preciserande 1. Vad känns det här, hur skulle du beskriva 

klassrum?                                                    
2. Vad tror ni Anton gjorde? /---/ Vad hände 
sen liksom? 

Utvidgande 1. Okej, är det något som är mer i fokus i 
miljön? Är det, skiljer det sig, är miljön 
viktig i din bok? Är platserna viktiga?                                                               
2. Är det en storstad, hur vet man det? 

Förhörande 1. Vad hade Marko för miljö då?                                   
2. Vad har vi mera då? Har vi någon landet, 
liten pittoresk. Ja? 

Kontrollerande 1. Var det två analyspunkter, då nämner du 
språket, vad är det mer? 

 
Den första typen av bedömningshändelse i Tabell 9 har fått tre alternativa 
benämningar, vilket har att göra med att syftet med händelsen kan vara, eller 
bli, alla tre. Ibland kan kontexten vara klargörande för hur bedömningshän-
delsen ska kategoriseras, medan det i andra fall är svårare att avgöra katego-
rin. Ett exempel på det senare visas nedan, när ämnesinnehållet ”miljöskild-
ring” introduceras av läraren. Detta är också ett exempel på hur läraren an-
vänder en sluten fråga som efterfrågar ett kort och korrekt svar, vilket är 
typiskt för denna typ av bedömningshändelse: 

01 L: Okej, just nu så vill jag att ni ska skriva lite grann kring miljön [Skriver 
Miljö - på tavlan.] Vad betyder miljö? 
02 Elin: Omgivningen. 
03 L: Omgivningen, ja. [Skriver omgivning på tavlan.] Vad är det då? 
04 Danne: Runt omkring (Utdrag 1, recension 3) 
 

Läraren börjar alltså med att göra eleverna uppmärksamma på begreppet 
miljö och vad det kan betyda (rad 1). Elevsvaret ”omgivningen” (rad 2) får 
en bekräftande återkoppling, när läraren både upprepar svaret och skriver det 
på tavlan (rad 3). Därefter ställer hon en ny sluten fråga även om ordet ”om-
givningen”. Det kan handla om att hon undersöker elevernas förståelse av 
begreppet miljö, men det är också typiskt att ställa frågor om och klargöra 
ords betydelse på det här sättet (jfr sagoarbetet). Det nya svaret ”runt om-
kring” (rad 2) nöjer hon sig med. I den fortsatta undervisningen både konkre-
tiseras och utvidgas sedan betydelsen av begreppet miljö (och miljöskild-
ring). När det gäller den andra frågan (Tabell 9) som handlar om att ”läsa 
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mellan raderna”, kan syftet på samma sätt vara både att introducera och/eller 
undersöka elevernas förståelse av begreppet.  

Även i de konkretiserande bedömningshändelserna är frågorna slutna och 
efterfrågar ett kort och korrekt svar. I preciserande, utvidgande och förhör-
ande händelser, däremot, är frågorna av öppen karaktär och/eller kräver, 
explicit eller implicit, förklaringar och motiveringar. Frågorna i de kontrolle-
rande händelserna handlar om att läraren kontrollerar innehållet i recension-
erna i samband med att eleverna skriver dem. 

5.3.3 Återkoppling i bedömningshändelser  
Även återkopplingen påverkar bedömningshändelsens karaktär och är ett 
redskap för att leda undervisningen i önskad riktning. Återkopplingen kan 
fungera som stöttning eller scaffolding (Wood et al., 1976) om den fungerar 
väl. Tabell 10 visar exempel på återkoppling av olika karaktär i samband 
med bedömningshändelser under sagoarbetet.  
Tabell 10. Återkoppling i bedömningshändelser under sagoarbetet. 

Återkopplingen karaktär Exempel på återkoppling 
Bekräftande  1. Det var en gång! [upprepning av svaret] 
Förstärkt bekräftande 1. Tre, ja! Tre är en siffra att komma ihåg! 

Jättebra!                                                
2. Sju! Det här kan ju ni! Ni har skrivit sagor 
förut?                                                      
3. Ni är jätteduktiga, gud vad kul! 

Korrigerande 1. Ingen riktig berättelse, nehej [ser frågande 
på eleven]?                                        

Förklarande 1. Precis, man skapar luft, man pausar, det är 
som små minikapitel i berättelsen. 

Framåtsyftande 1. /---/ vad var det, vad hade hon accepterat? 
Hon hade lärt sig något? 

 
En mycket vanlig form av återkoppling i den studerade praktiken är en be-
kräftelse genom en upprepning av svaret. Framför allt i undersökande be-
dömningshändelser förekommer förstärkt bekräftelse, då läraren märker att 
eleverna redan kan mycket. Förstärkt bekräftelse innehåller ofta beröm, och 
läraren låter glad och entusiastisk. Förklarande återkoppling används för att 
lyfta fram och/eller förklara lyckade aspekter av elevens svar. Förklarande 
återkoppling kan fungera som ett sätt att utvidga ämnesinnehållet. I följande 
exempel utvidgas betydelsen av begreppet budskap:  

01 L: /---/ Och titta också, här kan ni hjälpas åt i gruppen /---/ budskapet. Vad 
är budskap för något? 
02 Elin: Vad sagan vill säga 
03 L: Mmm, den vill lära någonting. Är det någonting i sagorna som ni hör 
som vill lära er någonting. /---/ (Utdrag 1, saga 3) 
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Läraren ställer en typisk introducerande fråga (”Vad är budskap för något?”, 
rad 1). Elevsvaret (”Vad sagan vill säga.”, rad 2) bekräftas som korrekt men 
får även en förklarande återkoppling, då läraren betonar budskapets didak-
tiska funktion i sagan. Här utvidgas betydelsen av begreppet budskap från att 
”säga något” till att ”lära något” (rad 3). I fortsättningen används också be-
greppet sensmoral istället för budskap. 

Den korrigerande återkopplingen är mer eller mindre explicit och uttrycks 
med både ord och kroppsspråk. Ofta följs den upp av framåtsyftande åter-
koppling i form av följdfrågor vilka ibland stöttar eleven att komma vidare i 
sitt svar. Nästa utdrag är ett exempel där den framåsyftande återkopplingens 
stöttande funktion misslyckas. Läraren låter eleverna diskutera betydelsen av 
ett ordspråk innan ämnesinnehållet tas upp i helklass:  

01 L: /---/ Den som gräver en grop åt andra faller själv däri. Prata med kompi-
sen. Vad var det jag precis sa? Två och två, bredvid varann eller ni två kan 
prata. Den som gräver en grop åt andra faller själv däri. /---/ [Låter eleverna 
prata en stund, går runt och lyssnar.] 
02 L: Får jag höra något bra svar nu! /---/ Elias! 
03 Elias: Den som är dum mot andra… [tystnad] 
04 L: Ja, vad händer då? 
05 Elias: Då händer något… [tystnad] 
06 L: Händer det något kul? 
07 Elias: Nej…[tystnad] något dåligt. (Utdrag 1, saga 4) 

 
När eleverna diskuterat en stund, ber läraren en elev förklara betydelsen av 
ordspråket (rad 2). Bedömningshändelsen har en förhörande karaktär i och 
med att eleverna fått tid att lösa uppgiften och läraren nu vill höra vad de 
kommit fram till. Lärarens fråga har en annan karaktär här jämfört med de 
slutna frågorna om sagodragen där ett annat slags kunnande efterfrågas. 
Även om frågan inte är helt öppen – det finns ju mer eller mindre rimliga 
tolkningar av ordspråket i fråga – så måste svaret innehålla en längre förkla-
ring med elevens egna ord, istället för reproduktion och ett kort och korrekt 
svar. Elias börjar förklara ordspråket (”Den som är dum mot andra”, rad 3) 
men tystnar därefter. Läraren bekräftar svaret och ställer en följdfråga (”Ja, 
vad händer då?”, rad 4). Elias gör ett nytt försök men tystnar igen (”Då hän-
der något”, rad 5). Läraren väntar ett tag på att Elias ska fortsätta men väljer 
sedan att ställa en lotsande (Lundgren, 1989) fråga (”Händer det något kul?”, 
rad 6), vilket gör att Elias kan besvara frågan (”Nej…[tystnad] något då-
ligt.”, rad 6). Denna bedömningshändelse, vilken också är ett exempel på en 
förhörande bedömningshändelse (se 5.3.1), blir lotsande, när läraren vill 
hjälpa eleven med tolkningen.  

Om korrigerande återkoppling inte följs upp på något sätt, riskerar åter-
kopplingen att bli avvisande, som i nästa utdrag. Läraren har frågat vad en 
saga har för budskap och fått ett svar som hon korrigerat (Att man inte ska 
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bo på havets botten.). Hon har ställt en följdfråga (Hon återvände ju till ha-
vets botten?) vilken mötts av en lång tystnad tills en elev har ett förslag: 

01 Danne: Svik inte kungen! [ler] 
02 L: Svik inte kungen [skrattar lite], ja… (Utdrag 4, saga 1) 

 
Dannes svar kan vara ett svar på följdfrågan, det vill säga att Renata valde att 
gå tillbaka till havets botten, då hon inte ville svika kungen. Läraren tycks 
dock inte uppfatta det så. Svaret får en korrigerande återkoppling genom att 
läraren upprepar svaret med tveksam röst och skrattar lite tillsammans med 
eleven. Läraren följer dock inte upp korrigeringen med stöttning, vilket gör 
att återkopplingen snarast blir avvisande. Danne tar ofta upp samma tema 
(att någon är ”kung” över någon annan), och läraren verkar tro att hans svar 
är skämtsamt. 

Under recensionsarbetet förekommer samma typer av återkoppling som 
under sagoarbetet, men i olika utsträckning. Förstärkt bekräftande återkopp-
ling förekommer sällan, medan förklarande och framför allt framåtsyftande 
återkoppling är mycket vanlig. Tabell 11 visar exempel på olika slags åter-
koppling i bedömningshändelser under recensionsarbetet. 
Tabell 11. Återkoppling i bedömningshändelser under recensionsarbetet. 

Återkopplingen karaktär Exempel på återkoppling 
Bekräftande  Det står att det är en storstad. [upprepning av 

svaret] 
Förstärkt bekräftande Något att skriva om, Annika! Tycker jag. 
Korrigerande Känns som det? 
Förklarande Du menar att det är lite utanför Stockholm, 

ja. 
Framåtsyftande För då är, får du ju fundera kring vilka mil-

jöer är, rör de sig i, att de byter miljö hela 
tiden, skiljer sig platserna åt, är det det som 
är det viktiga? 
 

Framåtsyftande återkoppling är alltså ofta förekommande under recensions-
arbetet. Det är också vanligt att framåtsyftande återkoppling inte fungerar 
särskilt väl. Följande utdrag, en bedömningshändelse vars syfte tycks vara 
att utvidga ämnesinnehållet miljöskildring, är ett typiskt exempel på det:   

01 L: Okej, är det något som är mer i fokus i miljön? Är det, skiljer det sig, är 
miljön viktig i din bok? Är platserna viktiga? 
02 Simon: Jag vet inte. 
03 L: Nej. För då är, får du ju fundera kring vilka miljöer är, rör de sig i, att de 
byter miljö hela tiden, skiljer sig platserna åt, är det det som är det viktiga? 
04 Simon: [ohörbart] det var längesen. 
05 L: Så det är medeltiden, ja. Jag tänker är miljön viktig för berättelsen, är 
det viktigt att de rör sig, varför rör de på sig kanske då? Vad gör de på de här 
olika platserna? 
06 Simon: [ohörbart] 
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07 L: De bor på olika ställen alltså? 
08 Simon: Ja. 
09 L: Men då får du beskriva de här miljöerna. Finns det några likheter på de 
här miljöerna? 
10 Simon: Vet inte.  
11 L. Vet inte. Du får fundera. (Utdrag 2, recension 3) 

 
Simon har sagt att handlingen i hans bok rör sig i olika miljöer. Det räcker 
dock inte att ange vilka miljöer handlingen utspelar sig i utan miljöernas 
betydelse måste beskrivas. Läraren frågar om miljön är viktig i boken (rad 
1), men Simon tycks inte kunna besvara frågan. Då försöker läraren stötta 
honom genom att uppmana honom att ”fundera kring vilka miljöerna är” 
(rad 3). Boken är ett fantasy-verk, och läraren ställer flera stöttande följdfrå-
gor om vikten av rörelse och därmed olika platser (rad 3). Av elevens svar 
hörs bara ”det var längesen” (rad 4), vilket kan syfta på hans läsning av 
boken eller på bokens handling. Lärarens återkoppling är bekräftande och 
förklarande (rad 5: Så det är medeltiden, ja). Återigen ställer läraren delvis 
samma följdfrågor om varför förflyttningarna från plats till plats sker, om det 
är viktigt att det sker och om miljön är viktig. Hon konkretiserar stöttningen 
genom att fråga vad personerna gör på de olika platserna (rad 5). Elevens 
svar är ohörbart, men av lärarens följdfråga och elevens nästa svar att döma 
handlar det om att personerna bor på olika ställen (rad 7, rad 8). Läraren 
lyckas inte få något explicit svar på den första frågan om miljöernas bety-
delse för händelserna utan nöjer sig nu med att uppmana eleven att beskriva 
miljöerna. Hon ställer dock en sista fråga om miljöernas likhet (rad 9). Ele-
ven svarar igen att han inte vet, och läraren bekräftar svaret genom en upp-
repning och en uppmaning att fundera, precis som i början av händelsen (rad 
11). Händelsen får en osäker prägel, då eleven verkar ha svårt att besvara 
frågorna trots lärarens stöttningsförsök. Det är också svårt att återkoppla på 
ett effektivt sätt, då stöttningen inte fungerar särskilt väl. Frågorna är öppna, 
och läraren kan inte själv besvara dem, då hon inte läst boken.  

Ibland fungerar lärarens tysta väntan, ett slags korrigering, som upp-
muntran för eleven att komma vidare, som i följande två exempel: 

 
Exempel 1: 

01 L: Om jag åker dit, hur ser det ut där? Vad får jag för känsla när jag kom-
mer dit? 
02 Karl: Ganska grått, tråkigt. 
03 L: Grått, ni andra ska vara tysta. [Tittar på eleven i tystnad.] 
04 Karl: Ganska blött. (Utdrag 1, recension 4) 

Exempel 2: 
01 L: Bilbo, okej. Hur skulle du beskriva Bilbo? 
02 Eskil: Kort. 
03 L: Kort. [Tittar på eleven i tystnad.] 
04 Eskil: Eeee, smart och en tjuv. (Utdrag 3, recension 6) 
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Läraren markerar med sin tystnad att svaret inte är tillräckligt, och eleven 
kommer vidare i sitt svar utan verbal stöttning. I båda exemplen kommer 
eleven så småningom fram till en tolkning som kan användas i recensionen.  

5.3.4 Det efterfrågade kunnandet under lektionerna 
I Tabell 12 redovisas vilket slags kunnande utifrån de olika ämnesinnehållen 
som framstår som förväntat i de olika bedömningshändelserna på lektionerna 
under sagoarbetet. Det handlar om vad eleverna förväntas göra i relation till 
ämnesinnehållet.  
Tabell 12. Ämnesinnehåll och efterfrågat kunnande vid bedömningshändelser i 
undervisningen under sagoarbetet. 

Ämnes-
innehåll 

Sagodrag Budskap 
och 
sensmoral 

Skrivregler Dramaturgi  Ordkunskap 

Kunnande Identifiera 
text som 
”saga”: 
analys och 
slutsats. 
Identifiera 
sagodrag i 
text.  
Återge 
sagodrag. 
Memorera 
sagodrag.  
Återberätta 
en saga. 

Definiera 
begrepp. 
Göra infe-
renser. 
Dra slutsat-
ser. 
Tolka. 

Namnge 
skiljetecken. 
Skapa direkt 
anföring. 
Förklara 
regler om 
skiljetecken. 

Analysera en 
berättelses 
uppbyggnad.  
Bedöma och 
dra slutsat-
ser. 
 

Förklara 
ords bety-
delse. 

 
Merparten av det efterfrågade kunnandet har en tydlig relevans för det tänka 
sagoskrivandet, både innehållsmässigt och vad gäller skrivandets mer for-
mella och hantverksmässiga aspekter. Det kunnande som rör innehållsmäss-
iga aspekter, exempelvis att identifiera och återge sagodrag eller återberätta 
en saga, handlar om att ge stoff och inspiration till elevernas egna sagor. Det 
hantverksmässiga handlar bland annat om att lära sig hur en berättelse byggs 
upp genom att bedöma strukturella aspekter i korta berättelser och därmed 
dra slutsatser om exempelvis en lyckad eller mindre lyckad röd tråd. Delar 
av det efterfrågade kunnandet, exempelvis att göra inferenser, tolka eller 
förklara ords betydelse, har ingen omedelbar koppling till det tänkta sago-
skrivandet. 

Tabell 13 visar det efterfrågade kunnandet i bedömningshändelser på lekt-
ionerna under recensionsarbetet. 
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Tabell 13. Ämnesinnehåll och efterfrågat kunnande vid bedömningshändelser i 
undervisningen under recensionsarbetet. 

Ämnesinnehåll Analys Recensionens innehåll och 
form 

Kunnande Definiera begrepp.    
Dra slutsatser.   
Beskriva och värdera.  
Göra inferenser: Läsa mellan 
raderna och bortom raderna.  
Motivera.            

Motivera med exempel. 
Använda specifika ord.  
Tolka. 
Värdera. 
Dra slutsatser.                   

 
Som framgår av Tabell 13 är det efterfrågade kunnandet under recensionsar-
betet inriktat på aspekter som rör innehållet i den tänkta recensionen. Note-
ras kan att läsning mellan raderna förekommer i kunskapskraven för svenska 
i årskurs 9 (Lgr11, C-nivå), liksom läsning bortom raderna vilken i kun-
skapskraven uttrycks som ”(budskap) dolda i olika verk” (A-nivå). Detta 
kunnande krävs för att eleverna ska kunna inhämta innehåll till sin recension 
från boken de läser. De måste även kunna dra slutsatser av det lästa. I re-
censionen ska de bland annat kunna beskriva, värdera och motivera. Kun-
nande som är inriktat på skrivandets formella och hantverksmässiga aspekter 
efterfrågas inte vid bedömningshändelser under recensionsarbetets lektioner. 

I nästa avsnitt visas exempel på hur läraren efterfrågar visst kunnande i 
bedömningshändelser. 

5.3.4.1 Bedömningshändelser och efterfrågat kunnande 
I bedömningshändelser kan olika typer av kunnande efterfrågas. Som Tabell 
14 visar får eleverna exempelvis i introducerande bedömningshändelser 
namnge (skiljetecken), definiera (begrepp), memorera (sagodrag) och/eller 
identifiera (sagodrag i text).  
Tabell 14. Typ av bedömningshändelser och typ av efterfrågat kunnande. 

Typ av bedömningshändelser Typ av efterfrågat kunnande 
Introducerande Namnge; definiera; memorera; identifiera. 
Undersökande Identifiera; förklara. 
Repeterande  Identifiera. 
Förhörande  Återberätta; identifiera; tolka; analysera; dra 

slutsatser; motivera 
Preciserande  Tolka; dra slutsatser; göra inferenser; besk-

riva; värdera; använda specifika ord. 
Analyserande Analysera; bedöma; dra slutsatser. 
Klargörande Förklara ord. 
Summerande Memorera. 
Utvidgande Återge; dra slutsatser; tolka; motivera; göra 

inferenser 
Konkretiserande Återge; Dra slutsatser. 
Kontrollerande Tolka; motivera. 
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Olika typer av kunnande efterfrågas alltså i bedömningshändelserna. Bero-
ende på det som förefaller vara bedömningshändelsens syfte, exempelvis 
introducerande eller förhörande, formuleras frågor och återkoppling för att 
leda undervisningen åt önskat håll, det vill säga mot ett visst kunnande. Att 
syftet alltså riktas mot ett visst kunnande innebär att man exempelvis intro-
ducerar eller förhör något på ett visst sätt så att ett visst kunnande ska bli 
synligt. Under analysarbetet noterade jag att trots att en del av de inledande 
frågorna var av samma karaktär, passade de inte i samma kategori. Det fort-
satta analysarbetet visade att man på återkopplingen på elevsvaren kan se att 
interaktionens karaktär skiljer sig åt beroende på vilket slags kunnande lära-
ren efterfrågar, även om de inledande frågorna alltså förefaller lika. I det 
följande ges två exempel på detta.  

I det första exemplet nedan jämförs en summerande bedömningshändelse 
från sagoarbetet och en förhörande bedömningshändelse från recensionsar-
betet: 

01 L: Vilka var de nu de här sagodragen, får jag höra nu, Elin säg ett sago-
drag!  
02 Elin: Sju. 
03 L: Sjutalet. Fler sagodrag, Karl? 
04 Karl: Tretalet. 
05 L: Tretalet [pekar på en elev som räckt upp handen]. 
06 Christian: Det var en gång. 
07 L: Det var en gång [pekar på en elev som räckt upp handen]. 
08 Annika: Övernaturliga händelser. 
09 L: Övernaturliga händelser [pekar på en elev som räckt upp handen]. 
10 Eskil: Övernaturliga varelser [Osv.]. 
 (Utdrag 2, saga 7) 

 

01 L: Vad hade Marko för miljö då? 
02 Danne: Zombiemiljö.  
03 L: Okej, och hur vet man det? Hur beskriver man en zombiemiljö? 
04 Danne: Blod. 
05 L: Blod. Hur vet man att det är, det är en skräckhistoria, förstår jag. Hur får 
man den känslan då? 
06 Marko: Kanske att det är grått. 
07 L: Gråa färger, okej. Vad är det nånstans /---/ är det på landet, i en stad. 
08 Marko: I en stad. 
09 L: Jaha. 
10 Marko: Alltså det utspelar sig både på landet och i stan, mest i stan. 
11 L: Har du nån beskrivning, nån mening som visar att det är i en stad? 
[Marko säger inget.] Nåt som händer. [Marko rynkar på pannan och säger 
inget.] /---/ Jag vill att ni sen när ni skriver er recension och skriver att det i en 
stad så vill jag att ni skriver att de gick i trånga gränder. /---/ Man behöver 
kunna ge exempel.  
(Utdrag 2, recension 4) 
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Det första utdraget inleds med frågan ”Vilka var de nu de här sagodragen?” 
och det andra med frågan ”Vad hade Marko för miljö då?”. De båda inle-
dande frågorna liknar varandra, men i det första utdraget räcker det med 
korta svar, då det efterfrågade kunnandet är att memorera de olika sagodra-
gen. Om samma slags kunnande hade varit efterfrågat i det andra utdraget, 
hade interaktionen kunnat vara liknande, det vill säga att läraren hade låtit 
elever räkna upp olika miljöer från sina böcker. Nu efterfrågas istället ett 
annat slags kunnande, nämligen att göra inferenser och utifrån det motivera 
sina uttalanden, vilket gör att bedömningshändelsen får en annan karaktär.  

I följande exempel jämförs en undersökande bedömningshändelse från 
sagoarbetet och en utvidgande bedömningshändelse från recensionsarbetet: 
 

01 L: [Viskande] En saga – hur märktes det? Att det var en saga? /---/ 
02 Danne: Det är ingen riktig berättelse. 
03 L: Ingen riktig berättelse, nehej [ser frågande på eleven]?  
04 Danne: Det kan inte hända på riktigt. 
05 L: Det kan inte hända på riktigt! /---/ 
06 L: [Vänder sig till Danne] Du sa att det inte kan hända på riktigt – hur 
märker man mer att det är en saga? 
07 Danne: Saker upprepades och det var en gång. 
08 L: Det var en gång! [pekar på eleven bekräftande]. Saker upprepades – vad 
var det som upprepades? 
09 Kajsa: Hon kom upp och hon kom ner 
10 L: Hon kom upp och hon kom ner. Är det nån som kommer ihåg hur 
många gånger hon kom upp och ner? 
11 Elin: Tre. 
12 L: Tre, ja! Tre är en siffra att komma ihåg! Jättebra! Mera? 
13 Karl: Sju. 
14 L: Sju! Det här kan ju ni! Ni har skrivit sagor förut?  
(Utdrag 5, saga 1) 
 
01 L: Nu ska jag bara ge exempel. Är det en storstad, hur vet man det? /---/ 
02 Asif: Han säger, det står att det är en storstad. 
03 L: Det står att det är en storstad. Men finns det, det kan det göra, det kan 
stå att alltså vi är i Stockholm men kan man märka det på andra sätt. Asif? 
04 Asif: Alltså man [tystnad] 
05 L: Märker man att det är en storstad utan att man skriver det är en storstad? 
Vi är i Stockholm City eller vad det kan stå. Asif? 
(Utdrag 3, recension 3) 

 
Det första utdraget inleds med frågan ”En saga – hur märktes det?” och det 
andra utdraget inleds med frågan ”Är det en storstad, hur vet man det?”. I 
båda fallen handlar det alltså om att motivera hur man vet något, men när 
man jämför de två bedömningshändelserna ser man en skillnad på det efter-
frågade kunnandet. I sagoexemplet efterfrågas en textnära läsning, vilket 
man kan se på lärarens förstärkt bekräftande återkoppling på svar som ”Tre.” 
och ”Sju.” (rad 11-14). I det andra utdraget, däremot, efterfrågar läraren 
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explicit en läsning mellan raderna. När eleven Asif säger att det i texten står 
att det är en storstad, frågar läraren om man kan märka det på andra sätt (rad 
3), och om det kan märkas ”utan att man skriver det är en storstad” (rad 5). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det inte räcker med att exem-
pelvis enbart undersöka om frågor är öppna eller slutna för att kunna säga 
något om vad som görs tillgängligt för elever att lära i en praktik. Även 
elevsvaret och lärarens återkoppling, det vill säga hela bedömningshändel-
sen, måste beaktas. 

5.4 Diskurser i skrift- och bedömningshändelser i 
klassrummet 
I detta avsnitt redovisas resultatet av analysen av diskurser i klassrumsar-
betet inför skrivuppgifterna. Först redovisas vilka diskurser som synliggörs 
under sagoarbetet (5.4.1) och därefter vilka diskurser som synliggörs under 
recensionsarbetet (5.4.2). 

5.4.1 Minnesknep, styckeindelning och en rymdresa 
De diskurser som synliggörs under sagoarbetet, om än i olika utsträckning, 
är genre-, färdighets-, process- och kreativitetsdiskursen och diskursen om 
sociala praktiker. Det som främst karaktäriserar arbetet med sagoavsnittet är 
en betoning av ytliga, lätt identifierbara sagodrag. Därmed är genrediskur-
sen, så som den beskrivs av Ivanič (2004), den dominerande. Redan under 
första lektionen tas de viktigaste sagodragen upp: 

08 L: Det var en gång! [pekar på eleven bekräftande]. Saker upprepades – vad 
var det som upprepades?  
09 Kajsa: Hon kom upp och hon kom ner 
10 L: Hon kom upp och hon kom ner. Är det någon som kommer ihåg hur 
många gånger hon kom upp och ner?  
11 Elin: Tre. 
12 L: Tre, ja! Tre är en siffra att komma ihåg! Jättebra! Mera?  
13 Karl: Sju. 
14 L: Sju! Det här kan ju ni! Ni har skrivit sagor förut? 
(Utdrag 6, saga 1) 

 
Som nämnts ovan (avsnitt 5.2.1) definieras sagodragen i en PowerPoint-
presentation om sagor under lektion 2. Läraren har en genomgång och ele-
verna skriver av. De skriver långsamt, och läraren uppmanar dem att inte 
skriva av allt, förutom när sista bilden visas: 

L: Man kan inte skriva allt. Vi kommer tillbaka till det, var bara lugna. Här 
ska ni skriva ner allt. Allt som står här ska ni skriva av. (Utdrag 2, saga 2) 
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I exemplet ovan väljer läraren att trots elevers protester gå vidare till den bild 
som verkar vara den viktigaste, eftersom läraren nu påpekar att allt ska skri-
vas av. Det är en lista av de sagodrag eleverna ska ha med i sin saga (se 
5.2.1): 

01 L: Nu är det så här att när ni sen själva ska skriva en saga då är det de här 
sagodragen och jag vill att ni ska försöka få med så många som möjligt av de 
här. Man måste inte ha med alla men ju fler man har, och att man får ihop det 
så att det fungerar, så är det bra, då är man skicklig, tänker jag. Och då är det 
så här att typiska sagodrag, vad är som är typiskt, vad är det som gör att en 
saga är en saga? Vi nämnde några igår.  
02 Danne: Det var en gång. 
03 L: Det var en gång, precis. Det är en bestämd inledning, det kommer som 
tvåa där. Det var en gång en liten pojke som hette Jakob. 
(Utdrag 2, saga 2) 

 
De sagodrag som lyfts fram i bedömningshändelser, det vill säga med hjälp 
av frågor och återkoppling, är den typiska början och minnesknepen tretalet 
och sjutalet. De övriga sagodragen räknas bara upp och exemplifieras av 
läraren, vilket gör att de inte får lika stort utrymme.  

Efter PowerPoint-presentationen läser läraren en saga högt och uppmanar 
eleverna att lyssna efter sagodrag. När läraren läst färdigt återstår en kort 
stund av lektionen och hon väljer att ställa en fråga om minnesknepen, det 
vill säga tretalet och sjutalet, i sagan: 

01 L: Hur många hittade minnesknepen, upp med händerna! Alla hörde min-
nesknepen, eller hur? Det gjorde även du [pekar på en elev som inte räcker 
upp handen]. /---/ 
02 L: Kajsa, berätta om något! 
03 Kajsa: (ohörbart) tre. 
04 L: Tre, det var mycket med det [pekar på en annan elev]./---/ 
05 L: Ja, tredje gången. Ja? 
06 Johan: Tre rustningar. 
07 L: Tre rustningar. Ja? 
08 Elias: Tre tungor. 
 [Osv. Elever räknar upp flera saker som har med tretalet att göra.]  
(Utdrag 4, saga 2) 

 
Tretalet framstår som ett mycket viktigt innehåll i och med att det får så stort 
utrymme i bedömningshändelser.  

Ett annat ämnesinnehåll, skrivregler, tas upp vid två tillfällen. I samband 
med det synliggörs färdighetsdiskursen. Vid det första tillfället har en vikarie 
instruerats att ta upp stor bokstav, punkt, utropstecken, frågetecken, stycke-
indelning och direkt anföring (denna lektion finns inte dokumenterad). Lekt-
ionen efter har läraren planerat att repetera skrivregler, mer preciserat 
styckeindelning och direkt anföring. Det visar sig att eleverna har olika upp-
fattningar om vilka skrivregler som tagits upp av vikarien och på vilket sätt. 
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”Han gjorde det snabbt”, är en kommentar. Eleverna har inte gjort några 
anteckningar i sina skrivböcker. Läraren tar upp direkt anföring och stycke-
indelning, och det är alltså oklart om eleverna fått någon undervisning om 
några andra skrivregler. I nästa utdrag talar läraren om direkt anföring: 

01 L: /---/ Nu ska jag gå igenom det här med direkt anföring om vikarien inte 
gjorde det. För det här ska jag kolla sen om ni har gjort rätt. När ni väl gör 
eran saga och ni har direkt anföring. /---/ 
(Utdrag 3, saga 7) 

 
Det är alltså viktigt att direkt anföring markeras ”rätt”. Efter genomgången 
av direkt anföring tar läraren upp ”regler för styckeindelning”: 

01 L: /---/ Då är det också regler för styckeindelning /---/ Det här vill jag att ni 
har rätt i eran saga [pekar på dialogen på tavlan]. Det här kan jag se att ni övat 
på, det är inte jättesvårt. Styckeindelning kan däremot vara lite klurigt och där 
har jag en övning som ni kan få göra idag. Så nu går jag igenom det lite 
snabbt. När delar man in en text i stycken? Och varför? Varför gör man det? 
Johan. 
02 Johan: När det är en ny händelse. 
03 L: Bra. Precis. Men varför delar man in i stycken? 
 /---/ 
13 L: Ny plats! [skriver]. Ni är ju jätteduktiga, gud vad kul! /---/  
(Utdrag 4, saga 7) 
 

Läraren säger sig märka att eleverna övat på direkt anföring och att hon för-
utsätter att eleverna gör rätt när de skriver sin saga (rad 1). I den här under-
sökande bedömningshändelsen (se 5.3.1 och 5.3.2) tar läraren reda på vad 
eleverna kan om det nya innehållet sedan tidigare, vilket hon även gjorde när 
sagoarbetet introducerades. Av återkopplingen att döma verkar läraren 
mycket nöjd med elevernas svar.  

Det tematiska arbetssättet har drag av processdiskursen som enligt Ivanič 
(2004) kännetecknas av en mental eller praktisk process eller både och. Ele-
verna förbereds för sagoskrivandet genom sagoläsning och andra övningar 
(se Bilaga 3). Dessutom förekommer samtal som verkar syfta till att utveckla 
förmågan att förstå och tolka ämnesinnehåll, nämligen budskap och sensmo-
ral (se 5.3.2 och 5.3.3). Diskursen om sociala praktiker kommer till uttryck, 
då eleverna får i läxa att intervjua äldre släktingar om sagor, vilket innebär 
att texten kopplas till sin funktion i ett socialt sammanhang och att uppgiften 
är autentisk. På lektionen ska eleverna i grupper om fem berätta om dessa 
sagor för varandra och notera sagodragen i kamraternas sagor.  

Att klassen läser och lyssnar till sagor kan räknas som ett uttryck för krea-
tivitetsdiskursen, men för övrigt syns den nästan bara under dramaturgilekt-
ionen. Läraren undervisar klassen om dramaturgi genom att själv dramati-
sera ett antal på olika sätt bristfälliga berättelser. Exempelvis är någon berät-
telse händelselös, en annan slutar alltför tvärt, en tredje hänger inte ihop. 
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Syftet tycks vara att eleverna ska få syn på vad som krävs för att en berät-
telse ska fungera. Detta kopplas sedan till dramaturgin: 

L: Nu kommer det här med dramaturgin! Nu ska jag göra kopplingen. Här 
börjar ni berättelsen [går till tavlan, tänker skriva]. Jag ska skriva en berät-
telse. En saga, det skulle kunna vara en saga också /---/ Det jag skriver på tav-
lan skulle jag vilja att ni antecknar.  
(Utdrag 1, saga 6) 

 
Läraren börjar rita en ny berättelse om en rymdresa på tavlan och ber även 
eleverna rita av:  
 

01 L: Ni kan rita en liten rymdraket. /---/ Jag har fått erbjudandet och vunnit 
chansen att åka till månen. /---/ Så går ett fönster sönder [L ritar. Eleverna föl-
jer med i berättelsen med gester, miner och små utrop medan de ritar.] Vad 
händer då? Det händer någonting! Fönster går sönder, vi är ute i rymden, vad 
gör vi då? 
02 Ervin: Dör. 
03 L: Men vi ska komma till månen, vi kan inte dö mitt i berättelsen. Då blir 
det ju tvåminuters film, fem meningar i våran saga eller berättelse. Vad gör 
vi? 
04 Elias: Vi landar. 
05 L: Vi kan inte landa. Vad sa du? 
06 E: Hämtar silvertejp.  
07 L: Hämtar silvertejp, okej! /---/ Vad händer nu då? Nu är vi på väg. Vi ska 
till månen. Här är månen [ritar]. /---/  
(Utdrag 2, saga 6) 
 

Läraren berättar med inlevelse och bjuder ganska snart in eleverna genom en 
fråga: Vad göra ute i rymden när fönster går sönder? (rad 1). Eleverna får 
svara utan handuppräckning och Ervin ropar snabbt ut det första svaret: 
”Dör.” (rad 2). Läraren godkänner inte svaret, utan betonar att målet med 
resan och berättelsen ska nås (”Men vi ska komma till månen, vi kan inte dö 
mitt i berättelsen.”, rad 3). Efter den korrigerande återkopplingen (se 2.2.1) 
ställer hon frågan på nytt. Elias svar (”Vi landar.”, rad 4) godkänns inte hel-
ler, förmodligen av samma anledning som det förra svaret. Nästa svar 
(”Hämtar silvertejp.”, rad 6) bedöms som ett giltigt svar och får förstärkt 
bekräftande återkoppling (”Hämtar silvertejp, okej!”, rad 7). Svaret används 
i den fortsatta berättelsen som på samma sätt ritas och komponeras fram till 
slutmålet. 

Klassrumsarbetet under sagoavsnittet kännetecknas av ett varierat arbets-
sätt och ämnesinnehåll. Därmed synliggörs flera diskurser; dock är genredis-
kursen (Ivanič, 2004) den dominerande. 
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5.4.2 Läsa mellan raderna och regler för en recension 
De diskurser som synliggörs under recensionsarbetet är process- och genre-
diskursen. Processdiskursen kommer till uttryck i ett slags stoffsamlande (jfr 
Strömquist, 1989), då eleverna ska tänka, tolka, analysera och motivera, 
såväl muntligt som skriftligt. Dessa tolkningar och analyser ska sedan an-
vändas i recensionen. Som ett redskap i analysarbetet introducerar läraren 
läsning mellan och bortom raderna. Klassen läser och diskuterar en kort be-
rättelse om några ungdomar som är ute och badar: 

01 L: /---/ Och sen finns det faktiskt sånt som inte står riktigt, när man läser 
mellan raderna. Vad betyder det? Ja? 
02 Elin: Det står inte exakt men man kan ändå förstå vad de menar kanske. 
03 L: Ja. Varför tvekade Anton? Kristian?  
04 E: Det var kallt. 
05 L: Det var kallt. Ja, mera? Danne? 
06 Danne: Han var rädd för vatten. 
07 L: Han var rädd för vatten. /---/ Han tyckte det var kallt. Och var rädd. Och 
sen finns det ett svar som bara finns hos er, hos den som läser. Vad tror ni An-
ton gjorde? Vad gjorde Anton? Vad hände sen liksom? Jag vill se fler händer, 
har vi några nya fräscha? Ja? 
07 Erik: Han hoppade i. 
(Utdrag 4, recension 3) 

 
Det handlar alltså om att tolka händelser genom att ”läsa mellan raderna” 
(rad 1) och även bortom texten (”svar som bara finns /---/ hos den som lä-
ser”, rad 7). Förutom att eleverna ska läsa mellan eller bortom raderna, ska 
de motivera sina uttalanden utifrån en sådan läsning. I följande exempel 
handlar det om miljöskildring: 

01 L: /---/ Nu ska jag bara ge exempel. Är det en storstad, hur vet man det? 
[skriver Hur vet man det?] Är det någon som har en storstadsmiljö här? [Tre 
elever räcker upp handen.] Okej, tre stycken bara, fyra. Hur vet man /---/ 
02 Asif: Han säger, det står att det är en storstad. 
03 L: Det står att det är en storstad. Men finns det, det kan det göra, det kan 
stå att alltså vi är i Stockholm men kan man märka det på andra sätt. Asif? 
04 Asif: Alltså man [tystnad] 
05 L: Märker man att det är en storstad utan att man skriver det är en storstad? 
Vi är i Stockholm City eller vad det kan stå. Asif? 
06 Asif: Det kanske är rika människor. 
07 L: Rika människor. 
08 Asif: Och fattiga människor [ohörbart] 
09 L: Okej, och då tänker du att rika människor bor i stora städer? 
10 Asif: Ja. /---/ 
12 L: Man kanske får exempel på att det bor rika människor i vissa områden 
kontra mycket fattiga. Okej.  
(Utdrag 5, recension 3) 
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Läraren frågar eleverna hur man vet att miljön är en storstad (rad 1). ”Hur 
vet man det?” är en ofta förekommande fråga under recensionsarbetet. När 
eleven säger att det står att det är en storstad (rad 2), bekräftar läraren visser-
ligen svaret genom en upprepning men tycks ändå inte nöjd med det, då hon 
direkt ställer en ny fråga om vilka andra sätt det kan märkas på (rad 3; rad 5). 
Detta tyder på att hon vill att eleven ska ”läsa mellan raderna”, det vill säga 
göra inferenser. Asif börjar svara (rad 4) men tvekar. Efter en stöttande fråga 
från läraren (rad 5) svarar han: ” Det kanske är rika människor” (rad 7) och 
lägger senare till ”och fattiga människor” (rad 8), när läraren väntar på en 
fortsättning genom att under tystnad titta på honom. Läraren försöker stötta 
honom genom att tolka hans svar (”Okej, och då tänker du att rika människor 
bor i stora städer?”, rad 9). I slutet av händelsen gör läraren en ny tolkning 
eller snarare en gissning om hur förekomsten av rika och fattiga människor 
skulle kunna visa att boken utspelar sig i en storstad.  

Att eleverna på detta sätt ska analysera, tolka och motivera och därmed 
samla stoff till sin text kan alltså ses som ett tecken på processdiskursen. 
Samtidigt måste man konstatera att processdiskursen är svår att särskilja från 
genrediskursen, då det typiska för genren recension, åtminstone i detta klass-
rum, är just analys och tolkning. Genrediskursen kommer till uttryck framför 
allt i skriftliga och muntliga instruktioner med regler för vad en recension 
ska innehålla. Under den sista lektionen innan det är dags att skriva texten 
har klassen en fyrtio minuter lång genomgång av hur man skriver en recens-
ion. Läraren delar ut både en kommenterad filmrecension och en instruktion. 
Instruktionen ska eleverna ta med sig till skrivlektionerna. Till skillnad mot 
den ofta osäkra kommunikationen under recensionsarbetet kännetecknas den 
här lektionen av att det finns tydliga regler man ska hålla sig till när man 
skriver en recension: 

01 L: /---/ Och det är formen av en recension. Det är så här jag vill att ni skri-
ver ungefär. /---/ Det finns i alla fall regler för hur man skriver en recension 
och det ska vi gå igenom idag. /---/  Så här ska ni skriva fast om eran bok. Det 
här ska jag gå igenom nu hur formen ser ut. Och på det här pappret [visar upp] 
står det exakt hur, om man är osäker på vad det är jag vill att ni ska göra, så 
står det till exempel /---/  
(Utdrag 4, recension 6) 

 
Läraren går igenom instruktionen och jämför med mallrecensionen. Recens-
ionen ska innehålla fyra delar: inledning, kort referat, analys och omdöme. 
Varje del innehåller ett antal punkter. Analysdelen innehåller åtta punkter 
varav minst två ska väljas. Varje punkt konkretiseras med exempel från ele-
vernas böcker, som i nästa utdrag där läraren talar om recensionens rubrik 
och böckers titlar: 

01 L: Vilken titel har din bok Erik?  
02 Erik: Fritagningen.  
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03 L: Fritagningen. Då kan det vara till exempel en lämplig rubrik. Men man 
behöver inte ha sin titel på boken som rubrik, man kan ha en annan rubrik om 
man vill. Varför ska man ha en rubrik eller en titel på sin recension, tror ni? 
(Utdrag 5, recension 6) 

 
Budskap är ett begrepp som tagits upp under sagoarbetet men som inte be-
handlats under recensionsarbetet. Vad författaren vill säga med sin bok är en 
av de åtta valfria analyspunkterna i instruktionen. I följande utdrag frågar 
läraren efter budskapet i Annikas bok: 

01 L: /---/ Jag undrar om det fanns något budskap i texten. Annika. 
02 Annika: Att det är såhär döm inte folk efter hur de ser ut utan allting hand-
lar om insidan. 
03 L: Ja, och om du skulle säga det då behöver jag förklaringar som gör att du 
tycker det. 
04 Annika: Det är det här, en av huvudpersonerna skriver samtidigt på en bok 
och den handlar om en prinsessa som är grön, hon måste gömma sitt ansikte 
konstant men ingen vet egentligen hur hon är för hon kan inte prata eller 
någonting så de som egentligen vet hur hon är älskar henne för den hon är och 
inget annat. 
05 L: Inte för hon ser ut eller vad hon äger eller 
06 Annika: Ja. 
07 L: Något att skriva om, Annika! Tycker jag. /---/  
(Utdrag 6, recension 6) 

 
När Annika beskriver budskapet, bekräftar läraren svaret men tillägger att 
svaret också måste motiveras (rad 3). När Annika även gör det, bekräftas 
svaret med förklarande återkoppling (rad 5 och 7). Att motivera sina uttalan-
den är ett kunnande som framstår som mycket viktigt i en recension. 

Recensionen skrivs i skolan och medan eleverna skriver, går läraren runt 
och dels kontrollerar att eleverna håller sig till den bestämda formen, dels 
besvarar deras frågor som mestadels rör sig i färdighetsdiskursen trots att 
den varit osynlig på lektionerna. Frågorna handlar om hur lång texten ska 
vara, om man måste följa samma ordning som i mallrecensionen, och om 
man ska styckeindela med indrag eller blankrad. Förutom att lärarens kon-
trollerande kommentarer är av en annan karaktär än elevernas frågor, verkar 
hon också tänka längre än just den aktuella uppgiften, vilket nästa utdrag 
från en av skrivlektionerna visar:  

01 L: Jag vill se exempel /---/ Jag vill se dig. 
02 Kajsa: Det är svårt. 
03 L: Ja, det är svårt, vi ska öva mer på det, jag vill ju se att det är du som har 
skrivit det här, inte vem som helst 
04 Karl: Då borde man ju inte få betyg när man övar. 
05 L: Ja, fast…du har ju övat, genom att…vi övar ju hela tiden, kan man säga, 
nu gör vi det här och så får ni betyg på det och så gör vi om det igen, och då 
vet ni ju, jaha, jag gjorde sådär den gången, jag behöver öva mer på det här, 



 67 

det var jag lite osäker på, vi gör det i åttan och sen i nian gör vi det en gång 
till. 
06 Karl: Kommer vi göra det här i nian? 
07 L: Vi gör det varje år, om och om igen, svårare och svårare  
(Utdrag 1, recension 8) 

 
Läraren har läst delar av Kajsas text och påminner henne om att ge exempel 
och att skriva egna åsikter (rad 1), vilket Kajsa påpekar är svårt (rad 2). Lä-
raren håller med och förklarar att detta är något som ska övas (rad 3). Karl 
menar att uppgiften inte borde betygssättas om det handlar om övning (rad 
4). Lärarens svar (rad 5) handlar dels om att eleverna övat ”hela tiden”, vil-
ket troligen syftar på undervisningen och de skriftliga analysuppgifter ele-
verna gjort. Dels talar läraren om den process som pågår under hela högsta-
diet, och som handlar om att eleverna får återkoppling på de allt mer krä-
vande skrivuppgifterna och på så sätt får veta vad de ska utveckla.   

I undervisningen inför recensionsskrivandet kommer alltså process- och 
genrediskursen till uttryck, medan elevernas frågor i samband med skrivan-
det mestadels rör sig i färdighetsdiskursen.  

5.5 Textbedömning, introduktion 
I de tidigare avsnitten i kapitel 5 har forskningsfrågorna besvarats beträf-
fande skrift- och bedömningshändelserna på lektionerna, det vill säga innan 
eleverna lämnat in texterna till läraren för bedömning och betygssättning. I 
detta avsnitt redovisas resultatet av analysen av textbedömningen. Bedöm-
ningen av sagorna respektive recensionerna betraktas som två övergripande 
examinerande bedömningshändelser. Till skillnad från händelserna i klass-
rummet, har jag inte kunnat följa hela den examinerande händelsen. Obser-
vjuerna, då läraren högt bedömer ett antal fokustexter som hon tidigare inte 
läst, är dock ett försök att komma praktiken så nära som möjligt. Läraren är 
van vid att bedöma texter tillsammans med andra lärare, både spontant i 
vardagen och mer formaliserat vid nationella prov, då flera svensklärare 
samlas och bedömer elevtexter tillsammans. Observjuerna liknar de till-
fällena med den skillnaden att observjuerna videodokumenterades och att jag 
inte var med som bedömare av texter utan främst lyssnade på lärarens be-
dömning. Det kan tyckas som en stor skillnad, och vid pilotstudiens observju 
verkade läraren till en början ganska obekväm med och undrande över situat-
ionen. Vid huvudstudien, däremot, resonerade hon otvunget med sig själv, 
med mig och med texterna. 

Jag har alltså valt att kalla bedömningen av de färdiga elevtexterna för en 
examinerande bedömningshändelse. Anledningen är uppenbar: undervis-
ningsavsnittet examineras med en text som även betygssätts. Läraren säger 
också att sagan är avgörande för höstterminsbetyget. Men trots att det 
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främsta eller i förväg tänkta syftet alltså förefaller vara summativt, är det 
tänkbart att det finns eller uppstår även andra syften, exempelvis genom att 
bedömningen används på flera sätt i lärarens praktik.  

Resultatredovisningen inleds med ett avsnitt om vad läraren bedömer i 
texterna (5.6). Det andra avsnittet handlar om didaktiska utmaningar läraren 
talar om beträffande textbedömningen (5.7). Avslutningsvis visas vilka dis-
kurser som dominerar vid bedömningen av texterna (5.8). 

 5.6 Ämnesinnehållet vid textbedömning 

5.6.1 Stilistiska och strukturella aspekter i sagorna 
Under den första observjun bedömer läraren alltså på min begäran tre sagor 
som hon, utan att ha läst dem, tror kunna representera tre nivåer. Ingen visar 
sig dock motsvara den lägsta nivån, vilket gör att hon vid ett senare tillfälle 
motiverar bedömningen av en saga på den lägsta nivån. Här följer en kort 
sammanfattning av bedömningen av texterna i den ordning de genomfördes 
och en redovisning av det bedömda innehållet. De fyra fokussagorna kallas 
C1, C2, A-text och E-text utifrån betyget på texten.  

 Den första saga läraren bedömer är C1, den text hon också anade skulle 
motsvara mellannivån. Hon läser tyst men kommenterar högt brister, exem-
pelvis ordföljdsfel, störande upprepningar eller ”rörighet”, stryker under 
felen och skriver antingen en markering, rättelse eller kommentar till vart 
och ett av dem i marginalen. Hon kommenterar även sagodrag och skriver en 
notering i bedömningsmallen.  

Därefter betygssätter hon sagan och motiverar betyget för mig samtidigt 
som hon skriver fler kommentarer i bedömningsmallen. Betyget C motiverar 
hon inledningsvis med att ”det är en saga”. Även om texten, en fabel, inte 
innehåller alla sagoingredienser som upptas i mallen, menar läraren att den 
har en tydlig röd tråd. De sagodrag som finns i texten är sjutal, början (”Det 
var en gång”) och avslutningens sensmoral. Styckeindelning, stor bokstav 
och interpunktion fungerar bra. Under Övrigt får eleven följande kommen-
tar: 

Läs igenom din text när du skriver den, då upptäcker du själv att något kanske 
ej stämmer (se mina stjärnor). Du har skrivit en del avsnitt där hur du ”kopp-
lar” innehållet i meningarna, ej stämmer bra (Bedömningsmall C1). 
 

Kommentaren handlar om den rörighet som läraren varit inne på.  
Nästa saga (C2) har läraren valt som en möjlig representant för den lägsta 

nivån. Läraren börjar läsa sagan tyst men övergår snabbt till att läsa högt och 
kommentera. Hon har svårt att förstå sagan och tycker att även den här är 
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”rörig”. Även om jag finns i rummet och läraren ett par gånger vänder sig till 
mig med någon kommentar, är hon mestadels insjunken i texten och tycks 
föra en dialog med den. Hon läser sagan två gånger, delvis högt, delvis tyst 
och avslutar läsningen med att konstatera att texten är ”jättesvår ”att be-
döma. 

Efter genomläsningen tar läraren fram bedömningsmallen. Nu vänder hon 
sig till mig och förklarar och motiverar sin bedömning. Samtidigt skriver 
hon kommentarer i bedömningsmallen. Hon konstaterar att eleven skrivit en 
saga med en del actioninslag. Även om hon i början var lite tveksam till 
texten på grund av just actioninslagen och undrade vart texten var på väg, 
lyckas eleven knyta ihop den på slutet, säger hon. Texten innehåller flera 
sagodrag, exempelvis flera tretal (”tre troll, de stöter på problem tre 
gånger”), otroliga händelser (”ja; bomben som förvandlar”) och övernatur-
liga väsen (”troll, elektriska mannen, monster”). Även början (”Det var en 
gång…”) och slutet (”…de levde lyckliga…”) är typiska för sagor. Beträf-
fande kampen mellan onda och goda skriver läraren: ”ja, lite fantasydrag”. 
Sagan innehåller ingen sensmoral, enligt lärarens bedömning. ”Beger sig av 
hemifrån” och ”Parallella världar” får ingen kommentar. 

 Sagan skulle kunna motsvara nivå C om det inte vore för de störande 
bristerna gällande form, ordval och lösa trådar, menar läraren. Visserligen 
fungerar styckeindelning bra och direkt anföring hyfsat, säger hon, även om 
hon i mallen skriver: ”Du behöver öva på när/hur du använder skiljetecken, 
framför allt reglerna kring direkt anföring.” Eleven kan också sätta punkt 
korrekt. Däremot är det ”rörigt med tempus”, vilket gör att hon måste läsa 
om för att förstå. Hon skriver följande kommentar under Övrigt i bedöm-
ningsmallen: ”Tips: Du behöver läsa din saga högt för dig själv eller för 
någon annan. Då upptäcker du själv var det låter ”tokigt”. Du behöver öva på 
tempus, när du blandar tidsformer blir det svårt att förstå allt.” Samtidigt 
återkommer hon till att sagan ändå känns bra, och att eleven förstått ”det här 
med sagor”. Hon är förvånad över att texten, som vid en första läsning kän-
des svår att bedöma, ändå är så pass bra och menar att även någon kollega 
bör läsa och bedöma den. En sambedömning resulterar i att texten till slut 
bedöms som ett C.  

 Den tredje sagan visar sig ligga på A-nivån, precis som läraren förutspått. 
Det konstaterar hon efter bara några meningar: 

Ja, det är redan ett A [läser innantill]: ”Hennes hår blänkte som stjärnorna, 
hennes ögon var som smaragder och hyn var vit som snö.”  
(Utdrag 6, observju 1) 

 
Hon fortsätter att läsa sagan, och istället för att göra rättningar eller skriva 
kommentarer, väljer hon att läsa stora delar av sagan högt för mig för att visa 
hur väl eleven skriver: 



 70 

”Bry dig inte om det du, när du väl gift dig är det enda du behöver tänka på att 
vara vacker. För vacker var hon, även som barn. Men den lilla flickan ville 
inte vara vacker, hon ville vara snabb och stark som sina bröder. Så när da-
gens arbete var utfört brukade hon smyga ut i skogen och springa omkring och 
lyfta tunga stenar för att träna sina muskler.” (Utdrag 7, observju 1) 

 
Ibland är sagan så bra att läraren ”får gåshud”: 

”/---/ hennes ögon hade något vilt i sig som skrämde bort alla friare”, du ser, 
man får ju nästan gåshud  
(Utdrag 8, observju 1). 

 
Eftersom ingen av de tre bedömda sagorna motsvarade E-nivån till slut, bad 
jag läraren att motivera bedömningen av en saga hon bedömt som E. Detta 
skedde vid det tillfälle då hon bedömde recensionerna, det vill säga ett par 
månader efter sagoprojektet. Skillnaden mot den första observjun är alltså att 
texten redan är bedömd. 

Efter att ha ögnat igenom betygskriterierna, börjar läraren läsa sagan. Så 
fort hon läst några rader konstaterar hon att texten är rörig och att den röda 
tråden är det ”rangligt med”. Texten innehåller bara tre sagodrag: huvudper-
sonen ger sig av hemifrån, en typisk början och ett sagoslut. Tre- eller sjuta-
let finns inte med utan talen fem och två. Dessutom är berättelsen fragmenta-
risk. Det dyker plötsligt upp rövare, en skrikande pojke och ett silversvärd på 
vägen, men inget fullföljs. Varför skrek pojken och vart tog han vägen, und-
rar läraren. Svärdet kunde ha varit magiskt och använts till något, men så blir 
det inte. Det som händer hänger inte ihop. Att texten blir godkänd beror på 
att den ändå kan identifieras som en saga och att den trots allt är begriplig, 
säger läraren.  

Förutom att kommentera språkfel lyfter läraren också fram stilistiska och 
strukturella aspekter vid observjun. 

5.6.2 Rättning av formalia och ytliga textuella drag i sagorna 
Tabell 15 visar rättningar som läraren gör i de fyra fokussagorna. Ibland 
stryker läraren under felet och skriver en rättning eller kommentar i margina-
len. Vissa fel rättar hon genom att skriva över elevens text. 
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Tabell 15. Rättningar och kommentarer i fyra fokussagor. 

Text/betyg Fel som rättas Skriftliga kommentarer 
E Meningsbyggnadsfel, åtta 

stavfel, mening inleds med 
liten bokstav, tre särskriv-
ningar, antal skrivet med 
siffror, saknad punkt, ett fel 
vid indirekt anföring 

Två/fem/ens/st 

C1 Störande upprepning, tal-
språklig konstruktion, fel 
ordföljd i bisats, tre stavfel, 
saknat bindestreck, syft-
ningsfel 

uppr./ordf./st/syftn/Här 
känns det lite rörigt. Förstod 
sen varför de plötsligt var 
fem 

C2 Felaktig sammanskrivning, 
saknat ord, tempusfel, form-
fel, fyra fel vid direkt anfö-
ring, bristande styckeindel-
ning, två fel vid indirekt 
anföring, prepositionsfel, 
stavfel 

Tempus/Nytt stycke/Indirekt 
anföring 

A Kommatecken (ist.f. punkt)  
 
Det är en tydlig skillnad mellan A-texten och de tre andra texterna beträf-
fande antalet rättade fel. Dessutom kan A-textens fel tolkas som ett skrivfel, 
då meningen efter kommatecknet inleds med stor bokstav. Det som kanske 
framför allt skiljer E-texten från de två C-texterna är det stora antalet rättade 
stavfel. Rättningen handlar främst om formalia och ytliga textuella drag. 

5.6.3 Innehållsliga och språkliga aspekter kommenteras i sagorna 
I detta avsnitt redovisas det i bedömningsmallarna kommenterade innehållet 
på ett mer detaljerat sätt än i det föregående avsnittet. Kommentarerna kopp-
las till de olika betygsnivåerna.  

I Tabell 16 visas de fyra i observjuerna bedömda fokussagornas kommen-
tarer gällande de nio sagodrag som upptas i bedömningsmallen. A-texten får 
kommentarer om sju sagodrag, både C1 och C2 får kommentarer om sex 
sagodrag och E-texten får kommentarer om tre sagodrag. Man kan kanske 
dra slutsatsen att E-textens brist på sagodrag påverkat betyget i negativ rikt-
ning. A-texten innehåller fler minnesknep än C-texterna och får kommenta-
ren ”ja – massor” beträffande otroliga händelser. Möjligen kan detta tolkas 
som att förekomsten av många sagodrag leder till ett högre betyg, även om 
skillnaden mellan antalet sagodrag i A-texten och de två C-texterna inte är så 
stor.21  
  

                                                      
21 Texternas längd har inte beaktats då texterna inte analyserats. 
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Tabell 16. Lärarkommentarer i fokussagornas bedömningsmallar: Sagodrag. 

Sagodrag A-text C1 /  C2 E-text 
Sensmoral ja Ja / nej  
Minnesknep Sju storebröder, tre 

hinder, tre hjälpme-
del 

sju kompisar / tre 
troll, de stöter på 
problem tre gånger 

 

Beger sig av hemi-
från 

ja Mja, han ger sig av 
för att råna en ostfa-
brik /  

Ja 

Otroliga händelser Ja - massor   / ja, bomben som 
förvandlar 

 

Övernaturliga väsen trollpackan Huvudpersonen är 
en mus / troll, elekt-
riska mannen, mons-
ter 

nej 

Början Det var en gång Det var en gång / 
”Det var en gång” 

Det var en gång 

Slut …levde lyckliga Avslutade med en 
sensmoral – fabelav-
slut / ”de levde 
lyckliga…” 

…levde lyckliga.. 

Parallella världar    nej 
Onda-Goda    / ja, lite fantasydrag nej 
 
I Tabell 17 visas de fyra fokussagornas lärarkommentarer gällande skrivreg-
ler. A-texten får en positiv kommentar på varje möjlig punkt. C1får en posi-
tiv kommentar på varje punkt som är aktuell (eleven har inte skrivit någon 
dialog). A-texten får kommentaren ”utmärkt” jämfört med C-textens ”Fun-
gerar fint” och ”Bra”. Om det indikerar en nivåskillnad är svårt att veta. C2 
får en positiv kommentar på två punkter och en negativ på två punkter. (C2 
är den text som läraren vid en första läsning bedömde som E.) E-texten får 
en positiv kommentar på två punkter och en negativ på två punkter. Utifrån 
Tabell 16 skulle man kanske kunna dra slutsatsen att skrivregler påverkar 
åtminstone det högsta betyget. 
 

Tabell 17. Lärarkommentarer i fokussagornas bedömningsmallar: Skrivregler. 

Skrivregler A-text C1 / C2 E-text 
Styckeindelning Bra! Bra! / fungerar bra Ja, bra! 
Stor bokstav utmärkt Fungerar fint / Ja Ibland glömmer du 

skriva punkt. 
Punkt, komma, 
utropstecken, fråge-
tecken 

utmärkt Bra / Du behöver 
öva på när du an-
vänder skiljetecken, 
framför allt reglerna 
kring direkt anfö-
ring. 

Se ovan. 

Direkt anföring Bra! Inga / se ovan. Fungerar bra. 
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Förutom sagodrag och skrivregler, finns i bedömningsmallen en möjlighet 
att kommentera annat under rubriken Övrigt, vilket visas i Tabell 18: 
Tabell 18. Lärarkommentarer under Övrigt i fokussagornas bedömningsmallar. 

Text  Kommentar under Övrigt 
A-text  
Text C1 Läs igenom din text när du skriver den, då upptäcker du själv att något 

kanske ej stämmer. (se mina stjärnor) Du har skrivit en del avsnitt där hur 
du ”kopplar” innehållet i meningarna, ej stämmer bra. 

Text C2 Tips: Du behöver läsa din saga högt för dig själv eller för någon annan. Då 
upptäcker du själv var det låter ”tokigt”. Du behöver öva på tempus, när du 
blandar tidsformer blir det svårt att förstå allt. 

E-text Du har skrivit en fin berättelse om en pojke som söker jobb så att han och 
hans mamma får mat. Du har inte med så många sagodrag. 

 
A-texten får ingen kommentar, vilket beror på att det enligt läraren är svårt 
att kommentera texten på annat sätt än genom beröm (se nedan). Både C1 
och C2 får kommentarer som tyder på att språket inte flyter helt bra. (Båda 
eleverna har annat modersmål än svenska.) E-texten får beröm för en ”fin 
berättelse” och ett påpekande om att texten inte innehåller så många sago-
drag. Den senare kommentaren är troligen en motivering av betyget. Flera E-
texter får en liknande uppmuntrande kommentar och en förklaring till bety-
get. 

När det gäller i bedömningsmallarna kommenterade brister beträffande 
skrivregler och i bedömningsmallarna kommenterade sagodrag har hela 
klassens texter undersökts. Dock har en C-text tagits bort, då den av okänd 
anledning helt saknar kommentarer i bedömningsmallen.22 Detta gör att anta-
let texter är 29 istället för trettio. De följande två tabellerna inkluderar alltså 
de 29 bedömda texterna. Även om antalet texter på de olika betygsnivåerna 
är olika, kan man göra jämförelser och dra vissa slutsatser om vad som ser ut 
att påverka bedömningen och betygsomdömet mest. 

Tabell 19 visar antal texter i varje betygskategori som i bedömnings-
mallen får en kommentar om brister beträffande de aktuella skrivreglerna. 
(De andra texterna får positiva/inga kommentarer; jfr ovan.) Överlag har A-
texterna färre kommenterade brister än de övriga två nivåerna. Andelen bris-
ter som kommenteras är störst i E-texterna. En enda text, en A-text, får en 
kommentar om bristande stavning.  
  

                                                      
22 Jag utgår ifrån att anledningen inte är att texten helt saknar sagodrag, då den i så fall knapp-
ast hade bedömts som en C-text. Man kan alltså tänka sig att siffrorna för C-texter i Tabell 20 
borde vara högre. Däremot kan man inte veta vilka eventuella brister beträffande skrivregler 
läraren kunde ha kommenterat (Tabell 19). 
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Tabell 19. Antal sagor med kommenterade brister beträffande skrivregler (n=29). 

Skrivregel A-texter (n=12) C-texter (n=10) E-texter (n=7) 
Styckeindelning  1 3  4  
Stor bokstav    
Punkt, komma, 
utropstecken, fråge-
tecken 

 1 2  

Direkt anföring 2 4 3  
Övrigt 2 (Stavning; Byter 

rad vid ny mening) 
  

 
Tabell 20 visar fördelningen av kommentarer om att ett visst sagodrag finns i 
texten.  
Tabell 20. Antal texter med sagodrag kommenterade i bedömningsmallen (n=29). 

Sagodrag A-texter (N=12) C-texter (n=10) E-texter (n=7) 
Sensmoral 5  4  1  
Minnesknep 10  8  5  
Beger sig av hemi-
från 

5  3  2  

Otroliga händelser 12  6  2  
Övernaturliga väsen 12  8  2  
Början 12  10  6  
Slut 10  7  3  
Parallella världar 3  0  0 

Onda-Goda 4  1  0 
 
Som man ser i Tabell 20 skiljer sig de olika nivåernas texter åt på nästan 
varje punkt på så sätt att A-texterna har fler kommentarer än C-texterna och 
C-texterna har fler kommentarer än E-texterna. Man kan notera att många E-
texter får kommentarer om att de innehåller minnesknep (alla utom två) och 
en typisk början (alla utom en). Det är också drag som tydligt betonats på 
lektionerna.  

Läraren bedömer alltså både språkliga aspekter och sagans innehåll. Det 
mest avgörande för betyget tycks sagodragen vara. Även de språkliga 
aspekter som bedöms skiljer sig åt mellan de olika nivåerna men tycks inte 
ha lika stor betydelse. Texterna C2 och E har i stort sett identiska kommenta-
rer om skrivregler (Tabell 17). Kommentarer som texterna C1 och C2 får om 
andra språkliga brister än brister beträffande skrivregler (se Tabell 15 och 
Tabell 18), tyder på att åtminstone betyget C är möjligt att få trots språkligt 
”oflyt”.  
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5.6.4 Framåtsyftande kommentarer om skrivregler och språkfel i 
sagorna 
Kommentarerna i bedömningsmallarna är av såväl summativ som formativ 
karaktär. Tabell 21 visar exempel på framåtsyftande kommentarer i bedöm-
ningsmallarna som avser de 29 sagorna. Exemplen är valda för att illustrera 
vad som karaktäriserar den framåtsyftande återkopplingen.  
Tabell 21. Exempel på framåtsyftande kommentarer i de 29 bedömningsmallarna 
avseende sagorna. 

Bedömningsaspekt i bedömningsmallen  Framåtsyftande kommentar (betyg) 
Styckeindelning  Öva på att dela in din text i stycken (E1).                                                

Använd blankrad. Blanda ej styckesformer 
(C1).                                                                                                     

Punkt, komma utropstecken, frågetecken Ibland glömmer du skriva punkt (E2).        
Ibland skriver du långa meningar och glöm-
mer att sätta punkt (C2).                        

Direkt anföring  Du behöver skriva vem som säger vad i dina 
dialoger, och gärna hur de säger det också 
(E3).                                             
Du behöver öva på reglerna. Det ska vara 
liten bokstav efter komma, utrops- och 
frågetecken (C3).                           
Ibland kan det dock bli lite mycket dialog, 
då kan du använda dig av indirekt anföring. 
Vi ska öva mer på det nästa termin (A1).                                                                                                                                

Övrigt  Du blandar tempus. Jag ska hjälpa dig med 
det (E4).                                     
Tips: Du behöver läsa din saga högt för dig 
själv eller för någon annan. Då upptäcker du 
själv var det låter ”tokigt”. Du behöver öva 
på tempus, när du blandar tidsformer blir det 
svårt att förstå allt (C4).                                                     
Det förekommer en del stavfel. Använd 
ordbok om du känner dig osäker på hur ord 
stavas (A2). 

 
Kommentarer om skrivregler handlar både om regler för hur exempelvis 
direkt anföring markeras men också om stilistiska aspekter, som följande 
kommentar: ”Du behöver skriva vem som säger vad i dina dialoger, och 
gärna hur de säger det också.” (E3). Två av kommentarerna i Tabell 21 är 
exempel på att läraren tänker på den fortsatta undervisningen. Kommenta-
rerna handlar om att indirekt anföring ska tas upp (A1) och att läraren ska 
hjälpa en elev med tempus (E4).  

Återkopplingen kan vara explicit eller implicit framåtsyftande. En explicit 
framåtsyftande kommentar talar om att eleven behöver utveckla ett visst 
kunnande: ”Öva på att dela in din text i stycken.” ( E1). Med implicit fram-
åtsyftande avser jag kommentarer som bara pekar ut en brist: ”Ibland glöm-
mer du skriva punkt.” (E2). Återkopplingen kan också delas in i specifika 
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och ospecifika kommentarer. När läraren skriver att eleven ska öva på att 
dela in sin text i stycken (E1), är hon explicit framåtsyftande men ändå ospe-
cifik, då det inte sägs hur eleven ska göra detta. Ett exempel på en specifik 
kommentar är: ”Använd blankrad. Blanda ej styckesformer.” (C1).  

De framåtsyftande kommentarerna handlar nästan enbart om skrivregler 
eller språkfel. Sagodragen kommenteras inte framåtsyftande.  

5.6.5 Utveckla analysen och motivera med exempel 
I det här avsnittet beskrivs vad läraren fokuserar på i sin bedömning av re-
censionerna. Under den första observjun i samband med recensionsskrivan-
det (observju 2) bedömer läraren tre fokusrecensioner. Alla visar sig mot-
svara E-nivån, vilket gör att ytterligare en observju (observju 3) genomförs 
senare, då läraren motiverar bedömningen av en A-text och en C-text. Vid 
observjun läser läraren först igenom recensionen, rättar i texten och kom-
menterar sedan texten, muntligt och skriftligt. De skriftliga kommentarerna 
skriver hon antingen i elevtexten, i bedömningsmallen eller både och. 

E1 är den första text läraren läser, rättar och bedömer. Hon stryker under 
formella fel i texten och skriver en rättelse i marginalen. Felen handlar om 
inkonsekvent tempus (en gång), felaktig preposition (två gånger) och felakt-
ig kongruensböjning av adjektiv (en gång). En kommentar handlar om en 
tvetydig placering av ordet ”själv”, vilket läraren menar stör förståelsen. Då 
skriver läraren: ”Hur menar du?” i marginalen. Läraren förklarar att eleven 
även muntligt gör fel på prepositioner, troligen beroende på annat moders-
mål än svenska. (Samtidigt påpekar hon att hon själv haft problem med pre-
positioner, trots svensk bakgrund.) 

Efter att ha rättat felen i själva texten tar läraren fram bedömningsmallen 
och börjar skriva i den. Hon läser texten igen, tyst och mumlande, läser se-
dan i instruktionspappret och åter i elevtexten. Hon växlar hela tiden mellan 
att skriva i bedömningsmallen, läsa i recensionen, läsa i instruktionspappret, 
peka på mallrecensionen som klassen läste tillsammans och slutligen studera 
kunskapskraven (se Figur 2, avsnitt 5.8.2). Samtidigt förklarar hon för mig 
hur hon tänker. Eleven är ”inne på intressanta områden” och ”nämner saker” 
men utvecklar inget. Hon har svårt att tyda vilka två analyspunkter eleven 
valt; kanske är det miljöskildring och konflikt, men i så fall är tolkningarna 
enkla. Å andra sidan är texten formmässigt tydlig och ”ser ut som en recens-
ion”. Betyget blir ett E. 

Den andra texten, E2, är så gott som fri från formella fel. Det enda som 
rättas i texten är styckemarkering, då eleven vid ett par tillfällen missat att 
göra ett indrag vid nytt stycke. De andra skriftliga kommentarerna som 
skrivs i elevtexten handlar om att läraren efterlyser exempel, motiveringar 
och förklaringar. När eleven skriver att namn i boken kan vara förvirrande, 
vill läraren ha exempel på det. Huvudpersonen sägs vara förutsägbar, vilket 
läraren också vill ha exempel på. Efter en första läsning bedömer läraren 
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texten som ”bara” C-mässig trots ett bra språk, då den saknar motiveringar 
och exempel. När hon går igenom texten utifrån bedömningsmallen upp-
täcker hon dock att den även saknar analyspunkterna, vilket gör att betyget 
blir ett E. 

Recensionen E3 innehåller många formella fel. Eleven använder stor be-
gynnelsebokstav felaktigt vid flera ord och liten begynnelsebokstav vid titeln 
på en bok. Andra fel som markeras är en felaktig pluralform (kontorerna), 
felaktig bestämd artikel (det ryska militären), särskrivning av ordet skräck-
aktigt (skräck acktigt; stavfelet kommenteras inte) och fel form (3:e generat-
ions spion). Texten får dessutom på ett ställe kommentaren ”lite rörigt”. 
Eleven har följt mallen och har även med två analyspunkter. Tolkningarna 
bedöms dock som enkla och betyget blir E. 

Eftersom alla de ovan beskrivna texterna motsvarade den lägsta betygsni-
vån, motiverade alltså läraren sin bedömning av ytterligare ett antal texter 
vid en ny observju. Två av texterna, en C-text och en A-text, tas upp här. 
Beträffande C-texten är läraren något osäker och menar att den ligger nära 
A-nivån. Läraren beskriver textens inledning som kort, träffande och mycket 
lyckad. I analysdelen har eleven valt att skriva om vad som driver konflikten 
framåt och om språket. Eleven motiverar sina åsikter och skapar spänning 
och nyfikenhet genom att avslöja lagom mycket av handlingen, säger lära-
ren. Eleven återger ett citat från boken men förklarar inte riktigt vad det har 
för betydelse för handlingen. Den andra analyspunkten eleven valt är språ-
ket, men där nämns bara att det är modernt och innehåller svåra ord utan att 
eleven exemplifierar sina uttalanden. De aspekter som talar för det högsta 
betyget är språket som är ”väldigt bra” och att texten skapar nyfikenhet. 
Texten verkar inte innehålla några fel som läraren anser bör rättas, då inga 
rättningar görs i texten. Inga kommentarer skrivs heller i texten. Det som 
avgör betyget (”väldigt bra C” och inte A) är att eleven inte ger exempel på 
svåra ord eller motiverar val av citat. 

En enda text av de sammanlagt trettio texterna bedöms motsvara den 
högsta nivån. Eleven har dels valt en mycket mer komplex bok än de andra 
eleverna, dels använt ett språk som ”inte är på sjuans nivå överhuvudtaget” 
(utan mycket mer moget). Eleven flätar in exemplen och åsikterna i texten på 
ett naturligt sätt och inte ”stolpigt”. Åsikterna förtydligas och motiveras och 
tolkningen är välutvecklad. Läraren skriver inga kommentarer i texten, där-
emot rättas tre fel: ett saknat bindestreck (16 årig), en saknad pluraländelse 
(en av hans ättling) och en punkt som saknas mellan två meningar.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det som framstår som ett viktigt 
kunnande i en recension är att skriva en utvecklad analys och att motivera 
sina uttalanden, gärna med exempel. 
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5.6.6 Formalia och motiveringar i recensionerna 
Tabell 22 visar de rättningar och kommentarer som läraren skriver i själva 
texterna. 
Tabell 22. Rättningar och kommentarer i fem fokusrecensioner. 

Text/betyg Fel som rättas Skriftliga kommentarer 
E1 Tempus, preposition, kongru-

ensböjning av adjektiv, ordföljd 
Hur menar du?  

E2 Styckemarkering Ge exempel på ett sådant ord./ Vad gör 
hon som är förutsägbart?/ Vad gör den 
bra?/ Vad menar du med enformig?/ Ge 
exempel! 

E3 Stor/liten bokstav, pluralform, 
bestämd artikel, särskrivning, 
obestämd/bestämd form 

Lite rörigt 

C   
A Bindestreck, pluraländelse, punkt  
 
När det gäller rättningar och kommentar i de fem fokusrecensionerna (Tabell 
22), kan man dela in texterna i två kategorier: en med många och en med få 
språkfel. Två av E-texterna hamnar i den första kategorin, medan en av E-
texterna hamnar i den andra tillsammans med en C- och en A-text. Det finns 
en ytterligare skillnad mellan de tre E-texterna. De två med många språkfel 
får skriftliga kommentarer i texten vilka tyder på att texten till viss del är 
svår att förstå (”lite rörigt”; ”Vad menar du?”), medan läraren i den tredje E-
texten efterlyser exempel, motiveringar och förklaringar. I C-texten rättas 
inga fel och inte heller ges några kommentarer. I A-texten rättas tre fel men 
skrivs inga kommentarer.  

I texterna rättas alltså ytliga språkfel. I kommentarerna efterfrågas framför 
allt motiveringar och exempel. 

5.6.7 En utvecklad analys är viktigare än ett utvecklat språk 
Vilket betyg recensionerna får förefaller till stor del styras av bedömnings-
mallen, vilken innehåller dels ett antal bedömningsaspekter, dels kunskaps-
krav. Bedömningsaspekterna är Titel, Kort referat, Analys och Övrigt. 
Aspekten Analys preciseras dessutom inom parentes på följande sätt: kon-
flikt, miljö, tid, huvudperson(er), citat, språk och stil, budskap/mening/tanke. 
Kunskapskraven tar upp sammanfattning, tolkning, skiljetecken (för E- och 
C-nivån) och språklig variation (för C- och A-nivån). För E-nivån finns 
dessutom en skrivning om att koppla handlingen till bokens budskap (se 
Figur 2 i avsnitt 5.8.2). Det är förstås möjligt att även språkfelen som rättas i 
texterna (Tabell 22) påverkar betyget, men det är inget som explicitgörs av 
läraren.  
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Det är oklart vilken betydelse aspekten Titel får vid bedömningen. I alla 
utom en av bedömningsmallarna (E2) har läraren skrivit av recensionens titel 
utan att kommentera den. E2:s titel får kommentaren ”kreativt”. Tabell 23 
visar kommentarerna om aspekten Kort referat.  
Tabell 23. Fem fokusrecensioners kommentarer om aspekten Kort referat. 

Text  Bedömningsaspekten Kort referat 
E1 Fyra meningar. Kort men du får med det viktigaste. 
E2 Intresseväckande intro! Ja. Bra! Kort och koncist, du ger läsaren en bra uppfattning på 

vilken typ av bok du recenserar. 
E3 Ja, kort och koncist. Du får med det viktigaste. 
C Kort och träffande. 
A Snyggt intro! Du lockar till att vilja läsa mer! 

 
När det gäller aspekten Kort referat får alla fokustexter en positiv kommen-
tar, även om man kan märka eventuella gradskillnader. A-texten och E2-
texten får mest beröm och positiva kommentarer, exempelvis ”intresseväck-
ande” eller ”snyggt” intro. Alla utom A-texten får en kommentar om att refe-
ratet är kort men delvis på olika sätt. C-textens referat är ”kort och träf-
fande”, vilket liknar kommentaren om E2 och E3: ”kort och koncist”. Både 
E3 och E1 ”får med det viktigaste”. De två första bedömningsaspekternas 
kommentarer ger inga tydliga ledtrådar till de olika betygsnivåerna.  

Tabell 24 visar kommentarerna under aspekten Övrigt. 
Tabell 24. Fem fokusrecensioners kommentarer om aspekten Övrigt. 

Text Bedömningsaspekten Övrigt 
E1 Du behärskar recensionens form fint. Du kan dela in din text i stycken. Öva på prepo-

sitioner. 
E2 Du är en duktig skribent. Du vet hur du ska formulera dig för att locka till läsning. Du 

får till orden och meningarna med ett bra flyt och variation. 
E3 Du kan skriva en recension till form, tydligt och lätt att följa. Du behärskar styckein-

delning. Öva på när det ska vara stor bokstav. 
C Du gör mig nyfiken och skapar lust att läsa denna bok!! 
A Du skriver en recension med god variation. Den röda tråden är tydlig och det känns 

personligt. Ditt språk och hur du formulerar dig samt ordval ligger på en hög nivå. 
 
E1 och E3 får kommentarer om att eleverna behärskar recensionens form 
och kan styckeindela. E3-skribenten bör bli bättre på stor bokstav och E1-
skribenten på prepositioner. E2 får en kommentar om att eleven är ”en duk-
tig skribent” som skriver med flyt och variation och formulerar sig så att det 
lockar till läsning. Även C-texten gör läraren nyfiken och skapar lust att läsa, 
enligt lärarens kommentar. A-texten får, liksom E2, beröm för språket som 
”ligger på en hög nivå”. Dessutom kommenteras den tydliga röda tråden och 
den personliga stilen i A-texten. Man skulle kanske kunna gissa sig till de 
olika betygsnivåerna utifrån kommentarerna under Övrigt, utom när det gäl-
ler texten E2.  
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Tabell 25 visar kommentarerna under aspekten Analys (konflikt, miljö, 
tid, huvudperson(er), citat, språk och stil, budskap/mening/tanke). 
Tabell 25. Fem fokusrecensioners kommentarer om aspekten Analys. 

Text  Bedömningsaspekten Analys 
E1 Du berättar vad du tycker om boken och varför. Du gör ett försök att beskriva miljön, 

men berättar ej på vilket sätt den är viktig för historien. Du beskriver en stark hän-
delse, jag blir nyfiken på varför han ej kan lita på någon efter hans mammas död. 

E2 Du gör en enkel tolkning av innehållet. 
E3 Du gör försök till analys av miljön och huvudkaraktärens förändring. Bra. Försök att 

ge exempel, ex vad som hände i början och senare och hur det förändrade honom och 
varför. 

C Du tolkar konflikten i boken, du tar med ett citat, du nämner språket i boken. Det som 
saknas är exempel på svåra ord, dina tankar om varför, eller vad du tycker om det du 
väljer att skriva om. 

A Du gör en välutvecklad tolkning av hur språk, handling samt huvudperson. 
 

När det gäller bedömningsaspekten Analys, kan man konstatera att A-textens 
och E2-textens korta kommentarer på sätt och vis förklarar betygssättningen. 
A-textens kommentar liknar en av skrivningarna i kunskapskravet för A-
nivån (”välutvecklad tolkning”) med en precisering av vilka analyspunkter 
eleven skrivit om. E2-textens kommentar är en exakt kopia av samma skriv-
ning i kunskapskraven men för E-nivån: ”Du gör en enkel tolkning av inne-
hållet.”. De andra texterna får längre kommentarer där läraren beskriver både 
vad eleverna gör och vad som saknas eller vad som kunde ha gjorts bättre. 
Både E1 och E3 kommenteras med att eleven gör ett försök att beskriva eller 
analysera miljön eller huvudpersonen. E1 sägs sakna en slutsats av miljöns 
betydelse för handlingen, och E3 sägs sakna förklarande exempel. Förutom 
en kommentar om att eleven motiverar sina åsikter om boken, får E1 en 
kommentar som handlar om att läraren ”blir nyfiken” på en stark händelse 
som beskrivs. Det är svårt att veta om läraren efterlyser ytterligare förkla-
ringar till händelsen eller att eleven lyckats skapa intresse för boken. C-
textens kommentarer handlar dels om att konflikten i boken tolkas, att ett 
citat tas med och att språket i boken nämns, dels om att exempel, åsikter och 
motiveringar saknas. Det förefaller som om begreppet ”tolkning” är en viktig 
ledtråd till betygsnivåerna. Texter med ”försök till tolkning” eller ”enkel 
tolkning” bedöms som E-texter. Den enda A-texten kommenteras med ”en 
välutvecklad tolkning”.  

Bland klassens recensioner finns en text som inte betygssätts. Tabell 26 
visar hur texten kommenterats: 
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Tabell 26. Bedömningsmall: Recension utan betyg. 

Bedömningsaspekt Skriftlig kommentar 
Titel (Recensionens titel.) 
Kort referat Bra! 
Analys Du har ej analyserat din bok. Du behöver lägga till innehåll utifrån 

frågorna på pappret. 
Övrigt  
 
Texten har alltså inte uppnått kraven för E-nivån, vilka är följande:  

Du gör en enkel sammanfattning av bokens innehåll. Du visar också att du 
kan koppla handlingen till bokens budskap. Du gör en enkel tolkning av inne-
hållet.  
Du ska kunna skriva en recension där det viktigaste är med. Du ska kunna 
punkt, stor bokstav med säkerhet. (Se Figur 2 i avsnitt 5.8.2.) 

 
Aspekten Kort referat kommenteras med ”Bra!”, vilket kan tolkas som att 
texten uppfyller den första meningen i kunskapskraven. Under aspekten Öv-
rigt finns inga kommentarer, vilket torde betyda att eleven kan punkt och 
stor bokstav med säkerhet (sista meningen i kunskapskraven). Däremot ver-
kar det inte finnas ens något försök till analys, då eleven inte skrivit om två 
analyspunkter. Utifrån lärarens kommentarer i de olika bedömningsmallarna 
kan man dra slutsatsen att meningen ”Du gör en enkel tolkning av innehål-
let.” i kunskapskraven syftar på aspekten Analys. Den fjärde meningen 
handlar om att kunna skriva en recension där ”det viktigaste” är med. Med 
tanke på vad som betonats på lektionerna och vad som lyfts fram vid be-
dömningen av texterna framstår ”analysen” som det viktigaste. Den andra 
meningen i kunskapskraven, att koppla handlingen till bokens budskap, 
kommenteras överhuvudtaget inte vid bedömningen av recensionerna men 
har i undervisningen tagits upp som en av de möjliga analyspunkterna.  

Det som framstår som viktigast, och avgörande när det gäller betyget, är 
analysen. Ett avancerat språk som lockar till läsning kompenserar inte bris-
tande analys. 

5.6.8 Framåtsyftande kommentarer om recensionens innehåll 
Liksom vid bedömningen av sagorna, är lärarens kommentarer i bedöm-
ningsmallarna såväl av summativ som av formativ karaktär. I Tabell 27 ges 
exempel på framåtsyftande kommentarer. 
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Tabell 27. Exempel på framåtsyftande kommentarer i de trettio bedömningsmallarna 
avseende recensionerna. 

Bedömningspunkt i bedömningsmallen Framåtsyftande kommentarer (betyg) 
Kort referat Mycket kort. Här behöver du ge läsaren lite 

mer av innehållet (E1).                                 
Lite för långt referat. Jag vill att analysdelen 
ska vara längre (E2). 

Analys Du gör en enkel tolkning av Ella. För att 
lyfta din tolkning behöver du ge exempel ur 
boken när hon låtsas vara någon hon ej är 
(E3).                                              
Det som saknas är exempel på svåra ord, 
dina tankar om varför, eller vad du tycker 
om det du väljer att skriva om (C1). 

Övrigt Öva på när det ska vara stor bokstav (E4).                                                            
Du slutar lite för snabbt. Försök att avrunda 
mjukare kanske genom att skriva en sam-
manfattning varför eller vad du fick ut av att 
läsa denna bok (C2).  

 
Kommentarerna är överlag specifika, vissa mer än andra. Eftersom ingen ny 
version av texten skrivs, lämnas ansvaret för att överföra återkopplingen till 
en liknande uppgift vid ett annat tillfälle till eleverna. Kommentarerna om 
bedömningspunkten Kort referat är mer åt det ospecifika hållet, då den enda 
vägledning som ges är att eleven antingen måste skriva mer (E1) eller 
mindre (E2). Även kommentaren ”Öva på när det ska vara stor bokstav” 
(E4) är ospecifik, då ingen vägledning ges hur eleven ska öva. De allra flesta 
kommentarerna handlar om aspekten Analys.  

De flesta framåtsyftande kommentarerna avser recensionens innehåll, 
framför allt analysen.  

5.7 Didaktiska utmaningar vid textbedömning  

5.7.1 Svårtolkade kunskapskrav 
De didaktiska utmaningar som läraren ger uttryck för i samband med be-
dömningen av elevsagorna handlar om följande: 1. Texten känns inte som ett 
A trots att den innehåller allt undervisningen handlat om. 2. Vilka krav kan 
man ställa på texter skrivna av elever i årskurs 7? 3. Hur många olika kun-
skapskrav kan man testa i en text? 4. Vilken återkoppling kan man ge till A-
texter? 5. Kunskapskraven är svårtolkade, vilket kan leda till en relativ be-
dömning.  

Läraren har före den första observjun läst och bedömt några sagor men 
inte de tre fokustexter på förmodat olika nivåer som hon nu ska bedöma. 
Bedömningen av nivåerna är en tveksam och något motvillig gissning på 
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min begäran utifrån de resultat eleverna visat inom andra områden, då sagan 
är den första skrivuppgift klassen gör. Läraren har med sig alla sagorna och 
en bedömningsmall som hon skriver i för varje saga (Bilaga 1). Innan hon 
börjar läsa de tre fokustexterna berättar hon att det varit svårt att betygssätta 
de sagor hon redan läst. Hon exemplifierar med en saga som hon bedömt 
motsvara den högsta betygsnivån, då den innehåller allt undervisningen 
handlat om. Eleven ”har verkligen lyssnat” på allt läraren gått igenom (rad 
3), men ändå känner hon sig tveksam till betyget.  

01 L: Jag läste en saga igår. Och den hade liksom allt som jag har gått ige-
nom, en klassisk konstsaga, allt. Plus att han var, sagan var, allt stämde. Sagan 
i sig var liksom ingen wow, det var liksom ingen glimrande idé men den var 
bra, det var en bra saga, och då satte jag A på den [ser tveksam ut].  
02 I: Men det kändes ändå inte riktigt… 
03 L: Men då känner jag, ställer jag för höga krav, alltså, på vad man ska 
kunna i sjuan, han har ju ändå, här framgick ju att han har verkligen lyssnat på 
vad jag sagt. Han har liksom sugit i sig varenda liten del jag sagt och har verk-
ligen skrivit en saga. Är det något han kan så är det saga. 
04 I: Men ändå... 
05 L: Ja, men jag tänker, vad ska A innehålla? Att det ska vara annorlunda, 
jag har fått för mig att man ska va så himla unik. Det var ingen unik saga han 
hade skrivit. 
06 I: Men var får du det ifrån att det ska vara så unikt? 
07 L: Jag vet inte. Jag inbillar mig det. Att det ska va så jäkla udda och verkli-
gen sticka ut. (Utdrag 2, observju 1) 

 
Läraren har alltså satt högsta betyget på en text som motsvarar hennes för-
väntningar utifrån undervisningen (rad 1). Trots att eleven tagit till sig det 
innehåll läraren betonat, känner sig läraren tveksam, då sagan inte är origi-
nell eller utmärker sig (”ingen glimrande idé”, rad 1). Här hamnar läraren i 
ett dilemma: Å ena sidan menar hon att hon bör utgå ifrån sin undervisning 
då hon bedömer, å andra sidan tänker hon att en text på den högsta nivån bör 
vara unik (rad 5 och 7). Ett ytterligare problem är att det är svårt att veta vad 
man kan kräva av elever i årskurs 7 (rad 3).  

Senare under intervjun återkommer läraren till problemet med att veta vad 
man kan kräva för kunskaper för den högsta nivån: 

/---/ när vi plockar betygskriterierna, man behöver ju inte plocka alla och jag 
märkte själv att när jag gjorde, vad gjorde jag, någon uppgift, recensionerna, 
så upptäckte jag, /---/ det är för många, det var ingen /---/ som kunde uppnå 
någonting. Så jag måste skala. För åttan också kan man ju inte heller kräva, 
vad kan man kräva, det tyckte jag var svårt. /---/ men ibland var det såhär det 
här är väl ett A för jag kan inte heller säga vad som saknas, jag kan känna så-
här eller är det så bra eller jag kan tycka att det är C men egentligen har jag 
inget att säga som argument för att det inte är A och då känner jag att då är det 
väl lika bra att sätta ett A. Hur ska jag kunna lyfta den? Kan jag inte det så har 
jag inget annat att anmärka på än att det är ganska platt och trist och då får det 
bli ett A. På åttan. Eller jag vet inte. För jag tänkte vad har jag för argument 
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för att det inte är ett A och hittar jag inte något, bara för att jag själv tycker att 
den är tråkig, det kan jag ju liksom inte, hur bedömer man det? Det tycker jag 
är jättesvårt. (Utdrag 3, observju 1) 

 
En aspekt av problemet är att kriterierna är skrivna för årskurs 9 och läraren 
ska anpassa dem till de lägre årskurserna. En annan är att om läraren väljer 
att testa alltför många kriterier samtidigt, blir uppgiften för svår, säger hon. 
Å andra sidan kan hon ibland ”känna” att en text motsvarar betyget C, men 
hon kan inte motivera sin känsla. Hon menar att om hon inte kan motivera 
vad som saknas eller hur eleven skulle kunna förbättra sin text, bör hon be-
döma den som en A-text, även om den ”känns” som en C-text, exempelvis 
då den är ”tråkig” enligt lärarens tycke.  

Under observjun läser läraren en saga på A-nivån och blir fundersam över 
sin bedömning av de andra sagorna hon bedömt med det högsta betyget, då 
hon menar att de bleknar i jämförelse:  

Men då blir jag såhär, det här är ju ett solklart A men så har jag en kille som 
jag läste igår. Och då blir jag genast, det är ju också en jättebra saga. Den här 
är ju språkligt så himla mycket, han hade nästan inte broderat alls. Pratar vi 
god variation så är det här fantastisk variation, liksom hur hon jobbar med 
språket och ”åren gick och när hon hade vandrat” och han hade mera enkel, 
alltså det var ju en bra saga liksom, sagor är ju inte så varierade, det bygger ju 
på samma och det upprepas. Det var därför jag tyckte det var A men det här är 
liksom över A och hon går i sjuan. /---/ Han måste ju också, jag märker ju att 
hon är ju nästan inte som sjua, hon är nästan som en åtta, och hur hon verklig-
en…Men det tycker jag är svårt för då jämför man ju och det ska man ju inte 
göra. Men eftersom kriterierna ändå är ganska, alltså, vad säger du, du skriver 
en saga med god variation och tar med olika sagoingredienser, ja det gör hon. 
Och det gör han med. [Tystnad.] Men den här är mycket bättre. (Utdrag 4, ob-
servju 1) 

 
Om de sagor hon tidigare bedömt hade ”god variation” (ett A-kriterium), har 
denna text ”fantastisk variation” och ett överlägset, moget språk. Då kriteri-
erna inte är till så god hjälp vid bedömningen, lockas man att jämföra texter 
med varandra, vilket hon menar är fel. Många elever skriver en saga ”med 
god variation” och tar med olika sagoingredienser, men ändå är vissa sagor 
bättre än andra. Kunskapskraven är svårtolkade, och var drar man exempel-
vis gränsen mellan god variation och mindre god variation? 

Ett annat problem är vilken återkoppling hon ska kunna ge eleven, föru-
tom beröm: 

Ja, det var en jättebra saga! Ja, okej, det här är svårt, vad ska man skriva mer 
än åh vad bra, åh vad fantastiskt? (Utdrag 5, observju 1) 

 
Det visar sig också att texten inte får någon skriftlig kommentar. Möjligen 
får eleven muntlig återkoppling i samband med betygsprat som sker samti-
digt som eleverna får tillbaka de bedömda sagorna. 
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Läraren lyfter fram flera didaktiska utmaningar i samband med bedöm-
ningen av sagorna. Flera av utmaningarna kan kopplas till de svårtolkade 
kunskapskraven.  

5.7.2 Läraren rannsakar sig själv och sin undervisning 
De didaktiska utmaningar som läraren tar upp i samband med bedömningen 
av recensionerna är följande: 1. Texten känns som ett C men saknar innehåll 
som tagits upp. 2. Hur bedömer man när läraren brustit i undervisningen?  
3. Vilka krav kan man ställa på texter skrivna av elever i årskurs 7?  
4. Kunskapskraven täcker inte allt. 

Eleverna har fått två lektioner på sig att skriva sin recension. De som inte 
blir färdiga får dock en till lektion veckan efter. Samma dag, före den ”extra” 
lektionen, genomförs en observju då läraren bedömer tre recensioner. När 
hon bedömer en av recensionerna upptäcker hon vid en andra läsning att den 
saknar analys, vilket gör att betyget inte kan bli det hon först tänkt: 

Nu blir jag osäker på betyget, åhh, hon har skrivit ett ganska långt referat men 
det är, hon är ju bra på att skriva och få det att vara intressant, hon är liksom 
en duktig skribent. Men hon har inte skrivit någonting om någon miljö. Om 
karaktärer har hon i och för sig skrivit. Men hon har inte givit några exempel. 
/---/ Boken är ganska bra bitvis och för det mesta är det ganska [läser innan-
till; ohörbart] men hon har inte gjort någon analys, finns ingen analys i den 
här, ingenting, grr! Då kan det inte vara C. Hon har bara sammanfattat boken. 
Typ. Och skrivit ett omdöme. Men hon är duktig. Nej. Då kan det inte vara C. 
(Tystnad.] E. (Utdrag 2, observju 2) 

 
När läraren upptäcker att texten saknar analys, börjar hon tala om sin egen 
roll i detta. Hon har utgått ifrån att denna ”duktiga” elev förstått uppgiften, 
vilket hon uppenbarligen inte gjort. Läraren menar att hon kanske borde ha 
uppmärksammat eleven mer, men å andra sidan har en annan elev (som inte 
är lika ”duktig”) ändå gjort ett försök till analys: 

Då tänker jag genast, vad, nu ska jag läsa alla andra, men han har ju ändå gjort 
försök liksom [nickar mot en annan text]. Hon är ändå tycker jag duktig och 
hon har inte gjort några försök, vad hände liksom? Och hon är också en elev 
som jag låter vara för jag förväntar mig att hon fattar och så märker jag det har 
hon ju inte gjort. Då känner jag att jag brustit liksom. Hon skulle ju till och 
med, alltså hon borde kunna nå A, det blir också, de skriver något och så är de 
nöjda. /---/  (Utdrag 3, observju 2) 

 
Texten bedöms till slut som E, med viss tvekan. Läraren undrar om hennes 
bedömning är för sträng. Är texten värd ett högre betyg eller luras man av 
det fina språket? Eleven behöver göras uppmärksam på sina brister för att 
utvecklas. 
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Mmm, men då tänker jag så här, då tänker jag återigen om jag är för hård men 
hon har ju faktiskt inte gjort någonting här. Men man luras av att hon har sånt 
fint språk. Samtidigt om man ska lyfta henne så behöver man ju liksom göra 
henne uppmärksam på att… (Utdrag 4, observju 2) 

 
Ingen av de tre texterna som bedöms vid observjun motsvarar betygen C 
eller A. När läraren upptäcker detta, läser hon snabbt igenom de andra tex-
terna och ser att många saknar analys. Eleverna får därför en möjlighet att 
komplettera eller skriva om sina recensioner på en tredje lektion då läraren 
betonar vikten av att ha med två analyspunkter. Trots detta når få elever 
högre betyg än E. Ingen av de elever som skriver om lyckas bättre – snarare 
tvärtom, konstaterar läraren vid nästa observju:  

/---/ En annan tjej som också fick skriva om, Nadja, blev ännu sämre. Såhär 
[tar ett strupgrepp på sig själv och gör kvävningsljud] vad gjorde jag här, för-
störde liksom, jag fick inte dem att förstå vad de skulle göra. (Utdrag 1, ob-
servju 3) 

 
Läraren menar att sambedömning vore bra för att enas om en rimlig nivå för 
årskurs 7. Ett problem vid recensionsskrivandet hänger också ihop med 
böckernas svårighetsgrad, vilket inte syns i kunskapskraven, säger hon. 

Men jag borde kanske läsa igenom alla, jag vet inte. Jag vet inte, det är det 
här, ställer jag för höga krav. [Bläddrar bland texterna.] Där har jag också satt 
C. Det här borde man sitta fler och så gör man samma projekt och så läser 
man varandras. Jag funderar på om jag ställer för höga krav på dem i sjuan. 
Vilka krav ska man ställa för att de ser ju likadana ut kriterierna men, alltså, 
några läser vuxenböcker men några läser ju väldigt enkla böcker och sen… 
Men jag ska jobba mer med det här. (Utdrag 5, observju 2) 

 
Läraren menar också att arbetet varit svårt för eleverna och att man bör ar-
beta mer med tolkning av texter. Det har även varit svårt för henne eftersom 
eleverna läst olika böcker och hon inte kunnat ge återkoppling på ett bra sätt. 
Nästa gång ska klassen läsa en gemensam bok för att det ska bli lättare att ge 
återkoppling. 

I samband med bedömningen av recensionerna kretsar de didaktiska ut-
maningar läraren lyfter fram kring elevernas svårigheter att skriva en utveck-
lad analys. Bland annat tar läraren upp sin egen roll i detta. 

5.8 Diskurser vid textbedömning 
Detta avsnitt handlar om vilka diskurser som synliggörs i samband med text-
bedömningen. Först redovisas diskurserna vid bedömningen av sagorna 
(5.8.1) och därefter redovisas diskurserna vid bedömningen av recensionerna 
(5.8.2). 
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5.8.1 Ingen glimrande idé men en bra saga 
Bedömningsmallen är ett viktigt redskap vid lärarens bedömning av sagorna. 
Mallen innehåller två rubriker, Sagodrag och Skrivregler. Under Sagodrag 
kommenteras de drag som läraren presenterat som viktiga sagodrag, nämli-
gen sensmoral, minnesknep, beger sig av hemifrån, otroliga händelser, 
övernaturliga väsen, början, slut, parallella världar och onda-goda.  

Under Skrivregler kommenteras styckeindelning, stor bokstav, punkt, 
komma, utropstecken, frågetecken och direkt anföring. Under Övrigt kan 
läraren kommentera annat. De diskurser som synliggörs i bedöm-
ningsmallens bedömningsaspekter är genrediskursen i form av de olika sa-
godragen och färdighetsdiskursen i form av skrivregler. 

Mallen innehåller även kunskapskrav för de tre nivåerna E, C och A (Fi-
gur 1).  

 

  
E 

 
C 

 
A 

Skriva en 
saga 

Du kan skriva en saga så 
att andra förstår vad den 
handlar om. Du ska 
kunna punkt och stor 
bokstav med viss säker-
het.  
 

Du kan sätta punkt och 
andra skiljetecken på ett 
stort sett korrekt sätt och 
skriver med variation en 
saga.  

Du skriver en saga med 
god variation och tar 
med flera olika sago-
ingredienser. 
 
 
 

Figur 1. Kunskapskrav för saga. 

 
Även i kunskapskraven kan genre- och färdighetsdiskursen identifieras. Det 
handlar om att ”skriva en saga” och att kunna skiljetecken. För A-nivån 
torde skrivregler förutsättas trots att det inte uttrycks. På C- och A-nivån 
finns en skrivning om att ”skriva med variation”, vilket skulle kunna tolkas 
som ett uttryck för kreativitetsdiskursen också med tanke på hur läraren talar 
om det, exempelvis att ”brodera” med språket (Utdrag 4, observju 1). Även i 
utdraget nedan synliggörs kreativitetsdiskursen. Läraren har precis läst en 
saga med ”fantastisk variation” (Utdrag 4, observju 1) och jämför nu med en 
annan saga som hon också bedömt motsvara den högsta nivån.  

Jag läste en saga igår. Och den hade liksom allt som jag har gått igenom, en 
klassisk konstsaga, allt. Plus att han var, sagan var, allt stämde. Sagan i sig var 
liksom ingen wow, det var liksom ingen glimrande idé men den var bra, det 
var en bra saga, och då satte jag A på den.  
(Utdrag 9, observju 1) 

 
Sagan läraren talar om innehåller allt som hon gått igenom och är en typisk 
saga. Ändå känner sig läraren nu tveksam, då hon inte tycker att sagan är 
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originell, vilket blir uppenbart vid en jämförelse med en annan saga. När 
läraren talar om ”glimrande idé” och ”unik” saga, är hon i kreativitetsdiskur-
sen.  

Jag frågar läraren vad hon bedömer i sagorna: 

01 L: Jag bedömer om det är en saga. Jag tittar på allt vi har pratat om, alltså 
om, hur de börjar, för då har jag min lilla bedömningsmall här för då tittar jag 
på olika sagodrag och då tittar jag på början, börjar det som en saga, hur är det 
med de här minnesknepen, använder de det här tretalen och sjutalen. Det var 
ju inte ett måste att de skulle bege sig av hemifrån men det är ju också ett … 
02 I: Det är också ett sagodrag. 
03 L: Mmm. Och otroliga händelser och övernaturliga väsen. Början pratade 
jag ju om, det var en gång och slutet ska också vara, levde de lyckliga i alla 
sina dagar eller efter den dagen, ja men typiska sagoslut. Sensmoral skulle de 
ha, har de inte, vissa skriver ju ut den men jag försöker se om den finns där, 
det är min lilla hobbytolkning. Och så tittar jag då på skrivreglerna, dem vi 
gick igenom. Det handlar om styckeindelning, hur de jobbar med mening, stor 
bokstav och punkt, ja utropstecken, frågetecken och sen prata vi om direkt an-
föring så det kikar jag också på om det stämmer. /---/ (Utdrag 10, observju 1) 

 
Läraren säger att hon främst tittar på ”om det är en saga”, det vill säga om 
texten innehåller de sagodrag undervisningen handlat om (rad 1). Hon näm-
ner också sensmoralen, ”är det en bra saga” (rad 3) och ”typ av saga” (rad 3). 
Allt detta är uttryck för genrediskursen. Hon säger sig också titta på hur ele-
ven behärskar de genomgångna skrivreglerna, vilket är ett uttryck för färdig-
hetsdiskursen. Även det som läraren rättar och kommenterar i själva texterna 
handlar främst om formalia och ytliga textuella drag (se Tabell 16). Det-
samma gäller för de framåtsyftande kommentarerna (se Tabell 21). 

I det följande kommenterar läraren en text på den lägsta betygsnivån: 

Det händer ju saker men de händer liksom, de hör inte ihop. Ja, men det är ju 
en saga och man förstår vad den handlar om och han reser av och han försöker 
skaffa pengar /---/ ja han fick ju guldklockan och silversvärdet /---/ (Utdrag 2, 
observju 3) 

 
Texten är på många sätt bristfällig men trots allt en saga, vilket gör att den 
godkänns. Även detta kan ses som ett uttryck för att genrediskursen är den 
avgörande: man kan identifiera typiska sagodrag även om texten är osam-
manhängande.  

Sammanfattningsvis kan man säga att vid bedömningen av sagan betonas 
framför allt sagans typiska drag. Även skrivregler och andra formella språk-
liga aspekter får en relativt stor plats. Därmed är genre- och färdighetsdis-
kursen de dominerande diskurserna. 
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5.8.2 Man ska kunna skriva en recension där det viktigaste är med 
Bedömningsmallen vid bedömningen av recensionerna är uppbyggd utifrån 
de delar recensionen ska innehålla: titel, kort referat och analys. Inom paren-
tes anges att bedömningsaspekten Analys omfattar följande: konflikt, miljö, 
tid, huvudperson(er), citat, språk och stil, budskap/mening/tanke. Under 
Övrigt kan läraren kommentera annat. Kunskapskraven för recensionen visas 
i Figur 2: 
 
  

E 
 

C 
 

A 

Skriva en 
recension 

Du visar att du kan göra 
en enkel sammanfattning 
av bokens innehåll. Du 
visar också att du kan 
koppla handlingen till 
bokens budskap. Du gör 
en enkel tolkning av 
innehållet. 
 
Du ska kunna skriva en 
recension där det viktig-
aste är med. Du ska 
kunna punkt, stor bok-
stav med säkerhet. 
 

Du visar att du kan göra 
en utvecklad samman-
fattning av bokens 
innehåll. Du gör en 
utvecklad och relativt 
väl underbyggd tolkning 
av innehållet. 
 
 
Du skriver med variation 
en recension och kan 
sätta punkt och andra 
skiljetecken på ett stort 
sett korrekt sätt. 
 

Du visar att du kan göra 
en välutvecklad sam-
manfattning av bokens 
innehåll. Du gör en 
välutvecklad och väl 
underbyggd tolkning av 
innehållet. 
 
 
Du skriver en recension 
med god variation. 
 
 
 

Figur 2. Kunskapskrav för recension. 

Kunskapskravens övre del handlar främst om vad en recension ska innehålla, 
och den nedre delen inleds med att eleven ”ska kunna skriva en recension 
där det viktigaste är med”. I och med detta synliggörs genrediskursen. Det 
som läraren betonar vid textbedömningen och som därför kan tolkas som 
”det viktigaste” i en recension är analysen/tolkningen (begreppen används 
synonymt), vilket ses i följande utdrag som är ett typiskt sätt att motivera ett 
(lågt) betyg utifrån att eleven inte utvecklar sitt resonemang utan gör en en-
kel tolkning:  

Han nämner saker men han utvecklar inte, han gör enkla tolkningar av inne-
hållet /---/. Gör en utvecklad sammanfattning, nej. Du gör en utvecklad och 
relativt väl underbyggd tolkning av innehållet, nej, /---/ jag tycker ändå att det 
är viktiga saker med. Han visar att han kan koppla handlingen till bokens bud-
skap, lite så, enkel tolkning av innehållet. Ja, jag tycker det är E. (Utdrag 6, 
observju 2) 

 
Även i lärarens utsagor i samband med bedömningen av recensionerna do-
minerar alltså genrediskursen. Detsamma gäller för de framåtsyftande kom-
mentarerna som främst handlar om att utveckla analysen. 

Även färdighetsdiskursen är synlig i kunskapskraven i form av skrivning-
ar om skrivregler. När läraren bedömer texter följer hon bedömningsmallen 
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och kunskapskraven (som är en del av bedömningsmallen). Följaktligen 
kommenterar hon de skrivregler som upptas i kunskapskraven: 

/---/ Du kan sätta punkt och andra, styckeindelning har hon ju slarvat med 
men hon är ju duktig språkligt. /---/ (Utdrag 7, observju 2) 

 
Färdighetsdiskursen synliggörs även i de rättningar läraren gör i elevtexterna 
(se Tabell 22) och i några (få) kommentarer under Övrigt i bedömnings-
mallarna (se Tabell 24).  

Vid bedömningen av recensionerna betonas recensionens innehåll men 
även språkliga aspekter lyfts fram. Därmed är genre- och färdighetsdiskur-
sen de diskurser som främst synliggörs i samband med bedömningen av 
recensionerna. 

5.9 Resultat, sammanfattning 
I detta avsnitt sammanfattas de resultat som presenterats i avsnitt 5.2–5.8. 
Detta görs med utgångspunkt i studiens tre forskningsfrågor (se 1.2). Inled-
ningsvis görs en kort jämförande beskrivning av de två arbetsområdena. 

De två undersökta arbetsområdena skiljer sig åt på många sätt. Under 
sagoarbetet används många olika slags texter, medan recensionsarbetet är 
koncentrerat kring den egna boken. Båda arbetsområdena omfattar ungefär 
lika många lektioner, men tiden disponeras på olika sätt. Sagoarbetet känne-
tecknas av varierade arbetsuppgifter, medan enskilt arbete med tyst läsning 
och skriftliga frågor dominerar recensionsarbetet. Sagan skrivs både hemma 
och i skolan. Recensionen skrivs i skolan, vilket tar tre hela lektioner i an-
språk. För de båda arbetsområdena finns en planering med betygskriterier 
och en skriftlig instruktion, vilka läraren går igenom tillsammans med ele-
verna. Gemensamt är också att läraren vid bedömningen av de färdiga tex-
terna skriver i en bedömningsmall som eleverna får samtidigt med de be-
dömda och betygssatta texterna. Betygen på de två texterna skiljer sig åt 
markant, vilket visas i Tabell 28. 
Tabell 28. Betyg på sagorna och recensionerna. 

Text/Betyg A C E  Ej betyg 
Saga 12 11 7  
Recension 1 10 18 1 
 
Den första forskningsfrågan handlar om vilket ämnesinnehåll som får stort 
utrymme i skrift- och bedömningshändelser och vad som därmed framstår 
som viktigt och tillgängligt för elever att lära. Analysen genererade ett antal 
återkommande innehållsliga teman som återkom under arbetet med respek-
tive skrivuppgift. 
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Under sagoarbetet är sagodrag det ämnesinnehåll som framstår som vik-
tigast såväl i undervisningen som i bedömningen av elevsagorna. Budskap 
och sensmoral får en relativt stor plats i undervisningen men betonas inte vid 
textbedömningen mer än att läraren noterar om sagan innehåller en sensmo-
ral eller inte. När det gäller skrivregler tas direkt anföring och styckeindel-
ning upp i undervisningen av den ordinarie läraren. (En vikarie instruerades 
att ta upp stor bokstav, punkt, utropstecken, frågetecken, styckeindelning och 
direkt anföring, men det är oklart om så skedde.) Vid bedömningen av sa-
gorna tas även punkt och andra skiljetecken upp i bedömningsmallen, och 
dessutom rättas språkfel i elevsagorna. Det är dock oklart vilken påverkan 
dessa fel har på betyget. Dramaturgi är ett innehåll i undervisningen, men 
det tas inte upp i bedömningsmallen. Däremot säger läraren att hon tittar på 
den röda tråden vid bedömningen. Ordkunskap förekommer vid ett antal 
tillfällen i undervisningen, och läraren uppmärksammar elevers ordval i 
några kommentarer vid textbedömningen. I bedömningsmallens kunskaps-
krav finns en skrivning om att skriva med variation, vilken också kan syfta 
på bland annat ordnivå, även om det inte framkommer explicit. Sammanfatt-
ningsvis kan man säga att samstämmigheten mellan undervisning och be-
dömning är hög beträffande sagodrag och svårbedömd när det gäller de 
andra ämnesinnehållen, bland annat beroende på att det i vissa fall är oklart 
hur bedömningen används eller vilken undervisning eleverna fått.  

Under recensionsarbetet är skönlitterär bok och analys de ämnesinnehåll 
som framstår som de viktigaste i undervisningen, i tid räknat. Ett ytterligare 
ämnesinnehåll är recensionens innehåll och form, vilket delvis sammanfaller 
med ämnesinnehållet analys. Analys framstår som det viktigaste ämnesinne-
hållet vid bedömningen av elevrecensionerna, och vad läraren beskriver som 
en otydlig eller enkel analys/tolkning framstår som anledningen till det rela-
tivt låga betygsresultatet (se Tabell 28). En av recensionerna får inget betyg 
beroende på att den saknar analys. Att läraren inte sätter betyget F på texten 
torde bero på påverkan från den tidigare kursplanen och betygsskalan där 
inget underkänt betyg fanns i grundskolan. Även recensionens innehåll och 
form framstår som ett viktigt ämnesinnehåll vid textbedömningen. Det före-
kommer ingen undervisning om skrivregler eller andra språkliga aspekter, 
men skiljetecken och varierat språk tas upp i bedömningsmallens kunskaps-
krav. Ordkunskap förekommer sporadiskt i undervisningen och implicit i 
kunskapskravens skrivning om att skriva varierat (jfr sagoarbetet). Några 
elever får en kommentar om ordval. Samstämmigheten mellan undervisning 
och bedömning är hög beträffande ämnesinnehållen analys och recensionens 
innehåll och form. Däremot är samstämmigheten låg när det gäller skrivreg-
ler och andra språkliga aspekter.  

Den andra forskningsfrågan handlar om hur innehållet lyfts fram i skrift- 
och bedömningshändelser och vilket kunnande som därmed framstår som 
viktigt och tillgängligt för elever att lära. För att undersöka hur innehållet 
lyfts fram har den muntliga klassrumsinteraktionen analyserats närmare, och 



 92 

då särskilt lärarens frågor och den återkoppling hon ger på elevernas svar. 
Läraren använder frågor och återkoppling på svaren som redskap för att leda 
undervisningen i önskad riktning. Frågorna kan vara mer eller mindre slutna 
eller öppna beroende på syftet med frågan. Slutna frågor används exempelvis 
för att lyfta fram ett begrepp som en inledning. Slutna frågor framstår som 
rituella när svaret är uppenbart, exempelvis då det står på tavlan. Syftet med 
en sådan fråga verkar vara att poängtera ett viktigt innehåll. Ofta följs en 
sluten fråga upp med frågor av mer öppen karaktär. Ibland börjar läraren 
med en öppen fråga men går över till en sluten för att leda fram eleverna till 
ett önskat svar som behövs för fortsatt undervisning. Under sagoarbetet före-
kommer slutna frågor framför allt vid bedömningshändelser där minneskne-
pen tretal och sjutal tas upp. Merparten av frågorna under recensionsarbetet 
är av öppen karaktär och kräver förklaringar och motiveringar, detta på 
grund av ämnesinnehållets beskaffenhet. För att avgöra syftet och värdet 
med en fråga måste den ses i sitt sammanhang. 

Bekräftelse genom en upprepning av svaret är en mycket vanlig återkopp-
ling i den studerade praktiken, framför allt under sagoarbetet, där även för-
stärkt bekräftelse förekommer, när läraren undersöker vad eleverna kan se-
dan tidigare. Förklarande återkoppling används för att lyfta fram lyckade 
aspekter av svaren men också för att utvidga ett ämnesinnehåll. Även fram-
åtsyftande återkoppling används för att utvidga ett ämnesinnehåll. Korrige-
rande återkoppling som uttrycks både verbalt och med kroppsspråk kan vara 
mer eller mindre explicit och fungera som stöttning, liksom annan återkopp-
ling, framför allt framåtsyftande återkoppling. Om en elev inte lyckas be-
svara en fråga trots stöttning, lotsar ibland läraren fram eleven till rätt svar. 
Under recensionsarbetet är korrigerande och framåtsyftande återkoppling 
vanlig, då de öppna frågorna verkar svåra att besvara. Det är också vanligt 
att försök till stöttning misslyckas.  

När det gäller det efterfrågade kunnandets karaktär under de två arbets-
områdena, finns det såväl likheter som skillnader. Under båda arbetsområ-
dena får eleverna definiera begrepp, dra slutsatser och göra inferenser. Att 
göra inferenser framstår dock som ett viktigare kunnande under recensions- 
än under sagoarbetet. Dessutom efterfrågas under recensionsarbetet en läs-
ning både mellan raderna och bortom raderna; det senare efterfrågas inte 
under sagoarbetet. Läsningen mellan och bortom raderna ska i recensionen 
visas i form av tolkningar och värderingar med motiveringar, gärna med 
konkreta exempel. Under sagoarbetet efterfrågas mer reproduktion än under 
recensionsarbetet. Bland annat ska eleverna återge (läsa från en lista) och 
memorera sagodrag och återberätta en saga. Under recensionsarbetet ombeds 
eleverna att beskriva händelser ur böcker de läser, men detta kopplas ofta till 
en analysaspekt, exempelvis miljö- eller personskildring. 

Tabell 29 visar vilket kunnande som enligt bedömningsmallen efterfrågas 
för E-nivån i examinationsuppgifterna. 
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Tabell 29. Examinerande bedömningshändelser och efterfrågat kunnande för E-nivå 
enligt bedömningsmall. 

Saga Recension  
Efterfrågat kunnande, E-nivå Efterfrågat kunnande, E-nivå 
Berätta, använda bestämda sagodrag, organi-
sera texten, styckeindela, använda stor bok-
stav och punkt med säkerhet. 
 

Sammanfatta/referera, analysera (minst två 
aspekter), tolka, dra slutsatser, motivera, 
värdera, ge konkreta exempel, organisera 
texten, styckeindela, använda stor bokstav 
och punkt med säkerhet. 

 
Recensionsskrivande ser ut att kräva dels fler typer av kunnande, dels ett 
möjligen mer avancerat kunnande, åtminstone delvis. I vissa delar förväntas 
samma typ av kunnande för båda uppgifterna, som att organisera texten och 
att behärska de vanligaste skrivreglerna. När det gäller recensionen ska ele-
ven utöver de gemensamma kraven dessutom sammanfatta/referera, analy-
sera/tolka, dra slutsatser, motivera, värdera, och ge exempel. Beroende på 
vilka analyspunkter eleven väljer att skriva om, kan det ställas ytterligare 
krav på kunnande, exempelvis att citera.  

Samstämmigheten mellan undervisning och bedömning när det gäller ef-
terfrågat kunnande är högre under sagoarbetet än under recensionsarbetet. 
Alla typer av kunnande som enligt bedömningsmallen krävs för en E-saga, 
utom möjligen att använda stor bokstav och punkt (se ovan), har också på 
något sätt tagits upp i undervisningen. Av det efterfrågade kunnande som 
krävs för en E-recension har varken skrivregler eller att sammafatta/referera 
behandlats i undervisningen.  

Den tredje forskningsfrågan handlar om vad som framstår som syftet med 
bedömningshändelserna. När det gäller bedömningshändelserna i undervis-
ningen är det som framstår som syftet ofta relaterat till olika faser av under-
visningen: introducerande, undersökande (vad eleverna kan sedan tidigare), 
utvidgande, repeterande, summerande och förhörande. Men det kan också ha 
med ämnesinnehållets karaktär att göra, som analyserande och preciserande 
(och i viss mån utvidgande). Alla bedömningshändelser i undervisningen är 
av formativ karaktär och merparten kan tydligt kopplas till den kommande 
skrivuppgiften. Alltså kan man säga att det på så sätt föreligger en sam-
stämmighet mellan formativ och summativ bedömning. Däremot tas inte allt 
det summativt bedömda innehållet upp i undervisningen, som vi sett ovan.  

Den examinerande bedömningshändelsens syfte är per definition summa-
tivt, men beroende på vad bedömningen används till kan andra möjliga syf-
ten identifieras. Det summativa syns i att texterna betygssätts. Sagan som 
skrivs i december är dessutom avgörande för elevernas första betyg i 
svenska. Förutom att elevtexterna rättas, kommenteras olika bedömningsa-
spekter. En del av kommentarerna är framåtsyftande. Tabell 29 visar vad 
som kännetecknar de framåtsyftande kommentarerna. 
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Tabell 30. Exempel på framåtsyftande kommentarer i bedömningsmallar. 

 Implicit framåtsyftande Explicit framåtsyftande 
Ospecifik kommentar Ibland glömmer du skriva 

punkt. 
Öva på att dela in din text i 
stycken. 

Specifik kommentar Du behöver skriva vem som 
säger vad i dina dialoger, 
och gärna hur de säger det 
också. 

Du blandar tempus. Jag ska 
hjälpa dig med det. 

 
Kommentarer kan vara explicit eller implicit framåtsyftande och specifika 
eller ospecifika. Alla kommentarer handlar om en specifik aspekt av bedöm-
ningen, men de kan ändå bli ospecifika, då det är oklart hur eleven ska göra 
för att åtgärda problemet. De implicit framåtsyftande kommentarerna påpe-
kar problemområden, och det förutsätts att eleven vid nästa skrivtillfälle 
tänker på att försöka göra rätt. Detta tar läraren upp när en elev undrar varför 
man får betyg när man övar (se 5.4.2). I samband med sagoarbetet handlar 
de framåtsyftande kommentarerna om skrivregler och i samband med re-
censionsarbetet handlar de om bedömningsaspekten analys. 

Att läraren reflekterar över sin undervisning och bedömning är också nå-
got som kan uppfattas som ett syfte med eller en konsekvens av den exami-
nerande bedömningshändelsen. Av kommentarerna i bedömningsmallarna 
kan man se att läraren lägger märke till vad som behöver tas upp i undervis-
ningen, antingen för enskilda elever eller för hela gruppen. Vid bedömning-
en av recensionerna resulterar lärarens reflektion i att eleverna får en möjlig-
het att formulera om sina texter och få en ny bedömning. Läraren säger 
också att hon ska ändra sin undervisning, då hon inte ”fick /--/ dem att för-
stå” (se 5.7.2, Utdrag 1, observju 3).  

Textbedömningen får läraren även att reflektera över ett antal didaktiska 
utmaningar i samband med bedömningen. Dessa har kategoriserats utifrån 
tre övergripande teman: relationen mellan undervisning och bedömning, 
frågor som har med kunskapskraven att göra och återkoppling.  
Tabell 31. Didaktiska utmaningar i samband med textbedömning. 

Undervisning/textbedömning Kunskapskrav Återkoppling 
1. Texten innehåller allt 
undervisningen handlat om 
men känns inte som ett A. 

4. Vilka krav kan man ställa 
på texter skrivna av elever i 
årskurs 7? 

8. Vilken återkoppling kan 
man ge till A-sagor? 

2. Texten saknar viktigt inne-
håll utifrån undervisningen 
men känns som ett C. 

5. Hur många kunskapskrav 
kan man testa i en uppgift? 

 

3. Hur bedömer man om lära-
ren brustit i undervisningen? 

6. Kunskapskraven täcker 
inte allt. 

 

 7. Kunskapskraven är svår-
tolkade, vilket kan leda till 
en relativ bedömning. 
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De didaktiska utmaningar som presenteras i Tabell 31 hanterar läraren på 
olika sätt. De första två punkterna i Tabell 31 handlar om lärarens känsla för 
ett visst betyg jämfört med undervisningens innehåll. Det visar sig att sagor 
som innehåller ”allt” undervisningen handlat om också får ett A och att re-
censioner som ”känns” som ett C men saknar viktigt innehåll får ett E. Lära-
ren klandrar sig själv för att eleverna mer eller mindre misslyckats med ana-
lysen i recensionerna. Frågan om att läraren möjligen brustit i undervisning-
en (punkt 3) löses genom att eleverna får en möjlighet att lägga till innehåll 
eller skriva om sina recensioner och att läraren planerar att ändra sin under-
visning. Få A-sagor får framåtsyftande kommentarer (punkt 8), vilket trolig-
en har att göra med att de framåtsyftande kommentarer som ges endast hand-
lar om språkfel eller skrivregler, och att få A-sagor bedöms behöva åter-
koppling om det. Vid bedömningen av recensionerna aktualiseras inte denna 
utmaning, möjligen då endast en recension bedöms motsvara det högsta be-
tyget. Utmaningarna beträffande kunskapskraven får ingen synlig lösning 
(punkt 4, 5, 6 och 7).  

I Tabell 32 visas förekomsten av skrivdiskurser (Ivanič, 2004) i den stu-
derade praktiken. Antalet kryss (x) anger en förekomst av skrivdiskurser 
enligt följande:  

 
xxxx: mycket vanligt förekommande diskurs 
xxx: vanligt förekommande diskurs 
xx: mindre vanligt förekommande diskurs 
x: sällan förekommande diskurs 
(x): mycket sällan förekommande diskurs 

 
Frågetecknen i Tabell 32 förklaras i den efterföljande texten. 

 
Tabell 32. Lärarprofil: Förekomsten av skrivdiskurser (Ivanič, 2004) i lärarens 
skrift- och bedömningspraktik. 

 Saga 
 

Recension 
 

Undervisning Bedömning 
av text 

Undervisning Bedömning 
av text  

Färdighetsdiskurs x xxx (x) xx 
Kreativitetsdiskurs x xx?   
Processdiskurs x  xxx x? 
Genrediskurs xxxx xxxx xxx xxxx 
D. om sociala prak-
tiker 

x    

 
Genrediskursen är den dominerande under sagoarbetet, såväl i undervisning-
en som vid textbedömningen. De övriga fyra diskurserna förekommer i un-
gefär lika stor utsträckning i undervisningen. Processdiskursen och diskursen 
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om sociala praktiker synliggörs inte alls vid bedömningen av sagorna. Fär-
dighetsdiskursen är framträdande vid bedömningen av sagorna i och med att 
bedömningsmallens bedömningsaspekter och kunskapskraven innehåller 
skrivningar om skrivregler och då läraren rättar språkfel i texterna. Även 
kreativitetsdiskursen synliggörs vid textbedömningen, främst genom lärarens 
tal om unika sagor. Betyget verkar dock inte påverkas av aspekter som kan 
hänföras till kreativitetsdiskursen, därav frågetecknet. 

Under recensionsarbetet är två diskurser dominerande, processdiskursen 
och genrediskursen, eller snarare en blandning av dessa diskurser. Vid text-
bedömning är dock genrediskursen den mest synliga. Färdighetsdiskursen 
synliggörs i undervisningen enbart i en skriftlig planering med betygskrite-
rier som eleverna får i början av arbetet. Vid textbedömning framträder fär-
dighetsdiskursen i lärarens rättning av språkfel och i kunskapskravens skriv-
ningar om skrivregler. Processdiskursen kan möjligen (därav frågetecknet) 
sägas framträda i samband med bedömningen av recensionerna, då läraren 
låter eleverna skriva om texterna och då hon talar om den långsiktiga proces-
sen under högstadiet.  

Som man kan se i Tabell 32 förefaller samstämmigheten mellan under-
visning och bedömning mycket hög när det gäller genrediskursen. Även för 
färdighets- och kreativitetsdiskursen i sagoarbetet förefaller det finnas åt-
minstone en viss samstämmighet. Däremot ser det ut att vara en låg sam-
stämmighet för de övriga diskurserna som synliggörs. 
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6. Diskussion 

Studiens övergripande syfte har varit att undersöka undervisning och be-
dömning i ämnet svenska i en klass 7 på högstadiet i samband med två 
skrivuppgifter, en saga och en recension. I detta kapitel diskuteras några av 
studiens huvudsakliga resultat i relation till syfte och forskningsfrågor. Detta 
görs dels utifrån en diskussion kring lärarens bedömningspraktik (6.1), dels 
kring de diskurser som framträtt utifrån analyserna (6.2). I det första avsnit-
tet diskuteras resultaten utifrån den andra och tredje forskningsfrågan, det 
vill säga dels hur innehållet lyfts fram i undervisningen och vilket kunnande 
som därmed framstår som viktigt och tillgängligt, dels vad som framstår som 
syftet med bedömningshändelserna. I detta avsnitt diskuteras även relationen 
mellan begreppen skrifthändelse (Barton, 2006) och bedömningshändelse 
(Brookhart, 1997a). Den andra forskningsfrågan (se ovan) diskuteras även i 
avsnittet om diskurser, där också den första forskningsfrågan, nämligen vil-
ket innehåll som får stort utrymme och därmed framstår som viktigt och 
tillgängligt, diskuteras. Efter avsnittet om diskurser följer ett avsnitt där stu-
diens relevans och begränsningar diskuteras (6.3). Kapitlet avslutas med en 
diskussion om slutsatser och didaktiska implikationer utifrån studiens resul-
tat (6.4).  

 

6.1 Bedömningspraktik 
 
Bedömning har i denna studie betraktats i en vid bemärkelse, det vill säga 
som en integrerad del av undervisningen omfattande såväl formativa som 
summativa inslag, vilka beskrivits som bedömningshändelser (Brookhart, 
1997a). Valet att utgå ifrån bedömningshändelser i analysen bottnar i att jag 
vill synliggöra mikrobedömningssituationer i klassrummet som bidrar till att 
forma elevernas uppfattningar om vad det innebär att vara kunnig inom ett 
specifikt skolämne och att forma elevernas identitet i relation till olika skol-
ämnen23 (jfr a.a.). Bedömning för lärande och lärandebedömning är för vaga 

                                                      
23 Även om Brookhart (1997a) inte använder begreppet diskurs, så kan resonemanget om hur 
bedömningshändelser bidrar till att forma elevers uppfattningar om kunnighet inom ett speci-
fikt skolämne osv. kopplas till vad Ivanič (2004) kallar skrivdiskurs. 
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termer, och dikotomin mellan formativ och summativ bedömning behöver 
också problematiseras. De kontrollerande bedömningshändelserna i studien 
kan ses som exempel på att dikotomin mellan formativ och summativ be-
dömning suddas ut (jfr Taras, 2005; se även Hirsh & Lindberg, 2015). Ett 
exempel på detta är från en av skrivlektionerna under recensionsarbetet. 
Medan eleverna skriver en examinerande text, går läraren runt och ger tydlig 
och konkret korrigerande återkoppling om vad som saknas eller vad som kan 
tas bort. Inom bedömningsforskning pågår en diskussion om huruvida det är 
meningsfullt att vidmakthålla distinktionen mellan formativ och summativ 
bedömning, och frågan har också ställts om det ens är möjligt att göra en 
absolut skillnad mellan de olika formerna av bedömning (se Hirsh & Lind-
berg, 2015, s. 26).  

Bedömningshändelserna i den undervisning som följts i föreliggande stu-
die inleds med mer eller mindre öppna eller slutna frågor, något som tycks 
vara relaterat till frågans syfte, det vill säga vilket kunnande som efterfrågas. 
Svar på slutna frågor leder ofta till öppna följdfrågor, och överhuvudtaget är 
öppna frågor mer frekventa än slutna frågor i den studerade praktiken. Detta 
gäller framför allt under recensionsarbetet. Detta kan jämföras med exem-
pelvis de naturvetenskapliga ämnenas klassrumspraktiker, där slutna frågor 
förefaller dominera (Löfgren & Lindberg, 2011). Black och Wiliam (1998) 
varnar för att låta fråga-svar-dialogen bli en ritual i syfte att hålla i gång lekt-
ionen istället för ett verktyg att ta reda på vad eleverna kan (s. 12). I studien 
förekommer en del rituella frågor. I de fallen verkar syftet vara att poängtera 
ett viktigt innehåll. 

Bedömningshändelserna i undervisningen är av formativ karaktär och 
verkar syfta till att på olika sätt förbereda eleverna för den examinerande 
skrivuppgiften. Syftet med de undersökande bedömningshändelserna förefal-
ler vara att ta reda på elevernas tidigare kunnande om det aktuella innehållet, 
exempelvis att identifiera sagodrag och memorera regler om styckeindel-
ning, möjligen i syfte att planera fortsatt undervisning, vilket i så fall är ett 
tecken på formativ bedömning riktad mot den egna undervisningen (jfr Sad-
ler, 1989). Även i samband med textbedömningen förekommer sådan forma-
tiv bedömning, när läraren talar om sin egen roll i det relativt låga betygsre-
sultatet på recensionerna, och när hon bestämmer sig för att ändra sin under-
visning (jfr Bergh Nestlog, 2009). När det gäller de undersökande bedöm-
ningshändelserna, tycks läraren ibland bilda sig en uppfattning om gruppens 
kunnande, vilket i praktiken kan handla om ett antal elevers kunnande (jfr 
Black & Wiliam, 1998, s. 11–12). Exempelvis får läraren i samband med 
undervisningen uppfattningen att eleverna behärskar direkt anföring, men 
när hon ser vad och hur eleverna skrivit, upptäcker hon att många elever inte 
relaterat samtalet i klassrummet till sina texter. När lärare i samband med att 
ett nytt innehåll introduceras tar reda på vad eleverna redan kan genom att 
ställa frågor, kan de alltså låta sig luras av att några elever är kunniga.  
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Före den summativa bedömningen förekommer förhörande bedömnings-
händelser, vilka fungerar som ett slags ”mätsticka” inför examinationen (jfr 
Hirsh & Lindberg, 2015, s. 25). De är kopplade till läxor eller till uppgifter 
eleverna löst under lektionen. Det kunnande som efterfrågas är i mångt och 
mycket identiskt med det som lyfts fram tidigare och som också efterfrågas i 
den examinerande bedömningshändelsen. Detta kan ses som ett tecken på en 
samstämmighet mellan undervisning (inklusive formativ bedömning) och 
summativ bedömning.  

I föreliggande studie betygssätter läraren texterna i samband med textbe-
dömningen, men eleverna får även framåtsyftande kommentarer. Enligt tidi-
gare studier är det vanligt att lärares kommentarer på elevtexter består av 
allmänt beröm, exempelvis i syfte att öka elevernas självförtroende (Berg-
man-Claeson, 2003; jfr Ekström, 2008; Hirsh, 2013). Framför allt E-texter 
får sådana kommentarer i föreliggande studie. I studien förekommer även 
kommentarer som kan verka specifika men ändå inte är det, som ”du behö-
ver öva på tempus”. Tempus har inte behandlats i undervisningen inför 
skrivuppgiften (men möjligen tidigare) och finns inte heller upptagen i be-
dömningsmallen. Kommentaren om att ”öva på direkt anföring” är kanske 
mer specifik, då direkt anföring tagits upp i undervisningen inför skrivupp-
giften och eleven bör ha skrivit anteckningar. Att beakta kontexten är alltså 
viktigt, vilket även har betydelse för hur man kan tolka de implicit framåt-
syftande kommentarerna, som ”ibland glömmer du sätta punkt”. Läraren 
betraktar skrivandet under högstadiet som en process och förutsätter att ele-
verna tar lärdom av kommentarerna. Frågan är i vilken omfattning och på 
vilket sätt elever faktiskt tar till sig kommentarer (se t.ex. Norberg Brorsson, 
2007; Parmenius Swärd, 2008). Detta kan exempelvis ha att göra med hur 
användbara kommentarerna är (jfr Matre & Solheim, 2014). Om lärare an-
vänder ett vardagsspråk när de kommenterar texter, kan det vara svårt att ge 
en exakt bild av texterna. Framför allt gäller detta aspekter som struktur, 
kohesion och syntax (a.a., s. 226). De framåtsyftande kommentarerna i sam-
band med sagoarbetet fokuserar på ytliga textdrag som styckeindelning och 
interpunktion, en stark tradition inom svenskämnet (Liberg et al., 2012). I 
samband med recensionsarbetet rör de framåtsyftande kommentarerna däre-
mot både formalia, struktur och recensionens innehåll. Läraren i studien 
använder såväl ett vardagsspråk som grammatiska termer i sina kommenta-
rer. Enligt Parr och Timperley (2010) ökar fokuseringen på aspekter som 
struktur, kohesion och syntax möjligheten för elever att utveckla sina texter. 
De menar också att explicit information om hur eleverna kan utveckla sina 
texter är av vikt (a.a.). Kommentarerna i samband med bedömningen av 
recensionerna ger eleverna sådan explicit information, men eftersom elever-
na inte skriver en ny version av texten, ges de inte möjligheten att prova 
detta i samma kontext utan förutsätts använda informationen nästa gång de 
skriver en liknande text.  
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I samband med textbedömningen talar läraren om didaktiska utmaningar, 
bland annat beträffande kunskapskraven i den nya läroplanen Lgr11. Kriteri-
erna upplevs som svårtolkade, vilket leder till en jämförelse mellan de olika 
texterna, något läraren menar är fel. Vid bedömning är jämförelser oundvik-
liga (Pollitt & Crisp, 2004); däremot kan det vara ett problem att lärare får 
ett snävt jämförelsematerial om skolans elevunderlag är mycket homogent 
(se t.ex. Wyatt-Smith et al., 2010). Garme (2002) skriver om tolkning av 
kriterier i samband med skrivuppgifterna vid det nationella provet. De krite-
rier som sätts upp för de olika betygen måste stämma överens med lärares 
uppfattning om de olika nivåerna. En ”förhållandevis stor enighet” bör råda 
om vad som är kvalitet på olika betygsnivåer för att kriterierna ska bli en 
hjälp för lärare att sätta betyg på skrivuppgifterna och så småningom på hela 
kursen (a.a., s. 12; jfr Matre et al., 2011). Min första delstudie genomfördes 
under höstterminen 2012, och tolkningen av de nya kunskapskraven enligt 
Lgr11 hade precis påbörjats. Det fanns inget nationellt prov till hjälp, och 
dessutom sattes betyg på årskurs 7 för första gången sedan 1960-talet. Det 
hade alltså inte hunnit bli någon enighet kring kvaliteten på de olika nivåerna 
och det fanns inte heller någon tidigare praktik att luta sig emot. Trots detta 
talar läraren om att texter känns som ett visst betyg, vilket enligt henne är en 
svårighet i relation till vad som tagits upp i undervisningen och i bedöm-
ningsmallen. Berge (1996, 2002) talar om lärares doxa eller textsyn som en 
viktig faktor för bedömningen. Läraren i min studie tycks snarare se till vad 
som tagits upp i undervisningen och bedömningsmallen än till sin känsla 
eller doxa. I samband med preciserande bedömningshändelser kan man 
kanske också se uttryck för en ämnesmässig känsla. Syftet med de precise-
rande bedömningshändelserna förefaller vara att visa vilket kunnande i för-
hållande till ett annat kunnande som är att föredra. Att värdera verkar ses 
som mer kvalificerat än att beskriva, liksom det är att beskriva en persons 
inre egenskaper snarare är yttre (jfr Carlgren, 2013, s. 56). Istället för att 
göra en textnära tolkning verkar det vara bättre att göra tolkningar utifrån en 
läsning mellan raderna. Här verkar det handla om grader eller nivåer av kun-
nighet (a.a., s. 52), vilka också kan kopplas till kunskapskraven för årskurs 9. 
För E-nivån ska eleven tolka tydligt framträdande budskap och för C-nivån 
även budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Att tolka budskap 
som är dolda krävs för A-nivån (Skolverket, 2011, s. 231–233). Under re-
censionsarbetet förutsätts eleverna läsa mellan och bortom raderna för att 
samla stoff till sin text, ett kunnande som framstår som svårt för eleverna. En 
av de didaktiska utmaningarna läraren tar upp är vad man kan ställa för krav 
på elever i årskurs 7. Med tanke på att en läsning mellan och bortom raderna 
krävs för C- och A-nivån i kunskapskraven för årskurs 9, kan man fråga sig 
om kraven under recensionsarbetet är för högt ställda. Det skulle kunna vara 
en anledning till den osäkerhet som ofta råder i klassrumssamtalen under 
recensionsarbetet, och även till det relativt låga betygsresultatet på recens-
ionerna. Det kunnande som efterfrågas på lektionerna under recensionsar-
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betet förefaller alltså mer krävande för eleverna än det efterfrågade kunnan-
det under sagoarbetet. Ännu större blir skillnaden mellan det efterfrågade 
kunnandet i samband med skrivuppgifterna. I en presentation av projektet 
TOKIS (Text- och kunskapsutveckling i skolan) skrivs om textaktiviteten att 
förklara som en svårighet för elever, till skillnad från textaktiviteterna att 
berätta, beskriva och ta ställning. Textaktiviteten att förklara handlar om att 
reda ut problem och formulera slutsatser (Ledin et al., 2013, s. 91ff), något 
som recensionsskrivandet bland annat innefattar, medan sagoskrivandet 
handlar om att berätta.  

I studien har prövats om och hur de två begreppen bedömningshändelse 
(Brookhart, 1997a) och skrifthändelse (Barton, 2007) kan relateras till 
varandra. Alla bedömningshändelser i mitt material är skrifthändelser, det 
vill säga all kunskapsbedömning utgår från en text. Däremot gäller inte mot-
satsen: alla skrifthändelser är inte bedömningshändelser. Så när uppstår be-
dömningshändelser eller, annorlunda uttryckt, när sammanfaller skrift- och 
bedömningshändelser? Ett svar är att det har med den didaktiska varför-
frågan att göra, såsom den ställts i den här texten, det vill säga varför be-
dömningshändelser ”uppstår” (just när de uppstår) men också med hur-
frågan, då bedömningshändelsen blir ett slags metod att angripa innehållet, 
närmare bestämt synliggöra det på olika sätt. Varför-frågan har redan besva-
rats: bedömningshändelser förekommer i samband med skrifthändelser när 
läraren introducerar ett nytt innehåll, undersöker vad eleverna redan kan, 
konkretiserar och utvidgar innehållet, repeterar och förhör det och så vidare 
(jfr Brookhart, 1997a). Många bedömningshändelser är rituella eller har 
rituella drag, vilket kan tolkas som ett tecken på att de är typiskt förekom-
mande och representerar institutionaliserade praktiker (Lundahl, 2006).  

När förekommer då ”rena” skrifthändelser; med andra ord: när uppstår 
inte bedömningshändelser i skrifthändelserna? Man kan säga att bedömning 
kan förekomma vid alla skrifthändelser, även om den inte alltid är lika tyd-
lig. Vid tyst läsning och enskilt arbete med skriftliga frågor, skrifthändelser 
som inte analyserats i studien, styr läraren eleverna mot ett visst kunnande 
genom de skriftliga frågorna, men hon bedömer inte de skriftliga elevsvaren 
(men skulle kunna göra det). De bedömningshändelser som innehåller både 
fråga, svar och återkoppling sker i den muntliga klassrumskommunikationen 
och vid examinationen på slutet. När läraren lyfter fram ett ämnesinnehåll i 
klassrumspraktiken, sker det ofta genom en bedömningshändelse. Även lära-
rens högläsning kan avbrytas med en bedömningshändelse om läraren exem-
pelvis upptäcker ett ovanligt eller viktigt ord eller begrepp. Sådana bedöm-
ningshändelser tycks spontana och oplanerade och förefaller bygga på en 
känsla för det ämnesmässigt viktiga. Andra bedömningshändelser känne-
tecknas av att de ingår i en planering och att undervisningsförloppet kan 
sägas vara designat med hjälp av dem. Det behöver inte betyda att läraren 
planerat in just en bedömningshändelse (även om det också förekommer, 
framför allt vid förhörande händelser), men när läraren planerat att exempel-
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vis utvidga ämnesinnehållet, verkar det ske automatiskt genom en bedöm-
ningshändelse. Oavsett om bedömningshändelsen används medvetet eller 
omedvetet, verkar den fungera som ett redskap. De flesta bedömningshän-
delserna förefaller syfta till en examinerande händelse i slutet av ett under-
visningsavsnitt, medan en del ser ut att syfta till ett allmänt lärande av ett 
innehåll (t.ex. ord).  

6.2 Skrivdiskurser 
I det studerade klassrummet har fem av Ivanič (2004) sex diskurser identifie-
rats, även om vissa är vanligare än andra.24 Sagoarbetet domineras av en 
genrediskurs, medan recensionsarbetet domineras av en process- och genre-
diskurs vilka överlappar varandra. Palmér (2013) talar om ”skrivdidaktiska 
hybrider” (s. 65) och menar att sådana kan ses som en naturlig följd av det 
faktum att de ingår i ett komplext samhälleligt sammanhang där fler diskur-
ser är aktuella samtidigt (jfr Ivanič, 2004, s. 224). De diskurser jag identifie-
rat är inga exakta kopior av de diskurser Ivanič (2004) beskriver men bär 
tydliga spår av dessa.  

I min studie har intresset riktats mot undervisningen och bedömningen, 
vilka till stor del styrs av läraren. Därför är det mest lärarens positionering 
jag studerat, och kanske hade resultatet varit ett annat om jag lagt större vikt 
vid elevernas positionering. Exempelvis har jag sett relativt få exempel på 
kreativitetsdiskursen i undervisningen. Läraren betonar inte ett intressant, 
spännande innehåll i sagorna hon läser högt för eleverna, åtminstone inte 
explicit, utan de typiska dragen och budskapet. Eleverna däremot reagerar 
framför allt på innehållsliga detaljer vid lärarens högläsning, även om de 
också noterar sagodragen. Om jag frågat eleverna vad de tycker är viktigast i 
en saga, kanske de skulle framhållit ett spännande innehåll trots lärarens 
betoning av (ytliga) sagodrag. Kreativitetsdiskursen med berättande texter 
har i tidigare studier beskrivits som vanligt förekommande i grundskolan (se 
t.ex. Norberg Brorsson, 2007; Randahl, 2011), men det är möjligt att instru-
mentellt genretänkande tagit över kreativitetsdiskursen på högstadiet, och att 
det fört med sig en betoning av lätt igenkännbara textuella drag. Genrepeda-
gogikens influenser började synas i Sverige under slutet av 1990- och början 
av 2000-talet (Varga, 2014, s. 29), och i de nationella proven får eleverna 
skriva olika texttyper jämfört med standarprovens skrivuppgifter av berättel-
sekaraktär (se Lindblad, 1991). Att man kan se flera diskurser samtidigt har 
att göra med att skriftpraktiker både är regelbundna och föränderliga över tid 
(Tusting, 2000, s. 35). Den studerade praktikens regelbundenhet syns i de 

                                                      
24 Varför den sociopolitiska diskursen inte synliggörs är en intressant fråga, dock bortom 
denna studies fokus. En bidragande orsak torde vara svenskämnestraditionen (jfr Liberg et al., 
2012). 
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typiska skrivuppgifterna, men det kan tänkas att skrivundervisningen, åt-
minstone i vissa praktiker, ändrat karaktär från implicit till åtminstone mer 
explicit, bland annat som en följd av genrepedagogiken (jfr Varga, 2014, s. 
25ff). Enligt Liberg (2009) är genrepedagogiken på många sätt en undervis-
ningsmodell med ”intressant och vällovlig” utvecklingspotential. Samtidigt 
varnar hon, med hänvisning till Ivanič (2004) breda perspektiv, för en ensi-
dig fokusering på endast ett sätt att undervisa på. Genrepedagogiken, liksom 
alla modeller med ett stort ”M”, kan leda till ett överutnyttjande och en in-
strumentalisering, menar hon (s. 21). Företrädare för olika genrepedagogiska 
teorier har också riktat kritik mot en statisk genreuppfattning som inom sko-
lans praktik ofta gått hand i hand med en auktoritär undervisning om genrers 
formella krav (se Holmberg, 2008). I den nya läroplanen (Lgr11) talas om 
texttyper och inte genrer, vilket innebär att man valt ett statiskt begrepp sna-
rare än att betona den sociala processen (Liberg et al., 2012, s. 490). 

I sagoarbetet synliggörs färdighetsdiskursen i samband med en genom-
gång av direkt anföring och styckeindelning, och i de färdiga texterna be-
döms även andra skrivregler. Även här synliggörs praktikernas regelbunden-
het och föränderlighet (Tusting, 2000, s. 35; jfr ovan). Färdighetsdiskursen 
representerar traditionen, medan genrediskursen står för förändringen. Lära-
ren rättar även andra språkfel i texterna men tycks oftast inte använda in-
formationen till något.25 Frågan är om eleverna använder informationen for-
mativt eller som en ”skamfälla” (Parmenius Swärdh, 2008, s. 179) – eller 
inte alls (jfr Norberg Brorsson, 2007, s. 204). 

Kreativitetsdiskursen är osynlig vid recensionsarbetet. I sagoarbetet finns 
kreativitetsdiskursen implicit i och med att man läser sagor och explicit när 
dramaturgin tas upp. Vid bedömningen av sagorna framkommer kreativitets-
diskursen i det dilemma som läraren säger sig uppleva när hon känner sig 
tvingad att sätta höga betyg på tråkiga sagor, då de innehåller allt undervis-
ningen handlat om. Ivanič (2004) skriver att det är lätt att i pedagogisk be-
dömning hamna i kreativitetsdiskursen just när det handlar om hur en text 
engagerar en läsares intresse och fantasi. I genrediskursen kan en innehålls-
ligt och stilistiskt tråkig text bedömas som utmärkt, skriver Ivanič: 

For assessment purposes in pedagogic settings, this means that a piece of writ-
ing with some inaccuracies and perhaps dull in terms of content and style can 
nevertheless be rated excellent for demonstrating the appropriate characteris-
tics for the texttype to fulfill the specified purpose in the specified social con-
text (a.a., s. 233). 

 
Läraren i min studie verkar känna sig lockad av kreativitetsdiskursen vid 
läsningen av sagorna men behärskar sig med hänvisning till det innehåll 

                                                      
25 Om och hur läraren påverkas av felen i sin bedömning kan jag inte veta. Jag kan bara uttala 
mig om det hon skriver och säger.  
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eleverna fått ta del av. Även detta är i linje med Ivanič beskrivning av genre-
diskursen:  

/---/ focuses on writing as product, but pays attention to the way in which the 
product is shaped by the event of which it is a part (a.a., s. 232). 

 
Det intressanta är kanske att läraren inte reflekterar över, åtminstone inte 
muntligt i observjuerna, att undervisningen möjligen saknat något, exempel-
vis gestaltande beskrivningar, för att göra de tråkiga sagorna bättre.  

 Processdiskursens betoning av den praktiska processen framkommer un-
der sagoarbetet i och med att eleverna kan sägas samla stoff ”i huvudet” 
(Strömquist, 2007, s. 28) genom det tematiska arbetssättet, men det finns 
inget systematiskt arbete med responsgivning och flera versioner av texten. 
De elever som skriver för hand förväntas renskriva sina texter, och ett antal 
elever rättar spontant språkfel i varandras texter innan de lämnas in (jfr Ran-
dahl, 2014, s. 184). Hur de elever som skriver på dator hemma arbetar med 
sin skrivprocess är oklart. Det är förstås möjligt att de skriver flera versioner 
och får respons från exempelvis föräldrarna (jfr a.a., s. 185). Processdiskur-
sens betoning av den mentala processen att få syn på och utveckla sina tan-
kar är inget framträdande under sagoarbetet men framkommer när begreppet 
budskap tas upp. Fokus ligger på kognitiva processer kring att skriva sig till 
förståelse av ämnesstoff (Holmberg & Wirdenäs, 2010). Det är dock snarare 
läs- än skrivprocessen som är i fokus, vilket blir ännu tydligare under recens-
ionsarbetet. Eleverna ska lära sig att tolka det lästa och motivera sina utta-
landen, och även om de ska visa detta i skrift, framstår inte skrivandet som 
ett mål utan mer som ett medel. Det är också vanligt att recensionen används 
som en arbetsmetod i svenskundervisningen, istället för en genre med en 
funktion (Sjöblom, 2008). Ett tecken på detta är att lärarens åtgärd efter det 
låga betygsresultatet på recensionsskrivandet blir att läsa en ny, gemensam 
bok, snarare än att läsa fler recensioner.  

Det är svårt att särskilja processdiskursen från genrediskursen under re-
censionsarbetet, då analys (som framstår som en process att förstå boken) 
poängteras som det viktigaste i en recension. Enligt Ivanič (a.a.) uppträder 
två eller flera diskurser ofta samtidigt (s. 224). Som jag redan varit inne på, 
kan det vara en hybriddiskurs (Ivanič, 2004; Palmér, 2013) mellan process- 
och genrediskursen man ser under recensionsarbetet. Vid bedömningen av 
texterna är processdiskursen så gott som osynlig; det är den färdiga produk-
ten som bedöms och inte processen, vilket är i linje med det Ivanič (2004) 
skriver. Hon ifrågasätter möjligheten och relevansen i att bedöma processen 
och menar att det ändå är produkten som bedöms. I samband med att läraren 
i studien bedömer recensionerna finns dock tecken på formativ bedömning, 
riktad mot processen. 

Diskursen om sociala praktiker är inte en särskilt framträdande diskurs 
under vare sig sago- eller recensionsarbetet. Det förekommer inget ämnes-
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övergripande arbete eller skrivande till andra, vare sig verkliga eller påhit-
tade, mottagare än läraren. Under sagoarbetet får eleverna i uppgift att inter-
vjua äldre släktingar om sagor, vilket skulle kunna betecknas som ett etno-
grafiskt arbete, något som Ivanič (2004) också räknar till diskursen om soci-
ala praktiker. Under recensionsarbetet förekommer inget av det ovan 
nämnda. I textbedömningen finns inga tecken på diskursen om sociala prak-
tiker, vilket inte är särskilt förvånande. Enligt Ivanič (a.a.) är kriteriet för 
lyckat skrivande i denna diskurs effektivitet i förhållande till sociala mål. 
Det är förstås ett svårbedömt kriterium när skrivandet sker i en skolkontext 
på det sätt som det gör här. Ivanič (a.a.) skriver att portföljbedömning eller 
att man på olika sätt engagerar elever i bedömningsarbetet kan underlätta 
adekvat bedömning. Inget av det förekommer i studien.  

Som påpekats kan man se en processtanke i det tematiska arbetssättet. 
Eleverna gör olika övningar och uppgifter vars gemensamma syfte är att 
förbereda för skrivuppgiften i slutet av perioden. Men man skulle också 
kunna säga att diskursen för sociala praktiker är det övergripande. Skolan är 
en social praktik i sig (Ivanič, 2004), och skrivuppgifterna är situerade i sko-
lans svenskundervisning. Då kan det kännas fel att säga att diskursen om 
sociala praktiker inte är framträdande. Jag har dock utgått från Ivanič (a.a.) 
skrivningar om denna diskurs, där en viktig aspekt är att skrivuppgifterna 
ska vara autentiska, vilket traditionella skoluppgifter inte anses vara om de 
inte används i undervisningen på annat sätt än att eleverna skriver en text 
som enbart läraren läser och bedömer (jfr Palmér, 2013, s. 15; Parmenius 
Swärd, 2008, s. 234).  

Enligt Ivanič (a.a.) är det en fördel om lärare är medvetna om vilka dis-
kurser de positionerar sig i och om elever får möta alla diskurserna under 
sina skolår. I klassrummet som jag studerat synliggörs alla diskurser utom 
den sociopolitiska, om än i olika omfattning. En svag sociopolitisk diskurs är 
en undervisningstradition i svenskämnet och levande även i den nya läropla-
nen Lgr11 (Liberg et al., 2012). Studien berör en liten del av undervisningen, 
och det är möjligt att exempelvis kreativitetsdiskursen förekommer mer vid 
andra tillfällen, även om man kan förvänta sig att den borde förekomma (i 
större omfattning) när man skriver sagor. Troligen har eleverna mött just den 
diskursen under sina tidigare skolår. En intressant fråga i sammanhanget är 
hur den ökade betoningen på explicita mål och på undervisningens möjligen 
ökande koppling till betygsnivåer påverkar undervisningsdiskurser. Om 
”allt” måste vara känt i förväg och läraren alltid i förväg måste precisera vad 
eleverna ska prestera för en viss nivå, hämmas kanske kreativiteten. Under-
visningen kan riskera att istället bli mekanisk och instrumentell, och de dis-
kurser som frodas är färdighetsdiskursen och en instrumentellt uttolkad gen-
rediskurs, vilket kan leda till att det enkelt bedömda görs till det viktigaste 
(jfr Liberg et al., 2012, s. 489). Det skulle man kanske kunna påstå om sago-
arbetet i den studerade praktiken, däremot inte om recensionsarbetet.  
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6.3 Studiens relevans och begränsningar  
Föreliggande undersökning är en deskriptiv fallstudie, vilket har föranlett ett 
detaljerat studium av ett enda fall, en lärares skrift- och bedömningspraktik i 
samband med två typiska skrivuppgifter i ämnet svenska i en klass 7 (jfr 
Bryman, 2011, s. 73). Man kan välja ett fall av skilda anledningar. I den här 
studien har ett exemplifierande fall valts, vilket innebär att fallet represente-
rar en bredare kategori av fall (a.a., s. 77). Målet med den detaljerade studien 
är att göra en teoretisk analys, vilken ska resultera i möjliga teoretiska påstå-
enden. Både ett deduktivt och ett induktivt förhållningssätt har använts vid 
analyserna. Analysen utifrån Ivanič (2004) beskrivning av skrivdiskurser kan 
sägas vara teoriprövande, och jag har också kunnat göra jämförelser med 
andra forskare. Modellen har inneburit ett sätt att betrakta en välkänd praktik 
på ett distanserat sätt. Det har inte alltid varit lätt att avgöra vilken diskurs 
som synliggjorts, och jag har då försökt finna ledtrådar hos forskare som 
använt modellen i svensk kontext. Kategoriseringen av bedömningshändel-
ser är min konstruktion, och någon annan skulle möjligen ha identifierat 
(ytterligare) andra kategorier. När jag identifierat bedömningshändelser i 
klassrummet, har jag utgått från frågor, svar och återkoppling i klassrums-
samtal. När man intar en sådan ”assessment from an instruction-embedded 
perspective”, är det en utmaning för forskaren att förstå klassrumsbedöm-
ning, då den förekommer utan medveten planering i ett sammanhang som 
lärare troligen skulle beteckna som undervisning (Rea-Dickins, 2006, s. 
165). Enligt den syn som föreliggande studie omfattar, är klassrumssamtal, 
och framför allt vissa inslag i det, en viktig del av formativ bedömning (jfr 
Black, 1998; se även Black & Wiliam, 1998; Wiliam, 2013).  

Istället för att tala om validitet och relibialitet är det vanligt att i samband 
med kvalitativa studier använda begrepp som tillförlitlighet och äkthet (Guba 
& Lincoln, 1994; se även Bryman, 2011). Larsson (2005) talar dock om 
validitet, om än på andra premisser än i kvantitativa studier, och argumente-
rar för ett antal validitetskriterier för kvalitativa studier. I fortsättningen dis-
kuteras föreliggande studie i relation till två kriterier som kan anses vara 
relevanta för studien, nämligen en studies heuristiska värde och det pragma-
tiska validitetskriteriet (jfr Larsson, 2005, s. 17ff).  

En studies heuristiska värde (a.a., s. 18) handlar om i vilken utsträckning 
läsaren genom framställningen, det vill säga genom själva gestaltningen, kan 
övertygas om att se någon aspekt av verkligheten på ett nytt sätt. Valet av 
bedömningshändelse syftar till en delvis annan förståelse av formativ be-
dömning i svenska på högstadiet, och detta förhoppningsvis i en vidare be-
märkelse än bara i det aktuella klassrummet. Om gestaltningen av studien är 
övertygande – vilket läsaren får bedöma – kan resultaten generaliseras, om 
än inte i gängse bemärkelse, då resultaten kan avfärdas som specifika för det 
enskilda fallet. Kunskapstillskottet genom fallbeskrivningen sker genom att 
de som tagit del av resultaten kan ha fallbeskrivningen i åtanke när de tänker 
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på andra fall och då eventuellt upptäcka relevansen av den gestaltning som 
den kvalitativa analysen resulterar i. Beskrivningen blir då vägen till att fall-
studien kan bli användbar utanför sitt eget sammanhang.  

Det pragmatiska validitetskriteriet är ett särskilt viktigt kriterium om ar-
betet är ett led i en utveckling av skolan (a.a., s. 24ff). Det handlar om att 
lägga vikt vid konsekvenserna av de resultat som åstadkommits i en kvalita-
tiv studie, det vill säga det värde forskningen har för praktiken. En aspekt av 
detta är hur man kunnat förmedla sina resultat till praktiker, vilket handlar 
om såväl val av media för att redovisa sina resultat som språkbruk. Förelig-
gande studie är en klassrumsstudie med fokus på undervisning och bedöm-
ning, vilket torde ge goda förutsättningar för ett värde för praktiken. Då jag 
både har lång erfarenhet av att undervisa på högstadiet och också gör det 
parallellt med forskarstudierna, har jag, förutom ett forskarperspektiv som 
ger distans, ett inifrånperspektiv som underlättar kommunikationen med 
praktiker. I framställningen har praktiken beskrivits i ganska stor omfattning 
för att lärare lättare ska känna igen sig. Det är också viktigt för mig att pre-
sentera mina resultat i sammanhang där praktiker kan ta del av dem, exem-
pelvis vid konferenser för lärare, vilket jag redan gjort i viss omfattning. 
Resultaten i sig har en relevanspotential, då lärare kan få ökad förståelse för 
och medvetenhet om sina undervisnings- och bedömningspraktiker. Detta i 
sin tur kan leda till en utveckling av praktiken.  

En möjlig brist i studien är att de insamlade elevtexterna inte analyserats. 
Det har att göra med en nödvändighet att begränsa textens omfång, vilket 
också är en bidragande orsak till att elevernas arbete med de skriftliga frå-
gorna vid recensionsavsnittet inte analyserats (jfr 5.2.2) och att det saknas ett 
elevperspektiv.  

6.4 Slutsatser och didaktiska implikationer 
I detta sista avsnitt diskuteras slutsatser och möjliga didaktiska implikationer 
för skrivundervisning och bedömning utifrån studiens resultat.  

Eleverna i studien har skrivit två typiska skoltexter, en saga och en re-
cension. Klassen som helhet lyckades mycket bättre vid sagoskrivandet än 
vid recensionsskrivandet, om man ser till betygen på texterna. Frågan är om 
det enbart beror på att recensionen är en krävande uppgift (Garme, 2010) 
eller om man kan finna bidragande orsaker i undervisningen eller möjligen 
bedömningen av texterna. Det skulle kunna handla om att innehållet görs 
mer tillgängligt under sagoarbetet eller att läraren bedömer texterna utifrån 
olika normer. Man kan också fråga sig vilka normer som ska gälla för olika 
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slags skrivuppgifter. Dessa frågor lyfts fram i det följande med utgångspunkt 
i de tre didaktiska frågorna vad, hur och varför.26 

Om svaret på vad-frågan är att skriva saga eller recension, bör frågan ha 
föregåtts av ett explicit varför, det vill säga varför dessa två skrivuppgifter är 
ett adekvat innehåll (jfr Uljens, 1997; se även Molloy, 2007), så att varför-
frågan inte bara besvaras med traditionen. Varför ska eleverna alltså skriva 
en saga eller en recension? Varför är just dessa texttyper viktiga? Om läraren 
finner texttyperna adekvata, är det viktigt att besvara frågan om vad eleverna 
ska lära sig av uppgiften och vad som ska bedömas, innan hur-frågan kan 
beaktas. Låt oss säga att det i första hand ska handla om att eleverna ska 
utveckla skrivandet och att det också ska bedömas. Nästa steg kan då vara att 
analysera skrivuppgiften: Vad innebär det att skriva saga/recension i detta 
sammanhang? En av de didaktiska utmaningarna som läraren i studien tar 
upp är vad som är rimligt att kräva av elever i årskurs 7. Det är en relevant 
fråga och borde kunna besvaras före undervisning och bedömning. Enligt 
Borgström (2012) kan vi inte göra valida bedömningar av elevers skrivför-
måga om vi inte definierar den utifrån sammanhanget, det vill säga skolskri-
vande (jfr det norska Skrivehjulet i t.ex. Evensen, 2010; se även Skar, 2013). 
Detta gör det också lättare att planera undervisningens hur, det vill säga hur 
man kan planera undervisningen så att det innehåll och kunnande som krävs 
för att skriva en viss text synliggörs för eleverna, och att de får utveckla ett 
sådant kunnande genom undervisningen (jfr Brookhart, 1997a; Skar, 2013). 
Det handlar alltså om samstämmigheten mellan undervisning och bedöm-
ning. 

Även om skrivundervisningen möjligen blivit mer explicit under senare 
år, åtminstone i vissa praktiker, är den fortfarande ett utvecklingsområde (jfr 
Norberg Brorsson, 2007; Parmenius Swärd, 2008; Varga, 2014; Westman, 
2009). Det är svårt att i den studerade praktiken isolera just skrivundervis-
ningen från annan undervisning (jfr Randahl, 2011). Speciellt tydligt blir det 
under recensionsarbetet. Detta behöver inte vara en nackdel, men om under-
visningen för mycket fokuserar på exempelvis läsning medan examinationen 
fokuserar på skrivande, kan det finnas risk för en låg samstämmighet mellan 
undervisning och bedömning. En medveten skrivundervisning behövs – och 
är möjlig – för att eleverna ska utveckla sitt skrivande (se t.ex. Bergh Nest-
log, 2009; 2012; Varga, 2014, s. 245; jfr Parmenius Swärd, 2008). Kun-
skapsbedömning, såväl formativ som summativ, är en viktig del av under-
visningen, vilket även föreliggande studie visat. För att utveckla sina prakti-
ker behöver lärare bli mer medvetna om sin bedömning, såväl den formativa 
som den summativa och relationen dem emellan, och om vilken funktion 
dessa har och kan ha i undervisningen. Exempelvis handlar det om att välja 
frågor utifrån syfte och att ta vara på återkopplingens stöttande potential i 
                                                      
26 Didaktik innefattar naturligtvis även andra frågor, såsom vem, när, med vem osv. Se t.ex. 
Uljens (1997) eller Molloy (2007) för ett fördjupat resonemang. 
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den muntliga klassrumskommunikationen. Ett ytterligare exempel är bety-
delsen av explicita och specifika framåtsyftande kommentarer på elevtexter. 
Att kommentarerna inte bara avser formalia är också viktigt (jfr Matre & 
Solheim, 2014; Parr & Timperley, 2010). 

I studien har vi sett att bedömning utifrån kunskapskraven innebär flera 
utmaningar. Hur skiljer man mellan ”god språklig variation” och ”relativt 
god språklig variation”, för att ta ett exempel? Lärare förväntas fylla kun-
skapskravens begrepp med innehåll och utveckla en praktik för att tala om 
detta med elever och föräldrar (Liberg et al., 2013, s. 105). Hur detta görs 
och kan göras, och i vilken utsträckning och på vilket sätt bedömning av 
enskilda skrivuppgifter kopplas till kunskapskraven, är viktiga frågor att 
undersöka.  

Andra intressanta frågor för vidare forskning är undervisning och bedöm-
ning i samband med skrivande av andra texttyper, både i svenska och i andra 
skolämnen. Överhuvudtaget behövs mer kunskaper kring relationen mellan 
skrivundervisning och bedömning (jfr Skar, 2013), och vidare hur lärare kan 
utveckla sina undervisnings- och bedömningspraktiker för en bättre sam-
stämmighet, så att det kunnande som lyfts fram i undervisningen också är det 
viktiga vid bedömningen.  

Summary 
Title: Instruction and assessment in Swedish in lower secondary school. 
Students in year 7 write a fairytale and a book review.  

Introduction 
Due to growing emphasis on explicit goals and interest in formative assess-
ment, educational research in recent years has put more focus on the connec-
tion between instruction and different kinds of assessment. A common dis-
tinction as regards the purpose of assessment is formative assessment (or 
assessment for learning) and summative assessment (or assessment of learn-
ing). Instead of focusing on what knowledge is recognized by teachers as 
legitimate within specific contextualised social practices, formative assess-
ment has largely come to deal with general methods and techniques, a deve-
lopment that has been criticized by a number of researchers (cf. Björklund 
Boistrup, 2013; Hirsh & Lindberg, 2015; Murphy & Ivinson, 2005; Tor-
rance, 2012; Vingsle, 2014).  

The present study aims to investigate instruction and assessment in Swe-
dish during two writing units, a fairytale and a book review, in lower sec-
ondary school. The Swedish classroom is explored as a literacy practice 
(Barton, 2007), based on the idea that reading and writing are always situat-
ed within specific social practices; the classroom is also explored as an as-
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sessment practice (cf. classsroom assessment environment, Brookhart, 
1997a; Stiggins & Conklin, 1992), based on the idea that classroom assess-
ment is an important part of the classroom atmosphere and helps students 
form concepts of themselves as learners as well as of what is important to 
learn. Literacy practices are shown in literacy events (Barton, 2007), and 
assessment environments are shown in assessment events (Brookhart, 
1997a). Since both these concepts are central for the study, a secondary aim 
is to investigate if and how the concept of assessment event (Brookhart, 
1997a) can be related to the concept of literacy event (Barton, 2006). As-
sessment is understood both as instruction embedded and as connected to 
grading (cf. Björklund Boistrup, 2010; Lindberg, 2007; Hill & MacNamara, 
2011; Torrance & Pryor, 1998).  

The following research questions guided the investigation: 
1. What subject content is given the most focus in literacy and assessment 
events and thus appears to be important and available for students to learn? 
2. In what way is the subject content highlighted in literacy and assessment 
events and what ways of knowing27 appear thus to be important and available 
for students to learn? 
3. What appears to be the purpose of the assessment events? 
 
The answers to these research questions contribute to a description of the 
predominant writing discourse (Ivanič, 2004). The answers to the research 
questions also provide a basis for an overall comparison of what is empha-
sized in instruction and in assessment, respectively: This comparison also 
sheds light on the alignment between instruction and assessment.28 

Background 
The background section presents some institutional factors influencing 
teachers’ practices and outlines previous research focusing on formative 
assessment, writing instruction and assessment of writing. 

An important institutional factor is the curriculum. The new syllabus from 
2011 (Lgr11) has been updated from the previous syllabus primarily with 
regard to an increased focus on the genre approach (Liberg et al., 2012). This 
emphasis on genre-based instruction is also manifested in another important 

                                                      
27 ”Ways of knowing” refers to what students ”do” with a subject content, e.g. identify fair-
ytale features in a text or memorize fairytale features (cf. Carlgren, 2013; Dewey & Bentley, 
1949). 
28 Statistical methods are normally used in research on alignment/constructive alignment (cf. 
Biggs & Tang, 2007). Alignment means agreement between intended outcomes, teaching and 
assessment (cf. Airasian & Miranda, 2002) or between intended outcomes and assessment (cf. 
Näsström, 2008). In my study no statistical analysis of alignment is made but the concept is 
used in a qualitative comparison between instruction and assessment.  
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institutional factor, the national test, which draws on the genre specific fea-
tures such as certain textual demands and predetermined criteria, rather than 
process and communication (Palmér, 2013).  

The research review shows that Swedish research on writing instruction 
and assessment of writing mainly concerns upper secondary school; conse-
quently, the present study contributes in filling an important research gap. 
Further, there have been few studies on the relation between instruction and 
assessment of writing, and to my knowledge none of these has a holistic 
approach to instruction and assessment. Thus, this study contributes to this 
field of research by adopting a comprehensive perspective on teaching. The 
way a teacher assesses students’ texts must be seen in relation to what as-
sessments have been made during instruction; thus, if only summative as-
sessment is investigated, context has not been taken into consideration. 

Regarding formative assessment, there is a need for studies focusing on 
subject content; this means that assessment actions must be seen in relation 
to the instructional practices of which they are a part and in relation to the 
institutional patterns influencing practices. Considering practices as socially, 
culturally and historically developed, every method gets its specific meaning 
in relation to the context in which it is used (cf. Anward, 2005; Brookhart & 
Bronowicz, 2003; Murphy & Ivinson, 2005).  

Theory and central concepts 
The classroom is explored as a literacy practice (Barton, 2007), a concept 
from the line of research New Literacy Studies (NLS) in which reading and 
writing are viewed as always being situated in specific social practices with-
in specific discourses (Gee, 1996). Literacy practices are shown in literacy 
events, i.e. any occasion in which the written word plays a role; for example 
when people talk about a text (Barton & Hamilton, 2000; Karlsson, 2002).  

Writing discourses (Ivanič, 2004) is a framework used as a tool for analy-
sis in the present study. Ivanič (2004) has identified six discourses in relation 
to the teaching of writing: a skills discourse, a creativity discourse, a process 
discourse, a genre discourse29, a social practices discourse and a sociopoliti-
cal discourse. Within this framework, language is understood as multi-
layered, meaning that textual aspects of language are embedded within, and 
inseparable, from mental and social aspects. The six discourses are constitut-
ed by beliefs and practices which focus on different layers of the multi-
layered view of language.  

Two concepts, classroom assessment environment and classroom assess-
ment event (Brookhart, 1997a), are used to complete the analysis. There are 
similarities between Brookhart’s (1997a) concept of environment and Bar-
                                                      
29 Here it is worth mentioning that Ivanič (2004) stresses the linguistic features of the genre 
approach, rather than genre as a social process. 
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ton’s (2007) metaphor ecology for literacy. Both mean socially situated prac-
tices which are played out in events. Classroom assessment events are ex-
plained as follows: 

Students are given specific expectations for particular assessments each time a 
particular assessment task is assigned, and they experience the degree to 
which they meet those expectations and the related feedback; these instruc-
tional segments can be called classroom assessment events (Brookhart, 
1997a). 

 
Brookhart has used this theory in interview studies which investigate stu-
dents’ perceptions of subject knowledge assessment. Therefore, informal 
teacher observations and other situations in which students do not realize 
that their performance will be evaluated are excluded from Brookhart’s stud-
ies.30 Since the present study is based on observations, even assessments 
related to classroom communication which may not necessarily be viewed as 
assessment by students or teachers can be included.  

Data and method  
A class in year 7 was observed during two writing units, a fairytale and a 
book review. Data were collected from multiple sources:  video and audio 
recordings of twenty lessons, material based “observiews “31(Hultman, 
Wedin & Schoulz, 2012; Skolverket, 2005), assessment rubrics, and the 
teacher’s lesson material. The following steps were used to analyze the data: 

• Identification and classification of subject content in the instruc-
tion and in the assessment of students’ texts. 

• Analysis of questions, answers and feedback in order to identify 
assessments events.  

• Analysis of patterns in the assessment of students’ texts.  
• Categorization of assessment events by purpose. 
• Analysis of discourses. 

Findings 
This section presents some of the main findings from the present study. In 
classroom interaction, specific ways of knowing are requested by the teach-
er’s questions. During the fairytale unit, closed questions request reproduc-
                                                      
30 Cf. Brookhart & DeVoge, 1999; Brookhart & Durkin, 2003; Brookhart & Peretin, 2002; 
Brookhart, 2004. 
 
31 The teacher was observed assessing the students’ final texts aloud and interviewed about 
the assessment. 
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tion of “fairytale features” and “rules of written language”. Questions are 
more open when “message of fairytale” and “story structure” are the focused 
contents. Conversely, during the book review unit, open questions dominate, 
thus requesting longer answers in students’ own words. Feedback affects 
classroom interaction as well. Here, confimative feedback (Hill & Mac-
Namara, 2011) in terms of repeating answers is very common, especially 
during the fairytale unit. During the book review unit, corrective feedback 
(Hill & MacNamara, 2011) and feed forward (Hattie & Timperley, 2007) are 
more common, likely due to the students’ difficulty in answering the open 
questions during the book review unit. Analyses of questions, answers and 
feedback show that assessment events tend to occur in literacy events when 
important content comes up. Eleven assessment events have been identified 
according to the purpose they seem to have in relation to the subject con-
tents. Table 33 shows some examples of assessment events and requested 
ways of knowing. 

Table 33. Examples of assessment events and requested ways of knowing. 
Assessment events (subject content) Requested ways of knowing 
Introducing (fairytale features). Identifying text as fairytale: analysis and 

conclusion. 
Clarifying (vocabulary) Explaining words. 
Questioning (analysis) Choosing specific words. 
Controlling (content and form of book re-
view). 

Motivating and giving examples. 

 
Assessment events during instruction are formative in relation to the summa-
tive assessment event, i.e. when the teacher assesses the students’ texts.  

During the summative assessment events the teacher expresses a number 
of perceived pedagogical challenges. When assessing the fairytales the most 
significant challenge is seen as the knowledge requirements being difficult to 
interpret. When assessing the book reviews the most significant stated chal-
lenge is how to assess if instruction has failed to make the students under-
stand. The latter leads the teacher to self-examine her role as a teacher and 
her teaching.  

As Table 34 shows, the genre discourse is the predominant discourse dur-
ing the two units. During the fairytale unit, five discourses are expressed 
during the instruction and three during the assessment of texts. The skills 
discourse is more common during the assessment of texts than during the 
instruction; however, this does not seem to affect grading very strongly, thus 
the question mark in Table 34. The creativity discourse is also more frequent 
in the teacher’s talk when assessing texts than during the instruction, but 
does not seem to affect grading. Two discourses, the process discourse and 
the social practices discourse, only appear during the instruction. 
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Table 34. Teacher profile: Discourses in literacy and assessment practices. 
 Fairytale 

 
Book review 
 

Discourses  Instruction Assessment 
of text 

Instruction Assessment 
of text  

Skills  x xxx (x) xx 
Creativity  x xx?   
Process x  xxx x? 
Genre xxxx xxxx xxx xxxx 
Social practices x    
 
During the book review unit, in the instruction the skills discourse is only 
displayed in a written handout. The skills discourse is more frequent during 
the assessment of texts, but it is unclear how much this affects grading. Dur-
ing the instruction, two discourses are dominant, a process and a genre dis-
course, and they are difficult to separate from one another. The process dis-
course is expressed in the analyses of the books that the students work with 
during instruction, which can be understood as a process to understand the 
books. Also, “analysis” is the most emphasized content of the book review, 
i.e. a genre specific feature. Similarly, Palmér (2013) writes about hybrid 
discourses in the curricula (Lpf  94; Gy11) and in the national tests in Swe-
dish, since there are references to three discourses in these documents. Ac-
cording to Ivanič (2004) texts and events may be heterogenous, drawing on 
two or more discourses in complex interanimation with one another (p. 226). 

Discussion 
In the following, some findings concerning the investigated literacy practice 
and assessment practice are discussed. Regarding the assessment practice, 
the distinction between formative and summative assessment in relation to 
classroom assessment needs to be problematized. Assessment event was 
chosen as a unit of analysis in order to show the importance of the micro 
assessment situations in the classroom assessment. These situations, which 
can be both formative and summative, contribute to informing students about 
what is important to learn in a specific subject as well as shaping students’ 
identities in relation to different school subjects32 (Brookhart, 1997a). The 
controlling assessment events (see Table 33) in the practices under investiga-
tion can be seen as examples of the distinction between formative and sum-
mative assessment being blurred (cf. Taras, 2005; see also Hirsh & Lind-
berg, 2015). When the students were writing the final text as an examination, 
the teacher answered the students’ questions, read their texts and gave them 

                                                      
32 Even if Brookhart (1997a) does not use the concept of discourse, the argument for how 
assessment events contribute in forming students’ views about what is important to learn in 
specific subjects etc. can be connected to what Ivanič (2004) calls a writing discourse.  
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pronounced corrective feedback before they handed in the final texts. In 
assessment research there is an ongoing discussion whether it is meaningful 
to maintain the distinction between formative and summative assessment, 
and the question is if it is even possible to make an absolute distinction be-
tween the two forms of assessment (see Hirsh & Lindberg, 2015, p. 26).  

In the studied practice, the dominant discourse is the genre discourse 
(Ivanič, 2004). However, several other discourses are present as well, which 
has to do with the fact that literacy practices are both consistent while also 
dynamic in that they change over time (Tusting, 2000, p. 35). The consisten-
cy of the studied practice is evident in the typical writing prompts, and also 
in the fact that the skills discourse becomes visible in the assessment of 
texts. However, it is possible that writing instruction, at least in some prac-
tices, has changed character from implicit to at least more explicit (cf. Varga, 
2014). In that case, this might be explained by an increased focus on the 
genre approach which would be in line with recent curriculum documents 
(see above). According to Liberg (2009) the genre approach is in many ways 
an interesting model of instruction with a good potential for development. At 
the same time she expresses cautions over one-sided focus on a single way 
of teaching, with reference to Ivanič’s (2004) broad perspective. The genre 
approach, like all models with a capital M, can lead to over-exploitation and 
instrumentalisation, according to Liberg (2009, p. 21).  

More knowledge is needed about the relation between writing instruction 
and assessment (cf. Skar, 2013). Further classroom research on this subject 
has the potential to yield pedagogical developments that allow for the ways 
of knowing available for students in instruction to be made clear in assess-
ment as well.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Bedömningsmall, saga 
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Bilaga 2. Bedömningsmall, recension 
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Bilaga 3. Texter och skrifthändelser i sagoarbetet 
 
Text, L=lektion Skrifthändelser och tidsåtgång, L=läraren 
Saga: Renata och sjökungen, L1 L läser högt, gemensam diskussion om innehåll och 

sagodrag. 15 min. 
Kända sagor, L1 Eleverna listar, L kommenterar sagodrag. 12 min. 
Planering med betygskriterier, 
L1+2 

Gemensam genomgång. 17 min. 

PowerPoint-presentation om 
sagor, L2 

Genomgång, eleverna skriver av. 19 min. 

Saga: Kung Elver, L2 L läser högt, frågar om sagodrag. 15 min. 
Föräldrars sagor, L3 Elever berättar i grupper, L frågar om sagodrag och 

budskap. 26 min. 
Kluriga beskrivningar av kända 
sagoväsen, L3 

Eleverna identifierar sagoväsen och skriver en egen 
”kluring”. 22 min. 

Ordspråk, L4 L läser upp, diskussion om sensmoral. 10 min. 
Fabler, L4 L läser högt, diskussion om sensmoral. 9 min. 
PowerPoint-presentation om 
fabelfigurer, L4 

Eleverna besvarar frågor skriftligt, diskussion om bud-
skap. 9 min. 

Kända ordspråk, L4 Eleverna listar och skriver en fabel. 11 min. 
Saga: Svanhamn, L5 Stafettläsning, tyst läsning, skriftliga frågor om innehåll 

och ord. 20 min. 
Tavelanteckningar, L6 Repetition och genomgång av sagotyper. Eleverna 

skriver av. 9 min. 
Sagans dramaturgi, lärardramati-
sering och på tavlan, L6 

L dramatiserar en berättelse och ritar en annan berättelse 
på tavlan, båda med elevernas hjälp. 18 min. 

Instruktion: Skriv en egen saga, 
L6 

Gemensam genomgång. 10 min. 

Elevernas fabler, L6 Eleverna läser upp för varandra. L lyssnar och kommen-
terar sensmoralen. 5 min. 

Skrivregler (instruktionsstencil 
och tavelanteckningar), L7 

Gemensam genomgång. 19 min. 

Text utan styckeindelning, L7 Eleverna delar in texten i stycken. 5-10 min. 
Egen saga, L7 Eleverna skriver på sin egen saga. 25-30 min. 
Elevsagor, L8 Några elever läser varandras sagor, kommenterar, rättar 

språkfel. 33 min. 
Film: Shrek, L9 och 10 Eleverna ser på film och skriver upp sagodrag. 50 + 35 

min. 
Bedömningsmall, L10 L kommenterar bedömningen, eleverna får den ifyllda 

bedömningsmallen. L går runt och svarar på frågor. 14 
min. 
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Bilaga 4. Texter och skrifthändelser i recensionsarbetet 
 
Text, L=lektion Skrifthändelser, tidsåtgång. 
Planering med betygskriterier, 
L1 

Gemensam genomgång. 17 min. 

Egen bok, L1 Tyst läsning, skriftliga djupläsningsfrågor inför läsningen 
på tavlan, L förklarar frågorna. 37 min. 

Egen bok, L2, L3, L4, L6 Tyst läsning, 5 ggr 15 min. 
PowerPoint-presentation om 
sökläsning och översiktsläs-
ning, två texter med frågor, L2 

Kortskrivande, 3 min. Prat om det i par, L går runt och 
lyssnar, gemensam genomgång, 9 min. Avskrift från PP, 2 
min. Övning på sökläsning och genomgång, 9 min. Övning 
på översiktsläsning och genomgång, 10 min. 

PowerPoint-presentation om 
djupläsning, L3 

Genomgång med exempel som diskuteras i helklass. 8 min. 

Egen bok, L3 Miljöskildring, genomgång vid tavlan, 9 min. Eleverna 
skriver om miljön i sina böcker. L går runt och pratar med 
eleverna. 13 min. 

Faktatext, L4 Två övningar på översiktsläsning: Eleverna antecknar 
nyckelord i varje stycke. 22 min. Gemensam genomgång, 4 
min. 

Egen bok, L5 Eleverna berättar i grupper om miljön i sina böcker. L går 
runt, frågar och kommenterar. 9 min. Gemensam diskuss-
ion. 7 min. 

Stencil med analysfrågor, L5, 
L6. 

L förklarar ”analys”, 2 min. Eleverna besvarar analysfrågor 
om boken skriftligt, 11 min + 50 min. 

Instruktion (att skriva en re-
cension) och recension av 
Monsters, Inc. (en film), L7 

Gemensam genomgång. Kopplas till elevers böcker. Ge-
mensam läsning av recension. Kopplas till instruktionen. 
41 min. 

Elevrecensioner, L8, L9, L10 Medan elever skriver under tre lektioner, går L runt och 
kommenterar. 55 + 65 + 55 min. 

Bedömningsmall, L11 Eleverna får den ifyllda bedömningsmallen. Diskussion om 
bedömningen. 31 min. 
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