
  

Pojkars och flickors skolprestationer 
inom berättande texter 

 
En granskning av bedömningarna från nationella provet 

delprov F 

Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier 

Självständigt arbete 
2 för grundlärare Fk-3 
och 4-6, 15 hp 

Handledare: Charlotte Engblom  

Examinator: [examinator är den som leder 
ventileringsseminariet, anges efter seminariet] 

Nadja Johansson och Linn Älvebratt 



 

 2 

Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka om lärares bedömning av texter skrivna av pojkar och flickor, 
inom den berättande genren på det nationella provet år 2015/2016 i svenska delprov F skiljer sig 
kvalitetsmässigt och hur genus påverkar lärarens bedömning. Vidare syftar studien till att undersöka 
hur genren berättande text används av pojkar och flickor. Detta undersöks genom två olika 
analyser, en utifrån bedömningsanvisningarna för nationella provet 2015/2016 samt genom en 
genreanalys. Det material som analyserats är 52 elevtexter från delprov F, 26 texter från pojkar och 
26 från flickor. Analysen utifrån bedömningsanvisningarna delas in i tre kategorier där samtliga 
elevtexter placerats in i de olika kategorierna. Genreanalysen utgår från två genrer inom berättelse 
familjen, personligt återgivande genre och narrativ genre. Genusperspektivet och 
genrepedagogiken är studiens teoretiska utgångspunkter. Genusperspektivet används för att 
förklara orsaker och samband till att flickor och pojkar presterar olika i skolan. Resultatet visar att 
det råder skillnader i lärares bedömningar av eleverna beroende på deras kön, att flickor bedöms 
generösare än pojkar. Samt att det råder föreställningar om att flicktexter är bättre kvalitetsmässigt 
än pojktexter. Ur ett genrepedagogiskt perspektiv framkommer det att en möjlig orsak är att flickor 
följer berättelsestrukturen i större utsträckning då den berättande genren anses som icke-maskulin. 
Det är pojkar som oftast använder sig av den personligt återgivande genren medan flickor oftast 
skriver inom den narrativa genren. I studien framkommer det att elever som skriver inom den 
narrativa genren i större utsträckning når kravnivån än de elever som skrivit inom den personligt 
återgivande genren. 
 
Nyckelord: genrepedagogik, genusperspektiv, grundskolan, nationella prov, skolprestationer. 
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Inledning 

I Sverige har många rapporter släppts angående flickors och pojkars resultat i skolan. 
Samhällsdebatter pågår där det diskuteras varför flickor presterar bättre i skolan. I TV4’s program 
Efter fem (säsong 2, avsnitt 72) diskuteras tänkbara aspekter kring att pojkar underpresterar i skolan. 
Programmet pekar på att det finns skillnader inom läskunnighet samt att flickor och pojkar skiljer 
sig åt gällande generella resultat i skolan. Skolverkets sammanställning av slutbetygen i de tidigare 
skolåren som utförs varje år visar tydliga resultatskillnader mellan pojkar och flickor (2006, s. 8). 
Det framkommer även i forskning som publicerats av Skolverket att det råder skillnader mellan 
flickors och pojkars självvärdering. Det står i Skolverkets rapport Könsskillnader i måluppfyllelse och 
utbildningsval att flickor undervärderar sig själva medan pojkar tenderar att övervärdera sina egna 
kunskaper (2006, s. 11). Stefan Melén (2019) skriver i en rapport för Sveriges kommuner och 
landsting Könsskillnader i skolresultat att flickor har presterat bättre i det nationella provet i svenska 
under många år. Melén (2019) menar att gapet mellan flickors och pojkars skolkunskaper varierar 
beroende på vilket ämne som studeras. I undersökningar framkommer det att flickor presterar 
bättre inom delar som berör läsning, skrivning (inkluderat fakta- och berättande texter) och 
stavning (Melén, 2019, ss. 4–7). 

Det finns även statistik från Skolverket där de publicerat statistik om de nationella provet år 
2016/2017 där det framkommer att 94,7% av flickorna och 86,5% av pojkarna klarade delprov F 
(skriva berättande texter) (Skolverket, 2017). Med detta som bakgrund vill vi undersöka hur pojkars 
och flickors texter skiljer sig åt inom delprov F i nationella provet. 
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Bakgrund 

Inom dagens samhällsdebatt angående flickors och pojkars olika prestationsförmågor i skolans alla 
år där det framkommer att pojkar presterar bättre än flickor kan det vara på sin plats att diskutera 
vilka orsaker detta kan ha. Pojkar presterar sämre än flickor generellt sett inom svenskämnet och 
särskilt inom berättande texter vilket diskuteras nedan. 

Det målrelaterade skolsystemet 

Under 1990-talet infördes det målrelaterade systemet för betyg och prov. I samband med att det 
målrelaterade systemet införs skapas även nationella provet inom svenskämnet av 
provkonstruktörer och forskare på Uppsala universitet. Innan det nationella provet når skolorna 
på dagen då provet äger rum testas de flera gånger vid olika skolor och av cirka 1000 till 2000 
elever. Lärare har också svarat på enkäter om vad de tycker om proven och elevernas svar på 
proven som testas analyseras (Borgström, 2014, s. 28). 

Med införandet av Lpo94 blev skolan målrelaterad och ersatte det normrelaterade 
betygssystemet. Övergången innebär att det är viktigare att se elevernas enskilda kunskaper än att 
undersöka vad de åstadkommer i jämförelse med varandra (Borgström, 2014, ss. 28–29). Ett viktigt 
syfte med den målrelaterade skolan samt det nationella provet är att säkerhetsställa att 
betygssättningen och bedömningen är likvärdig i landets alla skolor. En risk med målrelaterade 
system är att lärare ger elever högre betyg för att skapa en bild av att skolan är bättre sett till andelen 
elever med bra betyg. En lösning på problemet är att använda nationella proven för att 
säkerhetsställa likvärdigheten eftersom det nationella provet rättas med bedömningsanvisningar 
(Borgström, 2014, s. 29). För att säkerhetsställa likvärdigheten rättar Skolinspektionen, sedan 2008, 
om det nationella provet, genom kontrollrättningar. Där framkommer det om lärare använt sig av 
bedömningsanvisningarna på ett korrekt sätt eller inte (Borgström, 2014, s. 29).  

Dagens läroplan 

I dagens läroplan, Lgr11 poängteras vikten av en likvärdig utbildning för alla människor:  
 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av 

könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar elevernas 

lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka 

krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar 

tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen, med samma möjligheter och 

på lika villkor oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 2019, s. 7). 
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Detta innebär att alla lärare arbetar aktivt med att främja alla elevers rättigheter för att skapa en god 
arbetsmiljö för eleverna. Det är viktigt att motverka vad som anses manligt och kvinnligt i skolan 
och istället ge varje enskild individ den bästa möjliga utbildningen. 

Tänkbara orsaker till olika skolprestationer mellan könen 

Det har konstaterats att det generellt sett går bättre för flickor än pojkar i skolan. Martin Ingvar 
skriver i sin rapport Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat att det bland annat beror på 
socioekonomiska faktorer (2010, ss. 7–8). Det finns även flera faktorer som påverkar hur eleverna 
presterar i skolan, till exempel normer om pojkar och flickor, eller vad pojkar och flickor väljer att 
sysselsätta sig med på sin fritid. Ett exempel är att flickor väljer att läsa i större utsträckning än vad 
pojkar generellt gör. Detta kan bidra till att flickor presterar bättre i svenska än vad pojkar gör då 
flickorna bland annat får ett bredare ordförråd än pojkarna (Sjögren, 2017, s. 10). Det finns också, 
enligt Ingvar (2010), socioekonomiska skillnader mellan skolor som påverkar elevernas utveckling 
eftersom mer resurser på en skola kan bidra till att elever får mer individuell hjälp och stöd. 
Socioekonomiska skillnader visar sig även påverka hur elever upplever sin egen psykiska hälsa vilket 
har inverkan på den mognadsprocess som sker i hjärnan hos barn (2010, s. 9).  

Två olika forskningsöversikter har publicerats tillsammans i en rapport av Skolverket vid namn 
Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval. I rapporten belyses könsskillnader i skolan utifrån olika 
sammanhang. Det framkommer att flickor presterar bättre i uppgifter som testar läsförståelse 
medan pojkar presterar bättre inom matematik och naturkunskap. En annan aspekt som poängteras 
är att flickor är mer positivt inställda till läsning än pojkar (Skolverket, 2006, ss. 10–11). Resultaten 
pekar också på att flickor och pojkar i skolan behandlas på olika sätt vilket i sin tur gör att 
förutsättningarna för flickor och pojkar är olika. Inom skolan pågår det ständigt olika 
maktstrukturer som inte är uttalade. En sådan maktstruktur grundar sig i att det råder skillnader 
mellan pojkars och flickors skolprestationer vilket bör förklaras med ett maktperspektiv. Detta 
maktperspektiv resulterar i att flickor gynnas mer än pojkar i skolan. Skolverket menar även att det 
råder en kvinnlig dominans inom skolans värld vilket leder till att pojkar generellt sett inte kan 
skapa relationer och skapa identiteter på ett förtjänstfullt sätt (2006, s. 13). Ytterligare en aspekt 
som Skolverket (2006) tar upp är att flickor generellt sett trivs bättre i skolmiljön och därför 
presterar bättre och får bättre resultat (Skolverket, 2006, ss. 13–14). En annan aspekt handlar om 
en internationell rapport gjord av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (hädanefter SNS) 
(2017) där det framkommer att uppväxtförhållanden är en av många faktorer som är av betydelse 
för att förstå de olikheter som finns mellan flickor och pojkars skolprestationer. Dessa 
uppväxtförhållanden spelar stor roll i hur pojkars kognitiva färdigheter och beteenden utvecklas 
gentemot flickors (Autor m.fl., 2016, s. 2). I rapporten framkommer även att det är minimal skillnad 
mellan pojkars och flickors resultat i skolor som anses som de ”bästa” skolorna. Rapporten pekar 
även på att skolor med lägre kvalitet i större utsträckning gynnar flickorna än pojkarna. Skolor  som 
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anses ha lägre kvalitet än andra skolor anses också innehåller elever med familjer som har 
ogynnsamma förutsättningar (Autor m.fl., 2016, s. 6). 

Med denna bakgrund i åtanke, analyserar studien elevtexter från årskurs tre. Bakgrunden 
bearbetas olika mycket vid analyserna för att beskriva flickors och pojkars skilda resultat i skolan. 
Det finns mycket forskning som tyder på att flickor presterar bättre i skolan än pojkar. Studien 
utgår från nationella provet från läsåret 2015/2016 där det undersöks om gapet i skolprestationerna 
mellan pojkar och flickor verkligen stämmer. Vidare analyserar denna studie pojkars och flickors 
resultat i nationella provet i relation till varandra och deras kvalitet med hjälp av ett genreteoretiskt 
perspektiv och ett genusperspektiv.  
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Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten belyser olika aspekter av skolan och skolans innehåll när det gäller flickors 
och pojkars kunskapsutveckling inom läsning och skrivning. Denna studie fokuserar på 
berättelseskrivandet då delprov F i nationella provet behandlar detta område. Kapitlet belyser olika 
faktorer som kan förklara olikheter mellan pojkars och flickors skolprestationer. Denna studie 
fokuserar på hur flickor och pojkars berättande texter blir bedömda av lärare för att se om flickors 
texter når kravnivån i högre utsträckning än pojkars trots samma kvalitet. Lärarens kompetens är 
en aspekt som tas upp eftersom detta visar sig spela roll i elevernas utveckling. Detta kan sedan 
kopplas ihop med elevernas intresse som också visat sig påverka elevernas resultat i skolan. Vidare 
belyses också lärarnas bedömning och hur en likvärdig bedömning kan uppnås. Finns det risker 
med att lärare bedömer sina egna elever eller är det en fördel att lärare bedömer de elever som de 
undervisar dagligen. Fortsättningsvis tas internationella studier upp i forskningsöversikten för att 
belysa ämnet ur ett globalt perspektiv och för att påvisa skillnader och likheter mellan Sverige och 
andra länder. 

Birgitta Herkner har beskrivit olika faktorer som påverkar resultaten i svensk grundskola i 
Läsutveckling i årskurs 2–6 belyst genom standardiserade test och nationella provet i svenska i årskurs 3 (2011). 
Herkner menar att de faktorer som påverkar elevernas resultat är lärarkompetens och framgångsrika 
skolor. Herkner beskriver att lärarens kompetens är central men blir fördelaktigare med en bra 
skolledning som har en god förmåga att organisera verksamheten. Goda och effektiva lärare ger 
eleverna i högre utsträckning en känsla av att eleven är duktig och ger eleverna den hjälp de behöver 
(Herkner, 2011, ss. 50–51). Herkner skriver:  
 

Skolans allra bästa resurs är erfarna, kompetenta lärare, som om de får stöd av sin skolorganisation, 

har de bästa förutsättningarna att lyckas ge eleverna en grundläggande läs- och skrivkompetens. En 

lärare som förmår utveckla elevernas fonologiska medvetenhet och ordavkodning tillsammans med 

läsförståelse ger de bästa förutsättningarna att lyckas med den fortsatta skolgången (2011, s. 53).  

 
Herkner (2011) poängterar i citatet ovan att den kompetenta läraren är ytterst viktig för att eleven 
ska utvecklas på ett förtjänstfullt sätt. Vidare beskrivs också vikten av att fånga upp de elever som 
läraren misstänker kan få problem med läs- och skrivförmågan tidigt för att sätta in resurser 
(Herkner, 2011, s. 53). En annan viktig aspekt som Herkner (2011) tar upp är att lärare inte bara 
kan använda den bedömningsanvisning som finns på nationella provet för att bedöma eleverna 
eftersom det finns risk att missa de styrkor som elever med svårigheter har. Herkner (2011) menar 
därför att man bör se över nationella provets bedömningsanvisningar eftersom lärare tenderar att 
missa viktiga delar i elevernas texter. Samtidigt som de elever som är i behov av extra resurser inte 
upptäcks med det systemet som nationella provet har, menar Herkner att 
bedömningsanvisningarna är för få och otillräckliga (2011, s. 91). Christian Lundahl skriver i 
Perspektiv på nationella prov (2017) att ett sätt att bedöma nationella provet för att öka likvärdigheten 
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ska vara genom externa rättare som inte har anknytning till eleverna. Dessutom är det av stor vikt 
att kontrollen av lärarnas betygssättning ska öka för att likvärdigheten och betygen ska ske på rätt 
sätt (Lundahl, 2017, s. 14). Lundahl (2017) poängterar att nationella provet har en styrande effekt 
på elevernas betyg vilket kan leda till att elevernas resultat och arbete i skolan blir ogynnsamt. 
Dessutom bör alla skolans delar det vill säga; undervisning, läroplanen samt bedömningen samspela 
för att eleverna ska öka förståelsen och kunskapen inom skolan i stort. Vidare beskriver Lundahl 
att många forskare sett att nationella provet är av stor betydelse men det råder delade meningar om 
vad det nationella provet fyller för syfte eftersom det framkommer att:  
 

Sett dock till provens relation till skolans kunskapsuppdrag kan man fråga sig vilka syften de fyller. 

Det finns inga studier som visar att proven bidrar till att stärka de kunskaper läroplanen vill utveckla. 

Trots det, verkar modellen med nationella prov vara ohotad, även om den ständigt utvecklas och 

förändras (2017, s. 15).  

 
I citatet förtydligas Lundahls (2017) tanke om att betyg och bedömning är komplicerat. Det finns 
forskning om betyg och bedömning men den är enligt Lundahl inte teoretisk, sedan får lärare också 
avgöra själva hur stor del av nationella provet som ska påverka helhetsbetyget vilket också skiljer 
sig mellan lärare (2017, s. 14). Lundahl avslutar med att poängtera att:  
 

Vi behöver beskriva bedömningens ritualer, metoder, gestalter och roller, dess bollande med frågor 

och svar och dess system för inramning och klassificering. Vi behöver också lyfta mer teoretiska 

aspekter som hur olika bedömningar får legitimitet, vad de i sin tur legitimerar och hur de bidrar till 

att forma kunskapssyn och lärande. Relationen mellan externa bedömning som nationella prov och 

lärares professionalisering är också ett komplext och relativt outforskat tema (2017, s. 15).  

 
I citatet ovan påpekar Lundahl (2017) att man bör se över de externa bedömningar som alternativ 
eftersom det skapar likvärdighet i bedömningen av nationella prov. Med bedömningens för- och 
nackdelar i åtanke kan det även vara en idé att diskutera dessa faktorer inom bedömning för att 
skapa trovärdighet i betygen eller omdömen och skapa god legitimitet i lärande (Lundahl, 2017, s. 
7).   

Lärare har troligtvis mött, undervisat och skrivit egna berättelser och har därför erfarenheter av 
berättelser. Trots detta är det svårt att kunna beskriva vad en berättelse är och hur den är utformad 
(Thorsten, 2018, s. 64). Hur en berättelsestruktur är uppbyggd råder det diskussioner om, det är ett 
ämne forskare inte är enade kring. Ett försök att ringa in och definiera berättelsens struktur gör 
Jerome Bruner (2002) i boken Making stories: Law, literature, life där han beskriver att en berättelse 
bör innehålla ett problem som påverkar berättelsen och utan detta problem finns ingenting att 
berätta om. Anja Thorsten (2018) beskriver i sin avhandling Berättelseskrivande i skolan Att studera, 
beskriva och utveckla ett kunnande att Bruners (2002) definition är intressant och Thorsten menar 
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vidare att en upplösning av detta problem krävs för att berättelsen ska bindas ihop (2018, s. 6). 
Thorsten beskriver i sin avhandling att:  
 

I de alster som finns i kategorin beskriva händelser [...] är den narrativa strukturen inte synlig. Dessa 

texter saknar den intrig som är karakteristisk för berättelser (2018, s. 62).  

 
Thorsten (2018) menar att berättelser som endast är beskrivande inte blir tydliga nog för att förstås 
som en berättelse. Fortsättningsvis menar Thorsten (2018) att dessa beskrivande händelser missar 
den intrig som i berättelser är av betydelse för att skapa dynamik och tyngd. Vidare beskrivs det 
också att skolan bör utveckla sitt sätt att beskriva hur en berättelsestruktur är uppbyggd eftersom 
den definition som ofta används i skolan är “inledning, handling och avslut” och då tenderar man 
enligt Thorsten att glömma att problematisera hur ett händelseförlopp i en berättelse ska se ut 
(2018, s. 62).  

Tuula Merisuo-Storm som forskar inom didaktik och pedagogisk bedömning skriver i sin artikel 
Girls and boys like to read and write different texts (2006) att lärare har ett viktigt uppdrag. Uppdraget är 
att väcka läslust och ge eleverna en positiv erfarenhet av texter i både läsning och skrivning. 
Eleverna bör också få verktyg för att arbeta med texter i unga år. Det framkommer i artikeln att 
lusten att läsa har sin grund i elevens hemmiljö. Elever som har föräldrar som läser mycket för sina 
barn har ofta en större läslust när de börjar skolan (Merisuo-Storm, 2006, s. 111). Vidare menar 
Merisuo-Storm (2006) att läraren bör erbjuda ett brett spektrum med böcker för att eleven ska 
kunna hitta en bok som eleven kan knyta an till vilket i sin tur resulterar i ökad läslust. I ett nordiskt 
perspektiv framkommer det i artikeln att finska elever har bättre läskunskap och är bättre på att 
tolka texter än i Sverige år 2006. Intressant är att av dessa elever var 60 % flickor. Merisuo-Storm 
poängterar också att pojkar i USA är mindre framgångsrika än flickor när det gäller skolprestationer 
överlag (2006, s. 112). Ett annat samband mellan pojkars låga resultat till skillnad från flickors är 
att skolans innehåll anses som icke-maskulint och därmed ett ställe som pojkar således inte kan 
anknyta till vilket resulterar i bristande färdigheter (Merisuo-Storm, 2006, s. 114). Om lärare 
erbjuder böcker som anses vara maskulina i pojkarnas värld ökar sannolikheten för ökad läslust 
och ökad lust att skriva om dessa (Merisuo-Storm, 2006, s. 123). Resultatet i Merisuo-Storms artikel 
visar att pojkar inte gillar att läsa men de gillar förhållandevis att läsa mer än att skriva. Merisuo-
Storm tittade även på vilken genre som eleverna helst skriver om och resultatet visade att på andra 
plats kom berättelser för pojkarna medan det hamnar på tredje plats för flickorna (2006, s. 20). I 
artikeln framkommer det att Merisuo-Storm frågar eleverna ett antal frågor, exempel på det är: 
 

The answers to the question ‘‘Do you like to write stories?’’ were relatively positive as well. Pupils had 

been writing stories in school from the first grade onwards and the process was familiar to all of them. 

‘‘I love it’’ or ‘‘I like it’’ were the answers given by 81% of the pupils. The boys were, however, not as 



 

 12 

eager writers as the girls. The difference between the two groups is significant [...]. Nevertheless, the 

girls enjoyed writing in a diary even more (2006, s. 121).  

 
I citatet ovan framkommer det att pojkarna inte är lika ivriga som flickorna att skriva berättelser 
och skillnaden mellan flickor och pojkars intresse skiljer sig åt. En viktig del i resultatet är att lärare 
ska försöka väcka intresset för läsning och skrivning tidigt för att hålla intresset vid liv upp i 
åldrarna. Merisuo-Storm (2006) skriver i sin artikel att läsning och skrivning kräver ansträngning 
av eleverna och det är en utmaning för alla elever. Men det visar sig att flickor tar sig an utmaningen 
på ett mer förtjänstfullt sätt än pojkar. I artikeln står det att: 
 

The results that give most cause for concern are the ones related to boys’ writing attitudes. Writing 

interests them far less than reading. Girls, however, enjoy writing nearly as much as reading (Merisuo-

Storm, 2006, s. 124). 

 
Med citatet menar Merisuo-Storm (2006) att det finns anledning att vara orolig för pojkarnas attityd 
till skrivning. Merisuo-Storm (2006) menar att man bör vara orolig eftersom skillnaderna mellan 
flickor och pojkars skolprestationer länge har visat att det byggs på med åren och uppenbarar sig 
långt senare under skolgången vilket blir problematiskt. Ett sätt att lösa problemet är att låta 
pojkarna få skriva om vad de vill, det som ligger nära deras vardag, annars tenderar det till en 
negativ skrivutveckling för pojkar. Att skapa meningsfullhet är alltså en nyckel till framgång i 
skrivning hos pojkar i grundskolan (Merisuo-Storm, 2006, s. 124).  

Inga Wernerssons (2010) iakttagelse i sin rapport Könsskillnader i skolprestationer handlar om att 
det finns olika typer av skillnader mellan pojkar och flickors skilda resultat i skolan. Wernersson 
(2010) uttrycker att skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat, i likhet med Ingvar (2010), 
kan bero på biologiska- eller sociala skillnader. Vidare påpekar Wernersson att det även kan grunda 
sig i både en kulturell och social skillnad mellan pojkar och flickors resultat i skolan (2010, s. 4).I 
den ovan nämnda SNS rapporten (2017) framkommer det att  kvinnliga lärare dominerar i skolan 
vilket kan kopplas ihop med den maktdimension som Wernersson (2010) skriver om. Wernersson 
(2010) menar att maktstrukturer i klassrummet pågår eftersom flickor i större utsträckning relaterar 
till de kvinnliga lärarna än pojkar. Detta påverkar pojkarna som på grund av den feminina miljön 
blir hämmade i sitt skolarbete då de ofta inte har någon manlig lärare att relatera till menar 
Wernersson (2010)(Wernersson, s. 13). En annan tänkbar förklaring till att pojkar presterar sämre 
i skolan enligt SNS rapporten på (2017) är på grund av att skolan anses som en kvinnlig miljö och 
domineras av kvinnliga lärare (Sjögren, s. 14).  

Det framkommer i First Graders' Preferences for Narrative and/or Information Books and Perceptions of 
Other Boys' and Girls' Book Preferences (2007) som författats av Marilyn Chapman, Margot Filipenko, 
Marianne McTavish, & Jon Shapiro att vi bör ha en oro för pojkars läs- och skrivkunnighet. Denna 
oro diskuteras även av Merisuo-Storm (2006) dock pekar hon på oron för pojkars attityd till 
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skrivning. Vidare främjar skrivande och läsande i skolan en social interaktion och skrivandet i 
genrer är en typ av socialisering som förstärker elevernas identiteter (Chapman m.fl., 2007, s. 533). 
Chapman m.fl. förklarar att en anledning till att genren berättande text dominerat i skolan under 
en lång period är för att den berättande genre anses lämplig för små barn (2007, s. 532). Chapman 
m.fl. menar att: 
 

Narrative genres have been dominant in primary classrooms because they were considered most 

appropriate for young children. More recently, researchers such as Pappas (1993) and Doiron (1994) 

have challenged the primacy of narrative in the early years, arguing that children's difficulties reading 

informational genres are due to limited experience with them rather than innate developmental 

differences (2007, s. 532).  

 
Citatet ovan pekar på att föreställningen om att den berättande genren är lämplig för små barn 
kanske inte stämmer. Det poängteras att ett brett utbud av genrer gynnar eleverna mer på lång sikt 
än om man endast håller sig till en genre (Chapman m.fl., 2007, s. 532). Fortsättningsvis menar 
Chapman m.fl. att eleverna behöver ha en bred och varierad genrerepertoar i de tidigare skolåren 
eftersom det bidrar till förståelse för omvärlden och gynnar kommunikationen med andra 
människor runt omkring (2007, s. 547). Tidskriftsartikeln tar även upp ordet maskulinitet och vilka 
genrer som är maskulina. Detta synsätt kan liknas med Merisuo-Storm (2006) teori. Medan 
Merisuo-Storm (2006) menar att skolan i sig inte är maskulin så menar Chapman m.fl. att det finns 
ämnen och genrer som inte anses som maskulina vilket hämmar pojkarnas prestationer i skolan 
(2007, s. 548). Det är först när lärare förstår sambandet och bemästrar denna balans mellan ämnen, 
genrer och arbetssätt i skolan som prestationerna tenderar att ändras, menar Chapman m.fl. (2007).  

I Katharina Anderssons avhandling Pojkar kan visst skriva! (2014) beskriver hon pojkarnas 
processer och arbete med olika skrivuppgifter i skolan. Andersson (2014), försvarar pojkarnas 
prestation i skolan och menar att pojkar kan mer än vad lärare tror och att problemet snarare är att 
lärare inte ser det. Det handlar också om att bedömningskriterierna för nationella provet inte tillåter 
lärare att se andra kvaliteter. Andersson menar vidare att det största misstagen lärare gör är att ha 
lägre förväntningar på pojkar än på flickor (2014, s. 19). En synpunkt som Andersson tar hänsyn i 
sin avhandling är att:  
 

Pojkar är olika. Pojkar kommer från olika hem, har olika levnadsupplevelser, olika språkbruk och de 

har olika erfarenheter med sig. Att säga något om vad pojkar kan eller inte kan är att utgå från ett 

tudelat sätt att sortera människornas yngsta skolbarn på (2014, s. 210). 

 
Andersson (2014) poängterar bland annat att narrativa texter som är ett moment i nationella provet 
kräver erfarenheter. Andersson skriver i sin avhandling att “En narrativ text måste ha något att 
berätta om och någon som berättar samt helst någon att berätta för” (2014, s. 136). Citatet tyder 
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på att någon form av händelse ska ha skett för eleven, antingen i fantasin eller vardagen som sedan 
används i den narrativa berättelsen. Andersson skriver även att:  
 

Pojkarnas användning av multimodala semiotiska tecken visar att de genom att använda färg, storlek, 

form och svärta kan uttrycka känslor av annat slag än de gör i enbart skriven alfabetisk text. Versaler 

som betonar stress eller skrik, utropstecken som uttrycker skrik, rädsla och skräck är sådana exempel 

på kompetenser i pojkarnas återberättande texter (2014, s. 204). 

 
I citatet ovan beskriver Andersson (2014) att pojkar använder olika resurser för att skapa dramatik 
eller andra känslor i sina narrativa berättelser. Dessa uttryck förstärker berättelsen men bilderna 
som används kan enligt instruktionerna för bedömning inte tas i beaktning utan texten är det som 
kan bedömas (2010, s. 209). En annan iakttagelse som Andersson (2014) gjort är att pojkarna 
generellt sett skriver om saker de kommit i kontakt med, alltså om sagor de läst, filmer de sett och 
lekar de lekt. Ännu vanligare är förekomsten av datorspel i pojkarnas texter (Andersson, 2014, s. 
213). Vad som också uppmärksammas i Anderssons avhandling (2014) är att pojkar tenderar att 
använda sig av explicita och implicita intertextuella referenser vilket gör elevtexterna bättre och 
fylligare än flickors texter. Dessa referenser tyder på en bred kunskapsbas och fungerande 
textrörlighet. Denna observation är viktig då Andersson (2014) menar att det är denna aspekt som 
missas vid rättningen och granskandet av pojkarnas texter. En sista aspekt som uppmärksammas i 
avhandlingen är att pojkar sällan har med vuxna människor i sina narrativa berättelser (Andersson, 
2014, s. 138). Orsaken till att vuxna sällan förekommer i pojkars berättelser är inte fastställt men 
det kan tyda på att pojkar i större utsträckning skriver om dator- och tv-spel som innehåller monster 
och andra figurer (Andersson, 2014, s. 138). Sammanfattningsvis menar Andersson (2014) att 
pojkarnas intertextuella referenser är lätta att missa vid genomläsningen eftersom dessa referenser 
ofta är okända för läsaren (2014, ss. 140–147).  

Christer Johansson beskriver i sin avhandling Narrativ forskning – biografiskt perspektiv på berättelser 
(1999) att en berättelse kan ses på olika sätt. Johansson (1999) hävdar att olika forskare tillsammans 
med honom kommit fram till att inom narrativ forskning finns endast en struktur. Man fokuserar 
på de formella aspekterna vilket Johansson (1999) menar är strukturen och intrigen i berättelsen. 
Vidare beskriver Johansson likt Thorsten (2018) och Bruner (2002) att en berättelse inte kan 
beskrivas som “början, mitten och ett slut” utan behöver innehålla någon form av problem som 
blir upplöst för att anses vara en berättelse (Johansson, 1999, s. 12). En annan aspekt som tas upp 
i avhandlingen är det som namnges ”berättelser som en social konstruktion” vilket betyder att 
elevernas liv är en konstruktion som eleverna gärna skriver om. Johansson poängterar att eleven 
konstruerar en berättelse och skriver berättelsen utifrån det eleven varit med om eftersom det anses 
som mest relevant utifrån elevens liv (Johansson, 1999, s. 18).  

Den tidigare forskning som ovan presenteras ger en förförståelse för att undervisning av 
kompetenta lärare, läs- och skrivinlärning och bedömning är komplext. Att se till alla elevers behov 
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är ett uppdrag som är viktigt men också problematiskt eftersom lärare ska uppmärksamma alla 
elevers behov. Studiens fokus handlar som tidigare nämnts om nationella provet och hur och 
pojkars och flickors berättande texter blir bedömda av lärare. Vidare är bedömningen i sig en 
besvärlig del i betygsättningen. Ofta sker bedömningen av elevtexter av undervisande lärare vilket 
kan påverka bedömningen på olika sätt till både flickors och pojkars fördel eller nackdel. Man kan 
tala om det blir en likvärdig bedömning, därför påpekar Lundahl att en extern bedömning av andra 
lärare som inte har relation till eleverna vore en lösning på problemet (2017, s. 15).  
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Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna för denna studie är genrepedagogiken och ett 
genusperspektiv.  Genrepedagogiken tydliggör hur eleverna tänkt gällande den genre som de 
skriver i, har de skrivit en berättande text eller har de använt sig av en annan genre? 
Genusperspektivet används i denna studie för att tydliggöra de skillnader som finns mellan män, 
kvinnor, pojkar och flickor i dagens samhälle och hur dessa kan komma att påverka bedömningen 
av elevernas texter i delprov F i nationella provet 2015/2016. 

Genrepedagogiken 

Genre som begrepp används inom olika sammanhang bland annat inom musik, böcker och film. 
Användandet av genre är för att försöka kategorisera olika typer av medier. Denna studie använder 
genrepedagogiken som teoretisk utgångspunkt. Nedan presenteras genrepedagogiken utifrån olika 
perspektiv. 

Caroline Liberg beskriver i rapporten Språk och lärande (2009) att genrepedagogikens fokus är att 
stödja och stärka alla elevers språkutveckling, men ännu mer fokus ligger i skrivutvecklingen hos 
elever. Inom genrepedagogiken är det viktigt att ge alla elever möjlighet att möta olika sorters texter 
som finns i samhället eftersom det möjliggör mötet mellan olika sorters sociala verksamheter som 
finns i dagens samhälle. I genrepedagogiken är det fem olika sorters genrer som ingår, dessa är 
berättande, beskrivande, instruerande, förklarande och argumenterande. Även om det är viktigt att 
elever får träna på enskilda genrer är det även viktigt att eleverna får lära sig hur de olika genrerna 
relaterar till varandra (Liberg, 2009, ss. 11–13).  

Det går även att finna svårigheter med genrer, speciellt att dela in genrer i olika grupper. Lena 
Kåreland beskriver i boken Skönlitteratur för barn och unga (2015) att genrer innehåller en viss stil och 
följer vissa mönster beroende på vilken genre vi talar om. Den klassiska genreteorin som var 
populär förr innehåller strikta regler för hur genren bör vara strukturerad (Kåreland, 2015, s. 53). 
Men dagens moderna genreteori är mer fri och har inga tydliga regler som författarna i genren ska 
eller bör följa även om vissa genrer undermedvetet är uppbyggda på vissa specifika sätt (Kåreland, 
2015, s. 54). Kåreland beskriver i sin bok att genreindelningar ibland kan vara problematiskt 
eftersom de ibland överlappar varandra (2015, s. 69).  En annan aspekt som tas upp i Skönlitteratur 
för barn och unga (2015) är vem det är som är berättaren i texten. Är det författaren, en utomstående 
karaktär eller huvudpersonen som berättar så har det betydelse för texten. Det finns även jag-
berättare eller en berättare i tredje person. Det är en aspekt som också kan växla i berättelsen men 
generellt sett menar Kåreland att en jag-berättare är vanligast när man talar om barn (2015, s. 140).  
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Genusperspektivet 

Kön som begrepp är något som har två betydelser i Sverige, dels är det biologiska könet men även 
det socialt konstruerade könet. För att minska risken att blanda ihop de två betydelserna kallas ofta 
det social konstruerade könet för genus (Jalmert, 2007, s. 110). Definitionen av genus utifrån Lars 
Jalmert är: 
 

Med genus menar man således olika mönster av kvinnligt och manligt som utvecklats och utvecklas i 

sociala, psykologiska, kulturella, historiska, ekonomiska med flera sammanhang. Femininiteter och 

maskuliniteter är något som görs, det vill säga som är sociala konsekvenser (2007, s. 110). 

 
Jalmert (2007) menar att genus är något som skapas av det samhälle som vi lever i och det ändras 
över tid. Fortsättningsvis menar Jalmert (2007) att kvinnor och män inte behandlas utifrån samma 
värde trots att det står med i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948 
att alla människor ska behandlas utifrån samma värde. Det framkommer i dagens samhälle på olika 
vis, exempelvis genom att män får högre lön än kvinnor för samma jobb eller att män generellt sett 
i världen anses som mer värdefulla (Jalmert, 2007, s. 107). I skolan är det dock flickorna som 
presterar bättre än pojkarna: 
 

I Sverige har i dag flickor och kvinnor bättre resultat än pojkar och män på så gott som alla skol- och 

utbildningsnivåer och i de flesta ämnen. Så har det inte sett ut tidigare. Om vi går tillbaks i historien 

så finner vi att män haft bättre studieresultat på många områden och att kvinnor till och med varit 

utestängda från olika utbildningar (Jalmert, 2007, s. 107). 

 
I citatet ovan framkommer en intressant tanke, att män värderas högre och har högre lön när det 
generellt sett är kvinnorna som ofta söker sig till utbildningar. En annan tanke är att det på grund 
av fler kvinnor inom olika utbildningar som det kan ses som “omanligt” att studera (2007, s. 114). 
Jalmert menar fortsättningsvis att prestera bra inom skolan inte är något som är en prioritet i den 
könsmaktsordning som råder då det ses som kvinnligt (2007, s. 114). Könsmaktsordningen handlar 
om att det finns en koppling mellan kön och makt och att det är efter denna struktur som vi i 
samhället lever efter (Jalmert, 2007, s. 110). Till bedömningen av det nationella provet medföljer 
ett informationsblad. I detta informationsblad finns instruktioner om provet men också ett ställe 
där läraren kryssar i om eleven är pojke eller flicka. På detta vis definierar läraren elevens kön, alltså 
om eleven är pojke eller flicka, utan att eleven kan påverka detta. I detta fall handlar det inte om 
vad eleven definierar sig som utan det landar i vilket juridiskt kön som eleven har.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pojkars och flickors berättande texter blir bedömda 
av lärare för att se hur flickors texter når kravnivån i högre utsträckning än pojkars. Vidare kommer 
den berättande genren på det nationella provet år 2015/2016 i svenska delprov F att användas som 
underlag till analysen. 
 
Studiens frågeställningar är: 

1. Hur skiljer sig bedömningen mellan pojkar och flickor ur genusperspektivet utifrån den 
bedömning som elevernas lärare har gjort?  

2. Hur skiljer sig bedömningen mellan pojkar och flickor ur ett genrepedagogiskt synsätt 
utifrån den bedömning som elevernas lärare har gjort?  

3. Hur följer de godkända texterna genrestrukturen för berättande text? 
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Metod 

I denna studie genomförs två analyser, en analys utgår från bedömningsanvisningarna till nationella 
provet för delprov F och den andra analysen utgår från en genreanalys av elevsvaren från samma 
delprov. På följande vis används två analyser som sedan jämförs med varandra. Vidare kopplas 
detta ihop med den bedömning som lärare gjort av elevtexterna från delprov F i nationella provet 
från läsåret 2015/2016.  
 
Metodologisk ansats 
Den metodologiska ansatsen i denna studie är de bedömningsanvisningarna som följer med det 
nationella provet läsåret 2015/2016 som ska fungera som hjälp för lärare att instruera och bedöma 
elevernas texter. Den andra ansatsen är genreanalysen som används för att rama in den genre som 
eleverna använder sig av. De två metodologiska ansatserna presenteras tydligare nedan.  
 
Bedömningsanvisningarna 
I bedömningsanvisningarna finns information om hur bedömningen ska gå till i de olika delproven. 
Vår studie undersöker bedömningsanvisningarna för de elever som följer kursplanen för svenska. 
När lärare bedömer delprov F (samt G och H dessa undersöks inte i denna studie) fylls ett 
bedömningsformulär i som innehåller delarna F, G och H (finns på sidan 33 i bedömningsanvisningarna 
från nationella provet år 2015/2016). Bedömningsanvinsingarna är det material som hjälper oss att 
veta vad i elevtexterna som vi ska analysera (alltså inledning, handling och avslut). Det som framgår 
i bedömningsformuläret är vad som ska bedömas vid rättningen av delprovet, formuleringen lyder: 
 

Eleven kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslut. [Eleven kan skriva en 

berättande text med en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.] (Skolverket, 2016, s. 

10). 

 
Formuleringen ovan är det som krävs för att nå kravnivån vilket är den lägsta nivån som bedöms. 
Högre omdöme än når kravnivån sätts inte i årskurs tre. Analysen utgår inte från det som är skrivet 
inom hakparenteserna i denna studie eftersom det gäller för elever som läser svenska som 
andraspråk (Skolverket, 2016, s. 10). I bedömningsanvisningarna finns det exempel på elevtexter 
som är skrivna av elever i årskurs 3 som ska fungera som stöd vid bedömningen. Elevtexterna visar 
hur lärare ska bedöma eleverna utifrån bedömningsanvisningarna under utprövningarna som gjorts 
inför delprov F (Skolverket, 2016, s. 10).  

Tydligheten, som är ett krav i bedömningsanvisningarna är tolkningsbar vilket gör att alla lärare 
tolkat ordet tydligt på olika sätt och därför kan vi inte uttala oss om varför elever når kravnivån eller 
inte eftersom alla lärare tolkar ordet tydligt på olika sätt. Mirjam Johannesson och Ulf Nilsson (2015) 
har tagit fram en definition av berättelsestrukturen som är ett försök att definiera vad en tydlig 
inledning, handling och avslut är. Definitionerna är hämtade från en bok från förlaget Gleerups 



 

 20 

som heter Fånga förmågan. Valet av definitioner bygger på att eleverna möter dessa definitioner i 
Gleerups läromedel, som är ett av de ledande förlagen inom skolmaterial i Sverige. Dessa 
definitioner kopplas sedan till Skolverkets Modul Läsa och skriva i alla ämnen - Del 6: Berättande texter 
- läsa, skriva och förstå (2015) skriven av Catarina Schmidt och Veronica Grönte. Analysen utgår 
också från definitioner av Britt Johansson och Anniqa Sandell Rings bok Låt språket bära - 
genrepedagogik i praktiken (2015). De tre olika definitionerna bearbetas tillsammans och dessa är 
utgångspunkten i studiens analys. Definitionerna presenteras under analysen under rubrikerna 
inledning, handling och avslut. 
 
Genreanalys 
I denna studie genomförs en genreanalys för att analysera om eleverna verkligen skrivit en 
berättande text eller om det visar sig att elever har skrivit i andra genrer men ändå fått omdömet 
når kravnivån för delprov F som behandlar berättande texter. Genreanalysen utgår även från två 
genrer inom berättarfamiljen vilket är narrativ och personligt återgivande genre (Johansson & Sandell 
Ring, 2015, s. 68). 

Metoden som används för att ringa in genren som eleverna använder är ett genreschema. 
Genreschemat hjälper oss att identifiera vilken typ av text eleverna har skrivit. Enligt Johansson 
och Sandell Ring (2015) delas berättarfamiljen upp i tidsordnade berättelser och ej tidsordnade 
berättelser. Figuren nedan är endast en del av ett stort berättelseträd som författarna väljer att kalla 
Berättarfamiljen som beskriver alla olika typer av texter som elever möter i skolan. 
 

 
Figur 1: Urklippt genreschema från Johansson & Sandell Ring, 2015, s. 67. 
 
Vår studies fokus är på de två övre rubrikerna i figuren vilket är Tidsordnade berättelser som sedan 
delas upp och mynnar ut i personligt återgivande genre eller narrativ. I instruktionen till delprov F får 
eleverna veta att de ska skriva en berättelse som har en början, en handling och ett avslut. Det står 
inget om att det måste finnas med en lösning på problemet för att eleverna ska nå kravnivån. 
Genom att använda genreschemat underlättar det analysen och hjälper till att ringa in den genre 
som eleverna använder sig av. Eftersom alla elever inom delprov F ska skriva en berättelse används 
schemat för att se vilken form av berättelse som skrivits. Den nedre rubriken vilket är Ej tidsordnad 
berättelse som mynnar ut i nyhetsartikel användas inte i denna studie då det inte är elevernas uppgift 
att skriva en nyhetsartikel. 
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Personligt återgivande genre 

I den personligt återgivande genren ska texten vara återgiven i kronologisk ordning och handla om 
personliga händelser och erfarenheter från eleven. Syftet med denna genre är att med humor återge 
en eller flera händelser som man personligen har varit med om (Johansson & Sandell Ring, 2015, 
s. 68). En personligt återgivande text ska, enligt Johansson & Sandell Ring (2015) innehålla tre steg: 
 

1. Orientering 
2. Händelse 
3. Slutkommentar och värdering 

 
Orienteringen svarar på frågorna vem, när, var och varför. Genom att svara på dessa frågor får 
läsaren veta vem texten handlar om, när det utspelar sig, vart händelsen utspelar sig samt om det 
finns ett syfte med texten. När det kommer till händelsen handlar det om flera olika händelser eller 
erfarenheter som avlöser varandra. Dessa ska komma i kronologisk ordning samt att det är även 
vanligt att tidsord används i denna genre för att förtydliga när händelsen äger rum. Efter att 
händelserna presenterats är det vanligt att dessa kommenteras och värderas av eleven. Det är 
genom dessa kommentarer som texten blir underhållande och intresseväckande (Johansson & 
Sandell Ring, 2015, s. 69). 

Narrativ 

I den narrativa genren ska texten vara påhittad eller utgå från en personlig händelse där det i 
händelseförloppet ska finnas med ett problem och en lösning (Johansson & Sandell Ring, 2015, s. 
68). En narrativ berättelse ska, enligt Johansson & Sandell Ring (2015) innehålla följande fyra steg: 
 

1. Orientering 
2. Komplikation 
3. Evaluringssteg 
4. Lösning 

 
I orienteringen presenteras minst en huvudkaraktär samt bikaraktärer som är av intresse, även 
relationerna mellan karaktärerna. I orienteringen framkommer det även när och var berättelsen 
utspelar sig. I handlingen hamnar komplikationen/komplikationerna, det kan exempelvis vara ett 
problem som skapar intresse eller gör texten spännande. I evalueringssteget får den som läser veta 
vad karaktärerna tycker och känner om det som sker i berättelsen vilket vävs in genomgående i 
berättelsen. Slutligen leder handlingen fram till en lösning på komplikationen/komplikationerna. 
De olika komplikationerna behöver nödvändigtvis inte lösas men karaktärerna bör ha genomgått 
en förändring på grund av komplikationen/komplikationerna (Johansson & Sandell Ring, 2015, ss. 
82–83).  
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Material 

Det material som används i denna studie är elevtexterna från de nationella provet delprov F läsåret 
2015/2016 för elever som läser kursplanen för svenska. I denna studie undersöks inte elevtexterna 
som är skrivna av elever som följer kursplanen för svenska som andraspråk. Elevtexterna hämtades 
från Institutionen för nordiska språk på Uppsala universitet. Elevtexterna som samlats in av 
Institutionen för nordiska språk är från elever födda 15 mars och 15 oktober. Urvalsprocessen sker 
slumpmässigt eftersom elevtexterna plockas ur lådor där texterna ligger vilket medför att materialet 
är ett stickprov för Sverige. Vi analyserar totalt 52 elevtexter, 26 elevtexter av pojkar och 26 texter 
av flickor. Tanken är att dela upp de 26 texterna i grupper (13 som når kravnivån och 13 texter 
som inte når kravnivån). Det är dock inte möjligt då det inte finns 13 texter av flickorna som inte 
når kravnivån. Därför beslutade vi oss för att titta på alla flickor som inte når kravnivån vilket är 
sex stycken och sedan 20 flickor som når kravnivån. När det gäller pojktexter tittar vi på 13 texter 
där pojkarna når kravnivån och 13 texter där pojkarna inte når kravnivån. Anledningen till att vi 
valt analysera sex flicktexter som inte når kravnivån och 13 pojktexter som inte når kravnivån är 
för att detta i sig visar att det råder skillnad mellan könen gällande prestationer. Vad som också bör 
poängteras är att det finns fler än 13 pojktexter där pojkarna inte når kravnivån att hämta från 
läsåret 2015/2016 men vi väljer att analysera endast 13 stycken pojktexter som inte når kravnivån 
för att inte skapa för stor klyfta mellan flickorna och pojkarna eftersom felmarginalen tenderar att 
bli för stor. Genom detta blir skillnaden gällande pojkars och flickors kunskaper inom 
berättelseskrivande tydligt men vi måste också ta hänsyn till att det är en skillnad i hur många som 
når kravnivån respektive inte når kravnivån inom varje kön. I analysen återges citat ur elevtexterna 
precis som eleverna har skrivit. 

Metodreflektion 

Med tanke på att denna studie utgår från material från nationella provet för läsår 2015/2016 samt 
med utgångspunkt att vi analyserar 52 elevtexter totalt, dessa texter är allt ifrån cirka fyra rader till 
tre sidor långa, ur denna synpunkt är studiens resultat inte generaliserbart. Dock kan resultatet 
fungera som ett stickprov för Sverige för läsåret 2015/2016. Resultatet hade beskrivits som 
generaliserbart om vi hade undersökt elevtexter från samma delprov under flera år. Begreppet 
validitet kan delas upp i två olika delar, den första delen är begreppsvaliditet och den andra delen 
är resultatvaliditet. Eftersom analysen handlar om elevtexter från berättande texter är 
begreppsvaliditeten hög eftersom det i genrepedagogiken ingår att berättelser ska behandlas samt 
ingår det att eleverna bör veta hur berättande texter är uppbyggda. Berättelser är även en form av 
kommunikation och en berättelse speglar ofta elevers bild av deras omvärld. Genom att vi 
undersöker det vi syftar att undersöka vilket är elevtexterna från delprov F samt att vi tillsammans 
undersöker materialet minimerar vi risken för systematiska fel. I analysen diskuterar vi de olika 
möjligheterna gällande olika kategorier till varje elevtext. Analysen utgår även från givna 
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definitioner och kategorier för att minska risken för slumpartade fel (Esaiasson m.fl., 2017, s. 64). 
Det är även viktigt att komma ihåg att trots att studien utgår från givna kategorier är detta 
tolkningsbart. Alla har inte samma definition på vad till exempel problem och lösning innebär i en 
berättande text, detta påverkar resultatvalidteten. Eftersom de olika kategorier som definieras under 
analysen kan tolkas på olika sätt av olika människor är inte resultatvaliditeten hög. Studiens 
resultatvaliditet är dock hög när det kommer till att det inte finns några slumpartade fel i studien 
(Esaiasson m.fl., 2017, s. 64). 

Vi genomför en analys utifrån bedömningsanvisningarna med hjälp av olika definitioner och 
kategorier. Vi väljer att definiera vad tydligt är i inledningen, handlingen och i avslutet för att 
minimera risken för missförstånd och olika tolkningar samt för att underlätta i kategoriseringen av 
elevtexterna. Vi väljer att analysera utifrån bedömningsanvisningarna eftersom det är ett effektivt 
sätt att se om lärarna har använt sig av dem eller inte, samt om de bedömt pojkar och flickor olika. 
Vidare har vi även valt att analysera utifrån en genreanalys då detta ramar in genren berättande text 
och kan förklara tänkbara orsaker till olika resultat mellan pojkar och flickor inom delprov F. Detta 
sammankopplas sedan med det genusperspektiv som används i teorin, eftersom det förtydligar 
relationen mellan kön och elevernas resultat inom delprov F och kan förtydliga orsaker och 
samband mellan elevernas olika skolresultat. 
 
Etisk reflektion och etiskt ställningstagande 
När forskning inom humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen utförs är det viktigt att de fyra 
grundläggande huvudkraven för individskyddet följs. Huvudkraven är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).  

Gällande informationskravet är det inga deltagare som aktivt deltar i denna studie, materialet 
har samlats in från Institutionen för nordiska språk på Uppsala universitet. Vid hämtandet av 
materialet signerade båda skribenterna på en sekretessblankett (se bilaga 1) där materialet som 
används fylls i där det framkommer vad materialet ska användas till. Samtyckeskravet behöver vi i 
denna studie inte ta hänsyn till eftersom det inte finns några aktiva deltagare i studien 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Gällande konfidentialitetskravet är alla elevtexter anonyma, det 
framgår inte vem eleven är, vilken skola eleven går på eller vilken lärare som rättat elevtexten 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Det som skiljer elevtexterna åt är om texten är skriven av en pojke 
eller en flicka vilket bestämts av elevens lärare. Gällande nyttjandekravet används de uppgifter som 
samlats in endast i denna studie och utlånas inte för till exempel icke-vetenskapliga syften eller 
kommersiella bruk (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 

 
Arbetsfördelning 
Studien har skrivits tillsammans eftersom vi till stor del arbetat på samma plats och diskuterat med 
varandra. De delar som inte skrivits ihop är forskningsöversikten samt metoden. 
Forskningsöversikten är skriven av Nadja Johansson och metoden är skriven av Linn Älvebratt. 
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Analys 

Nedan presenteras analysen som utförs utifrån två olika metoder, en analys med utgångspunkt från 
bedömningsanvisningarna för nationella provet för de elever som följer kursplanen i svenska och 
en analys utifrån en genreanalys. Analysen utifrån bedömningsanvisningarna delas in i inledning, 
handling och avslutning för att skapa tydlighet i de olika delarna. Kategorierna A, B och C fungerar 
som ett verktyg för att dela in elevtexterna och för att tolka ordet tydligt utifrån de definitioner som 
Johansson och Sandell Ring (2015) samt Johannesson och Nilsson (2015) diskuterar. 

 
Analys utifrån bedömningsanvisningarna för kursplanen i svenska 
I denna del av studien presenteras analysen som utförs utifrån bedömningsanvisningarna i 
kursplanen i svenska. Analysen är som tidigare nämnts uppdelad i inledning, handling och 
avslutning. Pojkarna och flickorna presenteras under samma del och jämförs. Då vi inte vet varför 
eleverna når- eller inte når kravnivån kan vi inte uttala oss om bedömningen på de enskilda delarna 
(inledning, handling och avslut). Vi kan dock dra slutsatser om de enskilda delarna finns med eller 
inte. Under varje enskild del finns exempel från elever som når kravnivån och som inte når 
kravnivån, dessa bedömningar är tagna från den bedömning som elevernas lärare gjort, inte den 
bedömning som vi gjort. 

Inledning 

För att definiera vad en inledning är och hur den bör utformas för att skapa tydlighet utgår analysen 
från Johansson och Sandell Rings (2015) definition samt Johannesson och Nilssons (2015) 
definition. Johansson och Sandell Ring (2015) menar att i inledningen presenteras en eller flera 
huvudkaraktärer och deras personligheter samt de bikaraktärer som är relevanta för berättelsen. 
Även relationerna mellan olika karaktärer kan presenteras här. I inledningen presenteras även när 
berättelsen äger rum samt var berättelsen utspelar sig, likt den narrativa genren. Denna del av en 
berättelse sätter ton för vad den som läser kan förvänta sig av texten. Johannesson och Nilsson har 
med ovanstående delar i sin definition men de menar även att en berättelse ska börja med ”Det var 
en gång” alternativt ”En gång för länge sedan”, likt den personligt återgivande genren (2015, s. 20). 
Med utgångspunkt ur dessa definitioner har det sedan tagits fram tre kategorier som visar på olika 
tydlighet i elevernas inledning, dessa är: 

 
a) Det var en gång samt personbeskrivningar. 
b) Endast personbeskrivningar. 
c) Hoppar direkt till händelseförloppet eller det var en gång/en gång för länge sedan. Saknar 

personbeskrivningar. 
 

En förklaring till denna kategorisering är för att skapa tydlighet och se vilka elever som når 
kravnivån inom berättande texter trots att genren de skrivit inte är berättande utan mer förklarande. 
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Kategori A är den kategori som visar den tydligaste inledningen, kategori C är de inledningar som 
inte passar in på den definition som presenterats och kategori B är mellan A och C och därmed 
kan anses som tolkningsbar.  
 
Kategori A 
I kategori A har elevtexterna analyserats utifrån att texten börjar med “Det var en gång” samt att 
det finns en personbeskrivning med. Genom att börja sin text med “Det var en gång” och ha med 
personbeskrivningar menar Johannesson och Nilsson (2015) att texten blir tydlig och uppnår 
genom detta en högre kvalitet än de texter som inte har båda dessa delar med. I denna kategori är 
det sammanlagt 11 elever, av dessa är det sex flickor och 13 pojkar. Av flickorna är det fyra som 
når kravnivån och två som inte når kravnivån. Av pojkarna är det åtta pojkar som når kravnivån 
och fem pojkar som inte når kravnivån. Exempel på en text som är skriven av en pojke som når 
kravnivån är: 
 

En gång när jag var och fiskade (jag är 365 år och bor på gotland).  

 

I citatet ser vi att pojken börjar sin text som en berättelse ofta börjar “En gång”. Det finns även 
med en kort personbeskrivning där det beskrivs hur gammal personen är och vart personen bor. 
Eleven ger information om vem, när och var berättelsen utspelar sig, detta hamnar under 
orientering för den personligt återgivande genren (Johansson & Sandell Ring, 2015, ss. 69, 82–83). 
Ett exempel på en text där en pojke inte når kravnivån är:  
 

Det var en gång en kille som fylde 11 år då fick han fiskedrag. Han bor i ett röt hus på jägargatan-15 

han leker ofta med kompisar. 

 

I det ovan skrivna citatet börjar pojken sin text på det klassiska sättet som en berättelse börjar med 
“Det var en gång”. Eleven fortsätter sedan med en beskrivning av huvudkaraktären, hur gammal 
han är, vart han bor och vad han tycker om att göra vilket hamnar under orientering inom den 
personligt återgivande genren (Johansson & Sandell Ring, 2015, ss. 69, 82–83). Ett exempel på en 
text som är skriven av en flicka ,som når kravnivån är: 
 

Det var en kall vintermorgon och Linnea låg i sin säng halvvaken. Linnea var 5 år gammall och gillade 

och bada [...].  

 
Denna flicka börjar sin berättelse med “Det var en kall vintermorgon [...]” som är mycket likt den 
strukturen som är “Det var en gång”. Dessa två sätt att börja en berättelse är likt varandra skillnaden 
är att “en kall vintermorgon” ger information om platsen vilket inte “Det var en gång” gör. I 
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orienteringen hamnar exemplet inom narrativet då det framkommer var karaktären befinner sig 
samt när händelsen utspelar sig. Ett exempel från en flicka som inte når kravnivån är: 
 

Det var en gan en söjyfru som hetär lisa hon är 8 och hon Hon fylär9 år i morgon.  

 
Denna flicka har precis som pojken ovan börjat sin text på det klassiska sättet “Det var en gång” 
och hon har med en personbeskrivning av sjöjungfrun, vi får veta vad hon heter och hur gammal 
hon är vilket passar in i den personligt återgivande genren. 
 
Kategori B 
I kategori B analyseras elevtexterna utifrån att eleverna endast skrivit en personbeskrivning som 
inledning av sin text. Med personbeskrivning menas att karaktärerna presenteras tydligt, dessa 
presenteras med mer än endast namnet. Johansson och Sandell Ring (2015) och Johannesson och 
Nilsson (2015) menar att i en tydlig inledning ska huvudkaraktärerna presenteras. I den personligt 
återgivande genren framkommer det inte att karaktärerna ska presenteras i inledningen medan i 
den narrativa genren ska karaktärerna presenteras i inledningen. I denna kategori är det 11 elever, 
sex flickor och fem pojkar som följer denna struktur. Av dessa sex flickor når samtliga kravnivån 
och av pojkarna är det två som når kravnivån och tre som inte når kravnivån. Ett exempel på när 
en pojke som börjat sin text med en personbeskrivning och når kravnivån är: 
 

Gustav är den tokigaste 10:åringen någonsin. En gång råkade han ta tvål istället för tandkräm på sin 

tandborste.  

 
Denna elev börjar sin berättelse med en personbeskrivning av Gustav. Även om denna berättelse 
inleds med endast en personbeskrivning har eleven lyckats skriva en inledning som fångar läsarens 
intresse på ett skickligt sätt då eleven beskriver huvudkaraktären på ett intressant sätt. Denna 
inledning hamnar mot den personligt återgivande genren eftersom eleven beskrivit vem och varför 
men eleven har inte fått med när och var vilket är ett krav inom orienteringen i den personligt 
återgivande genren. Ett exempel på en pojke som inte når kravnivån är: 
 

Hej jag heter Olle #. Jag är i ett krig.  

 
Denna inledning är väldigt kort och läsaren får begränsad information om huvudkaraktären. Eleven 
har även valt att börja sin berättelse som ett brev. Denna elevtext hamnar mer åt en personligt 
återgivande genre då vem och var besvaras men inte när vilket hade gjort att texten hade placerats in 
i den narrativa genren. Ett exempel från en text där en flicka når kravnivån är: 
 

Bosse Nisse och kokko är hamstrar. Dom bor i en stuga nära vattnet med sin husse.  
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Här väljer flickan att börja texten med att presentera hamstrarna som är huvudkaraktärerna i denna 
berättelse vilket endast är en personbeskrivning som sedan leder in på händelseförloppet. Denna 
elevtext hamnar också mer åt en personligt återgivande genren då vem och var finns med i 
inledningen men har inte med när vilket hade gjort att texten placerats in i den narrativa genren. 
Exempel från en flicka som inte når kravnivån går inte att exemplifiera då det inte finns någon.  
 
Kategori C 
Kategori C handlar om de elever som utan inledning hoppar direkt in i en händelse. Dessa texter 
är de texter som saknar inledning i form av att presentera karaktärer eller givit bakgrundsfakta, 
texten hoppar direkt in i händelseförloppet. I denna kategori är det totalt sju flickor som skrivit 
varav alla flickor nått kravnivån. Av de åtta pojkarna som skriver på detta sätt är det endast tre 
pojkar som når kravnivån och fem pojkar inte når kravnivån. Dessa exempel som presenteras nedan 
kan inte placeras in i antingen personligt återgivande- eller den narrativa genren eftersom delen inte 
finns med. Exempel på elevtexter som direkt hoppar in i ett händelseförlopp presenteras nedan. 
Ett exempel på en text skriven av en pojke som når kravnivån är: 
 

Anki badar i sin pool och hoppar från taket.  

 
I denna inledning hoppar eleven direkt in i berättelsen ut att ha en tydlig inledning eller presentera 
vem huvudpersonen är. Ett annat exempel på en pojke som inte når kravnivån är: 
 

När vi var i Thailand så snorklade vi i vattnet vi såg mycket fiskar olika färger. 

 
Även denna pojke väljer att hoppa direkt in i handlingen i sin berättelse. Exemplet är mer 
beskrivande än vad det är berättande. En flicka som når kravnivån trots att det inte finns någon 
inledning i elevens berättelse är följande: 
 

Personerna som ska följa med på resan är Rasmus, Linnea OB, Vanessa, Noomi, Khadidje, Julia, Elin, 

Klara, Vera, Alice, Elsa, Linnea T, Wilmer, Walter, Måns, Sixten, Melvin, Alex, Joakim, Lucas, Axel 

och Annsofie, da det är hela klassen. 

 
I citatet kan vi se att flickan börjar sin berättelse med att skriva upp namnen på alla som ska följa 
med på resan som flickan berättar om vilket inte klassas som en personbeskrivning då läsaren inte 
får veta något om de enskilda personerna eller om huvudpersonen. Eleven har mer skrivit en lista 
på karaktärer som är med i berättelsen. 
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Handling 

För att definiera vad en handling är och vad den bör innehålla för att skapa tydlighet utgår analysen 
i denna studie från Johansson och Sandell Rings (2015) definition samt Johannesson och Nilssons 
(2015) definition. Johansson och Sandell Ring (2015) menar att handlingen bör innehålla en 
komplikation och en lösning vilket leder in i den narrativa genren. Komplikationens syfte är att 
skapa spänning i handlingen. Handlingen ska vara kronologiskt berättad och leda fram till en 
lösning. Johansson och Sandell Ring menar även att evaluerande språk är bra att ha med i sin 
berättelse, detta handlar om att karaktärer kommenterar och värderar det som sker (2015, ss. 79, 
83, 101). Johannesson och Nilssons definition på en tydlig handling lyder:  
 

Vilket problem uppstår? I den andra delen av berättelsen händer det något som gör att det blir 

spännande och ibland lite svårt för huvudpersonen eller någon annan i berättelsen. En dag när… 

Plötsligt… (2015, s. 20). 

 

Hur löser sig problemet? Sedan måste huvudpersonen försöka ta sig ur knipan eller kanske få hjälp 

att ta sig vidare. Som tur var… Då kom…och… (2015, s. 20). 

 
Johannesson och Nilsson (2015) menar att en tydlig handling ska utgå från ett problem som sedan 
blir löst under berättelsens gång vilket också hamnar under den narrativa genren. I handlingen 
presenteras problemet eller någonting som kan bli ett problem och sedan beskrivs hur problemet 
undviks. Slutligen sammankopplas detta med lösningen på problemet vilket skapar en berättelse 
som är intressant att läsa (Schmidt & Grönte, 2015, s. 8). Studien analyserar elevtexternas handling 
utifrån tre kategorier: 

a) Problem och lösning. 

b) Problem. 

c) Beskrivande. 
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Kategori A 
Vid analysen framkommer det att kategori A vilket är den kategori som enligt Johannesson och 
Nilsson (2015) utgör en tydlig handling används flitigast. Det är totalt 35 stycken elever av totalt 52 
elever som beskrivit ett problem som sedan får en lösning. Av dessa 35 elever är 18 flickor och 17 
pojkar. När analysen sedan ser till hur många av dessa elever som skrivit utifrån kategori A som 
når kravnivån framkommer det att 13 flickor når kravnivån och fem flickor når inte kravnivån 
vilket kan vara av olika anledningar. Sedan analyseras samma sak hos pojkarna, då framkommer 
det att tio stycken pojkar når kravnivån och sju pojkar inte når kravnivån. Ett exempel på en 
handling skriven av en pojke som når kravnivån är: 
 

Efter en stund råkar han hoppa utanför poolen för att han stog snett. Han blev ledsen. Han ringde 

till enambulancs och sa att han brytit benet. Då kom Ambulancen och binde bandage över benet. 

 
I exemplet framkommer det ett problem när huvudkaraktären bryter benet och en lösning när han 
ringer ambulansen och de lindar bandage runt benet, exemplet hamnar under den narrativ genren 
då problemet får en lösning. Eleven använder även sig av en form av evaluerande språk genom att 
skriva “Han blev ledsen”. Nästa exempel är av en pojke som inte når kravnivån: 
 

Den var jette stor och den atagerade en vithaj. Blåhajen vann över vithajen. Två ringde de polisen och 

mileterer. Blåhajen simmade in till stranden. Då sprang alla hemm förutom poliserna och militerenna. 

 
Trots att texten ovan inte når kravnivån enligt bedömningsanvisningarna har eleven ett tydligt 
problem och en tydlig lösning i sin text, vi vet dock inte varför eleven inte når kravnivån. Problemet 
och lösningen hamnar som tidigare nämnts i den narrativa genren. Det finns dock inget 
evalueringssteg i denna berättelse som kopplar en känsla till händelsen. Ett exempel skriven av en 
flicka som når kravnivån är: 
 

Sen så ville flickan bada. Men hon simade aldeles för långt ut. Så hon skrek: Help!!! jag drunknar. Och 

då kommer flickans pappa och tog upp henne ur vattnet. Du rädade mig sa flickan och kramade sin 

pappa. 

 
Även i detta exempel finns det ett tydligt problem när flickan simmar för långt ut och håller på att 
drunkna. Sedan följs det upp av en lösning som passar till problemet när flickans pappa räddar 
henne. Detta exempel kopplas till den narrativa genren. I exemplet ovan kan evaluringssteget tolkas 
olika. Det finns ingen tydlig känsla utskriven men man kan ändå tolka “Help!!!” som ett tecken på 
att karaktären i berättelsen visar rädsla. Nästa exempel visar en flicka som inte når kravnivån: 
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Men då kåmdåm inte fram. Dåm fik stå i kö i flera timar tils slut kåm dom fram till sjön dåm badar 

och dåm tycker att det är varmt. 

 
I citatet ovan finns ett tydligt problem beskrivet när dem står i kön i flera timmar och lösningen är 
när de äntligen kommit fram till sjön. Det finns även en känsla som förstärker det som 
huvudkaraktären känner. Detta exempel hamnar under den narrativa genren eftersom problemet 
blir löst men det finns också tydliga kopplingar till känslor vilket gör att denna elevtext fått med 
evalueringssteget som anses som viktigt i den narrativa genren.  
 
Kategori B 
Kategori B handlar om de elever som endast beskriver ett problem och inte någon lösning till 
problemet vilket inte följer den struktur som Johansson och Nilsson (2015) rekommenderar för att 
skapa en tydlighet i handlingen. Det är en aspekt som även Schmidt och Grönte poängterar är 
viktigt för att skapa tydlighet och dramatik i berättelsen (2015, s. 6). I denna kategori kan eleverna 
skriva efter en personligt återgivande genre eftersom den genren inte kräver att ett problem ska 
finnas med. Eleverna kan även skriva en narrativ berättelse men utan vissa delar som anses som 
centrala inom denna berättelsestruktur. Det är sex stycken elever av totalt 52 elever som endast 
beskrivit ett problem som inte innehåller en lösning. Av dessa elever är det tre flickor som alla når 
kravnivån och tre pojkar där två av dem når kravnivån och en pojke uppnår inte kravnivån. Ett 
exempel från en av pojkarna som når kravnivån är: 
 

Det var jete varmt. Vi lekte narwal. Sen var det dags att gå upp men vi ville inte. Till slut gik vi upp 

och torkade ås. 

 
I detta exempel presenteras endast ett problem utan någon lösning till problemet. Det som skulle 
kunna tolkas som en lösning är att de går upp, men problemet är att de vill bada mer. Denna elev 
skriver en personligt återgivande genre då endast händelser radas upp efter varandra utan lösning 
dock kan “Det var jete varmt” vara en form av evaluringssteg men det är inte tillräckligt tydligt för 
att sätta denna text inom den narrativ genren. Nästa exempel är av en pojke som inte når kravnivån: 
 

Han var i havet. de var flera menskor.Jag gjik till pålen och sola och bada. Jag var jete räd när jag såg 

hajen äta upp han och när den hoppade upp. Hajenvar kol fast dum. Den hade tre sår på halsen. Den 

var store. 

 
I exemplet presenteras endast ett problem utan någon lösning kopplat till problemet. Början på 
handlingen är beskrivande men det som saknas är en lösning på problemet. Eleven använder sig 
av evaluerande språk när denne beskriver att den blev rädd. Denna elev har skrivit en personligt 
återgivande berättelse eftersom den inte har med någon lösning på problemet. Nästa exempel är 
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av en flicka som har uppnått kravnivån: 
 

Jag och Emanuel har cycklåp på oss så vi kan se under vattnet. Men det går inte att se så mycket! För 

det är typ brant av sand! Pappa simmar ute på det Jet jupa! Det är förs grunt sen innan det jupa är det 

en lilnje Som man moste simma under så att man vet när det blir jupt!  

 
I exemplet ovan finns det endast ett problem utan någon lösning. Problemet är att huvudkaraktären 
tycker att det är läskigt att simma på det djupa, men det framkommer dock aldrig någon lösning på 
det problemet. I detta exempel radas bara händelser upp efter varandra vilket är typiskt för den 
personligt återgivande genren.  
 
Kategori C 
Kategori C handlar om de elever som endast beskrivit en händelse utan att presentera ett problem 
eller en lösning utan endast beskrivit ett händelseförlopp. Det är nio stycken elever som skrivit 
utifrån denna kategori och missat att beskriva ett problem och en lösning. Dessa texter blir 
komplicerade att placera in i berättelsestrukturerna personligt återgivande genre och narrativ genre 
då man måste tolka texterna vilket kan göras på olika sätt. Av dessa nio texter är det fyra flickor 
som endast beskriver ett händelseförlopp, tre av de flickorna når kravnivån och en flicka uppnår 
inte kravnivån. Vidare är det sex pojkar som beskrivit ett händelseförlopp, av dessa är det en som 
uppnår kravnivån och fem som inte uppnår kravnivån. Ett exempel på en pojke som skrivit en text 
som når kravnivån är: 
 

den bygger en För dem ningoden blev stor. Det var roligt. Jag hoppade i Och sima. den dök upp. 

Bävern blev gladd. Jag blev Gladd. Vi lekte vi hoppadde Från kanten. bävern var inte red. Vi träfades 

varje dg och simade. 

 
Texten ovan är mer beskrivande utan ett problem och en lösning. Det finns även ett evaluerande 
språk när eleven skriver “Bävern blev gladd. Jag blev Gladd”. Denna text hamnar mer i den 
narrativa genren än den personligt återgivande eftersom det finns ett evaluringssteg i texten. Nästa 
exempel är av en pojke som inte når kravnivån: 
 

Han bor i ett röt hus på gatan1 10 han leker ofta med kompisar. Hans bästa kompis heter Julius de 

leker ofta de spelar mycket. 

 

 
 

1 Namnet på gatan samt numret på gatan har tagits bort/ändrats för att inte riskera att röja elevens identitet. 
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Detta exempel visar tydligt att eleven endast har radat upp information om t.ex. sig själv eller någon 
i sin närhet. Det blir ingen handling då det inte finns något problem som uppstår. Denna text 
hamnar under den personligt återgivande genren då händelser radas upp efter varandra. Exempel 
på en flicka som når kravnivån är följande: 
 

Vi ser dom vid ett fik. Alla sitter och väntar tils vi ska gå på planet. Kl. halv6 på kvällen. Nu är vi på 

planet. Nu är vi i Kroatien!! Kl är 03.35 Alla vill sova [...]. 

 
Hela handlingen är inte med i exemplet ovan, anledning till att hela handlingen inte är med är för 
att texten fortsätter på samma sätt där beskrivningar av olika händelser avlöser varandra. Eleven 
har skrivit en intressant text, men det saknas även här ett problem och en lösning för att göra 
textens händelse till en handling. Alla händelser som avlöser varandra placeras inom den personligt 
återgivande genren. Det sista exemplet är från en flicka som inte når kravnivån: 
 

Nu skule hon legaseg nästa morgon Kom hons mamma och pappa sögn för hon mamman bad hon 

öppna paketet hon då såg att hon fick de hon Önskatseg. 

 
I exempelet ovan finns inte ett problem som kan knytas till berättelsen, texten handlar om att hon 
önskar sig juveler och diamanter och att hon sedan får det när hon fyller år. Även denna text blir 
väldigt beskrivande. Det hade placerats under den narrativa genren om det hade beskrivit en känsla 
kopplat till händelsen men eftersom ingen känsla går att finna placeras berättelsen mer åt den 
personligt återgivande genren än den narrativa genren.  

Avslutning 

För att definiera vad ett avslut är utgår analysen från Johansson och Sandell Rings (2015) och 
Johannesson och Nilssons (2015) definition av vad som är ett tydligt avslut. Johansson och Sandell 
Ring har ingen enskild definition på vad ett avslut är, de menar att avslutet hör ihop med lösningen 
på problemet (2015, s. 102) likt den narrativa genren. Johannesson och Nilssons definition lyder: 
 

Hur slutar det? I den sista delen av berättelsen får man veta hur huvudpersonen klarar av det den ville 

i början av berättelsen. Berätta något om hur huvudpersonen känner sig nu. Till slut... Äntligen… 

(2015, s. 20). 

 
Detta avslut placeras inom den personligt återgivande genren där en känsla knyts ihop med 
avslutningen. För att analysera materialet undersöker vår studie dessa aspekter samtidigt som 
Skolverkets (2015) problematisering av berättelsestrukturen beaktas. Schmidt och Grönte (2015) 
definierar inte vad en avslutning är men de poängterar vikten av att eleverna förstår sambandet 
mellan inledning, handling och avslutning. Huvudfokus i ett avslut ska utgå ifrån huvudkaraktärs 
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behov och längtan (Schmidt & Grönte, 2015, s. 8). När elevtexternas avslutningar analyseras 
används tre kategorier även här. Dessa kategorier är:  
 

a) Huvudkaraktären klarar av det den vill och har en känsla. 

b) Huvudkaraktären klarar av det den vill men det finns ingen känsla kopplat till detta. 

c) Inget avslut, då inget klaras av och ingen känsla beskriva. 

 
 
Kategori A 
När kategori A analyseras konstateras de att det är totalt 22 stycken elever som avslutat sina 
berättelser med att huvudpersonen klarar av det den ville och har någon form av värdering kopplat 
till avslutningen vilket som tidigare nämnts kopplas till den personligt återgivande genren. Av dessa 
elevtexter är det totalt 12 flickor, nio av dem når kravnivån och tre av dom når inte kravnivån. Av 
pojkarna är det totalt 10 stycken som skrivit ett avslut där huvudkaraktären klarar av det den ville 
och sammankopplat det med en känsla. Åtta av dessa pojkar når kravnivån och två pojkar når inte 
kravnivån. Ett exempel på en pojke som når kravnivån är:  
 

Och nästa ö så grävde dom ner alla skatterna, och så levde de ett piratliv. 

 
Citatet ovan visar att huvudpersonen klarar av det som den ville samt att meningen “så levde de 
ett piratliv” ger en känsla. Denna känsla är invävd i vad det innebär att vara pirat. Avslutet kopplas 
ihop med den personligt återgivande genren eftersom slutkommentar och värdering finns i 
avslutningen. Ett exempel på en pojke som inte når kravnivån är: 
 

Erik van, olle blev arg och skrek men sen så blev dåm vänner i gänn. 

 
I detta exempel finns det en upplösning, karaktärerna klarar av det som de vill. Trots att Olle blev 
arg över att Erik vann blev det trots det vänner. Detta avslut kan ses som en slutkommentar med 
en värdering vilket passar till den personligt återgivande genren, dock kan man också se det som 
en förändring, att de blir vänner igen vilket då istället kopplas till den narrativa genren. Ett exempel 
på en flicka som når kravnivån:  
 

Tur att han hade flyt vesten på. Mamma jälpte honom upp. Han fick nya torra kläder, och allt var bra 

igen.  

 
Exemplet pekar på att huvudkaraktären lyssnat på sin mamma och haft på sig en flytväst i båten. 
Exemplet visar att huvudkaraktären reder ut det som är problemet i berättelsen och det finns med 
en känsla kopplat till det. Avslutet som ovan citerats kopplas till den personligt återgivande genren 



 

 34 

då slutkommentar och värderande ord finns eftersom det uttrycks att “[...] och allt var bra igen”. 
Ett exempel på en flicka som inte når kravnivån som placerats i kategori A är:  
 

Så sa Ragnar vi kan äta hos mig vi ska vi ska ha taco idag ja vrålade dom tack för maten sadem trevligt.  
 
Avslutningen ovan hamnar på den personligt återgivande genren då det finns en slutkommentar 
och värderande ord samt en känsla kopplat till avslutningen. Karaktärerna uppnår även det de vill 
genom att det slutligen får äta tacos. 
 
Kategori B 
Kategori B behandlar de elever som skrivit ett avslut men som har inte beskrivit en känsla som 
knyter an till avslutningen vilket Johannesson och Nilsson (2015) menar skapar brister tydlighet i 
avslutningen. Totalt är det 23 elever som skrivit ett avslut som saknar en känsla i avslutningen. 
Denna kategori kan kopplas ihop med den narrativa genren eftersom i den personligt återgivande 
genren ska det finnas en värdering i avslutet. Av dessa elever är det 13 flickor varav tio av dem når 
kravnivån och tre av dessa flickor når inte kravnivån. När pojkarna analyseras inom samma kategori 
är det tio pojkar som avslutat sina berättelser utan en känsla som knyter av till avslutningen. Fyra 
av dessa pojkar når kravnivån och sex stycken pojkar når inte kravnivån. Exempel på en pojke som 
når kravnivån: 
 

Sen till sist tog lalla honom och gick till akuten. 

 
Detta avslut visar att händelsen i texten löste sig, men det finns ingen känsla som förstärker hur 
karaktären kände sig i avslutningen på berättelsen som en personligt återgivande genre bör 
innehålla. Exempel från en pojke som inte når kravnivån är: 
 

han fick åka i en begravnings bil sen åkte dom till bigravnngen. 

 
Avslutningen ovan är lik det föregående exemplet, det är ett avslut av berättelsen men det finns 
ingen känsla som förstärker det som sker. Exemplet ovan hamnar under den narrativa genren 
eftersom karaktären genomgår en förändring. Exempel på en flicka som skrivit utifrån kategori B 
och når kravnivån är: 
 

Också badade vi jätte mycket. Så gick det till nästan Varje dag. och efter en månad åkte dom hem. 

 
Detta är ett avslut som avslutas plötsligt och även detta avslutet saknar en känsla. Denna text kan 
den narrativ genren eftersom karaktären uppnår det den vill vilket är att bada. Vidare tas ett exempel 
upp där en flicka i denna kategori inte når kravnivån: 



 

 35 

 
Så Kalle sa att han kunde. Sen gick vi och byte om. 

 
Avslutet visar att huvudkaraktären klarar av det som den ville men även denna avslutning saknar 
en känsla för att öka tydligheten i berättelsen och på grund av detta placeras exemplet inom den 
narrativa genren. Vidare är avslutningen endast en kort mening som kan byggas ut för att skapa ett 
bättre avslut i berättelsen. 
 
Kategori C 
Kategori C behandlar de texter som inte innehåller något avslut alls eftersom inget klaras av och 
ingen känsla beskrivs utan berättelsen avslutas tvärt. Dessa texter blir svåra att placera in antingen 
den personligt återgivande- eller narrativa genren. Totalt är det sju elever som inte lyckats få till ett 
avslut i sina berättelser. Av dessa är det endast en flicka som trots bristande avslutning når 
kravnivån och sex pojkar varav fem av pojkarna inte når kravnivån och endast en pojke når 
kravnivån. Exempel från en pojke som når kravnivån är: 
 

Det fanns en Bäver till den andra Bävern simade oikså Dom bode där alltid slut.  

 
Detta avslut slutar mitt i handlingen, där vi får veta att det finns en till bäver i den sista meningen. 
Eleven kan ha beskrivit avslutet mer ingående, vad som hände, hur bävern kände sig eller en 
händelse som avslutar berättelsen för att skapa mer dynamik. Texten ovan kan varken placeras in 
under den personligt återgivande genren eller den narrativa genren då avslutet sker för tvärt för att 
placeras in. Vidare följer ett exempel på en pojke som inte når kravnivån: 
 

Det fans 3 poler 2 st hade bara äkliga saker. 

 
Med exemplet ovan kan det konstateras att det inte är ett avslut, det finns inget som klaras av. 
Elevtexten ovan placeras inom den personligt återgivande genren eftersom slutkommentaren finns 
och en värdering i avslutningen. Ett exempel från en flicka som når kravnivån är: 
 

Det har börjat blixtra. Nu ska vi på modevisning. Den är på strande Imogon ska vi hem.  

 
I avslutet ovan är det endast den sista delen “[...] Imorgon ska vi hem” som indikerar på att det är 
ett slut. Resterande del av exemplet är mer av en handling än det är ett avslut. Detta avslut är svårt 
att placera in i någon genre eftersom den inte passar in i någon av den personligt återgivande- eller 
den narrativa genren. 
 
Analys utifrån genre 
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Nedan presenteras analysen utifrån genreschemat som presenterades under metodavsnittet. 
Kategorierna är som tidigare nämnts; personligt återgivande genre och narrativ. Pojkar och flickor 
presenteras och jämförs tillsammans under respektive kategori. Schemat beskriver hur eleverna 
utifrån berättarfamiljen som Johansson och Sandell Ring (2015) presenterar förhåller sig till de olika 
kategorierna. Schemat är med andra ord ett sätt att analysera hur elevtexterna är uppbyggda och 
vilken genre de skrivit i. Antingen kan eleverna skriva en narrativ genre eller en personligt återgivande 
genre enligt det schema som tidigare presenterats. 

Personligt återgivande genre 

När vi analyserar elevtexterna framkommer det att elever som skrivit en personligt återgivande 
genre är totalt 15 stycken av 52 elever. Av dessa elever är det sju flickor och åtta pojkar. När vi 
sedan analyserar vilka av dessa elever som når kravnivån respektive inte når kravnivån utifrån 
bedömningsanvisningarna framkommer det att av flickorna är det sex flickor som når kravnivån 
och en flicka som inte når kravnivån. Av pojkarna är det endast två stycken som når kravnivån och 
sex pojkar når inte kravnivån. 

Narrativ 

Vid analys av elevtexterna framkommer det att det är totalt 37 stycken av 52 elever som skrivit i 
genren narrativ. Av dessa är det 19 flickor och 18 pojkar. När vi undersöker vilka det är som når 
kravnivån eller som inte når kravnivån framkommer det att av flickorna är det 14 som når kravnivån 
och fem som inte når kravnivån utifrån bedömningsanvisningarna. Av pojkarna är det 11 som når 
kravnivån och sju som inte når kravnivån. 
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Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras de resultat av analyserna som utförts utifrån bedömningsanvisningarna 
samt genreanalysen. Vidare diskuteras detta med hjälp av den forskningsöversikt som beskriver 
olika tänkbara aspekter kring att pojkars och flickors skolprestationer skiljer sig åt. I detta avsnitt 
besvaras frågeställningarna: Hur skiljer sig bedömningen mellan pojkar och flickor ur 
genusperspektivet utifrån den bedömning som elevernas lärare har gjort? Hur skiljer sig 
bedömningen mellan pojkar och flickor ur ett genrepedagogiskt synsätt utifrån den bedömning 
som elevernas lärare har gjort? Följer de godkända texterna genrestrukturen för berättande text? 

Bedömningsanvisningarna 

I följande avsnitt diskuteras resultatet från analysen av elevtexterna utifrån 
bedömningsanvisningarna. De bedömningsanvisningar som lärare får och som ska användas till 
bland annat delprov F innehåller de definitioner som enligt Thorsten (2018) anses som 
problematiska. Bedömningsanvisningarna ska fungera som hjälp för lärare för att de ska veta vad 
de ska arbeta mot och sedan bedöma. Det som står i bedömningsstödet handlar dock endast om 
den lägsta nivån som ska bedömas, detta ger ingen information om vilken nivå eleven ligger på 
samt vad lärare egentligen ska undervisa om. Det finns risker med dessa korta 
bedömningsanvisningar eftersom lärare kan se dessa anvisningar som det som eleverna ska arbeta 
mot vilket kan leda till att delar i berättelsen missas. I bedömningsanvisningarna kan lärare utläsa 
att de ska bedöma elevernas texter i delprov F genom att se till att inledning, handling och avlutning 
finns med och är tydliga (Skolverket, 2016, s. 10). Vidare blir det problematiskt att arbeta korrekt 
med berättelsestrukturen som Thorsten (2018), Bruner (2002) samt Johansson (1999) förespråkar, 
då bedömningsanvisningarna blir otillräckliga för att beskriva vad en berättelsestruktur är samt vad 
det innebär att vara tydlig i de olika delarna. Johannesson och Nilsson menar också att berättelsen 
bör innehålla ett problem men denna aspekt framgår inte i bedömningsanvisningarna (2015, s. 20). 
Johansson och Sandell Ring menar att det finns två olika delar inom genren berättande, personligt 
återgivande genre och narrativ genren (2015, s. 67), detta är även något som inte framkommer i 
bedömningsstödet. 

Sett till kategori A är det den kategori som i denna analys anses skapa tydlighet i texten och det 
framkommer också i bedömningsanvisningarna att det ska finnas tydlighet i samtliga delar i 
berättelsen. De elevtexter som blivit indelade i kategori A visar tydlighet i de aktuella delarna. 
Kategori B anses som tolkningsbar gällande tydligheten. Med det menas att bedömningen sker i 
textens helhet om någon del är oklar. De elevtexter som tillhör kategori C i analysen gällande 
inledning och avslutning bör inte uppnå kravnivån då dessa texter saknar tydlighet i den aktuella 
delen. Kategori A, B och C i handlingen är tydliga eftersom alla tre kategorier utifrån de definitioner 
som används i analysen anses som tydliga. Nedan presenteras tabeller som tydliggör hur 
elevtexterna analyserats med hjälp av de olika kategorierna. Den första tabellen är en 
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sammanställning av flickor och pojkar samt vilken kategori som texterna befinner sig i enligt vår 
analys medan de andra två tabellerna skiljer på pojkar och flickor. De bokstavskombinationer som 
är uttryckta i versaler är de som anses nå kravnivån medan de som är uttryckta med gemener icke-
uppnår kravnivån.  

 
 

 
Figur 2: Visar på sammanställning av analysen utifrån bedömningsanvisningarna. 
 
I figur 2 framkommer en sammanställning av analysen som utförs av elevtexterna. Figur 2 visar 
hur indelningen utifrån kategorierna ser ut och med hjälp av figuren framkommer också de texter 
som brister i någon eller alla delar. De texter som fått beteckningen AAA och ABA tyder på att 
goda kvaliteter finns. De elever som placerats i kategori B gällande inledning, handling och avslut 
visar på tydlighet dock saknas vissa delar som ger extra tydlighet. Enligt analysen visar det att elever 
som fått kategori C i inledningen och avslutningen visar brister i dessa delar. Därför bör eleverna 
som blivit tilldelade kategori C i någon av dessa delar inte nå kravnivån för delprov F. Dock visar 
resultatet att elever med kategori C i inledningen och/eller avslutningen trots detta når kravnivån. 
 
 
Jämförelse mellan pojkar och flickor 
Sett till denna analys och den bedömning som elevernas lärare gör kan det konstateras att flickorna 
i högre grad når kravnivån i delprov F i samtliga kategorier. Flickorna har generellt sett fler texter 
som når kravnivån än pojkarna utifrån en helhetsbild. En viktig aspekt är att vid hämtandet av 
nationella provet för läsåret 2015/2016 fanns det inte tillräckligt många flickor som inte når 
kravnivån samma år som pojkar. En annan viktig aspekt är att flickorna blivit bedömda som når 
kravnivån av deras lärare i högre grad än vad som framkommit i vår analys. Vår analys har placerat 
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sju flickor i kategori C vilket innebär att de inte uppnår kravnivån utifrån studiens definitioner, 
dock når dessa flickor kravnivån utifrån deras lärares bedömning. Pojkarnas texter förhåller sig på 
annorlunda vis. Vår studie visar att fler pojkar når kravnivån i delprov F än vad elevernas lärare 
anser. Vår studie visar att 16 pojkar borde nå kravnivån i delprov F medan elevernas lärare bedömt 
att 13 av pojkarna når kravnivån. Vid analysen av flickorna framkommer det att 19 flickor enligt 
denna studie når kravnivån medan lärarna bedömt att 20 flickor når kravnivån. 

Utifrån Andersson kan en möjlig orsak till varför pojkar presterar sämre än flickor vara att lärare 
har lägre förväntningar på pojkar än på flickor (2014, s. 19). Att flickorna i denna studie marginellt 
presterade bättre än pojkarna är på grund av att flickor som inte når kravnivån är färre än pojkarna 
som inte når kravnivån. I kravnivån för delprov F står följande: 
 

Eleven kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning. [Eleven kan skriva 

en berättande text med en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.] (Skolverket, 2016, s. 

10). 

 
Eleverna som följer kursplanen för svenska ska bedömas enligt det som handlar om att det ska 
finnas en tydlig inledning, handling och avslutning. Eleverna som följer kursplanen för svenska 
som andraspråk ska bli bedömda efter det som står inom hakparenteserna gällande den röda tråden 
(Skolverket, 2016, s. 10). Trots detta har lärarna haft med den röda tråden i den bedömning som 
de gjort. Av flickorna är det fyra elever där läraren kommenterat den röda tråden som förvisso 
ingår i berättelseskrivandet. Men det är en aspekt som i bedömningsanvisningarna för svenska inte 
ska bedömas enskilt. Ändå finns det en flicka där läraren bedömt att texten inte når kravnivån 
eftersom texten saknar den röda tråden vilket inte ska bedömas. Av pojkarna är det nio fall där 
lärarna har kommenterat att den röda tråden antingen finns med eller saknas. Av dessa når fyra 
pojkar inte kravnivån för delprov F. Med detta som bakgrund menar Herkner (2011) att man bör 
se över nationella provets bedömningsanvisningar eftersom lärare tenderar att missa viktiga delar i 
elevernas texter. Vidare menar Herkner (2011) att bedömningsanvisningarna är för få och är 
otillräckliga (2011, s. 91). Något som vi inte kan veta men som är värt att diskutera är hur noggrant 
lärarna läser igenom bedömningsanvisningarna. Detta blir intressant eftersom många lärare bedömt 
den röda tråden för elever som följer kursplanen för svenska trots att detta endast gäller de elever 
som följer kursplanen i svenska som andraspråk.  

Christian Lundahl (2017) menar att för att öka likvärdigheten är det av stor vikt att externa 
bedömningar ses som ett alternativ vid bedömning av de nationella proven. Genom att använda 
externa rättare som inte har någon relation till eleven som skrivit svaret kommer bedömningarna 
bli mer likvärdiga. Samt att eftersom olika lärare låter det nationella provet påverka olika mycket är 
det viktigt att bedömningen iallafall är likvärdig. Det skulle även behövas tydligare riktlinjer på hur 
stor del de nationella proven ska få påverka slutbetyg och omdömen (Lundahl, 2017, ss. 14–15). 
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Ytterligare ett sätt att öka likvärdigheten är att använda sig mer kontrollrättare från 
Skolinspektionen (2017, s. 14).  

 
Genreanalys och analysen av bedömningsanvisningarna 
Vad som framkommer i genreanalysen är att eleverna kan skriva enligt två olika genrer inom 
berättande och nå kravnivån. Eleverna behöver inte förhålla sig efter den klassiska 
berättelsestrukturen med problem och lösning. När vi ser till endast genreanalysen har alla elever 
följt en berättande genre men på olika sätt. De elever som placerats i kategori C gällande inledning 
i analysen av bedömningsanvisningarna har skrivit en berättelse inom den personligt återgivande 
genren. Många av dessa texter ser till en början inte ut som en berättelse då de ofta börjar med 
“Hej! Mitt namn är…” men i den personligt återgivande genren blir detta korrekt då eleverna ska 
berätta om en personlig händelse och då fungerar det att börja sin text med “Hej! Mitt namn är…”. 
Johansson menar att elever gärna skriver om saker som de själva har upplevt vilket visar sig i många 
av elevtexterna som har analyserats. Detta menar Johansson är en social konstruktion som eleverna 
gärna vill berätta och skriva om (1999, s. 18). 

I genreanalysen framkommer det att fler flickor har nått kravnivån i både den personligt 
återgivande genren samt i den narrativa genren. Utifrån genusperspektivet är detta intressant, 
Jalmert menar att flickor har presterat bättre i skolan än vad pojkar har gjort detta gäller både nu 
och historiskt sett (2007, s. 107). Flickor har bättre resultat i delprov F än vad pojkar har, detta är 
även något som framkommer i vår studie att flickor blir mer generöst bedömda än pojkar. Det 
framkommer att flickor och pojkar bedöms olika hårt beroende på kön men samtidigt kan vi se att 
det finns en rättvisa i den bedömning som lärarna gjort. Detta må vara motsägelsefullt att lärarna 
bedömer pojkarna hårdare men att det trots detta finns en trovärdighet i lärarnas bedömning. 
Generellt sett bedöms pojkarna hårdare än vad flickorna gör, detta gäller alltså för majoriteten av 
pojkar men dock inte alla. Ett mycket intressant resultat i vår studie är att texter som är likvärdiga 
vad gäller kvalitet får olika bedömning beroende på skribentens kön. Flickors texter bedöms mer 
generöst än pojkars. Detta resultat kan troligen förstås bland annat i relation till lärares högre 
förväntningar på flickor. Genom att lärare har högre förväntningar på flickor kan det påverka deras 
bedömning av dem positivt samt att elever presterar bättre om de har höga förväntningar på sig. 
Utifrån analysens definitioner på vad som är tydligt har vi bedömt sex av de pojkar som inte når 
kravnivån som att de uppnår kravnivå, samtidigt har vi bedömt att tre av pojkarna som uppnår 
kravnivån inte gör det utifrån denna definition. Gällande flickorna har vår analys visat att sex har 
uppnått kravnivån medan de enligt lärarnas bedömning inte har gjort det, dock har vi samtidigt 
bedömt att sex av de flickor som uppnår kravnivån inte har gjort det utifrån definitionen som 
analysen bygger på. 

Det är svårt att peka ut vilka faktorer som gör att flickor lyckas bättre inom berättelseskrivande 
och delprov F än vad pojkar gör. Wernersson menar att de maktstrukturer som finns i klassrummet 
påverkar generellt pojkar negativt då det inte finns någon manlig förebild för dem att se upp till 
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vilket hänger ihop med att de flesta lärare i unga år är kvinnliga (2010, s. 13). Sett ur 
genusperspektivet har det enligt Jalmert framkommit att studera kan anses som något “omanligt” 
eftersom det är en majoritet av kvinnor som studerar (2007, s. 114). Utifrån de resultat som denna 
studie presenterat skulle det vara möjligt att pojkarna har påverkats på olika sätt av att det inte ofta 
finns en manlig förebild i klassrummet eftersom det framkommer att kvinnliga lärare inte skapar 
samma relation med pojkar som flickor och tvärtom. Av de elevtexter som analyserats är det 21 
kvinnliga lärare som har bedömt pojkarna (på fem av blanketterna är raden med lärarens namn 
lämnad blank, dessa lärare vet vi inte könet på). Detta visar att alla pojkar som undersökts i denna 
studie har minst en kvinnlig lärare i skolan, hur många manliga lärare de har kan vi inte uttala oss 
om. Men eftersom det i årskurserna 1–3 är vanligt att det är en klasslärare kan slutsatsen dras att 
den kvinnliga läraren är den som pojkarna oftast möter i klassrummet. På grund av detta är det 
möjligt att pojkarna har påverkats av negativt att det inte finns en manlig lärare närvarande i 
klassrummet under en stor del av dagen. Detta kan i sin tur leda till att pojkarna har det svårare  att 
relatera till den kvinnliga läraren eftersom detta är en aspekt som anses vara problematiskt enligt 
Wernersson (2010) (Sjögren, 2017, s. 14). Merisuo-Storm (2016) menar även hon att det finns ett 
samband mellan pojkars låga resultat och att skolan inte är en maskulin miljö, vilket menas med att 
lärarna i de tidigare åren oftast är kvinnor. Pojkarna i skolan saknar därför i många skolor en man 
att anknyta till och skapa relation med vilket leder till bristfälliga resultat för pojkarna jämförelsevis 
med flickorna som ur denna synpunkt har många lärare att knyta an till och skapa relationer med 
(Merisuo-Storm, 2006, s. 114). En annan aspekt är att den berättande genren i sig inte anses som 
maskulin vilket är en tänkbar orsak till att pojkar presterar sämre inom detta område (Chapman 
m.fl., 2007, s. 548). I vår studie framkommer det att pojkar som skrivit likvärdiga texter som 
flickorna generellt sett inte når kravnivån medan flickorna oftare gör det. Denna aspekt kopplas 
återigen ihop med de förväntningar som finns på flickor och pojkar (Andersson, 2014, s. 19). Vad 
som framkommit under analysen är att det krävs av eleverna att de följer en berättande struktur 
som finns med i bedömningsanvisningarna för att nå kravnivån. Denna struktur kräver att eleven 
har en tydlig inledning, handling och avslut. Dock visar analysen att eleverna inte har följt denna 
struktur men ändå nått kravnivån. Det är totalt nio pojkar som inte har en tydlig inledning eller 
avslutning, dock har tre av dessa pojkar ändå nått kravnivån. Av flickorna är det totalt sju stycken 
som inte har en tydlig inledning eller avslutning och av dessa har alla flickorna ändå nått kravnivån. 
Detta visar återigen att flickorna blir mer generöst bedömda trots att de missat delar i den struktur 
som krävs för att nå kravnivån. 
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Sammanfattning av analysen 

Pojkar 

 
Figur 3: Visar analysen av pojkar kopplat till det resultat som de fått av sina lärare. 
 
I diagrammet ovan framkommer det hur elevtexterna är fördelade utifrån kategorier som tidigare 
nämnts och presenterats samt om eleverna når kravnivån eller ej. De pojkar som placerats under 
kategori AAA samt ABA är elevtexter som visar goda kvaliteter samt tydlighet utifrån den analys 
som utförts. De pojkar som tilldelats kombinationen AAA är totalt sex pojkar. Av dessa sex pojkar 
är det fem som når kravnivån och en som inte når kravnivån. I kombinationen ABA är det endast 
en pojke som placerats under. Den pojken når också kravnivån. Av de elever som fått kategori B i 
någon av delarna är det texter som visar på tydlighet. Inom denna kategori är det två pojkar som 
inte når kravnivån trots att deras texter visar på tydlighet och innehåller de aktuella strukturerna. 
Av pojkarna i kategori C är det tre pojkar som når kravnivån i inledning och/eller avslutning. Av 
dessa har alla tre placerats i kategori C på inledningen och en av dessa har även placerats i kategori 
C gällande avslutningen. Av pojkarna som inte når kravnivån är det åtta pojkar som placerats i 
kategori C. Det är sex pojkar som brister i inledning och fem pojkar som brister i avslutningen. Av 
dessa pojkar är det tre stycken som placerats i kategori C för både inledningen och avslutet. 
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Flickor 

 
Figur 4: Visar analysen av flickor kopplat till det resultat som de fått av sina lärare. 
 
Elevtexterna i detta diagram visar hur eleverna har presterat gällande om de nått kravnivån eller ej 
vid bedömningen som deras lärare har gjort. Flickorna som fått AAA är sammanlagt fem stycken, 
av dessa är det två som når kravnivån och tre som inte når kravnivån. Enligt den analys som 
genomförts framkommer det att dessa texter har en hög grad av tydlighet i alla sina delar (inledning, 
handling och avslutning). Eleverna som fått beteckningen ABA har även uppnått tydlighet då B i 
denna kombination står för handlingen. I denna kategori är det sammanlagt fem flickor, av dessa 
når tre kravnivån och två uppnår inte kravnivån. Det som är intressant är att dessa texter är relativt 
lika varandra och trots detta är det en del flickor som når kravnivån medan andra inte gör det. 
Detta kan bero på att lärarna har olika definition på vad “tydligt” innebär och därför har dessa 
flickor fått olika resultat även om de i denna analys är av samma höga kvalité. Gällande kategori C 
är det den kategori (förutom i handlingen) som inte uppfyller kravnivån. Av de flickor som ändå 
når kravnivån trots att de är placerade i kategori C är det totalt sju stycken. Av dessa är det endast 
en som har både C i inledningen och avslutet, sex elever som har C i inledningen. Det är inga flickor 
som placerats i kategori C som inte når kravnivån. 
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