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Abstract  

This study explores what correlation there is between teacher’s remarks regarding improper language and upper 
secondary school student’s grades. The material is assignments from three different classes, with two different 
teachers. The purpose is to se if there is a connection between the teachers remarks regarding the numbers and 
categories of improper language and the students grades. The result of this study clearly demonstrates that the 
more remarks a student has regarding improper language; he or she is more likely to receive a lower grade. The 
two teachers tend, however, to value some varieties of categories differently: the first teacher tends to value 
formal writing more than the other one, who rather tend to value semantic correctness.  

Nyckelord: Helhetsbetyg, anmärkningar, språkbruk 
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1 Inledning 
Tal är ett språk för örat, skrift är ett språk för ögat. I talet har vi flera sätt att signalera hur det vi 

säger ska uppfattas: tonfall, pauser, betoning, röststyrka, liksom gester och miner. I skrift måste vi 

använda andra signaler [...] (Språkrådet, 2008: 8) 

 

Språkrådet (2008) definierar i den formuleringen tydligt vad som karaktäriserar ett språk; tal 

har sina regler och skrift har sina. Att behärska de normer som gäller för språkriktighet är 

således viktigt för att komma till sin rätt vid skriftlig framställning. Hur stor vikt lägger då 

svensklärare i gymnasiet vid detta budskap? Skolverket stipulerar att följande kunskaper ska 

ingå för kursen Svenska 1: “Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och text-

egenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.” (Lgy11). 

     Frågan kvarstår dock hur kraven uppföljs i klassrummen. Josephson (2007:10) konstaterar 

att svenska språkbrukare generellt sett blir allt sämre i sitt skrivande. Även i Danmark har det 

konstateras att elevers skrivfärdigheter har försämrats som följd en av vad Krogh (2000: 339) 

kallar för ett “kulturellt förfall”. 

     Det må vara osagt hur välgrundade sådana omdömen är, men för svensklärare och deras 

elever är frågan om språkriktighet något som på ett påtagligt sätt påverkar vardagen i skolan, 

inte minst då betyg ska sättas. Läraren kan då inte kosta på sig svepande omdömen, utan 

måste stödja sig på konkret fakta. Hur påverkas egentligen betygsättningen om en elev 

skriver dom istället för de eller dem? Är det verkligen så noga med korrekt uppställda 

meningar för att erhålla ett högt betyg? Den föreliggande studien önskar reda ut dessa och 

liknande frågetecken kring hur svenska gymnasieelever presterar i sin skriftliga framställning 

och vilken påverkan eventuella språkliga brister kan ha på lärares helhetsbedömning. 

1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet är att försöka ta reda på vad lärare fokuserar på i sin bedömning av språk i elevtexter 

genom att undersöka vilken korrelation det finns mellan lärares anmärkningar på språkbruk i 

elevtexter och vilket helhetsbetyg de sätter på texterna. 

1. Vilken korrelation finns mellan hur många anmärkningar lärare har gjort i elevtexter 

och vilket helhetsbetyg de sätter på elevtexter? 

2. Vilken korrelation finns mellan vad lärare tenderar att anmärka på, gällande elevers 

språkbruk, och vilket helhetsbetyg de sätter på elevtexter? 
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2 Material och metod 

Undersökningen är både kvalitativt och kvantitativt utformad med fokus på att identifiera och 

sammanställa lärares anmärkningar som rör språkbruk i förhållande till betygsättning. Dels 

kommer mängden anmärkningar som återfinns i texterna att summeras, dels kategoriseras i 

olika kategorier och typer. Materialet består av elevtexter som är rättade och betygsatta av 

gymnasielärare. 

2.1 Val och motivering av material 

Det material som används för den här studien är uppsatser som producerats av elever. 

Texterna måste uppfylla följande kriterier för att vara användbara. 

• Texterna ska vara författade av elever i en svensk gymnasieskola. 

• Eleverna ska gå ett studieförberedande program (till exempel teknik, 

naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt etcetera). 

• Eleverna har blivit uppmanade av sin lärare att skriva formellt. 

• Helhetsbetyg ska medfölja. 

För att uppnå en så god jämförbarhet som möjligt mellan studieobjekten, ingår endast texter 

som producerats av elever som läser liknande gymnasieprogram. Utan tillgång till betyg kan 

studien enbart dra slutsatser om vilka språkliga anmärkningar eleverna har fått och i vilket 

antal, men inte yttra sig om hur det kan ha påverkat lärarens bedömning. 

     Eftersom denna studie har för avsikt att lägga tonvikt vid formell skrift, fordrades vid 

insamlingen av material att eleverna blivit instruerade av sina lärare att uttrycka sig på den 

stilnivån och att deras texter bedömdes utifrån de kriterierna. En mer noggrann definition av 

vad som karaktäriserar formell skrift presenteras i avsnitt 3.2. Skälet till att begränsa 

undersökningen till formellt skrivna texter är återigen strävan efter en så hög grad av 

jämförbarhet som möjligt. Vid urvalet av material har det däremot inte varit något hinder om 

eleverna skulle ha nått olika stadier i sin gymnasieutbildning. När resultaten presenteras 

kommer det dock att göras en åtskillnad mellan olika årskurser. 

     Skilda årskurser kan möjligen ge upphov till en viss likvärdighetsproblematik, då de elever 

som hunnit längre i studierna bör ha uppnått en högre grad av skrivfärdighet, men 

urvalsprincipen i fråga har bedömts vara förenlig med syftet i studien. Skälet är att studien 

utgår från hur anmärkningar av språket kan ha påverkat bedömningen och eftersom kriterierna 

skiljer sig mellan kurserna i svenska på gymnasiet är de fortfarande jämförbara. 
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2.1.1 Materialinsamling 

Inhämtningen av material sker enligt bekvämlighetsprincipen, vilken innebär att utnyttja 

eventuellt tillgängliga kontakter för att samla in lämpligt material (Hartman 2004: 243). Två 

lärare vid två olika skolor kontaktades, där den ena tillhandahöll 14 texter från en klass och 

den andra 96 texter från tre olika klasser. 

     De lärare som bidrog med material säkerställde själva att de forskningsetiska krav man kan 

ställa också uppfylls. Det innebär att de tillhandahöll kopior av de uppsatser som ska ingå i 

studien och raderade eventuella namn på eleverna i förväg. Därmed återstod bara att försäkra 

dem att namnen på de berörda skolorna skulle förbli anonyma. 

2.1.2 Materialpresentation och urval 

Totalt samlades 110 elevtexter in. Texterna kom från fem olika klasser. Nedan följer en 

översikt över antalet texter kopplat till gymnasieprogram och årskurs: 

• Naturvetenskapsprogrammet: 14 stycken (åk 3) 

• Samhällsvetenskapliga programmet: 52 stycken (åk 1) 

• Teknikprogrammet: 44 stycken (åk 1) 

Urvalet bestämdes av de fyra kriterierna som nämnts i avsnitt 2.1. Det utgår 20 texter från 

teknikprogrammet och 23 texter från samhällsprogrammet eftersom de saknar 

tillfredsställande bedömning, vilket innebär att de saknar antingen läraranmärkningar eller ett 

helhetsbetyg. 

     Följaktligen kvarstår 67 elevtexter från årskurs 1 och 3 från studieförberedande program. 

Texterna från eleverna i årskurs 1, som sammanlagt uppgår i 53 stycken, går samhälls- 

respektive teknikprogrammet, medan eleverna i årskurs 3 går ett naturvetenskapligt program. 

Dessa texter från eleverna i årskurs 1, som är bedömda av samma lärare, består av två olika 

uppgifter: den ena är en uppsats där eleverna ska skriva med utgångspunkt från temat “resa”. 

Den andra är en bokrecension där eleverna tämligen fritt har fått välja bok utifrån de böcker 

som deras skola tillhandahåller. Betygen fördelar sig enligt följande: E: 2 texter, D: 9 texter, 

C: 27 texter, B: 8 texter, A: 7 texter. Alla elever i årskurs 1 har haft möjlighet att skriva sina 

texter på dator, vilket 45 av sammanlagt 53 eleverna har utnyttjat; de resterande åtta texterna 

är skrivna för hand. 

     Eleverna i årskurs 3, som alla läser på naturvetenskapliga programmet, skrev 

romananalyser. Där fördelade sig betygen enligt följande: E: 1 text, D: 4 texter, C: 3 texter, B: 

1 text, A: 5 texter. Samtliga texter från eleverna i årskurs 3 är skrivna på dator. 
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     Läraren för årskurs 1, här benämnd Gustav, har sammanlagt arbetat 37 år som lärare i 

ämnena svenska och historia på en gymnasieskola i Jönköpings län. Gustav undervisar mest i 

samhällsklasser, men har under läsåret 2016/2017 också undervisat elever i teknik-, estet- och 

byggprogrammet. 

     Läraren för årskurs 3, i den här uppsatsen benämnd Ulrika, har arbetat på samma skola i 

Västerbottens län under hela sitt yrkessamma liv, vilket till sommaren 2017 blir 19 år. Hon 

har nästan uteslutande undervisat i naturklasser. Förutom svenska undervisar hon även i 

historia både i natur- och estetklasser. 

     Båda lärarna har lämnat instruktioner om vad deras anmärkningar innebär; i många fall 

används exempelvis förkortningar i elevtexternas marginaler som kan vara svåra att tolka för 

en utomstående. 

2.2 Metod 

Studiens metod är huvudsakligen kvantitativ, men med kvalitativa inslag. Utifrån studiens 

syfte och frågeställningar framgår det att den önskar samla in och sammanställa de det 

tidigare nämnda lärarnas anmärkningar och betyg, vilket innebär forskning med strukturerad 

data som kvantifieras i kategorier och siffror.  

    Eftersom studies syfte är att fastställa korrelationer kommer en bivariat analys att användas 

(se avsnitt 2.2.1). Anmärkningarna kategoriseras med hjälp av nominalnivåer och med 

modeller från framträdande forskare som gjort liknande studier (se avsnitt 2.2.2). Lärarnas 

anmärkningar måste förutom att kategoriseras också tolkas, därför kommer en kvalitativ 

innehållsanalys användas (se avsnitt 2.2.1 och 2.2.2).  

2.2.1 Bivariat analys och kvalitativ innehållsanalys 

Eftersom studiens syfte är att undersöka korrelationer mellan betyg och lärarnas anmärkningar 

på elevernas skriftspråk, kommer den kvantitativa metoden således också gå ut på att 

identifiera dessa eventuella korrelationer. I den här studien kommer en bivariat analys att 

användas för att uppnå detta syfte (Blaikie, 2003: 89). En sådan analys innebär att undersöka 

om det finns (eller inte finns) korrelationer mellan två variabler (lärarnas anmärkningar och 

elevernas betyg). En stark korrelation skulle innebära att den genomsnittliga mängden 

anmärkningar på ett tydligt sätt sjunker (eller höjs) ju högre betyget blir, vilket diagrammen 

senare kommer att visa (hur diagrammen är utformade beskrivs nedan). Om antalet 

anmärkningar ligger på i stort sätt samma eller samma nivå för både hög- och lågpresterande 

elever finns ingen korrelation.  
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     Samma princip gäller för de typer av språkliga aspekter lärarna anmärker på; om det visar 

sig att en lärares anmärkningar på exempelvis stilistiskt språkliga aspekter tydligt blir fler ju 

lägre betyget blir, finns det därmed en korrelation mellan att få anmärkningar på stil i språket 

och att få ett lägre betyg. 

     Blaikie (2003: Ibid) betonar att analysmetoden inte kan ge förklaringar på varför två olika 

variabler korrelerar eller inte, utan den kan endast användas för att identifiera om de 

korrelerar eller inte. Den här studien kommer därför inte undersöka eventuella 

orsakssamband, eftersom studiens omfångsmässiga begränsningar inte tillåter det. Studien 

kommer, som Blaikie (2003: Ibid) uttrycker det, att ”i all enkelhet leta efter mönster”. 

     När elevtexterna har lästs igenom kommer de olika anmärkningarna att kategoriseras (se 

avsnitt 2.2.2) och sedan föras in i ett Excel-dokument. De sammantagna data, syntesen, 

används sedan som grund för att göra tabeller och diagram. I syntesen sammanställs dels vilka 

anmärkningar som återfinns, dels antalet anmärkningar och jämförs sedan med det betyg 

elevtexterna erhållit. 

     I enlighet med Eliassons (2010) kvantitativa metoder förs siffrorna kontinuerligt in i ett 

färdigställt schema. Som metoden förespråkar delas datan in i flera grupper. I den här studien 

är grupperna baserade på årskurs och helhetsbetyg. Uppdelningen grundar sig dels på de olika 

kunskapskraven i årskurserna, dels på studiens syfte. Mer konkret kommer varje årskurs och 

helhetsbetyg att rendera i varsitt stapeldiagram där texterna är fördelade på x-axeln och 

språkfelen på y-axeln. Uppdelningen i betyg är lämpat för en redovisning med Eliassons 

(2010: 70–71) rangordningssystem för ordinalvariabler. Utöver stapeldiagrammen skapas fyra 

kurvor, vilket är detsamma som ett histogram. Två av histogrammen, ett för vardera årskurs, 

ska åskådliggöra medelvärdet av varje anmärkningar i korrelation med vilket betyg texten 

erhållit. Här står betygen på x-axeln och de olika kategorierna på y-axeln. De andra två 

histogrammen ska visualisera de sammanlagda förekomsterna av anmärkningar för varje 

betyg i de två årskurserna. Även i detta fall återfinns betygen på x-axeln medan det 

sammanlagda antalet förekomster av lärarnas anmärkningar syns på y-axeln. Medelvärdet 

räknas ut med hjälp av Eliassons (2010: 71) metod som går ut på att addera all data och sedan 

dividera med antalet texter. 

     För att ge en mer fullständig bild över de kvantitativa resultat som presenteras med hjälp 

av diagram och tabeller kommer resultatet kompletteras med exempel från elevernas texter 

(Eliasson, 2010: 147–148). I den här studien innebär det alltså att citat, direkt utklippta från 

elevtexterna, kommer att tydliggöra vad som ligger bakom de kvantitativa siffror som 

presenteras. Även lärarnas anteckningar, rörande språkliga färdigheter, som är riktade till 
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eleverna kommer att presenteras i anslutning till elevexemplen för att på så vis ge ytterligare 

belägg för kategoriseringen av de språkliga anmärkningarna. Modellen för användning av 

elevexempel är inspirerad av Mayrings (2000: 6) kvalitativa innehållsanalys. Den innebär att 

kommunikativ text tolkas, för att man sedan ska kunna dra slutsatser om hur data ska 

kategoriseras. Kategoriseringen ska givetvis ske utifrån den aktuella studiens frågeställningar. 

Kategorierna ska, enligt Mayring (2000: 6), vara noggrant specificerade och det är av största 

vikt att författarna som använder modellen visar läsarna hur analysen är gjord genom att 

kontinuerligt referera till textavsnitt från originaltexterna. Med hjälp av den här metoden ska 

även typer av kategorier fastställas. Författaren (2000:6) menar också att den här analysen 

passar bäst i kombination med egeninsamlade kvalitativa dataset, exempelvis diagram eller 

tabeller.  

     Vi, författarna till den här studien, förhåller oss neutrala till det lärarna har anmärkt på i de 

exempel som lyfts. Det innebär att vår roll endast består i att presentera och beskriva vad det 

är lärarna har anmärkt på. 

2.2.2 Kategorisering av data 

För att göra presentationen av lärarnas anmärkningar så logisk och lättöverskådlig som 

möjligt är det befogat att dela in dem i olika kategorier. Blaikies (2003: 23) principer för 

nominalnivå och Mayrings (2000: 6) innehållsanalys kommer därför användas i den här 

studien. De går i korthet ut på att dela in data i olika kategorier där objekten delar liknande 

eller samma karaktärsdrag. I den här studien innebär det att identifiera vilka språkliga 

fenomen som lärarna anmärker på, för att sedan placera dem i så logiska kategorier som 

möjligt. Inom de olika kategorierna kommer sedan anmärkningarna från Gustavs klass i 

årskurs 1 och Ulrikas klass i årskurs 3 att presenteras var för sig för att enklare åskådliggöra 

eventuella skillnader i de båda lärarnas rättningar. 

     Östlund-Stjärnegårdh (1999), som utfört en liknande studie, undersöker hur svensklärare 

drar gränsen mellan olika betyg. Hennes material är kursprov från Svenska B, 

enkätundersökningar och en presentation om hur lärare bedömer specifika uppgifter. Hon 

delar upp resultaten i olika grupper: riksgrupp, länsgrupp, ålder och kön. I den här studien 

delas grupperna endast upp i årskurser, eftersom det inte ingår i studiens syfte att undersöka 

skillnader i genus eller härkomst. På grund av studiens begränsningar kommer fokus i den här 

studien att ligga på vad lärarna anmärkt på i elevtexter och kategoriseringen sker därefter. 

     Den här studien har tagit inspiration av den modell för kategorisering av kriterier som 

Östlund-Stjärnegårdh (1999: 5) utformat i sin undersökning. Lärarna fick i hennes studie 
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kryssa i de kriterier som de ansåg vara avgörande för att en elev skulle få minst godkänt i 

betyg. Exempel på kriterier som Östlund-Stjärnegårdh (1999: Ibid) låter lärarna välja mellan 

är: helhetsbedömning, meningsbyggnad, ordval, källanvändning, med flera. Eftersom den här 

studien enbart fokuserar på vad lärare anmärkt på gällande elevers språkbruk, kan de 

kategorier som inte berör språkliga aspekter utgå. Eftersom studien är en djupdykning i 

elevers skriftspråk kan antalet kategorier som berör språk göras något fler än de som Östlund-

Stjärnegårdh (1999: Ibid) använder, även om de till stor del är hämtade från hennes (1999: 

Ibid) studie. Andra kategorier har fastställts med inspiration av andra studier som behandlar 

vad lärare tenderar att anmärka på (se avsnitt 3.3). De kategorier som kommer att undersökas i 

den här studien är följande: 

• Ordval. En tämligen bred kategori. Innefattar anmärkningar på ordval som både berör 

stil och semantik, alltså ordval som dels kan uppfattas som talspråkliga och informella, 

dels där ett ord till exempel påverkar förståelsen av texten. För närmare definitioner, 

se Bolander (2012) och Bergman-Claeson (2003) i avsnitt 3.2. 

• Okoncentrerad text. En kategori för oprecis textmassa. Har ofta att göra med onödiga 

utfyllnadsord som bidrar till att texten upplevs som pratig (se Jarrick & Josephson: 

1988, avsnitt 3.2). 

• Meningsbyggnad. Hur meningar är strukturerade. Berör till största del ordföljd (se 

Bolander: 2012, avsnitt 3.2). 

• Satsradning1. Meningar som egentligen innehåller två eller fler fullständiga 

huvudsatser, men som inte har avgränsats med en punkt (se Svenska språknämnden: 

20052, avsnitt 3.2). 

• Särskrivning. Sammansatta ord som en skribent valt att dela upp med hjälp av 

exempelvis ett mellanrum (se Svenska språknämnden: 2005, avsnitt 3.2). 

• Pronomen. Den här kategorin innefattar samtliga typer av pronomen som lärarna 

anmärkt på (för några exempel på pronomen skribenter ofta har svårigheter med, se 

Svenska språknämnden: 2005 och Håkansson & Norrby, 2003, avsnitt 3.2). 

1 Satsradning förekommer inte som en specifik kategori som lärare ofta, enligt tidigare forskning, tenderar att 
anmärka på. Enligt Svenska språknämnden (2005) är det däremot en kategori som många använder medvetet 
som ett stildrag. Därför vore det av intresse att undersöka dels huruvida lärare tenderar att anmärka på det, dels 
hur det korrelerar med elevernas betyg. 
2 Det bör tydliggöras för läsaren att Svenska språknämnden sedan 2006 ingår i Språkrådet. Svenska 
språknämnden finns således inte längre, men eftersom deras upplaga från 2005 är författad av dem kommer 
Svenska språknämnden vara de författare som genomgående används när bland annat teorier och fakta från 
Språkriktighetsboken presenteras. 
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Som det redan antyds i beskrivningen av de olika kategorierna, finns det typer inom 

kategorierna att ta hänsyn till. Det framgår exempelvis i Bergman-Claesons (2003) studie att 

lärare har olika käpphästar vad gäller till exempel stil/talspråk och semantik inom samma 

kategori. Därför krävs Mayrings (2000) tidigare nämnda kvalitativa innehållsanalys för att 

med hjälp av exempel från elevtexterna se vilken typ som lärarna i den här studien tenderar att 

anmärka på, för att tydligast besvara den andra frågeställningen. Belägg för tolkning av 

typerna av anmärkningarna bestäms med hjälp av läraranteckningar och relevant forskning 

som presenteras i avsnitt 3.2 (bland annat Jarrick & Josephson (1988), Svenska språknämnden 

(2005), Kotsinas (2004), Andersson (2004) för stil/talspråk och Svenska språknämnden 

(2005), Bolander (2012), Bergman-Claeson (2003) för semantik). 

     Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2005: 27) menar att stavning är problematiskt att 

inkludera i en lärares bedömning. Det är endast när en elev gör så pass många stavfel att det 

kan betraktas som ett funktionshinder som den bör vägas in i bedömningen (Palmér & 

Östlund-Stjärnegårdh, 2005: 27). På grund av den anledningen är det mycket möjligt att 

lärarna som figurerar i den här studien inte har vägt in stavningsfel i sin bedömning, och 

därför är det mest lämpligt om stavfel inte inkluderas som en kategori i den här studien. 

    Skillnaden mellan föreliggande studie och övriga liknande studier är att den här enbart 

kommer att undersöka anmärkningar som berör språk och väger därför inte in exempelvis 

innehåll och utformning. Det är, som tidigare nämnts, ett skäl till varför antalet kategorier för 

språkliga aspekter kan göras fler. 

2.3 Kritiska aspekter 

Det är nu på sin plats att belysa komplexiteten i materialet och förtydliga vilka frågor som kan 

och inte kan besvaras. En aspekt som är relevant i det här sammanhanget är att lärare ofta på 

grund av pedagogiska skäl, menar Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2005: 173), inte anmärker 

på samtliga fel som en elev har ansetts gjort. En följd av detta är att man som utomstående 

inte får inblick i hur många övriga fel som lämnas därhän av läraren. Det kommer dock inte 

påverka studiens resultats eftersom det endast är anmärkningarna som här undersöks. 

     En annan sida av samma problem, som tas upp av samma författare (2005: 155), är lärares 

tendens att rätta sina egna elevers arbeten mer välvilligt än okända skribenters arbeten. Ett sätt 

att motverka den problematiken är att tillämpa medbedömning. Det skulle i det här fallet 

innebära att vi, författarna till studien, går in med egen markeringspenna och kompletterar 

lärarnas anmärkningar med de språkliga fel som vi finner. Det är emellertid problematiskt att 
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anta att lärarna har upptäckt alla de andra fel som de inte har anmärkt på. Även om lärarna 

under bedömningen skulle ha upptäckt andra fel, utöver anmärkningarna, är det heller inte 

säkert att de anser att de är viktiga för bedömningen. Av den anledningen kommer endast 

lärarnas anmärkningar i elevernas texter vara de som lyfts i resultatet. 

    Siffrorna, så som de kommer att presenteras i tabellform i resultatdelen, kan tyckas tala sitt 

tydliga språk vad beträffar spridningen av betyg och inte minst avståndet mellan de som blivit 

godkända med nöd och näppe och de som lyckats klättra i betygsstegen. Likväl uppstår frågor. 

Går man närmare in för att se på de anmärkningar lärarna har gjort, finner man snart att de har 

lämnat en hel del språkliga fel därhän, det vill säga att alla förekomster av språkliga fel inom 

en viss kategori inte är markerade. Man kan anta att skälet till det är pedagogiskt; det vore 

förstås mycket nedslående för en elev att inte bara få ett lågt betyg utan dessutom en skrivning 

full med anmärkningar. En annan anledning till att lärarna oftare har anmärkt på vissa 

kategorier än andra kan bero på den praktiska aspekten: man kan exempelvis tänka sig att det 

är lättare att på ett pedagogiskt vis stryka ett ord som läraren inte anser bör vara där, än att 

rätta en menings ordföljd där pilar och diverse andra olika anmärkningar kan tänkas krävas. 

     Den pedagogiska principen i fråga skulle nog många lärare ansluta sig till, men faktum 

kvarstår i så fall att siffrorna i tabellerna inte avslöjar hela sanningen och att de, just på grund 

av detta, väcker nya frågor. Om det nu är så att lärarna inte har anmärkt på alla förekomster 

eller alla kategorier av det som de upplever vara språkliga fel i uppsatserna, på vilken grund 

har de då dragit betygsgränserna? Framgår det för eleven varför hans eller hennes arbete har 

fått ett E, medan kamratens har tilldelats ett C? Står det klart för den som tilldelats betyget B, 

varför någon annan har erhållit ett A? Kan en utomstående bedömare klart urskilja exakt vad 

som har legat till grund för den språkliga bedömningen? Har läraren själv klart för sig vad 

som har varit avgörande för betygssättningen? 

     Detta är frågor den här studien inte kan besvara och gör heller inte anspråk på att göra det. 

Med andra ord går det inte att säga att en lärare har satt ett visst betyg på grund av 

anmärkningarna de har gjort rörande en elevs språk. Studien kan emellertid fokusera på den 

eventuella relevansen av dem genom att se närmare på stickprov ur de uppsatser som finns att 

tillgå. De frågor som kommer att ställas till materialet är om jämförelser mellan till exempel 

en E, C eller A-uppsats leder till något klart utslag om hur en eventuell korrelation mellan 

anmärkningar på språk och ett helhetsbetyg ser ut och möjligtvis vad de lärarna tenderar att 

fokusera på i bedömningen av språk. 

     Sammanfattningsvis är lärarnas roll i studien deras anmärkningar och betygssättning. Det 

innebär att författarnas roll är att sammanställa antalet anmärkningar och utifrån redovisad 
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forskning och eventuella anteckningar från lärarna avgöra hur anmärkningarna ska 

kategoriseras för att se hur korrelationen ser ut mellan anmärkningarna och betygen. Det bör 

återigen klargöras att det inte är författarnas roll att avgöra huruvida lärarnas anmärkningar är 

rimliga eller försvarbara. Eventuella förtydliganden i samband med elevexempel är till för att 

motivera varför den anmärkningen blev placerad i en viss kategori eller som en viss typ.  
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3 Teoretisk bakgrund 

I det här kapitlet presenteras litteratur som är kopplad till studiens forskningsområde. 

Litteraturen har framför allt tre syften: att göra studien relevant, att motivera kategorisering av 

resultatet samt att placera studiens resultat i ett bredare perspektiv med hjälp av tidigare 

forskning. 

3.1 Vikten av att upprätthålla ett korrekt språkbruk 

I det här avsnittet presenteras argument för varför ett tydligt och korrekt skriftspråk är viktigt. 

Först presenteras några vetenskapliga positioner i frågan och sedan Skolverkets föreskrifter. 

3.1.1 Forskning om formellt skrivande 

Skrivande har enligt Ask (2011: 8–10) tre funktioner. Den första av dessa är att producera 

texter “för nöjes skull”. Det kan exempelvis ta sig uttryck i skrivande på en blogg. Den andra 

funktionen är att “vi ska förstå något”. Det kan handla om minnesanteckningar och är alltså 

ett skrivande som enbart är riktad till författaren själv. Den tredje funktionen är “att 

kommunicera” och är således riktat till andra läsare än själva författaren. Beroende på vilken 

kategori av kommunikation det är kan olika sorters krav ställas på hur författaren ska 

formulera sig så att andra läsare förstår innehållet. De elevtexter som den här studien utgår 

ifrån kan alltså konstateras var avsedda att ha en kommunikativ funktion eftersom de är 

riktade till läraren och eventuellt till andra elever. 

     Det finns också tydliga skäl till varför, enligt Svenska språknämnden (2005: 15–16), skrift 

bör vara formellt skrivet och innehålla så få spår av talspråk som möjligt. Ett sådant skäl är att 

författaren inte kan reda ut eventuella feltolkningar som läsare kan tänkas göra. I talspråket är 

det däremot, menar Svenska språknämnden (2005: Ibid), enkelt att förklara för sina lyssnare 

vad som menas i de fall då oklarheter uppstår (tydligare definitioner av tal- och skriftspråk 

återfinns i avsnitt 3.2). En annan anledning är att skrift i högre utsträckning än tal riktar sig 

mot personer utanför ens omedelbara bekantskapskrets. Av den anledningen menar Svenska 

språknämnden (2005: Ibid) att skrift bör vara producerad på ett vis som riktar sig till en så 

bred publik som möjligt; ju mer standardiserat ett skriftspråk är, alltså fritt från dialektala och 

talspråkliga drag, desto högre sannolikhet är det att budskapet i det skrivna är förståeligt för 

gemene man. Skriven text är även att betrakta som ett historiskt dokument, vilket också bidrar 

till att språkbruket bör vara så tydligt som möjligt; kommande generationer ska kunna läsa 

och tolka text skriven idag. 
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     Svenska språknämnden (2005: 17) lägger dock ingen negativ värdering i det mer lediga 

och spontana språkbruk som kännetecknar talspråket. Talspråket bör istället vara präglat av 

sådana inslag. Skillnaden mellan talspråk och skrift ska dock enligt Svenska språknämnden 

(2005: ibid) upprätthållas, av de anledningar som nämnts ovan. Av liknande skäl förespråkar 

även Språkrådet (2008: 8) att man gör en tydlig åtskillnad mellan skriftspråk och talspråk. 

     Det finns dock invändningar mot den bild av tal- och skriftspråk som Svenska 

språknämnden (2005) och Språkrådet (2008) förespråkar. Engstrand (2012: 20–21) menar 

istället att eftersom skriften är sprunget ur talet, faller det sig mer naturligt att skriftspråket ska 

närma sig talspråket. Skriftspråket, så som det ser ut idag, beskrivs av honom (2012: 21) som 

en “uppstramad idealbild” och förefaller därför vara opraktiskt. Engstrand (2012) är dock inte 

helt entydig i sin argumentation för det talspråkliga, då han samtidigt menar att skriftspråket 

inte får gå till överdrift i fråga om att låta sig inspireras av muntlig kommunikation. 

Skillnaden ska fortfarande finnas mellan talat språk och skriven text, men Engstrand (2012) 

gör inte lika stor åtskillnad som Svenska språknämnden (2005). 

     Bolander (2012: 28) betonar vikten av att besitta grammatiska kunskaper i det svenska 

språket. Eftersom språket erbjuder många variationsmöjligheter, inte minst i fråga om 

böjningar och meningsbyggnad, är det viktigt att språkbruket är enkelt och lättförståeligt, 

framförallt i skrift. Ett grammatiskt korrekt språkbruk hjälper enligt Bolander (2012: Ibid) 

läsaren och tydliggör budskapen. Grammatiska färdigheter kan alltså vara fundamentala för 

de semantiska dimensionerna i en text.  

3.1.2 Styrdokument 

Vikten av ett korrekt språkbruk bekräftas även av Skolverket (Lgy 11) i betygskriterierna för 

kurserna Svenska 1 och Svenska 3. Nedan följer de kriterier som berör skriftspråk. 

Svenska 1: 

     ”Betyg E: Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Betyg C: 

Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak 

följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis 

välformulerat. Betyg A: Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt 

urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket 

är varierat och innehåller goda formuleringar.” (Lgy11). 

     Vidare för Svenska 3: 

    ”Betyg E: […] samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är 

varierat och innehåller goda formuleringar.” Betyg C: “[…] samt i huvudsak följa 

 17 



 
 

skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda 

formuleringar.” Betyg A: “[…] samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för 

språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat.” (Lgy11). 

Betygskriterierna för Svenska 2, som berör språkriktighet, är i stort sett desamma som för 

Svenska 3. 

     Som synes, ska man som lärare i svenska undervisa på ett sådant sätt att eleverna inte bara 

kan följa de gällande normerna för språkriktighet, utan också uppnå en viss stilistisk säkerhet, 

vilket understryks av nyckelord som ”varierat” och ”välformulerat”. Exakt var gränsen går 

mellan språkriktighet och stil framgår dock inte. 

3.2 Teorier och begrepp 

Det som presenteras i det här avsnittet är olika former av språkliga teorier och begrepp som 

kommer att användas i analysen av lärarnas anmärkningar på elevernas språkbruk. Syftet är 

att komma underfund med vad det är för slags fel som eleverna enligt lärarna har begått, för 

att i förlängningen också kunna förstå varför lärarna har gjort sina anmärkningar.  

     Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (SAOL 13, 2006) har används för att 

bland annat ordklassbestämma ord där tveksamheter uppstått. 

     Jarrick & Josephson (1988) ger i sin studie en rad olika tips hur man ser att en text är 

skriven i formell stil. En sådan text benämns av Jarrick & Josephson (1988: 24–25) som en 

“koncentrerad text”. Det innebär att den skrivna texten håller sig till ämnet och exkluderar 

språkliga utsvävningar. Utgångspunkten är att den skrivna texten ska vara så koncis och exakt 

som möjligt. Det innebär att ord som inte lyfter textens innehåll, utan enbart bidrar till att 

texten upplevs som pratig, är onödiga och kan med fördel strykas. Ju fler sådana onödiga ord 

en text innehåller, desto mer är den att betrakta som en ”okoncentrerad text”. Texter som 

upplevs som koncentrerade kan ofta kännetecknas av “relativt stor andel precisa substantiv, 

liten andel pronomen och relativt få bestämningar och reservationer” (Jarrick & Josephson, 

1988: 24). Texten ska alltså inte vara onödigt tillkrånglad, utan ledigt skriven. Jarrick & 

Josephson (1988: 24) menar att det i verkligheten är svårt som författare att helt och hållet 

efterleva de kraven. 

     Bolander (2012: 30) redogör för hur ordsemantik, alltså ords betydelse, får sin slutgiltiga 

betydelse först när de används. Det beror på att ord förändras över tid och har olika betydelse 

för olika människor. Ett exempel på hur ordval kan påverka betydelsen är i dess sammanhang, 

alltså kontextuell betydelse (Bolander 2012: 42). Hon menar att det inte räcker att förklara ett 

 18 



 
 

ord i taget utan att det finns förantaganden, presuppositioner, där vissa villkor måste uppfyllas 

för att en sats ska bli förståelig. Exempelvis att det ska vara klart formulerat, passa in i 

sammanhanget och ge lagom mycket information. Semantik är dock inte något som 

uteslutande berör ordval utan det går som en röd linje genom alla språkkategorier. Exempelvis 

påpekar Bolander (2012: 204) att det inom meningsbyggnad är viktigt med en textgrammatisk 

ordföljd för att skapa betydelse och sammanhang. Hon är dock noggrann med att påpeka att 

det även finns en stilistik faktor, nämligen att texten ska få ett naturligt flyt. 

     “Subtil malapropism” är en beteckning Adelswärd (2001: 163–164) använder för en viss 

kategori av språkligt fenomen som kan förekomma i både tal och skrift. Den innebär i korthet 

att ord används i fel kontext så att betydelsen av ett uttryck ändras. Ofta rör det sig bara om 

småord som prepositioner som gör att betydelsen blir en annan än den tänkta, exempelvis när 

man säger “eggar på varandra” istället för det korrekta “eggar upp varandra”. I andra fall kan 

det handla om att fel verb används, exempelvis att “ta självmord” istället för att “begå 

självmord” eller “skratta sig lycklig” istället för att “skatta sig lycklig”. 

     Andersson (2004: 75-78) definierar skillnaden mellan tal- och skriftspråk i fem steg. Det 

första handlar om att talspråk inte kräver lika mycket stil och semantik eftersom talarna alltid 

har möjlighet att förklara oklarheter direkt, medan skrift kräver mer precision eftersom direkta 

förklaringsmöjligheter är begränsade. Det andra steget är att man kan anpassa sitt språk lättare 

i talspråket än i skriftspråket eftersom man ser hur den andra personen reagerar på det man 

säger. Tredje steget handlar enligt författaren (2004: ibid) om var man lär sig språket. 

Talspråk kommer, i de flesta fall, hemifrån och från kompisar medan skriftspråket kommer 

från skolan. Således blir skriftspråket mer fritt från ”fulheter”. Det fjärde steget handlar om 

regler; Skriftspråket är betydligt mer standardiserat än talspråket. Variationen i hur man kan 

konstruerar sitt skriftspråk är mycket liten i jämförelse med talspråket. Exempelvis bryter du 

inte mot någon norm när du talar med dialekt medan det inte är okej att skriva dialektalt på 

varken ord- eller frasnivå. Det är alltså fler regler för vilka ordval och dylikt du bör använda i 

skriftspråket än i talspråket. Anderssons (2004) sista steg är en subjektiv känsla att 

skriftspråket har en högre allmän status än talspråket. Den känslan trots härstamma från den 

tid när skriftspråket var förbehållen en liten elit i samhället. 

     Svenska språknämnden (2005) har identifierat ett antal särdrag som är karakteristiska för 

talspråk och vad som skiljer det från ett lämpligt skriftspråk. Deras huvudsakliga syfte är inte 

att agera nitisk språkpolis, utan att ge rekommendationer på vad som kännetecknar ett 

passande skriftligt språk efter “vad som är att föredra i vissa sammanhang, men kanske inte i 

alla.” (Svenska språknämnden, 2005: 7). Det kan bland annat handla om det rådande bruket 

 19 



 
 

av formen dom som pronomen i tredje person pluralis, vilket är vanligt i tal. Texter som 

innehåller ordet dom eller en olämplig typ av de eller dem anses grunda sig i talspråk 

(Svenska språknämnden, 2005: 205). Det påpekas även i Svenska språknämnden (2005: 212-

213) att många språkbrukare använder subjektsformerna han och hon när det egentligen bör 

stå i objektsformerna honom eller henne, vilket är ett annat exempel på talspråk. Vidare 

fastslår Svenska språknämnden (2005: 377) att ordet så i fel sammanhang kan ge ett pratigt 

och talspråkligt intryck. Ordet så ska enligt svenska skrivregler användas efter fundamentet 

som en gränsmarkör mellan två satsled (Svenska språknämnden 2005: 374-375). Vidare 

fastslås det att det ofta blir överflödigt och talspråkligt om det förekommer dubbleringar av 

ordet så efter satsens fundament eller efter ett kort första led (Svenska språknämnden 2005: 

377). 

     Andra företeelser som förekommer, mestadels i talat språk, är det som Kotsinas (2004: 71) 

kallar för ”onödiga småord”. Dit sällar sig ord som då, ju och alltså. Kotsinas (2004: Ibid) 

menar att det under en betydande period har rått en het diskussion om just de ordens 

användning. Ofta fyller de nämligen ingen funktion utan är endast ”utfyllnadsord”. Det finns 

naturligtvis fall då de fyller en funktion, men i icke-formell text, konstaterar Kotsinas (2004: 

76), att de oftast placeras in tämligen slumpartat i en sats. I sådana fall är orden av talspråklig 

karaktär och saknar ordentligt innehåll. Om orden i fråga används på ett sätt som inte är 

nödvändig för förståelsen kan det resultera i ”okoncentrerad text”. 

     Satsradning innebär att rada flera huvudsatser efter varandra, oftast med enbart ett 

kommatecken emellan (Svenska språknämnden, 2005: 331). Svenska språknämnden (2005: 

332-333) menar att det sättet att skriva på inte alltid är fel. Av erfarna skribenter används det 

som ett stildrag. Ovana skribenter har dock kanske inte samma stilistiska omdöme. 

Problematiken med satsradning blir kännbar när det förekommer flera sådana efter varandra, 

när innehållet i satserna är för olika, när båda kan stå självständigt eller när den senare satsen 

avviker i form och innehåll från de satser som föregår den. 

     Enligt Bolander (2012: 207) finns det i svenska språket något som kan kallas för en 

”satsgrammatisk ordföljd”. Det betyder att varje led har sin bestämda del i en sats. Bland 

annat bör en sats bestå av ett subjekt och predikat. Vidare föreslår Bolander (2007: 209) en 

ordningsföljd, med vissa avvikelser, för samtliga tänkbara led i en sats. Den presenteras i ett 

positionsschema, som lärare kan ha som utgångspunkt när de analyserar ordföljden i 

elevtexter. 

     Särskrivningar har enligt Svenska språknämnden (2005: 43) givit upphov till en av de mest 

uppmärksammade språkriktighetsfrågorna de senaste decennierna. Debatten har inte handlat 
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om vad en felaktig särskrivning är, eftersom det råder stor konsensus, utan snarare om hur 

utbredningen ska stoppas. Svenska språknämndens (2005: 48) främsta rekommendation för att 

veta om ett ord ska vara sammansatt är att ta hjälp av uttalet. Det innebär att om ett ord har 

sammansättningsprosodi ska det inte vara särskrivet. 

3.3 Tidigare forskning 

Enligt den studie Josephson (2007: 10) har bedrivit om trender i språklig förändring blev 

talspråk och informellt språk, redan för tio år sedan, alltmer framträdande i svenskt 

skriftspråk. En av orsakerna stod enligt honom att finna i den tekniska utvecklingen, eftersom 

människor börjat skriva mycket i de nya medier som redan då hade blivit var mans egendom. 

Josephson (2007: Ibid) såg framför sig en utveckling där det svenska språket fortsatt skulle 

komma att ta stort intryck av talspråket och därmed anta ett mer informellt och pratigt 

språkbruk. Det hävdas i Josephsons (2007: 11) studie att man, då studien gjordes, i allmänhet 

skrev mer än vad folk gjorde tidigare. Av den anledningen kunde man också hantera större 

kvantiteter text, medan man har blivit allt sämre på att planera sitt skrivande. Det är rimligt att 

tro att den allmänna skrivförmågan också påverkas av det faktum att de nya digitala medierna 

ofta präglas av ett informellt språkbruk. 

     Östlund-Stjärnegårdh (2002) tar i sin studie upp faktorer som påverkar bedömningen av 

gymnasietexter. Resultaten grundar sig på ett antal enkäter där gymnasielärare svarar på vad 

de värderar högst när de betygssätter elevtexter. Bland svaren angående vilka faktorer som 

tydligast har inverkan på lärarnas bedömning och betygssättning, återfanns bland annat 

“helhetsbedömning” (som ansågs viktigast), "meningsbyggnad” och ”ordval”, varav de 

sistnämnda är kategorier i den här studien. Helhetsbedömningen av en elevtext omfattar enligt 

Östlund-Stjärnegårdh (2002: 54–55) hur väl eleverna följt instruktionerna, relevant innehåll 

samt ett tydligt och gott språkbruk. 

     Om eleverna inte följt de konventioner som gäller för ett korrekt skrivande straffas de 

oundvikligen med ett sämre betyg (Östlund-Stjärnegårdh, 2002: 55–56). Lärarna som deltog i 

enkäten var helt överens om vilka språkliga brister eleverna uppvisar, samt vilket betyg som 

skulle sättas. I ett exempel som lyfts fram blir en högst personligt skriven elevtext, präglat av 

talspråk, enhälligt bestraffad med betyget IG (enligt nuvarande betygsskala: F). 

     Bergman-Claeson (2003: 51–52) intervjuar i sin studie tre lärare i syfte att försöka ge en 

bild av vad de lägger mest vikt vid när de bedömer elevtexter. Där framkom det att lärarna i 

första hand brukar anmärka på textens längd, vilket dock saknar relevans för den studien. Det 
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som är relevant för studiens syfte är de nästföljande aspekter som lärarna lägger vikt vid: 

grammatik, semantik och ordval/stil samt innehåll i tredje hand. Utifrån de resultat som 

Bergman-Claeson (2003: Ibid) kommer fram till går det alltså att konstatera att språkliga fel 

har stor betydelse i bedömningen.  

     Vidare undersöker Bergman-Claeson (2003: 56-57) mer ingående hur och vad lärare 

anmärker på rörande elevers ordval. Han kommer fram till att lärare oftast markerar de ord 

som de inte är nöjda med, oftast i dess sammanhang, och ger förslag på ett annat. Det är enligt 

författaren (2003: ibid) svårt att avgöra vad läraren anser vara normerande/semantiska och 

vad som är stilistiska ordval. Det framgår dock av studien att båda sorterna får anmärkningar 

av samtliga lärare som blivit undersökta. Han ger exemplet ” Axel von Fersen d.y. som vid 

femton års ålder började plugga utomlands.” där läraren anmärkt på ”ordval” men som lika 

gärna hade kunnat placeras under kategorin ”stil” på grund av den talspråkliga varianten 

(plugga) av studera. Således är stil och ordval tätt sammankopplade, vilket Bergman-Claeson 

(2003) tydliggör genom att referera till att både ”stil” och ”ordv” finns på den normerande 

förkortningslistan i Skolöverstyrelsens Anvisningar för rättande och bedömande av svenska 

uppsatser (1962) och i läroböcker från 1980- och 1990-talet. 

     Resultaten i den studie som Blomqvist, Lindberg och Skar (2016) bedrivit angående 

lärares förväntningar på elever och deras skrivande i svenskämnet, visar på liknande tendenser 

som den senast nämnda Bergman-Claesons (2003) studie. Blomqvist m.fl (2016) har 

intervjuat tre lärargrupper för att försöka ge en samlad bild över vad svensklärare värderar i 

sin bedömning. Det framkommer att de två (av totalt sex) kategorier som värderas högst av 

lärarna är kommunikativ kvalitet och stilistisk utformning. Med kommunikativ kvalitet avses 

bland annat att eleverna ska kunna skriva “tydligt formulerade och begripliga texter”, vilket 

får anses vara ett tämligen övergripande språkligt kriterium, som kan kopplas till flera 

kategorier i den här studien. Den stilistiska utformningen definierar lärarna som att eleverna 

ska kunna skriva “stilistiskt väl utformade texter” samt kunna “variera sitt språk och använda 

ett formellt skriftspråk” (Blomqvist m fl 2016: 10–11). Jarrick & Josephssons (1988) 

ovannämnda begrepp ”koncentrerad text” är relevant i det här sammanhanget (se avsnitt 3.3). 

Elevers formella skrivande och språkliga färdigheter kan alltså konstateras vara viktiga för de 

rättande lärarna, vilket också stärker relevansen att undersöka om det tycks förhålla sig på det 

viset i lärarnas anmärkningar.  

     Hur de olika pronomenformerna de, dem och dom ska användas skrift har varit på tapeten 

sedan mitten av 1900-talet (Håkansson & Norrby, 2003: 11). I den studie som Håkansson & 

Norrby (2003: Ibid) bedrivit undersöks hur de olika typerna av pronomenet används i skrift av 
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bland annat svenska studenter. Det framkommer där att objektsformen dem tenderar att 

överanvändas, vilket är ett trendbrott i jämförelse med ännu tidigare forskning. Den 

talspråkliga typen dom ligger däremot, enligt Håkansson & Norrby (2003: 13), på en 

anmärkningsvärt låg nivå. Istället är det de och dem som studenterna gör fel på i 

undersökningsmaterialet, framförallt såtillvida att de använder dem när det ska vara de. 

     Särskrivningar har genom århundradena varit ett återkommande problem i det svenska 

skriftspråket, menar Hallencreutz (2002) i sin historiska översikt över särskrivningar och 

andra språkliga fenomen. Redan under 1500-talet kunde språkriktigt tveksamma 

särskrivningar som tancke-swärm och glädje sool påträffas i skrift, liksom menniskio-arbete 

och sommar-arbete under 1700-talet (Hallencreutz, 2002: 104–105). Tre av dessa fyra 

exempel demonstrerar att bindestreck används för att binda samman de två ord som 

egentligen ska skrivas ihop. Enligt Hallencreutz (2002: 101–102) undersökning återfanns 

samma tendens i skolelevers uppsatsskrivande då studien gjordes. Exempel på sådana var 

matte-lärare och röd-hårig, medan särskrivningar utan bindestreck kan vara ord som klass 

resa eller jätte glad. Alla dessa särskrivningar bryter tydligt mot de svenska normerna för 

skriftspråk. Hallencreutz (2002: 102) forskning visar på att ord innehållande foge-s ofta har 

tenderat att särskrivas oftare än andra ord. 

     Det har, i de studier Nyström (2000: 176–178) bedrivit, framkommit att sambandet mellan 

gymnasieelevers ordvariation och betyg är påtaglig. Ju bredare ordförråd och skriftlig 

variationsförmåga en elev visar i sitt skrivande desto mer belönas den i genomsnitt med ett 

högt betyg. En elev med högre betyg kan alltså antas ha fått positiv respons i fråga om ordval, 

vilket är ett av skälen till att anmärkningar gällande den aspekten hör till de kategorier som 

kommer att undersökas i den här uppsatsen. 
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4 Resultat 

I det här avsnittet kommer resultaten från undersökningen att presenteras. Uppdelningen är i 

första hand tematiskt i syftet att följa frågeställningarnas struktur. Med anledning av att 

eleverna i årskurs 1 respektive 3 har haft olika lärare, uppgifter och kunskapskrav kommer 

årskurserna att presenteras var för sig. Inom presentationerna för varje årskurs kommer 

resultaten att redovisas utifrån vilket helhetsbetyg texten i fråga uppburit. Det är för att läsaren 

mer överskådligt ska se eventuella skillnader av språkliga typer, som läraren anmärkt på, 

mellan betygen. 

    Varje kategori redogörs separat, varvid antalet anmärkningar tydliggörs med hjälp av 

diagram. Typerna inom respektive kategori belyses sedan med exempel och en möjlig 

förklaring till varför läraren har anmärkt som den har gjort. 

     I syfte att underlätta läsningen används fingerade elevnamn varav ett och samma kan 

användas i flera olika avsnitt. Det innebär i så fall att det är samma text som tas upp flera 

gånger. Första bokstaven i namnen signalerar vilket betyg läraren satt på texten. Exempelvis 

har Erik fått betyget E och Anna har fått betyget A. 

4.1 Ordval 

I det här avsnittet presenteras den kategori där flest antal anmärkningar återfinns inom båda 

årskurserna. Spridningen mellan olika typer är här också stor i förhållande till övriga 

kategorier. 

4.1.1 Årskurs 1 

 
Diagram 1: Anmärkningar på ordval, årskurs 1 

I diagrammet ovan syns medelvärdet för de anmärkningar på ordval som påträffats i 

elevtexterna, kopplat till lärarens helhetsbedömning av elevtexter från årskurs 1. De exakta 

värdena för de olika betygen i ordningsföljden E–A är: 11,5 10,8, 8,3, 6,25 och 4. Utifrån 

diagrammet går det att konstatera att den genomsnittliga mängden anmärkningar på ordval 
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inte är märkbart större för betyget E än för betyget D. Den genomsnittliga mängden sjunker 

sedan en aning från betyget D till C. Från betyget C till B sjunker den med ungefär samma 

mängd och detsamma gäller mellan B och A. Det är i intervallet C–A som den största 

förändringen äger rum, där den genomsnittliga mängden anmärkningar på ordval för betyget 

C är lite mer än dubbelt så många som för betyget A. 

     Vid en närmare titt i elevernas texter kan den första typen av anmärkning på ordval, som 

här belyses, ses som en talspråklig typ. Följande exempel, skrivet av Emmanuel, visar hur den 

typen av ordval kan se ut:  

“Om man kollar på meningarna ser man att dom är ganska långa.” (Exempel 1). 

Läraren har i det här exemplet tydligt demonstrerat med sin anmärkning att han istället för 

kollar föredrar synonymen ser, genom att han har strukit kollar och strax ovanför skrivit ser. 

Att få en anmärkning på det specifika, enligt Gustav, talspråkliga ordvalet är Emmanuel 

ensam om hos de elever som har undersökts. Andra jämförbara ordval som läraren har 

anmärkt på förekommer dock i alla de övriga betygsnivåerna, förutom hos eleverna med 

betyget A. Den höga frekvensen av liknande ordval är dock särskilt påtaglig hos elever med E 

och D i helhetsbetyg. 

     Ett annat jämförbart ordval, som Gustav bedömer som en talspråklig typ, förekommer i 

följande exempel i Elias text: 

“När vi hade kommit typ halvvägs började det storma ordentligt.” (Exempel 2). 

Här har Gustav valt att, på liknande sätt som i föregående exempel, stryka det kursiverade 

ordet och skriva ungefär ovanför. Även i detta fall handlar det om synonymer till varandra, 

men Gustav har i exemplet visat att ungefär är det som är att föredra, rent stilistiskt.  

     Dag, som har fått betyget D, tenderar att i sin text få många anmärkningar på sin 

användning av prepositioner och konjunktioner. I följande exempel går det att se hur läraren 

har anmärkt på de två kursiverade orden: 

“Om en vecka kommer vi att vara inne i båten Queen Mary 2 [...]” (Exempel 3). 

Gustav har i det här fallet valt att stryka de båda berörda orden och skriva på ovanför. Det här 

fallet skiljer sig från de två föregående exemplen i fråga om vilken typ det anmärks på. Om 

det istället för inne i hade stått på, som Gustav hade föredragit, hade betydelsen ändrats en 

aning, vilket innebär att han anser att problemet snarare ligger på en semantisk nivå som till 

exempel ordets intentionsdjup, än på en talspråklig eller stilistisk.  Anmärkningar på liknande 

 25 



 
 

typer av ordval förekommer inom samtliga betygsnivåer, utan att utmärka sig särskilt vanliga 

för något visst betyg.  

     En annan elev, Diana, får i sin uppsats en liknande anmärkning som Dag i föregående 

exempel. Diana har främst fått anmärkningar på sitt användande av konjunktivet då. I följande 

exempel används då där det, enligt Gustavs rättning, bör stå eftersom: 

“Jag vill också göra resan då jag kan shoppa och leva lyxigt för ett tag.” (Exempel 4).  

Anmärkningen består i detta fall av att då blivit struket, varpå ett eftersom infogats strax 

ovanför. Även i detta exempel, som exempel 3 också visade, blir betydelsen något annorlunda 

om det istället för då hade stått eftersom. Anmärkningen ligger således även i det här 

exemplet på en semantisk nivå. 

     En anmärkning som berör adverbet mycket syns i följande exempel i Carolines text: 

“Men det blir inte för mycket indelningar [...]” (Exempel 5). 

Mycket används i exemplet för att ange ett mängdförhållande. Läraren har i detta fall anmärkt 

på ordvalet genom att ha strukit det berörda ordet och skrivit många ovanför. Samma typ av 

ordval förekommer inom samtliga betygsnivåer, förutom hos E- och A-eleverna, men är något 

vanligare hos elever med C i helhetsbetyg. Eftersom många och mycket anger olika typer av 

mängd hade betydelsen blivit något annorlunda om det istället för mycket hade stått många, 

alltså en kontextuell ordvalsanmärkning, vilket innebär att problemet ligger på en semantisk 

nivå. 

     En annan typ av ordval som berör substantiv syns i följande exempel: 

“[...] skulle jag gärna vilja simma bland delfiner, med deras blå skimrande blanka yta.” (Exempel 6). 

Läraren har här uppmärksammat valet av ordet yta genom att ha satt det inom parentes och 

skrivit skinn ovanför. Det är tyvärr omöjligt att med säkerhet veta vad Gustav reagerat på 

utifrån anteckningarna, men eftersom yta har en stor extension medan skinn har större 

intension bör hans anmärkning röra semantik. Ordval av liknande typ förekommer på samtliga 

betygsnivåer, dock i mindre genomsnittlig mängd hos eleverna med E i helhetsbetyg (beakta 

här det lägre antalet elevtexter från elever med E i betyg). 

     En annan typ av anmärkning som förekommer i Gustavs rättningar berör skillnaden mellan 

adverben där och dit. Bland de elever som har använt ordet där på ett sätt som fått Gustav att 

reagera, återfinns i följande exempel i en uppsats skriven av Anna: 

“Där reste fem norrmän och en svensk över Stilla havet [...]” (Exempel 7). 
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Det ska här påpekas att skribenten, i den mening som föregick exemplet, förklarade att 

norrmännens destination var Polynesien (alltså en riktning), vilket i sammanhanget är viktigt 

för att förstå Gustavs rättning. Han har i det här fallet valt att stryka det berörda ordet för att 

istället skriva dit alldeles ovanför. Den berörda typen återfinns bland A-eleverna endast i 

Annas återgivna exempel och förekommer endast i ett fåtal andra fall hos D- och C-eleverna. 

Av den anledningen är svårt det att finna några tydliga mönster. Typen är emellertid en 

semantiskt, kontextuell, anmärkning eftersom betydelsen ändras om där byts ut mot dit. 

      Sammanfattningsvis går det att konstatera att anmärkningar på vissa typer av ordval 

tenderar att sticka ut för olika betyg, även om olika typer av anmärkningar på ordval ofta 

förekommer inom samtliga betygsnivåer. De typer som däremot tydligt skiljer de lägre 

betygen från de högre är de ordval som är av talspråklig karaktär, där A-eleverna helt och 

hållet undgick att få anmärkningar av läraren medan E- och D-eleverna fick flest 

anmärkningar. Diagram 1 förtäljer, när det gäller den totala genomsnittliga mängden 

anmärkningar på ordval, att det finns en stark korrelation mellan att ha fått ett lägre 

helhetsbetyg, oavsett typ, och ett större antal förekomster av anmärkningar på ordval. 

4.1.2 Årskurs 3 

 
Diagram 2: Anmärkningar på ordval, årskurs 3 

I diagrammet ovan syns medelvärdet för de anmärkningar på ordval som påträffats i texterna, 

kopplat till lärarens helhetsbedömning, som skrevs av elever i årskurs 3. De exakta 

genomsnittliga värdena för de olika betygen i ordningsföljden E–A är: 20, 15,25, 11,3, 12 och 

5,4. Diagrammet visar en tydlig nedgång i antalet anmärkningar på ordval mellan betygen E–

C. Sedan sker en blygsam ökning mellan betygen C–B, för att därefter sjunka markant mellan 

B–A. Statistiken kan dock vara missvisande eftersom betygen E respektive B enbart 

representeras av totalt två texter. 

     I årskurs 3 är det alltså bara en elev som fått helhetsbetyget E. Han benämns som Erik. De 

totalt 20 anmärkningar på ordval som återfanns i hans text varierade i kategori och typ men de 

 27 



 
 

absolut vanligaste åskådliggörs i exemplet nedan. Den första anmärkningen gjordes i följande 

mening: 

“Hemmingway [sic!] föddes 1899 i Oak Park i IlIinois och dog 1961 i Ketchum i Idaho, då han tragiskt 

tog självmord.” (Exempel 8). 

I den meningen är det ordet tog som uppmärksammats och läraren har strukit under ordet och 

skrivet “OV”3 i marginalen. Den här typen av anmärkning går att koppla till tidigare nämnda 

subtila malapropismer där ett ord, som ofta grundar sig i missförstånd, kan ändra textens 

betydelse. Alltså är anmärkningen semantisk. Anmärkningar av följande typ är dock de 

vanligaste i Eriks text: 

“Drivkraften får de långa miljöbeskrivningarna att bara bli mer intressanta eftersom att han gör det av en 

mening [...]” (Exempel 9), 

“Att han lider men samtidigt segrar över att ha fångar fisken.” (Exempel 10). 

I båda exemplen har läraren strukit under orden, skrivit “OV” samt ett ”?” i marginalen. De 

här två exemplen liknar exempel 8 eftersom det är isolerade ord som fått en anmärkning. Det 

är möjligt att, med lite fantasi, förstå vad Erik menar, dock har läraren med sin markör (”?”) 

visat att hon anser att ordvalen är semantiskt tveksamma på grund av dess kontextuella 

betydelse.  

     Det är fyra elever som fått helhetsbetyget D. Här presenteras exempel från två av dem. De 

kommer att benämnas David och Denise. I Davids första stycke skriver han: 

“Även fast Boye var mest känd för sin poesi så skrev hon även romaner, [...]” (Exempel 11). 

Ulrika har i det här exemplet reagerat på uttrycket även fast, vilket syns genom att hon har 

dragit ett streck över de kursiverade orden och skrivit trots att ovanför, samt skrivit “OV” i 

marginalen. I exempel 11 gör inte ordvalet satsen svårare att förstå, eftersom även fast och 

trots att är synonyma till varandra, men Ulrika anser ändå att det är felaktigt, vilket framgår 

av hennes anmärkning. Det är anmärkningar av den här typen som är vanligast för de elever 

som fått betyget D. 

     En annan typ av anmärkning på ordval som förekommer i Denise text är: 

“Titeln heter Främling och det passar med innehållet eftersom huvudpersonen är väldigt likgiltig [...]” 

(Exempel 12). 

3 ”OV” utläses i samtliga fall ”ordval” 
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Läraren markerade ordet och skrev “OV” samt “tänk på ord+sammanhang” i marginalen. Som 

det framgår av kursiveringen är det ordet heter som Ulrika reagerat på och anmärkningen är 

av semantisk kontextuell karaktär, vilket framgår av lärarens anteckning.  

     Av de totalt fyra elever som fått helhetsbetyget C kommer exempel att lyftas från två av 

dem. De kommer att benämnas Christopher och Calle. I Christophers text är hälften av alla 

markerade ordval för uttrycket även fast, som ofta kan betraktas talspråkligt, vilket var det 

som läraren även anmärkte på flest gånger i D-texterna, exempelvis här: 

“Även fast miljön till största del är ett oändligt hav så blir det [...]” (Exempel 13). 

I samtliga fall är det användningen av uttrycket även fast som uppmärksammats. Det syns i 

Ulrikas anmärkning eftersom hon strukit över det och skrivit trots att. Uttrycket är som 

tidigare nämnts något som ofta kan betraktas som talspråkligt, vilket förklarar Ulrikas 

påpekande. 

     Christopher och Calles vanligaste anmärkning är som tidigare nämnts för uttrycket även 

fast, men de får även anmärkningar för andra typer av ordval. Den förstnämnde skriver 

exempelvis: 

“Marlinen vägrar ge upp och kampen fortsätter i tre dagar. Santiago tappar aldrig hoppet eller respekten 

för den stora fisken.” (Exempel 14). 

Ulrika har anmärkt på hoppet och skrivit “OV” och “?” i marginalen. Med andra ord verkar 

hon anmärka på ett semantiskt kontextuellt ordval. I en grammatisk mening blir användningen 

av prepositionsadverbialet för (den stora fisken) tillsammans med substantivet hoppet att 

subjektet Santiago aldrig tappar hoppet för den stora fisken, vilket Ulrika också verkar tycka 

är problemet.  

     Det är bara en person i årskurs 3 som erhållit betyget B, här benämnd som Benjamin. Han 

får, liksom många övriga skribenter, anmärkningar som av Ulrika betraktas som talspråk. I 

följande exempel uppfinner han dock ett eget ord: 

“Detta speglar Hemingways försök till det nya livet i Ketchum, men dessvärre blev han inte lyckligare i 

sina slutdagar.” (Exempel 15). 

Ulrika markerade ordet och skrev “i sina sista dagar?”. Ordvalet slutdagar kan inte påstås 

försvåra förståelsen av meningen utan kan i det närmaste betraktas synonymt med lärarens 

rättningsförslag. Dock är det inte ett ord som är upptaget i svensk lexikon. Av allt att döma 

har skribenten hittat på ett eget ord som han troligen anser passa in i meningens kontext, men 

som Ulrika inte anser vara det optimala ordvalet.  
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     Av de totalt fem texter som fick helhetsbetyget A kommer exempel från en elev att 

belysas. Skribenten benämns Astrid: 

“När K. och advokaten ska käka [...]” (Exempel 16). 

Här uppmärksammar läraren att skribenten använder en talspråklig variant av verbet äta, 

vilket hon skriver i anslutning till ordet (”käka, stil”). Det förändrar inte betydelsen men 

signalerar enligt läraren en låg stilnivå.  

     Sammanfattningsvis finns det en stark korrelation mellan att få många anmärkningar på 

ordval och erhålla betyget E och D. Vad gäller typerna dominerar typen “fel ord vid fel 

tillfälle” för betyget E, alltså att ord används som inte passar in i kontexten och kan, enligt 

läraren, försvåra förståelsen av innehållet för läsaren. I D- och C-texterna framträder tydligast 

talspråkliga uttryck men även ordval som enligt Ulrikas anteckningar antyder att eleverna är 

osäkra på innebörden av ett ords betydelse. B- och A-texterna innehåller främst anmärkningar 

på talspråkliga typer men i B-texten återfinns även ett ord som inte verkar finnas i någon 

svensk ordlista. De elever som fått de lägre betygen verkar ha fått anmärkningar på 

semantiska typer, medan elever med högre betyg verkar ha fått stilistiska. I övrigt verkar det 

finnas en korrelation mellan att få anmärkningar på stilistiska typer av ordval och få ett högre 

betyg.  

4.2 Okoncentrerad text 

I det här avsnittet behandlas den kanske mest svårdefinierade kategorin. I kunskapskraven för 

svenska i lgy 11 står det att språket ska vara varierat, innehålla goda formuleringar och vara 

träffsäkert. Motsatsen till det är okoncentrerad text (som tidigare definierades av Jarrick & 

Josephson, 1988 i avsnitt 3.2), alltså partier av text som inte fyller någon funktion och kanske 

till och med försvårar förståelsen för läsaren. Det är anmärkningar som läraren anser vara av 

det slaget, som sätts under lupp i följande avsnitt. 
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4.2.1 Årskurs 1 

 
Diagram 3: Anmärkningar på okoncentrerad text, årskurs 1. 

Diagrammet ovan visar medelvärdet för de fall där anmärkningar för okoncentrerad text 

förekommer, i förhållande till lärarens helhetsbedömning, som eleverna i årskurs 1 fått. De 

exakta värdena för den genomsnittliga mängden är som följer (E–A): 6, 7,1, 5,2, 3,4 och 2,3. 

Utifrån siffrorna ses en viss stegring från betyget E till D (läsaren bör här vara observant på 

att antalet elever med betyget E är avsevärt färre än övriga elever). Från betyget D och vidare 

till de högre betygen går det emellertid att urskilja en successiv reducering av det 

genomsnittliga antalet anmärkningar ända ner till det högsta betyget. Mellan betyget D och B 

går det att se en halvering. Värdet för betyget A sjunker sedan till en nivå som i det närmaste 

motsvarar 2/3 av den genomsnittliga mängden för betyget B. 

    Från de exempel som kommer att belysas i den här kategorin kommer det, bland annat i 

följande exempel, att åskådliggöras hur Gustav har anmärkt flitigt på förstärkningsmarkören 

väldigt i Emmanuels text. På sammanlagt sex ställen i texten används adverbet på ett sätt som 

Gustav ansåg vara överflödigt, vilket han har visat genom att sätta de kursiverade orden inom 

parantes: 

“Författaren uttryckte sig väldigt realistiskt och gjorde så att man blev väldigt berörd utav boken.” 

(Exempel 17). 

Eftersom Gustav inte har skrivit något annat ord ovanför, vill han inte att eleven ska byta ut 

orden till något annat, utan han tycker helt enkelt att de är onödiga och därför kan strykas ur 

texten. Anmärkningarna på väldigt hör till de vanligaste inom den berörda kategorin och 

återfinns hos elever i alla betygsnivåer. Elever med E eller C i betyg tenderar dock att få fler 

anmärkningar på användningen av förstärkningsmarkörer (dock ser C-elevernas förstärk-

ningsmarkörer lite annorlunda ut, vilket åskådliggörs nedan). Om det berörda ordet hade 

strukits ur texten hade förstärkningen försvunnit, men den huvudsakliga betydelsen hade 

fortfarande varit densamma. 
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     I det senast nämnda exemplet har även ordet så kursiverats. Gustav har då, och i andra 

liknande fall, satt ordet inom parentes. I det här fallet är det tydligt att han inte anser att ordet 

förändrar innehållet och därför bör det betraktas som stilistiskt eller talspråkligt. 

Anmärkningar likt dessa är den vanligaste typen som återfinns hos elever inom alla 

betygsnivåer. Dock är de relativt fler i E-elevernas texter. 

     Douglas exempel som syns nedan är av en annan typ, där det är något otydligt vad exakt 

det är Gustav syftar på i sin anmärkning: 

“Man kan säga att, hände det något i boken som var en viktig händelse för boken tog det i princip bara en 

sida innan en ny sak hände.” (Exempel 18). 

Kursiveringar har i exemplet undvikits eftersom läraren här inte har specificerat exakt vad han 

åberopar. Däremot har han strukit under hela meningen och ute i marginalen skrivit “krånglig 

mening” och ”ej konkret”. Utifrån den informationen går det att utläsa att Gustav tycker att 

meningen är just krånglig, inte konkret nog och därmed inte tydligt och precist formulerad. I 

det här fallet kan det handla om att Gustav har velat plocka bort ord lite varstans, eftersom 

han inte har strukit eller satt några specifika ord inom parantes. På grund av otydligheten i 

anmärkningen blir det svårt att säkert säga om exemplet är av semantisk eller stilistisk 

karaktär och därför görs en reservation i den frågan. Anmärkningar som berör liknande typer 

är överlag sparsamma från Gustavs sida, men återfinns i ett par andra D-texter, i fem C-texter 

och i en A-text. 

     På liknande sätt som i E-texterna är en stor del av anmärkningar för de elever som fått 

betyget C någon form av förstärkningsord. Dock är de (generellt) av en något annorlunda 

karaktär, vilket syns i Charlottes bokrecension: 

“En negativ konsekvens med [sic!] böcker formulerade i tredje person är att man hela tiden måste minnas 

många namn [...]” (Exempel 19). 

Här har Gustav återigen satt de kursiverade orden inom parentes utan att skriva dit något ord 

ovanför. Han anser således att orden är överflödiga och lika väl hade kunnat strykas. Om de 

båda berörda orden hade strukits ur texten, hade det (som i exempel 17) inte ändrat 

betydelsen, utan den huvudsakliga betydelsen hade fortfarande framgått. Den här typen av 

förstärkningsmarkörer (uttrycket hela tiden), som skiljer sig en aning från den typ som 

behandlades i exempel 17, återfinns mest i C-texter, men förekommer även i de övriga 

betygsnivåerna förutom hos E-eleverna. 

     Anmärkningarna på de elevtexter som fått betyget B skiljer sig en aning från de övriga 

eleverna, även om anmärkningar på så och väldigt också förekommer där. En anmärkning 
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som går att se i Gustavs rättning är när han anser att det har skett någon form av upprepning, 

vilket går att se i följande exempel: 

“Jag ser hela livet som en enda stor resa jag vill fylla med värdefulla minnen jag värderar.” (Exempel 

20). 

Gustav har i det här fallet strukit de två kursiverade orden och strax ovanför skrivit 

”upprepning”. I det här fallet anser han alltså att de båda orden utgör någon form av 

upprepning (möjligtvis syftar han här på att skribenten redan har nämnt att det är just 

”värdefulla” minnen, och därför blir det i sammanhanget underförstått att det redan är något 

som skribenten värderar). Den här typen av anmärkningar är det generellt sett sparsamt med i 

Gustavs rättning, men återfinns i ytterligare några fall hos B-eleverna och hos elever med D 

och C i betyg. Typen kan främst anses vara stilistisk eftersom det, enligt Gustav, berör något 

som han anser att eleven redan har nämnt och som därmed inte drabbar betydelsen av texten. 

     I Andreas text har Gustav på ett par ställen anmärkt på ordet lite, genom att sätta ordet 

inom parantes. Ett exempel på detta återfinns i följande mening: 

“Ibland är det lite svårt att hålla reda på vem som är vem bland alla krångliga ryska namn.” (Exempel 21). 

Det berörda adverbet lite kan liknas vid det tidigare nämnda väldigt, men i det här fallet är 

betydelsen av ordet snarare det motsatta. Anmärkningar på dessa typer är ganska vanliga i 

elevernas texter och återfinns inom samtliga betygsnivåer, dock på marginellt fler ställen i A- 

och D-texter än i de övriga betygen. Precis som i fallet med ordet väldigt, är lite inte särskilt 

betydelsebärande kontextuellt. Därför anser Gustav med stor sannolikhet att det är ett 

stilistiskt eller talspråkligt drag han har anmärkt på. 

     Sammanfattningsvis är det anmärkningar på så eller förstärkningsord som väldigt som 

Gustav har reagerat mest på. I framför allt E-elevernas, men även i C-elevernas, texter är det 

anmärkningar av dessa två typer som dominerar och där är det också tydligast att se en 

korrelation i skillnaden mellan låg- och högpresterande elever. Vad beträffar övriga typer är 

de skillnader som finns så marginella mellan låg- och högpresterande att de är tämligen 

försumbara. Vad gäller den genomsnittliga mängden anmärkningar (se diagram 3), oavsett 

typ, verkar det finnas en korrelation (med undantag för intervallet E–D) att få ett högre betyg 

och samtidigt få färre anmärkningar för olika typer av okoncentrerad text. 
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4.2.2 Årskurs 3 

 
Diagram 4: Anmärkningar på okoncentrerad text, årskurs 3. 

I diagrammet ovan syns medelvärdet för de fall med anmärkningar för okoncentrerad text, 

kopplat till lärarens helhetsbedömning, som skrevs av elever i årskurs 3. De exakta 

genomsnittliga värdena för de olika betygen (E–A) är: 15, 14,7, 8,7, 7, 3. Diagrammet visar 

en nedgång i antalet anmärkningar mellan betygen E och A (med undantag för intervallet E–D 

som i stort sett ligger på samma nivå). Från D till C halveras nästan anmärkningarna, för att 

till slut landa på en relativt låg nivå. 

     Erik skrev totalt 15 passager där Ulrika anmärkte på vad som kan tolkas som någon form 

av okoncentrerad text. Olika typer förekom, men den vanligaste var där Ulrika antytt att det 

rör sig om långa och pratiga partier mitt i en mening som, enligt henne, inte hade något 

betydelsebärande innehåll, vilket exempelvis syns här: 

“Motiven finns det många av men några är i alla fall att han vägrar släppa fisken.” (Exempel 22). 

I exemplet använder skribenten fler ord än vad Ulrika anser vara nödvändigt för att få fram 

den önskade informationen och att de kursiverade partierna därför kan utgå. Det framgår 

eftersom läraren dragit ett streck över orden och skrivit “TS”4 i marginalen. Ett annat liknande 

exempel från samma text är: 

“Han skrev boken Den äldre och havet under en tid då författare oftast försökte komplicera till texter med 

långa och svåra meningar med ett avancerat språk.” (Exempel 23) 

Ulrika strök över det första kursiverade partiet och skrev “använde” och det andra partiet 

strök hon bara över och skrev “TS, precisera” i marginalen. Det framgår alltså att hon anser 

att de två viktiga faktorerna i meningen är under vilken tid boken skrevs och hur böcker 

skrevs under den perioden. Samma information kan, och bör enligt Ulrika, förmedlas med 

betydligt färre ord och mer precisa formuleringar.  

4 TS står i det här sammanhanget för talspråk och signalerar låg stilnivå. 
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    Den vanligaste anmärkningen som både Denise och David fick var på överanvändning av 

småord. Nedan följer ett exempel från Davids text: 

“Redan år 1922 så debuterade Boye med sin första diktsamling[...]” (Exempel 24). 

Ulrika drog ett streck över ordet så. Det är ingen anmärkning på själva ordvalet eftersom hon 

inte har infogat något annat ord. I andra delar av texten använder skribenten ordet väldigt, 

vilket läraren genom sina anmärkningar, på samma sätt som så, anser ge ett talspråkligt 

intryck. 

     Cecilia får till viss del samma typ av anmärkningar på småord som eleverna med betygen 

E och D, fast i mindre utsträckning. De flesta anmärkningarna ser ut som i följande exempel: 

“Den yttre konflikten är hur ett helt samhälle är styrt som av en järnhand[...]” (Exempel 25). 

Ulrika drog streck över som och en och skrev “TS” i marginalen. Skribenten använder ord 

som Ulrika anser vara onödiga till annars korrekta uttryck. I exemplet skriver Cecilia som av 

en, när Ulrika anser att endast av krävs för att satsen ska vara begriplig.  

    Carl har färre anmärkningar för okoncentrerad text än Cecilia men upprepar en liknande typ 

ett flertal gånger i följande två exempel: 

“I början av boken när Kall sitter som fånge hos[...]”. (Exempel 26), 

“Motiven i boken skulle kunna vara: maktgalen världsstat, rädsla[...]”. (Exempel 27). 

I första exemplet reagerar läraren på att verbfrasen sitter som är onödig i sitt sammanhang och 

i andra exemplet tveksamhetsmarkören skulle kunna vara. I båda exemplen har läraren strukit 

de kursiverade orden och skrivit är samt “TS” i marginalen. Carl har enligt Ulrika i båda 

dessa exempel använt ett eller ett par ord mycket och är därför att betrakta som okoncentrerad 

text. 

     Benjamin får främst anmärkningar på förstärkningsord som Ulrika anser dra ner stilnivån, 

exempelvis: 

“Titeln ‘Den gamle och havet’ är mycket rättfram gällande bokens innehåll” (Exempel 28). 

Den här typen av förstärkningsord behövs inte, enligt Ulrika, för att tydliggöra något i dess 

sammanhang, vilket framgår av att hon dragit ett streck över det kursiverade ordet och skrivit 

“TS” i marginalen. 

     Jämfört med övriga texter har skribenterna som fick helhetsbetyget A relativt få passager 

som fått anmärkningar för okoncentrerad text. Den vanligaste typen syns i Astrids text: 

“Konflikten i Processen är när huvudpersonen vaknar upp en morgon så för att finna [...].” (Exempel 29). 
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Skribenten får här en anmärkning för att hon enligt Ulrika använder så på ett överflödigt sätt, 

eftersom det berörda ordet har strukits av Ulrika. Det sker även på några andra ställen i texten. 

     Sammanfattningsvis sticker typen av anmärkningar på E-texten ut eftersom läraren strukit 

stora mängder text i flertalet meningar. I texterna som fått betygen D och C handlar 

anmärkningarna främst om en överanvändning av småord som till exempel så, väldigt och 

som med andra ord som bihang. I B-texten rör anmärkningarna till största del 

förstärkningsord, som i sak inte behöver vara fel, men som drar ner stilnivån och inte passar i 

formell skrift. I A-texterna är det generellt enstaka ord som kan strykas, företrädesvis ordet så. 

Gällande det totala antalet anmärkningar finns det en stark korrelation mellan ett högt betyg 

och färre anmärkningar på okoncentrerad text, eftersom antalet anmärkningar blir betydligt 

färre ju högre betyget blir.  

4.3 Meningsbyggnad 

En, enligt lärarna, tveksam meningsbyggnad kan ske på många olika sätt. De flesta 

anmärkningar handlar om att de anser att elever skriver ord på fel ställe i en sats, men kan 

variera. I följande avsnitt ges exempel på lärarnas anmärkningar på olika typer av menings-

byggnad samt en tolkning av vilka typer det rör sig om. 

4.3.1 Årskurs 1 

 
Diagram 5: Anmärkningar på meningsbyggnad, årskurs 1. 

Ovan presenteras den genomsnittliga mängden anmärkningar, beträffande meningsbyggnad, 

hos eleverna i årskurs 1. De exakta värdena för den genomsnittliga mängden för de olika 

betygen är i ordningsföljd E–A: 2,5, 3, 2,4, 1,5 och 1. Värdet för betyget D är större än både E 

och C, dock är värdet mellan E och C i det närmaste identiskt. Värdet sjunker sedan 

ytterligare från betyget B till A. 

     Elias har i följande exempel fått en anmärkning som berör ordföljden i en bisats: 

“Jag fick en inblick hur mycket pengar spelar roll i världen.” (Exempel 30). 
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Om bisatsen plockas ut ur meningen återstår “hur mycket pengar spelar roll i världen.” I det 

här fallet blir bisatsens subjekt pengar och bisatsinledaren hur mycket. Det skribenten 

sannolikt vill förmedla är sin insikt om hur stor roll pengar spelar i världen. Dock har Gustav 

synpunkter på ordföljden, vilket han har visat genom att stryka under ordet roll och rita en pil 

till mellanrummet mellan mycket och pengar. Ordvalet mycket har han också uppmärksammat 

genom att ha satt ordet inom parentes och skrivit stor ovanför. Liknande anmärkningar, där 

läraren anser att olika satsdelar hamnat på fel plats men utan att ändra betydelsen avsevärt, 

kan spåras hos elever inom samtliga betygsnivåer, men är något mer frekventa för dem som 

fått E, C eller B i helhetsbetyg. 

     I Dianas text har Gustav anmärkt på ett syftningsfel, som han anser beror på ordföljden. I 

följande mening har han ansett det otydligt vad skribenten syftar på när hon har placerat de 

objekten i olika ändar av meningen: 

“Åka och titta på Frihetsgudinnan skulle vi och Niagarafallen.” (Exempel 31). 

Gustav har här strukit under de båda kursiverade orden och ritat en pil till mellanrummet efter 

Frihetsgudinnan: troligtvis för att markera att de båda objekten tydligare bör höra ihop för att 

syftningen ska bli mer tydlig. Anmärkningar för liknande påstådda syftningsfel, som en 

konsekvens av ordföljden, förekommer inte i de båda E-texterna och inte heller i A-texterna. 

Däremot återkommer liknande markeringar ofta i D- och C-texter och en gång i en B-text 

(som berörs i exempel 33). 

     En annan typ av anmärkning som återkommer i vissa elevtexter, och som här demonstreras 

i Conrads uppsats, är när Gustav uppmärksammat att ordföljden i en huvudsats har artat sig på 

så vis att de följer positionsschemats regler för bisatser: 

“Där jag ensam kan känna och bestämma intrycket av de små sakerna i vår vardagliga omgivning [...]” 

(Exempel 32). 

Gustav har strukit under ordet kan för att sedan ritat en pil till mellanrummet mellan Där och 

jag, vilket signalerar att läraren önskar behålla den fullständiga meningen, men ändra 

ordföljden så att den passar för de regler som gäller för huvudsatser. Semantiken påverkas 

alltså inte avsevärt i det här fallet. Typer av detta slag förekommer, genomsnittligt, i ungefär 

samma mängd i E- C- och B-texter. Bland de eleverna med A och D i helhetsbetyg 

förekommer endast en respektive två anmärkningar. 

     I följande exempel i Björns text syns, likt i Dianas exempel, hur Gustav har anmärkt på ett 

syftningsfel som beror på meningens ordföljd: 

“Det var ett litet hus i skogen med pool på 60 kvadratmeter.” (Exempel 33). 

 37 



 
 

Här har Gustav strukit under 60 kvadratmeter och därifrån ritat en pil till mellanrummet 

mellan hus och i. I marginalen har han skrivit ”Du menar väl att huset är 60 kvm?”. Tack vare 

den frågan som Gustav ställer till sin elev i marginalen blir det mycket enkelt att se att han 

efterfrågan tydligare syftning. Av den anledningen är exemplet att betrakta som semantiskt. 

     De få anmärkningar inom den berörda kategorin som elever på A-nivå har fått liknar i 

mångt och mycket de exempel som nämnts ovan. August får dock en något annorlunda 

anmärkning i följande exempel: 

“Med fångsten gick jag tillbaka till mitt läger, startade åter elden igen och rensade fisken.” (Exempel 34). 

Skribenten har här placerat adverbialet på båda sidor om objektet elden. Gustav har reagerat 

på detta och efterfrågat att åter och igen borde ha skrivits ihop och placerats före elden. Han 

har noterat det genom att ha ritat en båge mellan de båda kursiverade orden, där ena änden av 

bågen (vid ordet åter) är illustrerad som en pil. Exemplet är tämligen unikt i sitt slag och blir 

därför svår att kategorisera, men det är i alla fall tydligt att Gustav har anmärkt på att olika 

satsdelar, enligt honom, har hamnat på fel positioner enligt den rekommenderade ordföljden 

(dock utan att förståelsen av satsen har påverkats). 

     Det kan sammanfattningsvis konstateras att det är svårt att dra tydliga kopplingar mellan 

hög- och lågpresterande när det kommer till olika typer av anmärkningar på meningsbyggnad. 

Som exemplen ovan demonstrerat förekommer exempelvis påstådda syftningsfel, som en 

konsekvens av ordföljden, extra frekvent hos D- och C-texter, men inte alls hos elever med E 

eller A i betyg. Därför är det svårt att se ett mönster mellan hög- och lågpresterande elever för 

den typen. Detsamma kan också sägas om övriga typer. Däremot går det utifrån diagram 5 att 

se att den samlade mängden anmärkningar på meningsbyggnader har en korrelation mellan att 

ha erhållit ett högt betyg och inte ha fått så många anmärkningar av läraren (även om antalet 

anmärkningar ökar en aning från E till D, sjunker sedan antalet stadigt). Med andra ord finns 

det en korrelation mellan att erhålla ett av de högsta betygen och få färre anmärkningar för 

meningsbyggnad.  
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4.3.2 Årskurs 3 

 
Diagram 6: Anmärkningar på meningsbyggnad, årskurs 3. 

I diagrammet ovan syns medelvärdet för meningsbyggnader som Ulrika anmärkt på i texterna, 

kopplat till helhetsbetyget, som skrevs av elever i årskurs 3. De exakta genomsnittliga värdena 

för de olika betygen i ordningsföljden E–A är: 5, 5,25, 3, 3 och 1,4. Diagrammet visar en 

marginell ökning mellan betygen E och D, sedan en markant nedgång mellan D-C för att 

därefter ligga relativt jämnt i intervallet C-B. Därefter sker en tydlig nedgång i antalet 

anmärkningar på meningsbyggnad mellan B och A. 

     Ulrikas anmärkningar på meningsbyggnader är dels tydligt utskrivet vad hon åsyftar 

genom markörer, dels använder hon sig av pilar vilket tydliggör vilka ord hon anser stå på fel 

position. Av den anledningen är hennes anmärkningar ofta mycket enkla att tolka.  

     Hennes första anmärkning i Eriks text som rör meningsbyggnad, som på ett bra sätt 

demonstrerar vilken typ läraren ofta har anmärkt på, syns i följande exempel: 

“Det är lätt att följa mellan pojkens tankar och mannens.” (Exempel 35). 

Här har läraren ringat in ordet tankar och gjort en pil till slutet av meningen och skrivit 

“MB”5 i marginalen. Eftersom objektet tankar påverkar både pojken och mannen bör det 

hellre, enligt Ulrikas anmärkning, stå på ett annat ställe i satsen för att inte påverka 

betydelsen. 

     De elever som fått betyget D har till stor del fått anmärkningar på liknande fenomen som 

E-eleven, dock med vissa skillnader. David har skrivit följande mening: 

“På sida 6 Kall beskriver sin syn på livet [...].” (Exempel 36) 

I det här exemplet, som väl illustrerar anmärkningarna på de elever som fått betyget D, är det 

Kall och beskriver som Ulrika anser vara på fel plats i satsen. Det framgår eftersom hon gjort 

två pilar i en båge över båda orden och skrivit “MB” i marginalen. Eftersom På sida 6 är 

fundamentet bör det, enligt positionsschemat och Ulrika, efterföljas av ett finit verb och 

5 MB står i samtliga fall för ”meningsbyggnad”. 
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därefter av ett subjekt. Som det står nu efterföljs det av subjektet Kall och det finita verbet 

beskriver. 

     Denise har skrivit följande mening: 

“Likgiltighet skulle temat även kunna beskrivas som, [...].”. (Exempel 37) 

Ulrika har strukit ett streck under första ordet och skrivit “MB, syft” i marginalen. Det som 

läraren verkar reagera på är att skribenten använt objekt Likgiltighet på fel ställe, vilket enligt 

henne också kan leda till syftningsfel. 

     Carl skriver i följande mening: 

“Det är vid det tillfället vändpunkten uppkommer.” (Exempel 38) 

Ulrika har dragit ett streck över Det är och ringat in vändpunkten uppkommer och gjort en pil 

till början av meningen och skrivit “MB, stil”. Skribenten är vid den här typen av 

meningsbyggnad tvungen att använda dubbla pronomen vilket hon anser drar ner stilnivån. 

Som meningen står är Det fundament/subjekt, är finit verb, vid det tillfället adverbial. Sedan 

finns det ett dolt som, vilket är bisatsinledare, vändpunkten blir subjekt och uppkommer finit 

verb. Med andra ord är inte Carl satsgrammatiskt fel ute, men Ulrika anser att 

meningsbyggnaden gör att stilnivån sänks.  

     I Benjamins text återfinns denna sats: 

“[...] och försökte tre gånger ta sitt liv”. (Exempel 39) 

Den påstådda problematiken verkar främst röra placeringen av passagerna tre gånger och ta 

sitt liv, eftersom läraren ringat in tre gånger och dragit en pil till slutet av satsen. De hamnar 

visserligen på fel plats i positionsschemat, men påverkar inte förståelsen av texten.  

     Alice har i följande exempel fått en anmärkning på en meningsbyggnad: 

“Hon skriver ofta långa meningar med många kommatecken, vilket ökar bokens tempo” (Exempel 40). 

Den påstådda problematiken är i satsen vilket ökar bokens tempo. Det framgår eftersom 

läraren anmärkt på meningen och skrivit “MB, ökar verkligen boken sitt tempo?” i 

marginalen. Med den kommentaren anser alltså läraren att det är boken som ökar tempot 

istället för att tempot i boken ökar och anser därför att det blir ett syftningsfel. 

     Sammanfattningsvis är en övervägande majoritet av anmärkningarna för meningsbyggnad 

i E-texten syftningsfel som enligt läraren kan påverka betydelsen av texten, alltså semantik. 

Även D-texterna innehåller sådana anmärkningar men det är ungefär lika många 

anmärkningar där Ulrika menar att flytet, alltså stilen, är tveksam. C-texterna har främst fått 

anmärkningar där meningar anses vara onödigt tillkrånglade, exempelvis att eleverna 
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omotiverat delar upp meningar i huvudsatser och bisatser. Detsamma gäller eleven som fick 

B. Eleverna som fick betyget A har överlag inte alls fått många anmärkningar på 

meningsbyggnad. De få som finns är när läraren bedömer att syftningen kan påverkas om man 

inte är uppmärksam. Således är det svårt att finna en stark korrelation mellan en viss typ och 

ett betyg. Det finns dock en stark korrelation att få många anmärkningar och att få ett E eller 

D.  

4.4 Satsradning 

Satsradningar är måhända inte den mest omtalade debatten gällande språkriktighet och det är 

möjligt att det inte är så många i Sverige som vet vad det innebär. Detta till trots har Gustav 

som rättat texterna för eleverna i årskurs 1 hittat satsradningar hos eleverna oavsett vilket 

betyg de erhållit. I årskurs 3 förekommer anmärkningar i betydligt färre elevtexter, men det 

förekommer även där.  

4.4.1 Årskurs 1 

 
Diagram 7: Anmärkningar på satsradningar, årskurs 1. 

Ovan syns den genomsnittliga mängden förekomster av anmärkningar på satsradningar hos 

eleverna i årskurs 1. De exakta värdena som går att tyda ur staplarna är (E–A): 1, 0,8, 1,4, 

0,25 och 0,4. I det här fallet är den genomsnittliga mängden anmärkningar flest hos eleverna 

med betyget C, även om de inte är avsevärt många fler än hos de elever med E helhetsbetyg. 

Den stora förändringen äger rum mellan betygen C och B där antalet sjunker till en relativt låg 

nivå, för att sedan öka marginellt till betyget A. Det framgår tydligt i diagrammet att B och A 

får ett betydligt lägre genomsnittsvärde rörande antalet anmärkningar på satsradningar än de 

övriga betygen. 

     De satsradningar som Gustav har anmärkt på består i huvudsak av två typer: dels en som 

innehåller kommatecken som skiljetecken mellan två satser, dels en som inte innehåller något 
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skiljetecken. I följande exempel har Gustav reagerat på vad som, utifrån hans anmärkning i 

Emmanuels text, är en satsradning där kommatecken har använts som skiljetecken: 

“Huvudpersonen var en tånårig [sic!] tjej som heter Jenna, Jenna har även en mamma som har cancer.” 

(Exempel 41). 

Gustavs anmärkning syns här genom att han har placerat en punkt direkt efter kommatecknet, 

varpå han strukit det kursiverade Jenna och strax ovanför skrivit Hon. Med punkten och 

användandet av stor bokstav i pronomenet Hon har han tydligt visat att meningen i exemplet 

bör vara uppdelad i två meningar. Den här typen av satsradningsanmärkningar, där 

skribenterna genom användandet av kommatecken försöker att avgränsa satser, där läraren 

snarare anser det vara lämpligare med en punkt, är den typ som överlägset dominerar inom 

samtliga betygsnivåer. Det är också den enda typ som överhuvudtaget förekommer i B- och 

A-texterna.  

    Den typ av anmärkningar på satsradning som syns i Douglas text är av den typ där 

kommatecken inte har använts som skiljetecken. I följande mening går det att se hur 

skribenten har bundit samman två satser i en och samma mening: 

“Boken är inte bara bra för att lära sig saker den är också underhållande.” (Exempel 42). 

Här syns det hur Gustav har reagerat på pronomenet den som syns mitt i meningen, eftersom 

han genom sin anmärkning har visat att det vore lämpligare att stryka det berörda ordet för att 

ersätta det med konjunktionen utan. Anmärkningen på Douglas satsradning ser därför något 

annorlunda ut än den för Emmanuel, eftersom han i det här fallet har velat att Douglas ska 

länka samman de båda satserna istället för att avgränsa dem. Den berörda typen, där 

kommatecken inte används för att dela upp satserna, förekommer hos eleverna med betygen 

E, D och C, men inte hos B- eller A-eleverna. 

     En anmärkning som syns i Charlottes text är av samma typ som Emmanuels eftersom hon 

också har använts sig av kommatecken som skiljetecken mellan de satser där Gustav ansåg att 

det borde vara punkt, vilket syns i följande exempel: 

“Boken är inte lik någon annan bok som jag läst, man kan dock koppla [sic!] boken ‘Ondskan’ [...].” 

(Exempel 43). 

Korrigeringen från Gustavs sida ser i det här fallet likadant ut som exempel 41 visade, 

förutom att pronomenet man inte har bytts ut. 

     De satsradningar som begås på B- och A-nivå är av samma typ som i exempel 41 och 43. 

Gustavs anmärkningar på problemen ser alla likadana ut, varför det heller inte finns större 

anledning att se närmare på de exemplen. 

 42 



 
 

     Det går sammanfattningsvis att se ett tydligt mönster mellan vilka två typer av 

satsradningar som används hos elever med olika betyg: att inte avgränsa satser genom att 

använda kommatecken, förekommer endast hos elever inom betygsintervallet E–C. Den 

genomsnittliga mängden satsradningar visar att elever med betyget C i genomsnitt får fler 

anmärkningar än elever med E eller D i helhetsbetyg. Däremot utmärker sig eleverna med B 

och A genom att få avsevärt färre anmärkningar än de övriga eleverna, även om mängden 

satsradningar ökar en aning från B till A. Det går alltså även ur den aspekten att konstatera att 

det finns en viss korrelation mellan att ett lågt antal anmärkningar på satsradningar och att ha 

fått ett högre betyg, dock inte lika tydligt som i många andra kategorier. 

4.4.2 Årskurs 3 

 
Diagram 8: Anmärkningar på satsradningar, årskurs 3. 

I diagrammet ovan syns medelvärdet för antalet anmärkningar på satsradningar, kopplat till 

lärarens helhetsbedömning, i årskurs 3. De exakta genomsnittliga värdena för de olika 

betygen (E–A): 0, 3, 1,7, 2 och 0. Eleven som fick betyget E fick ingen anmärkning på någon 

satsradning, vilket inte heller A-eleverna fick. Flest anmärkningar fick de som erhöll betyget 

D, sedan sjönk antalet för de som fick C. Eleven som erhöll betyget B fick fler anmärkningar 

än den genomsnittliga C-eleven. 

     Samtliga anmärkningar som Ulrika har gjort ser likadana ut. Hon har strukit under det sista 

ordet innan kommatecknet, kommatecknet och första ordet efter kommatecknet och skrivit 

“SR”6 i marginalen. 

     David fick två anmärkningar på satsradningar och båda är identiska. Han använder 

kommatecken istället för punkt när den sista satsen, enligt Ulrika, kan stå självständigt, vilket 

syns i följande exempel: 

“Den runda karaktären i boken är huvudpersonen Kall eftersom han är den enda karaktären med flera 

olika egenskaper som vi får ta del av, han är även den karaktären som förändras och växer under 

berättelsens gång.” (Exempel 44). 

6 ”SR” står alltid för ”satsradning” 
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     Denise respektive Daniel gör på samma sätt i följande två exempel: 

“Marie har också en platt karaktär på så sätt att han bara är kärleksfull, hon blir aldrig arg och ifrågasätter 

aldrig Meursault.” (Exempel 45), 

“Boye är inte bara känd för modernistiska romaner, hon skrev bland annat diktsamlingar och noveller.” 

(Exempel 46). 

Båda anmärkningarna är i stort sett identiska eftersom ett personligt pronomen (subjekt) och 

ett predikat efterföljer kommatecknet. Det signalerar att det är en fullständig sats som kommer 

efter kommatecknet, vilket Ulrika också har markerat genom sin understrykning av de 

kursiverade orden, följt av ”SR” i marginalen. 

    Av de tre elever som fick betyget C var det enbart Cecilia som fick anmärkningar på 

satsradningar. Hennes typ var identisk med dem som gjordes av eleverna som fick betyget D, 

vilket syns i följande exempel: 

“Man skulle kunna likna K. med en psykopats, såsom till exempel att han inte tar på sig något ansvar för 

sin pågående process, han resonerar alltid att det inte är hans fel.” (Exempel 47). 

Meningen innehåller även andra anmärkningar på skribentens språkbehandling. Cecilia väljer, 

på samma sätt som eleverna som fick D, att använda kommatecken och sedan ett personligt 

pronomen (subjekt) och ett predikat, vilket indikerar att satsen kan stå självständigt: något 

Ulrika verkar ha gett uttryck för i sin anmärkning. 

     Även Benjamin får samma typ av anmärkning som övriga skribenter i det här avsnittet, 

vilket ses i följande exempel: 

“En filosofisk referens är den oundvikliga döden som ingen varelse kommer under [sic!], han framställer 

döden som en fortsatt möjlighet till liv.” (Exempel 48) 

     Sammanfattningsvis kan det konstateras att alla anmärkningar på satsradningar i det 

närmaste är identiska och att eleverna som fick betygen E och A inte fick en enda anmärkning 

i den här kategorin. Eftersom antalet anmärkningar är tämligen lika mellan betygen D–B för 

årskurs 3 är det svårt att dra tydliga slutsatser om en eventuell korrelation mellan mängden 

anmärkningar på satsradningar och betyg. 

4.5 Särskrivning 

En het debatt om särskrivningars vara eller icke-vara i det svenska språket har under en tid 

rasat. Många visar starkt engagemang i frågan och torde hävda att svenska språket numera är 

fyllt med särskrivningar. I det här avsnittet utreds hur verkligheten förhåller sig i de 
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undersökta klasserna och vilka kopplingar som går att finna mellan elevernas helhetsbetyg 

och det språkliga fenomenet i fråga. 

4.5.1 Årskurs 1 

 
Diagram 9: Anmärkningar på särskrivningar, årskurs 1. 

Ovanstående diagram visar den genomsnittliga mängd anmärkningar på särskrivningar hos 

eleverna i årskurs 1. De exakta värdena för de olika staplarna är (E–A): 4,5, 1,5, 0,9, 0,8 och 

0. Det värde som utmärker sig särskilt som högt bland samtliga övriga är det för betyget E 

(beakta återigen det tunnare urvalet för denna betygsnivå). Värdet för betyget D sjunker sedan 

till en nivå som motsvarar ungefär en tredjedel av värdet för betyget E. För betyget C sjunker 

värdet ytterligare, för att sedan bara minska ytterst marginellt till betyget B. Hos eleverna som 

blivit bedömda med betyget A fanns inga anmärkningar på särskrivningar att finna. 

     De anmärkningar som förekommer i årskurs 1-elevernas texter är i huvudsak på två typer: i 

den ena förekommer ett foge-s i gränsen mellan de båda orden och i den andra typen 

förekommer det inte. Den förstnämnda förekommer endast i Emmanuels text, vilket syns i 

följande exempel: 

“[...] ifall hon tog bort alkoholen, och undvek kärleks relationer.” (Exempel 49). 

Gustavs anmärkning, på vad han anser vara en särskrivning, syns genom att han har ritat en 

båge mellan de båda orden, som för att binda dem samman. Eftersom Emmanuel är ensam 

bland de undersökta eleverna om att få anmärkningar på särskrivningar som innehåller ett 

foge-s (vilket är en markör för att ord ska skrivas ihop), förekommer därför inga andra sådana 

särskrivningar hos elever inom de övriga betygen. 

     I Douglas text syns det hur en anmärkning på den andra typen av särskrivningar (utan 

foge-s) gör sig tydlig: 

“[...] då det kändes som boken var väldigt ihop tryckt.” (Exempel 50). 

 45 



 
 

Gustav har i det här fallet på samma vis som i föregående exempel anmärkt på särskrivningen 

genom att ha ritat en båge mellan de två berörda orden. Särskrivningar av den här typen är 

den typ som förekommer inom de övriga samtliga betygskategorierna. 

    Särskrivningar i de hittills oberörda betygsnivåerna C och B lämnar föga mycket att 

analysera, eftersom de är av samma typ som exempel 50 redan har demonstrerat. 

Anmärkningarna från Gustav består i de övriga fallen av en båge mellan de båda orden, enligt 

samma manér som exemplen demonstrerat. Några av dessa anmärkningar som går att finna 

berör särskrivningarna sevärd heter, runt om och där efter. 

     Sammanfattningsvis är de flesta särskrivningarna av samma typ. Det som sticker ut när de 

båda typerna av särskrivningar analyseras är att särskrivna ord innehållandes foge-s endast 

förekommer på E-nivå. Det är även värt att påpeka att eleverna som fick betyget A inte fått 

någon anmärkning gällande särskrivningar och att den genomsnittliga mängden anmärkningar 

är mycket låg inom samtliga betygsnivåer förutom för E. Det finns alltså en stark korrelation 

mellan att få desto fler anmärkningar på särskrivningar och samtidigt erhålla ett lägre betyg.  

4.5.2 Årskurs 3 

 
Diagram 10: Anmärkningar på särskrivningar, årskurs 3. 

I diagrammet ovan syns medelvärdet för antalet anmärkningar på särskrivningar, kopplat till 

lärarens helhetsbedömning, som skrevs av eleverna i årskurs 3. De exakta genomsnittliga 

värdena för de olika betygen är (E–A): 4, 0,75, 0, 0 och 0. Eleverna som fick helhetsbetyget 

C, B och A fick alltså inga anmärkningar. Flest fick eleven som fick betyget E, sedan sjönk 

antalet kraftigt för dem som fick D i betyg. Dock bör det beaktas att det bara är totalt två 

elever som fått anmärkningar på särskrivningar. 

     Läraren har i samtliga fall ritat ett bindestreck mellan de ord hon ansett ska vara särskrivna 

och skrivit “skriv ihop” i marginalen.  

     De flesta eleverna i årskurs 3 verkar ha bra koll på att undvika särskrivningar. Endast två 

av 14 har fått anmärkningar men de har fått det ett flertal gånger. Erik fick anmärkningar på 

två exakt likadana särskrivningar, vilket syns i följande två exempel: 
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“Även fast pojken vet om att mannen inte har fiske lycka.” (Exempel 51), 

“Berättelsens grund är inledningen där berättaren beskriver hur mannens fiske lycka försvunnit.” 

(Exempel 52). 

Exempel 51 innehåller, enligt Ulrika, bland annat tveksamma ordval, men nu åsyftas 

särskrivningen fiske lycka. Eftersom sammansättningsprosodin tyder på att det bör vara ett ord 

och att huvudordet är fiske, vilket inte kan böjas, bör det enligt svenska skriftregler skrivas 

ihop, vilket Ulrika också verkar ha syftat på. Den typen av särskrivning påverkar inte 

betydelsen av texten men Ulrika anser inte att det hör hemma i den här typen av texter. 

     Daniel får anmärkningar på två särskrivningar i följande exempel som kan påverka 

förståelsen av texten om läsaren inte är uppmärksam, dock går det att diskutera hur sannolikt 

det egentligen är: 

“Något att notera är att K. inte träffar någon annan i boken som har en direkt negativ attityd gentemot 

denna rätt organisation, vilket påvisar att allmänheten har någon sort av tro i den, till skillnad från vad 

man som läsare [...]” (Exempel 53),  

“Han har en egen litterär stil som många framgång rika författare har svårt att uppnå och framställer sina 

motiv på ett genialiskt sätt.” (Exempel 54) 

Det finns, förutom särskrivningarna, ytterligare anmärkningar i båda meningarna men det 

lämnas därhän i detta avsnitt. Det mest iögonfallande i dessa exempel är att det saknas 

fogemorfem för båda orden, i det här fallet ett foge-s. I dess sammanhang är det givetvis mest 

troligt att orden ska skrivas ihop, men det går även att tolka in att skribenten inte har vägt in 

andra språkliga aspekter. Eftersom Ulrika endast har uppmärksammat själva särskrivningar 

går det inte att med fullständig säkerhet säga att hon endast anser att de är av stilistisk art, 

även om det förefaller mest troligt.  

     Sammanfattningsvis är det inte många elever som fått anmärkningar i texterna för att ha 

särskrivit. Eleverna som fått betygen C, B och A har inte fått en enda. Skillnaden mellan 

betygen E och D är att eleverna som fått D gjort särskrivningar där det bör förekomma 

fogemorfem, medan E-eleven inte har gjort det. I den genomsnittliga mängden anmärkningar 

på särskrivningar, förtäljer diagrammet att särskrivningar av någon typ endast förekommer 

hos elever med de två lägsta betygen. Således finns där en stark korrelation mellan att inte få 

någon anmärkning på särskrivningar och erhålla ett C, B eller A och en stark korrelation att få 

många anmärkningar och få det lägsta betyget. 
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4.6. Pronomen 

I det här avsnittet kommer anmärkningar på olika typer av pronomen att presenteras. Lärarna 

har anmärkt på relativt många olika typer av pronomen, exempelvis har Gustav anmärkt 

mycket på bruket av dom, de och dem medan Ulrika har anmärkt på reflexiva pronomen.  

4.6.1 Årskurs 1 

 
Diagram 11: Anmärkningar på pronomen, årskurs 1. 

Diagrammet ovan visar den genomsnittliga mängden anmärkningar på pronomen för eleverna 

i årskurs 1. De exakta värdena för de olika betygen är som följer (E–A): 5, 4,2, 0,9, 0,8 och 

0,3. Som diagrammet visar är betyget E det betyg som toppar den genomsnittliga mängden 

pronomenanmärkningar. Värdet från betyget E till D sjunker marginellt för att sedan sjunka 

drastiskt ner till C. Mellan betyget C och B ligger värdet konstant. Mellan betyget B och A 

dyker värdet ytterligare och lägger sig på en ytterst låg nivå. 

     Anmärkningar i Emmanuels text, kan delas in i två typer där Gustav anser att det dels 

saknas ett pronomen, dels att det har blivit fel subjekts- eller objektsform. Flest anmärkningar 

förekommer på den förstnämnda typen. Båda typerna förekommer dock i exemplets andra 

mening: 

“Man tröttnar inte på att läsa boken eftersom det händer något hela tin och kommer fram hintar. __ Skulle 

hellre föredra att honom sänkte tempot istället för att höja det.” (Exempel 55). 

Som den tomma rutan illustrerar saknas det enligt Gustav ett pronomen där. Han har där fogat 

in pronomenet Jag. Den andra anmärkningen i Emmanuels text är när han omnämner 

författaren i objektsformen honom, vilket läraren har anmärkt på genom att stryka ordet och 

skrivit han ovanför. Den genomsnittliga mängden anmärkningar på avsaknad av pronomen är 

något fler hos E-eleverna, men skiljer sig annars inte nämnvärt mellan olika betygsnivåer, 

förutom för betyget A där det inte förekommer alls. Vad gäller anmärkningar som berör 

användning av subjekt- eller objektsform (undantaget de/dem) förekommer det endast två 

gånger hos E-eleverna och två gånger hos B-eleverna. 

0
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     Elias, med betyget E, får flertalet anmärkningar som berör pronomen de och dem. På 

sammanlagt sex ställen, vilket är samtliga där pronomenet förekommer, används den 

talspråkliga typen dom, vilket Gustav har reagerat på varje gång den förekommer. Det syns 

tydligt i följande exempel: 

“Familjen har det bra och att utvandra över Atlanten hade varit överdrift för dom.” (Exempel 56). 

I det berörda exemplet står dom i objektsposition. Gustav visar att det istället bör vara 

objektsformen dem som ska stå där genom att ha strukit det berörda ordet och skrivit dit dem 

ovanför. Han har också längst ner på sidan i Elias uppsats valt att skriva: “Tänk på: De–dem”. 

Anmärkningar på den talspråkliga typen dom dominerar kraftigt hos elever med E i 

helhetsbetyg, men förekommer även hos D-eleverna. 

     Samma tendens, att endast använda den talspråkliga typen dom, visar också Daniella. I 

följande exempel, som täcker två meningar, återfinns två sådana anmärkningar: 

“Prata i mun på dom andra i klassen, stöka runt och ta plats. Lärarna uppskattar inte detta och det visar 

dom genom utskällningar [...]” (Exempel 57). 

På båda dessa ställen har läraren gått in och strukit de berörda orden och skrivit de ovanför. 

     En annan typ av pronomenanmärkning, som dock förekommer i ytterst sparsam mängd, 

syns i Dags text: 

“Så det är bäst att ge sin själv möjligheten att förändras och utvecklas.” (Exempel 58). 

Sin är ett reflexivt pronomen och dess funktion är att syfta tillbaka på och ersätta ett subjekt i 

samma sats. Den formen av pronomen är lik ett possessivt eftersom det signalerar ägande, 

precis som min. I det berörda exemplet ges dock inte intrycket av att subjektet är ämnat att 

uttrycka något sådant, vilket läraren också har uppmärksammat genom att stryka det berörda 

ordet och ovanför skrivit sig. Anmärkningar som berör den här typen av pronomen är som 

tidigare nämnts sällsynta, men återfinns i detta exempel och på ytterligare ett par ställen hos  

ett par C-elever. 

     Ett annat exempel på hur en anmärkning för utelämnande av pronomen, liknande det i 

exempel 55, kan te sig syns i denna anmärkning från Claras text: 

“Båten ___ började läcka gick inte att köra”. (Exempel 59). 

Läraren har i sina markeringar fogat in det relativa pronomenet som. Det blir därför i 

sammanhanget tämligen tydligt att Gustav anser anmärkningen vara av semantisk art.  

     Den vanligaste anmärkningen, gällande pronomenet de/dem, i C-texterna är att Gustav har 

anmärkt på att eleverna skrivit dem när det bör stå de. Det syns i Claras text: 
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“Trots att Casper vägrade så tvingade jag på honom en av dem självlysande västarna.” (Exempel 60). 

Lärarens har strukit dem och skrivit de ovanför. De B-elever som fått anmärkningar på 

pronomenet de/dem är av samma typ som Clara ovan har exemplifierat och Gustav har där 

anmärkt på samma sätt. 

     De anmärkningar för eleverna med betyget B består antingen i utelämnande av pronomen 

eller också påpekanden som berör subjekts- eller objektsform, vilket redan har exemplifierats. 

De anmärkningar som B-eleverna har fått är i det närmaste identiska med exempel 55 och 60. 

Lärarens anmärkningar förekommer då enligt de principer som redan har angetts. 

     Det är bara en elev, Anna, på betyget A som fått anmärkningar som berör pronomen, varav 

ett av dem syns i följande exempel: 

“Det som skiljer mitt äventyr från deras är att vi inte ska segla en primitiv flotte utan en modern 

katamaran.” (Exempel 61). 

Den här meningen är inte felaktig och det ser ut att vara rätt form av pronomen, alltså ett 

possessivt. Problemet verkar enligt utifrån Gustavs anmärkning vara att skribenten hänvisar 

till äventyraren Thor Heyerdahl (alltså endast en person), som figurerar i meningen som 

föregår exemplet, men där skribenten istället alltså använder pronomenet deras, som anger 

plural. Läraren har i detta fall strukit deras och ovanför skrivit hans. Anna är den enda elev 

som fått en anmärkning som berör användning av singularis- och pluralform. 

     Sammanfattningsvis återfinns endast enstaka fall av de typer av pronomen som inte berör 

de/dem. Därför är det svårt att se tydliga tendenser hur hög- respektive lågpresterande elever 

presterar inom de typerna som inte berör de/dem. Där det om möjligt går att se en något svag 

koppling mellan en typ och betyg torde i så fall vara när det gäller anmärkningar för 

utelämnande av pronomen, som proportionerligt var flest hos E-eleverna. Desto mer tydligt är 

det emellertid med pronomenet de/dem där det tydligt går att se att de elever som fått betyget 

E kontinuerligt får anmärkningar för den talspråkliga formen dom. För elever med D, C eller 

B i betyg (i synnerhet hos elever med D) förekommer främst anmärkningar på vad Gustav 

anser vara grammatiskt olämplig användning av antingen de eller dem, där överanvändning av 

dem kraftigt dominerar. Den genomsnittliga mängden anmärkningar på pronomen, för 

samtliga typer, visar dock på en stark korrelation mellan att få anmärkningar på pronomen och 

att få ett lägre betyg. 
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4.6.2 Årskurs 3 

 
Diagram 12: Anmärkningar på pronomen, årskurs 3. 

I diagrammet ovan syns medelvärdet för antalet läraranmärkningar för pronomen, kopplat till 

lärarens helhetsbedömning, som skrevs av elever i årskurs 3. De exakta genomsnittliga 

värdena för de olika betygen är (E–A): 3, 2,5, 0, 1 och 0. Eleverna som fick helhetsbetyget C 

fick inga anmärkningar som rörde pronomen, vilket även gäller dem som fick A. Flest 

anmärkningar för pronomen fick eleven som erhöll betyget E, sedan sjönk antalet för de 

elever som fick D. Eleven som erhöll betyget B fick betydligt färre än den genomsnittliga D-

eleven. Dock bör det beaktas att båda betygen E och B endast representeras av en respektive 

elev. 

    Erik fick totalt tre anmärkningar på pronomen. Det första återfinns i följande exempel: 

“Berättelsen når sitt klimax när Mannen äntligen fångar fisken och dödar honom.” (Exempel 62). 

Läraren har anmärkt på honom och skrivit den ovanför och “pron”7 i marginalen. Erik 

använder ett maskulint personligt pronomen i objektsform. Det ser ut att vara alldeles korrekt, 

vilket kan ge upphov till viss förvirring varför läraren anmärkt. Men troligtvis handlar det om 

att det aldrig nämns vilket kön fisken har i boken. Därför vill troligtvis Ulrika att Erik skulle 

ha använt ett könsneutralt pronomen, med tanke på markören ”pron”. Eriks andra anmärkning 

återfinns här: 

“Det finns bara två saker som beskrivs ska vara ett hinder för Santiago att fånga fisken, och det är sig 

själv men även miljöförändringar.” (Exempel 63). 

Här har läraren anmärkt på liknande sätt som i exempel 62 där Erik skrev honom istället för 

den. Även här används ett substantiviskt reflexivt pronomen, sig, som syftar tillbaka på 

subjektet Santiago. Problemet, som läraren troligtvis uppfattar det som, är att sig står i en ny 

huvudsats och bör därför stå i subjektsform. Meningen innehåller även fler anmärkningar, till 

exempel på okoncentrerad text och ordval. 

7 ”Pron” betyder i samtliga fall ”pronomen”. 
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     Denise är den elev som dragit upp snittet på pronomenanmärkningar för dem som fått 

helhetsbetyget D. Hon står för fem av totalt tio anmärkningar och får precis som Erik 

anmärkningar för reflexiva pronomen. Tre av dessa återfinns i samma stycke: 

Han blir vän med hans granne som är en brottsling, vänskapen med grannen leder till att mannen mördar en 

utländsk man som hade en konflikt med grannen. En rättegång börjar och mannen ångrar inte hans brott. 

Rättegången leder till att mannen döms till döden på grund av hans okänslighet. (Exempel 64)  

Ulrika har strukit över samtliga ord som är kursiverade och skrivit antingen sin eller sina. I 

marginalen står det “reflexiva pronomen, prata med mig”. Stycket innehåller andra 

markeringar utöver de som rör pronomen, men det behandlas inte här. Att använda pronomen 

på det här viset kan, förutom att dra ner stilnivån, försvåra betydelsen av texten. 

     Daniel, som är den enda elev i årskurs 3 att få anmärkningar på pronomenet de/dem, får i 

följande två exempel totalt tre anmärkningar på de och dem, varav alla ser likadana ut: 

“När till exempel Willem och Franz ska bestraffas uttalar dem att deras jobb endast ger mat på bordet (om 

detta är sant kan dock ifrågasättas då det inte framkommer om dem ljuger eller inte).” (Exempel 65), 

“Trots att Josef endast lämnade in ett mindre klagomål blir dem straffade hårt av systemet de arbetar för, 

vilket man som läsare onekligen tycker är orättvist.” (Exempel 66). 

Båda meningarna innehåller även anmärkningar på tveksamma ordval och okoncentrerad text, 

men i det här exemplet behandlas endast anmärkningar av pronomenet de/dem. I samtliga 

kursiverade fall används objektsformen när det ser ut att vara subjektsformen som skribenten 

är ute efter. I exempel 65 är det i båda fallen subjekten Willem och Franz som åsyftas och 

således bör de enligt Ulrika inte benämnas som objekt, vilket hon har uppmärksammat genom 

att stryka bokstaven m. I nästa exempel skriver skribenten om vilka som blir straffade, alltså 

subjektet, men använder objektsformen dem, vilket Ulrika har uppmärksammat på samma vis. 

    Benjamin får en anmärkning som påminner om Denises exempel, men verkar enligt Ulrika 

mest vara problematisk ur ett rent stilistisk perspektiv: 

“Han pratar mest med Manolin och reflekterar även över livet med Manolin.” (Exempel 67). 

Den andra användningen av Manolin är noterat av läraren och ersatt med honom och “pron, 

uppr” i marginalen. Att använda Manolin den andra gången behöver inte vara fel enligt 

rådande språknormer men uppfattas av Ulrika som onödigt upprepande och därför också som 

låg stilnivå. 

     Sammanfattningsvis har Ulrika reagerat starkt på reflexiva pronomen som hon har ansett 

inte har använts korrekt. Det är svårt att se tydliga tendenser gällande den genomsnittliga 

mängden anmärkningar rörande de/dem som förekommer, eftersom anmärkningarna bara 
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återfinns i en text och således bara på ett betyg. Det enda som går att konstatera är att 

anmärkningarna endast återfinns i ett av de lägre betygen. Framförallt är anmärkningarna som 

rör E- och D-texterna lika varandra, medan B-elevens markering är av en mer stilistisk 

karaktär. Det finns alltså en korrelation att få en stilistisk anmärkning på ett pronomen och att 

samtidigt erhålla ett högre betyg. De elever som fick betygen C och A har inte fått någon 

anmärkning som rör pronomen. 

4.7 Överblick 

I det här avsnittet ges en överblick hur många anmärkningar som noterades utifrån vilket 

betyg eleverna fick på sina texter. Dels redovisas ett diagram som visar hur många 

anmärkningar som totalt (alltså utan uppdelning i kategorier), dels ett diagram som visar 

förhållandet mellan den totala mängden anmärkningar för varje kategori som undersökts. Alla 

siffror som presenteras är medelvärden, alltså antalet anmärkningar delat på antalet texter som 

inom ett specifikt betyg. Det som omnämns totalt är alltså det totala medelvärdet av antingen 

alla läraranmärkningar inom ett betyg eller inom en viss kategori. 

4.7.1 Årskurs 1 

 
Diagram 13: Genomsnittligt antal anmärkningar för samtliga kategorier efter betyg, årskurs 1 

Diagrammet visar medelvärdet för samtliga anmärkningar (oavsett kategori) som kontrollerats 

i studien utifrån vilket helhetsbetyg som Gustav har satt på texten. De exakta värdena för de 

olika betygen (E–A) är: 30, 27,3, 19,1, 13,05 och 7,8. 

     Eleverna som fick betyget E har sammanlagt flest anmärkningar av alla elever i årskurs 1. 

Skillnaden i antalet anmärkningar mellan E och D är dock liten, endast 2,7 i genomsnitt. De 

båda betygen ligger nära varandra i antal men värdet ner till C är något större. Skillnaden i 
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antal anmärkningar från D ner till C är 8,2 stycken. Snittet sänks sedan till betyget B med 6,05 

och igen, med 5,25, till A som har minst antal anmärkningar av samtliga betyg. 

 

 
Diagram 14: Anmärkningar efter kategori och betyg, årskurs 1 

I diagrammet ovan redovisas medelvärdet på hur många anmärkningar av varje kategori som 

gjordes utifrån vilket helhetsbetyg läraren satt på texten. Det som registrerades flest gånger 

var ordval. Totalt, utifrån medelvärdet av antal anmärkningar kopplat till helhetsbetyget, 

återfanns 40,9 ordvalsmarkeringar i texterna, vilket utgjorde den kategori där flest 

anmärkningar förekom. De exakta värdena för de olika betygen (E–A) fördelade sig enligt 

följande: 11,5, 10,8, 8,3, 6,25 och 4. 

     Näst mest frekventa var fallen för okoncentrerad text. Totalt noterades 24 anmärkningar 

för okoncentrerad text och de exakta värdena för de olika betygen (E–A) är: 6, 7,1, 5,2, 3,4 

och 2,3. 

     Tredje kategorin i storleksordning var den som berörde pronomen. Totalt noterades 11,2 

sådana anmärkningar och de exakta värdena för de olika betygen (E–A) är: 5, 4,2, 0,9, 0,8 och 

0,3.     

     Fjärde mest vanligt förekommande var anmärkningar som berörde meningsbyggnad. Totalt 

noterades 10,4 fall av meningsbyggnadsanmärkningar och de exakta värdena för de olika 

betygen (E–A) är: 2,5, 3, 2,4, 1,5 och 1. 

     Femte största kategorin var särskrivningar. Totalt noterades 7,7 sådana anmärkningar och 

de exakta värdena för de olika betygen (E–A) var: 4,5, 1,5, 0,9, 0,8 och 0. 

     Minst antal anmärkningar förekom på satsradningar. Totalt noterades 3,85 sådana anmärk-

ningar och de exakta värdena för de olika betygen (E–A) är: 1, 0,8, 1,4, 0,25 och 0,4. 
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Diagram 15: Total mängd, betyg E–C, årskurs 1 

 
Diagram 16: Total mängd, betyg B–A, årskurs 1 

Diagram 15 och 16 visar ovan det exakta antalet (ej medelvärden) anmärkningar uppdelat 

efter betyg. 
Tabell 1: Intervall, årskurs 1 

 

Tabell 1 är en sammanfattad bild över diagram 15 och 16 som för varje kategori visar ett 

intervall från den elev som fått minst antal anmärkningar till den som fått flest inom ett visst 

betyg. De rödmarkerade siffrorna i vissa av kategorierna innebär att det endast finns en elev 

som fått det högsta antalet anmärkningar. Eftersom E-betyget bara innehåller två elevtexter är 

det således alltid bara en elev som har fått det högsta antalet anmärkningar och behöver därför 

inte rödmarkeras. Siffrorna inom parentes visar hur många texter som texter som finns 

representerade för varje betyg. 
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4.7.2 Årskurs 3 

 
Diagram 17: Genomsnittligt antal anmärkningar för samtliga kategorier efter betyg, årskurs 3 

Diagrammet ovan visar medelvärdet för samtliga anmärkningar som kontrollerats i studien 

utifrån vilket helhetsbetyg som läraren satt på texten. De exakta värdena för de olika betygen 

(E–A) är: 47, 42,2, 24,7, 25 och 9,8. Återigen är det värt att säga att endast en elev vardera 

fick betygen E och B, vilket innebär att anmärkningarna inte har behövts divideras med 

antalet texter. 

     Eleven som fick betyget E har sammanlagt fått flest anmärkningar av alla elever i årskurs 

3. Skillnaden i antalet anmärkningar till betyget D är dock liten, endast 4,8 stycken. De båda 

betygen ligger nära varandra i antal men långt ifrån de övriga betygen. Skillnaden i antal från 

D ner till C är nästan 50 %. Sedan höjs snittet till betyget B ytterst markant för att sedan 

sjunka igen, med 15,2, till A som har minst antal anmärkningar av samtliga betyg. 

 

 
Diagram 18: Anmärkningar efter kategori och betyg, årskurs 3 
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I diagrammet ovan redovisas medelvärdet av hur många anmärkningar av varje kategori som 

gjordes utifrån vilket helhetsbetyg läraren satt på texten. Det som registrerades flest gånger 

var ordval. Totalt, utifrån medelvärdet av antal anmärkningar kopplat till samtliga 

helhetsbetyg, återfanns 64 ordvalsanmärkningar i texterna.  De exakta värdena för de olika 

betygen (E–A) fördelas enligt följande: 20, 15,25, 11,3, 12 och 5,4. 

    Näst störst var kategorin för okoncentrerad text. Totalt noterades där 48,4 anmärkningar 

och de exakta värdena för de olika betygen (E–A) är: 15, 14,7, 8,7, 7 och 3. 

    Tredje kategorin i storleksordning var meningsbyggnad. Totalt noterades 17,65 

anmärkningar för meningsbyggnader och de exakta värdena för de olika betygen (E–A) var: 

5, 5,25, 3, 3 och 1,4.   

    Fjärde mest anmärkta kategorin var satsradningar. Totalt noterades 6,7 sådana och de 

exakta värdena för de olika betygen (E–A) var: 0, 3, 1,7, 2 och 0. 

    Näst minst anmärkta kategorin var för pronomen. Totalt noterades 6,5 sådana anmärkningar 

och de exakta värdena för de olika betygen (E–A) var: 3, 2,5, 0, 1 och 0. 

    Den minst anmärkta kategorin var särskrivningar. Totalt noterades 4.75 sådana fall och de 

exakta värdena för de olika betygen (E–A) var: 4, 0,75, 0, 0 och 0. 

 
Diagram 19: Total mängd, betyg E–C, årskurs 3 

 
Diagram 20: Total mängd, betyg B–A, årskurs 3 
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Diagram 19 och 20 visar det exakta antalet (ej medelvärden) anmärkningar uppdelat efter 

betyg. 
Tabell 2: Intervall, årskurs 3 

 

Tabell 2 visar den sammanfattande bilden över diagram 19 och 20 enligt samma princip för 

tabell 1. Här tillämpas inga rödmarkerade siffror eftersom antalet elevtexter från varje betyg 

är så få, att de allra flesta värden skulle bli rödmarkerade. 
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5 Analys 

Analysen har till syfte att koppla det resultat som framkommit med tidigare relevant forskning 

och även tydligare synliggöra vilka eventuella skillnader det finns mellan vad lärarna i den 

här studien tenderar att fokusera på rörande språkanmärkningar i elevtexter.  

     En grundlig genomgång av resultat är således en förutsättning för att sedan, i avsnitt 6, 

kunna besvara frågeställningarna om hur korrelationen ser ut mellan språkanmärkningar och 

helhetsbetyg och lärarnas språkliga käpphästar.  

5.1 Årskurs 1 

Utifrån Gustavs anmärkningar på ordval, vilket var den vanligaste kategorin av anmärkningar 

hos eleverna i årskurs 1 (såväl som i årskurs 3), framkommer det att elever som i hög 

utsträckning fått anmärkningar på talspråkliga ordval tenderar att hamna i de lägre 

betygsnivåerna (E–D). Läraren har inte heller anmärkt på något talspråkligt ordval hos A-

eleverna. Det stämmer väl överens med Östlund-Stjärnegårdhs (2002) forskning som 

konstaterar att lärare tenderar att bestraffa elever extra hårt betygsmässigt som inkluderar 

mycket talspråk i skriftlig framställning. Skillnaden består i att Gustav i den här studien inte 

har betygsatt de texter som han anser vara mest informellt skrivna texterna med underkänt 

betyg, vilket lärarna i Östlundh-Stjärnegårdhs (2002) studie hade gjort. 

     Enligt den studie som Bergman-Claeson (2003) bedrivit angående vad lärare värderar mest 

när de sätter betyg tycks de värdera ordval och en god stil på språket som två av de viktigaste 

faktorerna. Huruvida Gustav anser att dessa två faktorer är viktigast i sin bedömning är 

givetvis omöjligt att svara på. Dock är ordval, som nämnts ovan, den kategori som han 

anmärkt mest på. Tendensen att han värderar ordval högt, som en faktor när det kommer till 

betygsättning, är dock tydlig med tanke på den korrelation som finns mellan en ökad mängd 

anmärkningar på ordval och ett lägre betyg. Stilen på språket har också en stor inverkan på 

betygsättningen eftersom det oftare är ord med talspråklig och informell karaktär, snarare än 

ord av semantisk karaktär, som har störst negativ inverkan på betyget enligt Gustavs rättning 

(se exempel 1 & 2). Resultaten i studien visar således på ett liknande mönster som finns i 

Bergman-Claesons (2003) studie. 

     Bland de typer av anmärkningar som eleverna i årskurs 1 har fått inom kategorin 

okoncentrerad text fanns det en viss skillnad mellan de lägre och de högre presterande 

eleverna. Det gällde framför allt överflödig användning av ordet så och olika former av 

förstärkningsmarkörer, där elever med de lägre betygen tenderade att få fler anmärkningar. I 
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den genomsnittliga mängden anmärkningar på okoncentrerad text finns dock en tydligare 

korrelation mellan hög- och lågpresterande elever, där man tydligare ser hur antalet 

anmärkningar sjunker ju högre betyget blir. Det finns ingen forskning just kring det specifika 

språkliga fenomenet i elevtexter, men resultaten går ändå att jämföras med vad Nyström 

(2000) kommer fram till i sin studie. Där konstateras det att elever som visar upp en högre 

grad av språklig variation och ett mer utvecklat ordförråd också belönas med ett högre betyg.  

     Nyströms (2000) resultat bekräftas även av Blomqvist m. fl (2016), som konstaterar att 

elever som bland annat inte varierar sitt språk tillräckligt eller inte tillämpar ett tillräckligt 

formellt skriftspråk även bestraffas med ett lägre betyg av sin lärare. Utifrån Gustavs 

anmärkningar finns det en stark korrelation mellan att få anmärkningar på han anser vara av 

en stilistisk typ och få ett lägre betyg. Således överensstämmer resultatet i den här studien 

med tidigare studiers resultat. 

    Diagram 5 kan tyckas visa ett tydligt samband mellan antal anmärkningar på 

meningsbyggnad och betygsättning. Dock är korrelationen mellan att få ett stort antal 

anmärkningar och ett lägre betyg inte lika tydlig som i de övriga kategorierna. Det finns heller 

inga tydliga samband mellan vilken typ av meningsbyggnad läraren har anmärkt på vilket 

betyg han satt på texterna; exempelvis hade elever som fick D och C fler anmärkningar för 

påstådda syftningsfel, medan E- och A-elever fick färre.  Östlund-Stjärnegårdh (2002) tar i sin 

studie upp meningsbyggnad som en kategori lärare anser vara viktig när de sätter betyg, dock 

inte lika viktig som andra språkmässiga faktorer som hör till en formell stilnivå. Då ingen 

annan tidigare forskning har behandlat just sambandet mellan meningsbyggnad och 

betygsättning är den senast nämnda forskningen den som tydligast går att koppla till 

resultatet. Eftersom sambandet mellan att få fler anmärkningar för meningsbyggnad och att 

erhålla ett lägre betyg ändå är nog tydlig i den här studiens resultat verkar det stämma överens 

med Östlund-Stjärnegårdhs (2002) studie. Det går alltså inte att säga någonting om 

korrelationen för vilken typ läraren anmärker på, men däremot finns det en viss korrelation 

mellan antalet anmärkningar för meningsbyggnad och betyg. 

     I resultaten som framkommit i den här studien gällande anmärkningar på de, dem och dom 

kan det konstateras att mönstret är detsamma som Håkansson & Norrby (2003) visar; 

användningen av den talspråkliga formen dom förekommer inte särskilt ofta. Istället är det 

användningen av dem på subjektsposition som eleverna tenderar att få anmärkningar på. 

Tyvärr görs inga kopplingar mellan de olika typerna av pronomenet och vilka betyg som 

erhållits i Håkanssons & Norrbys (2003) studie. 
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     De korrelationer som går att se för eleverna i årskurs 1, både för den genomsnittliga 

mängden anmärkningar och för vilka typer av de/dem/dom som läraren uppmärksammat och 

helhetsbetyg, är starka: hög koncentration av den talspråkliga formen dom straffar sig 

betygsmässigt, likväl som anmärkningar på de och dem. Resultaten visar att båda eleverna på 

E-nivån (se exempel 56) kontinuerligt fick anmärkningar för den talspråkliga typen dom, 

medan den tendensen inte alls var lika tydlig bland eleverna i de övriga betygsnivåerna. 

Eleverna med A i helhetsbetyg fick inga anmärkningar överhuvudtaget för det berörda 

pronomenet. 

      Vid en närmare titt på övriga anmärkningar på pronomen, som inte rör de och dem, berör 

de flesta anmärkningarna utelämnande av pronomen (vilket enligt läraren kan göra texten 

mindre begriplig) eller syftningsfel. Därför kan den berörda kategorin i första hand 

konstateras ligga på en semantisk nivå.  Eftersom relevanta studier med fokus på pronomen 

som ligger utanför de och dem-spektrumet saknas kan den här studiens resultat med fördel 

jämföras med Bergman-Claesons (2003) studie som framhåller lärares tendens att värdera 

elevers grammatiska och semantiska färdigheter när det kommer till betygsättning. Att 

använda sig av rätt pronomen verkar, enligt författaren (2003), också höja den kommunikativa 

förmågan där elever förväntas kunna skriva “tydligt formulerade och begripliga texter”. Det 

kan givetvis inte den här studien styrka, men det finns däremot en korrelation att få 

anmärkningar på, enligt Gustav, grammatiskt eller semantiskt tveksamma pronomen och få ett 

lågt betyg samt mellan att ha fått ett stort antal anmärkningar och ett lägre betyg (se diagram 

11). Det här är den enda kategorin där det går att se en korrelation att elever främst fått 

anmärkningar på en semantisk typ, snarare än en stilistisk, och ett lägre betyg.  

     De särskrivningar som eleverna i årskurs 1 fick anmärkningar på stämmer till viss del in på 

de typer som Hallencreutz (2002) har visat vara vanligt förekommande i elevtexter. Den typ 

som dock inte förekom alls i den här studien, men dock i Hallencreutz (2002), är den som 

innehåller ett bindestreck mellan de båda särskrivna orden. De särskrivningar som Gustav har 

anmärkt på har både bestått av och utan foge-s mellan de två särskrivna orden. De enda elever 

som har fått anmärkning för att ha särskrivit ord innehållandes foge-s är eleverna med E i 

helhetsbetyg. Det görs dock inga kopplingar mellan elevers betyg och särskrivningar i 

Hallencreutz studie (2002). 

     Särskrivningar kan dock ses som en språkligt stilistisk typ. Således är Bergman-Claesons 

(2003) tidigare forskning relevant att tillämpa på de resultat som framkommit gällande 

anmärkningarna på särskrivningar för Gustavs elever. De elever som fått betyget E är den 

grupp som överlägset fått flest anmärkningar på särskrivningar. Antalet anmärkningar sjunker 
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sedan drastiskt, för att till slut inte förekomma alls hos eleverna med A i helhetsbetyg. Läraren 

tenderar återigen att sätta ett lägre betyg på de elever som fått anmärkningar som indikerar att 

han anser att eleverna använt är ett informellt och stilistiskt olämpligt språkbruk snarare än på 

andra typer. 

     Det finns dessvärre ingen relevant tidigare forskning om satsradningar att jämföra studiens 

resultat med. Resultatet, sett utifrån den genomsnittliga mängden anmärkningar, visade att 

eleverna med C i betyg fick flest och B-eleverna fick minst (se Diagram 7). Det finns en stark 

korrelation att ha få anmärkningar för satsradningar och att få ett av de två högsta betygen, 

men det finns inget generellt samband mellan antal anmärkningar och ett visst helhetsbetyg.  

     Det finns emellertid ett tydligare samband mellan vilken typ av satsradning eleven får 

anmärkningar på och vilket helhetsbetyg som erhålles: de anmärkningarna för satsradningar 

som görs utan kommatecken som skiljetecken mellan satserna återfinns endast hos elever med 

E, D eller C i betyg medan satsradningsanmärkningar med kommatecken som skiljetecken 

förekommer i samtliga betygsnivåer. Man skulle kunna argumentera för att användningen av 

kommatecken är mer stilistiskt tilltalande eftersom skribenten ändå gör någon form av 

åtskillnad mellan satserna än när det helt saknas ett skiljetecken. Av den anledningen skulle 

Blomqvists (2016) konstaterande att den stilistiska utformningen spelar stor roll i en lärares 

betygsättning (om det förhållit sig på det viset att läraren Gustav sett ett högre stilistiskt värde 

i användandet av kommatecken) kunna stämma överens med studiens resultat. Det går dock 

inte, såsom Blomqvist m. fl (2016) hävdar, att påstå att det finns ett orsakssamband mellan 

stilistiska typer av anmärkningar och lärarens betygsättning, men att anmärkningar på 

satsradningar som sker utan ett skiljetecken korrelerar med att ha fått ett lägre betyg råder 

inga tvivel om. 

5.2 Årskurs 3 

Främst Nyström (2000), men även andra forskare som Bergman-Claeson (2003), skriver om 

vikten att ha ett gott ordförråd för att kunna få ett högt betyg. Den här studien kan givetvis 

inte uttala sig om en sådan koppling, men det passar väl in eftersom ordval är den kategori 

som läraren har anmärkt mest på. Antalet sådana anmärkningar sjunker markant mellan 

betygen E och A, och det finns därför en korrelation att ha få anmärkningar på ordval och ett 

högt betyg.                

     Frågan kvarstår dock om det går att finna någon korrelation mellan olika typer av ordvals-

anmärkningar och helhetsbetyg. Eleven som fick betyget E fick främst anmärkningar på ord 
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som, enligt läraren, inte alls passade in i sitt sammanhang och försvårar förståelsen, med 

andra ord semantiska anmärkningar. Den bilden bekräftas eftersom läraren skrivit frågetecken 

bredvid flera av ordvalsanmärkningar (se Exempel 9 och 10). Samma typ av anmärkningar 

gäller för betygen D och C men där fanns även anmärkningar på ordval som hon tycker 

påverkar textens stil, och för de två högsta betygen var det nästan uteslutande anmärkningar 

av den senare typen. Östlund-Stjärnegårdh (2002) framhåller att många lärare inte ser med 

blida ögon på en talspråklig text, även om det främst handlade om en personlig stil.  Det 

verkar dock rimma illa med resultatet för årskurs 3, även om det inte går att säga med 

säkerhet. Det som kan sägas med säkerhet är att det finns en stark korrelation att få 

anmärkningar på semantiska typer ordval och att få ett lägre betyg.  

     Trots att anmärkningarna på ordval var fler än dem för okoncentrerad text sticker de två ut 

eftersom de tillsammans står för cirka 75 % av alla anmärkningar som Ulrika gjort. Precis 

som för ordvalsanmärkningar finns det en korrelation mellan många anmärkningar för 

okoncentrerad text och ett lågt betyg. 

     Som tidigare nämnts anser lärare som figurerar i Östlund-Stjärnegårdhs (2002) och 

Blomqvist mfl (2016) studie att den enskilt viktigaste orsaken, när det gäller språkbruket, att 

en elev får ett lågt betyg är när de använder en talspråklig och personlig stil. Trots att det inte 

går att uttala sig om ett orsakssamband går det att se att läraren reagerar starkt på när eleverna 

använder talspråk eftersom hon i majoriteten av fallen strukit över text istället för att bara göra 

en markering. Det bekräftas ytterligare då hon ofta använder en markör som utläses talspråk.  

     Typerna av okoncentrerad text skiljer sig något mellan de lägre betygen. E-eleven fick 

anmärkningar på stora partier text, som läraren ansåg var överflödig; det var inte ovanligt att 

så mycket som en halv mening blev överstruken. Anmärkningarna på D och C var relativt lika 

varandra och berörde främst tveksamhetsmarkörer. Samtliga anmärkningar på okoncentrerad 

text är alltså kopplade till en låg och personlig stilnivå och oprecisa formuleringar. Typerna 

som fått anmärkningar skiljer sig något åt mellan betygen B och A. I texten som fick B 

markerade läraren relativt många förstärkningsord som hon inte ansåg passa in. I A-texterna 

handlade det uteslutande om småord som så. Eftersom alla typer i den här kategorin berör stil 

är det omöjligt att utläsa någon korrelation mellan vilken typ läraren anmärkt på och vilket 

helhetsbetyg hon satt på en text.  

     Förutom helhetsbedömning uppmärksammade Östlund-Stjärnegårdh (2002) menings-

byggnad som en viktig faktor vid bedömning av elevtexter. Det var den tredje vanligaste 

anmärkningen i de texter (både i årskurs 1 och 3) som ingår i studien, men de var inte särskilt 

många till antalet i årskurs 3 (se Diagram 6). Inte heller för denna kategori finns forskning om 
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vilken typ av meningsbyggnad som lärare fokuserar mest på. Det som framgår i den här 

studien är att elever med betygen E och D fått markören “MB, syft” medan C-eleverna främst 

fått “MB, stil”. Eleven som fick betyget B har, likt de som fått C, anmärkningar som läraren 

anser vara stilistiska. Den stora skillnaden verkar således vara att de två lägsta betygen dels 

fått fler anmärkningar, dels anmärkningar som belyser att betydelsen påverkas medan C- och 

B-eleverna fått anmärkningar som indikerar att stilnivån påverkas. Det bekräftas ytterligare då 

exempel 38 är en korrekt men, enligt läraren, tillkrånglad mening. Det finns alltså en 

korrelation mellan fler antal anmärkningar, samt av en semantisk typ, och ett lägre 

helhetsbetyg. Det som säger emot det är att Ulrika anser att en A-elev har skrivit en mening 

som innehåller syftningsfel. Dock är det möjligt att hon inte väger in det eftersom det var 

elevens enda anmärkning på en meningsbyggnad.  

     Ingen forskare tar upp satsradningar som en viktig faktor för bedömning av elevtexter. 

Kategorin faller dock under Bergman-Claesons (2003) generella slutsats att grammatik och 

semantik är avgörande för bedömningar, samt i viss mån Östlund-Stjärnegårdh (2002) som 

betonar att korrekt meningsbyggnad är viktigt för att få ett högt betyg. Några samband av det 

slaget går dock inte att finna för årskurs 3 i den här studien eftersom eleven för det lägsta 

betyget, E, inte fick en enda anmärkning på någon satsradning. Flest anmärkningar fick D-

eleverna och även C-eleverna fick ett fåtal. Alla typer var identiska. Det är således svårt att 

finna några tydliga mönster rörande anmärkningar på satsradningar och helhetsbetyg. 

    Det är, precis som i fallet för satsradningar, sparsamt med relevant forskning för övriga 

typer av pronomenanvändning och elevers betyg. För årskurs 3 är det bara en E-elev, en D-

elev och B-eleven som fått anmärkningar inom kategorin pronomen. E- och D-eleven är de 

elever som fått flest anmärkningar (tre respektive åtta), medan B-eleven endast har fått en. D-

eleven fick många anmärkningar som berör reflexiva personliga pronomen och läraren skrev 

“prata med mig” i marginalen (se exempel 64). Läraren har inte anmärkt på något som hon 

anser är talspråkligt eller generellt stilistisk olämpligt för E- och D-eleverna. Anmärkningen 

för pronomen hos den enda elev med spetsbetyg (Benjamin) var dock inte av grammatisk eller 

semantisk karaktär utan stilistisk. Eftersom eleverna inom de lägre betygsnivåerna tenderar att 

få fått anmärkningar på semantiska nivåer faller det således inom ramen för Bergman-

Claesons (2003) forskning som framhävde de förmågorna som en viktig faktor för 

betygsättning. Det går inte att dra samma slutsats som Bergman-Claeson (2003), men det 

finns en stark korrelation mellan att få anmärkningar på val av pronomen av 

semantisk/grammatisk karaktär och att få ett lågt betyg. Det går inte att se någon stark 

korrelation rörande antal anmärkningar och betyg. 
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     Vid en närmare titt på pronomenet de/dem finns det däremot mer direkt relevant forskning 

att jämföra med studiens resultat. Håkansson & Norrby (2003) har i sin studie kommit fram 

till att studenter ofta överanvänder dem, när det egentligen ska vara de. Det var endast en elev 

av 14 som fick anmärkning på de och dem. Den eleven fick betyget D och fick totalt tre 

anmärkningar. På samtliga ställen använde han objektsformen dem när det enligt läraren 

skulle vara de. Eftersom endast en elev har fått anmärkningar av den här typen är det omöjligt 

att avgöra eventuella korrelationer. Studiens resultat rörande anmärkningar på de/dem i 

årskurs 3 går dock att likställas med det som Håkansson & Norrby (2003) kommer fram till. 

     Hallencreutz (2002) menar att särskrivningar varit ett ständigt återkommande problem 

genom historien. En vanlig typ har varit när felaktiga bindestreck mellan de särskrivna orden 

använts. Ingen av dessa slutsatser stämmer överens med resultatet för eleverna i årskurs 3. 

Anmärkningar på särskrivningar var där generellt mycket ovanliga. De enda anmärkningarna 

återfinns i de lägsta betygen, E och D. Skillnaden i antal är dock stor (4 respektive 0,75 i 

genomsnitt). Typerna är relativt lika men det förekommer alltså inga med bindestreck. 

Hallencreutz (2002) resultat stämmer emellertid delvis när hon påpekar att många 

särskrivningar sker när ett ord innehåller foge-s, vilket är fallet för D-eleven. Eftersom att det 

är svårt att definiera skillnaden mellan typerna går det inte att avgöra om det finns en 

korrelation mellan det och helhetsbetyget. Det finns dock en korrelation mellan att få 

anmärkningar på särskrivningar och ett lägre betyg. 
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6 Slutsats & diskussion 

Av de resultat som framkommit i den här studien kan det konstateras att det finns en tydlig 

korrelation mellan att få fler anmärkningar på sitt språkbruk och samtidigt bli bedömd med ett 

lägre betyg. De båda lärarna tenderar att anmärka på olika saker, även om det på kategorinivå 

är tämligen svårt att dra tydliga slutsatser i hur skillnaden ser ut mellan Gustav och Ulrika. 

Ordval, okoncentrerad text och särskrivningar verkar dock vara tre kategorier där båda 

lärarnas anmärkningar tydligast sjunker i takt med att betyget blir högre. Bland Gustavs elever 

återfinns även pronomen som en kategori där betyget mycket tydligt blir högre ju färre 

anmärkningar som återfinns i elevtexterna, framförallt när det gäller de/dem/dom. Om man 

skriver dom får man alltså sin dom, om man befinner sig i Gustavs klassrum. När det gäller 

vilka typer lärarna anmärker på finns det två tydliga läger: Gustavs anmärkningar som rör 

stilistiska och talspråkliga drag korrelerar starkt med att elever får ett lågt betyg, medan 

Ulrikas anmärkningar som rör semantik snarare korrelerar med ett lågt helhetsbetyg på 

undersökta de elevtexterna. 

     Den stora elefanten i rummet är att studien inte kan avgöra en kausalitet, alltså ett direkt 

orsakssamband i stil med: eftersom läraren har anmärkt på det här så har eleven fått det här 

betyget. Studiens resultat närmar sig ett sådant samband men för att kunna utrycka sig i 

sådana termer krävs en betydligt mer omfattande undersökning. Det krävs långt många fler 

lärare och tydliga och samstämmiga bedömningsmatriser så att alla variabler som 

bedömningen är grundad på kan vävas in. En undersökning av det slaget skulle inte gå att 

genomföra med de begränsningar som har funnits under det här arbetets gång. Med det sagt 

skulle det vara intressant att bedriva den här forskningen i en större skala, där exempelvis 

lärarintervjuer hade varit ett intressant material att väga in i helhetsbilden. 

     En annan aspekt är kvalitén på lärarnas anmärkningar. Vi författare förhåller oss endast till 

vad läraren anmärkt på och tolkar vad de anser att eleven gjort för fel, men ibland har det 

uppstått det situationer då det är svårt att förhålla sig objektiv när lärarna gjort några mycket 

tveksamma anmärkningar. Vad är det egentligen för fel med att skriva ”delfinens yta” kan 

man exempelvis fråga sig. Syftet med studien har ändå uppfyllts, men givetvis hade det varit 

önskvärt att lärarnas anmärkningar i vissa fall kunde hålla en högre kvalitet och tydligare 

förklaringar. Med tydligare förklararingar hade det varit enklare att kunna tolka om läraren 

själv ansåg att problemet den anmärkt var semantiskt eller stilistiskt. I vissa fall har det varit 

tydligt om det är rent talspråk eller betydelsebärande aspekter som läraren har anmärkt på, 

men i många fall har exemplen varit i en gråzon. 
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     De didaktiska implikationerna i den här studien är inte helt givna. Att det finns en stark 

korrelation mellan ett lågt antal anmärkningar av språkbruk och ett högt betyg säger inte att 

elever fick A på grund av att läraren ansåg att de hade ett bra språk. Det säger dock att man 

har en större sannolikhet att få ett högt betyg om läraren inte anmärker mycket i ens text, 

vilket bör anses logiskt eftersom språkriktighet är en stor del av svenskämnet i gymnasiet. 

Gällande vad lärare tenderar att fokusera på finns inga enkla svar, och det må vara ett svar i 

sig. Utifrån den här studien är det tydligt att lärare har sina personliga käpphästar och det är 

inte något, trots den proklamerade tydligheten i lgy11, styrdokumenten kan stävja.  
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