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Sammanfattning 

Studiens syfte var att synliggöra de värderande språkresurser som används för att skapa en 

relation till läsaren. För att uppfylla studiens syfte ställdes två forskningsfrågor: Vilka värderande 

språkresurser används i elevtexter skrivna i berättande text i årskurs 3 i skolämnet svenska? Vilka 

mönster går att urskilja i användningen av dessa språkliga resurser? För att besvara 

forskningsfrågorna valde vi att analysera 90 elevtexter från de nationella proven år 2016 för 

årskurs 3, varav tio utav dessa ingick i vår pilotstudie. Den analysmetod som studien utgick från 

var appraisalsystemet som är ett system vars syfte är att ringa in något så abstrakt som känslor 

och värderingar i elevtexter. Resultatet visade att det totala antalet värderande uttryck och känslor 

som användes i elevtexterna var 686 uttryck och över hälften av dessa uttryck förmedlades 

implicit. Majoriteten av de värderande uttryck och känslor förmedlade en grundkänsla inom 

människan. Eleverna använde färre uttryck för värderingar kring ett mänskligt beteende samt 

uttryck som berörde ett tillstånd, processer eller saker. Få av dessa uttrycks betydelse förstärktes 

eller förminskades. Elevtexter som innehöll flera olika typer av känslor och värderingar var 

retoriskt mer kraftfulla än de andra elevtexterna. Mottagaren blev mer engagerad och involverad i 

textens innehåll än i de elevtexter som använt färre typer av känslor och värderingar. 

Appraisalsystemet fungerar som ett verktyg för lärare för att kunna sätta ord på vilka språkliga 

resurser som gör att en läsare blir engagerad och involverad i en text. Eleverna kan således 

utveckla sina läs-och skrivkunskaper inom området genom att läraren förmedlar de språkliga 

resurserna som behövs för att engagera en läsare.  

 

Nyckelord: Läs-och skrivutveckling, elevtextanalys, metaspråk, appraisalsystemet, funktionell 

lingvistik  
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1.Inledning 

Vår vision med vårt sista självständiga arbete var att bidra med kunskaper inom det didaktiska 

forskningsfältet i svenskämnet. Detta visste vi redan innan det självständiga arbetets början men 

vi hade inte riktigt bringat klarhet kring vilket forskningsområde som vi skulle rikta in arbetet på. 

Under vår sista svenskkurs i utbildningen fick vi ta del av en föreläsning av Folkeryd. Folkeryd 

talade bland annat om vikten av att engagera och involvera en läsare och på vilket sätt eleverna 

gör detta i sina texter. Vidare talade Folkeryd om att många lärare ger liknande återkoppling på 

elevarbeten: “Du måste använda ord som gör historien mer levande och intressant”. Problemet är 

att det inte fanns något samtal kring hur eleverna ska gå tillväga för att kunna förbättra sina texter 

inom detta område. Lärare och elever saknar helt enkelt verktyg för att kunna tala om hur olika 

språkliga val påverkar textens funktion. I dessa fall har lärarna inget språk för att tala om vilka 

språkliga val som gör att läsaren blir engagerad och involverad i textinnehållet. Folkeryd talade 

mycket starkt och engagerat om området och vårt intresse för detta väcktes. Valet blev enkelt och 

detta skulle vårt sista arbete i grundlärarutbildningen handla om. Vi valde att analysera elevtexter 

från de nationella proven.  Texterna är skrivna av elever från årskurs tre. Valet av årskurs 

baserades främst på vår pågående grundlärarutbildning Fk-3 och viljan att fördjupa våra 

kunskaper om elevernas läs-och skrivutveckling. Visionen med studien är att bidra med 

kunskaper till ett metaspråk för att tala om språkliga val och de retoriska effekter som dessa 

medför.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Stellan Sundh för all hjälp han har bidragit med under 

arbetets gång.  
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2.Bakgrund 

2.1 Läsförmåga hos elever i Sverige  

Ett omtalat ämne i skoldebatten och media idag är PIRLS som är en förkortning för (Progress in 

International Reading Literacy Study). PIRLS organiseras och styrs av forskningsorganisationen 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). PIRLS är en 

jämförande internationell studie som testar elevernas kunskaper och attityder kring 

ämnesområdena matematik, naturvetenskap och läsning (Skolverket, 2017, s. 10). Studien 

genomförs vart femte år i årskurs fyra och genomfördes första gången i Sverige år 2001. Studiens 

regelbundenhet gör det möjligt att jämföra Sveriges resultat över tid men det ger också en 

möjlighet att jämföra Sveriges läroplan med andra länder som deltar i PIRLS studien (Skolverket, 

2017, s. 7).   

 

PIRLS testar elevernas läsförmåga genom att eleverna får läsa skönlitterära texter och faktatexter 

och besvara frågor som berör innehållet i texterna. Reading literacy är ett begrepp som PIRLS 

använder sig av som innebär omfattande förklaring till läsförmågans innebörd. Reading literacy 

innefattar avkodning, reflektion över det lästa samt att läsningen får en funktion som ett verktyg 

för att uppnå individuella och samhälleliga mål (Skolverket, 2017, s. 10).  

 

PIRLS har framtagit fyra kunskapsnivåer framställda av experter och representanter för de olika 

länderna. Syftet med kunskapsnivåerna är att kartlägga elevernas kunskaper. De fyra nivåerna är: 

elementär nivå, medelgod nivå, hög nivå och avancerad nivå (Skolverket, 2017, s. 22). Under den 

elementära nivån finns även en grundläggande nivå. Av elever i Sverige är det 88% i årskurs 4 

som uppnår medelgod nivå eller högre. Elever som uppnår en medelgod nivå kan bland annat dra 

enkla slutsatser och förklaringar samt visa en god förmåga att identifiera språkliga drag och 

orientera sig i texten. Elever som uppnår en hög nivå kan söka sig fram i texter och få fram 

väsentlig information som ibland inte är klart uttalad i texten. Eleven kan också binda samman 

information som inte ligger i anslutning till varandra i texten, eleven kan även dra slutsatser och 

generalisera innehållet i texten. Av de svenska eleverna är det 10% som ligger på elementär nivå 

vilket innebär att eleven kan hitta några sakuppgifter och detaljer som enkelt framgår i texten. 2% 

av de svenska eleverna ligger på en grundläggande nivå och andelen har varit oförändrad sedan 

2001. De elever som uppnår en avancerad nivå består av 14% av Sveriges elever. Eleverna kan då 

särskilja och binda samman idéer och information från delar av texten för att bland annat tolka 
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händelser, handlingar eller teman i texten och har förmågan att analysera visuell och textuell 

information för att redogöra för deras funktion (Skolverket, 2017, s. 23). 

 

Sverige har genomfört testerna sedan 2001 och har därmed genomfört testerna åren 2001, 2006, 

2011 och 2016. PIRLS-resultaten under tiden har visat en försämring från 2001 års resultat och 

har sjunkit över tiden under PIRLS-testet 2006 samt 2011. PIRLS-testet 2016 visar en förbättring 

med 13 poäng  över genomsnittspoängen som eleverna hade 2011 (Skolverket, 2017, s. 20). Den 

största procentuella skillnaden mellan PIRLS resultaten år 2011 och 2016  är den elevgrupp som 

når hög eller avancerad nivå som ökat från från 47 procent till 57 procent (Skolverket, 2017, s. 

25). Eleverna som genomförde PIRLS 2016 fick 6 poäng färre än genomsnittspoängen 2001 

vilket påvisar en marginell kunskapsskillnad mellan eleverna som deltog 2016 och 2001. Dock 

ligger Sverige lägre i rankingen jämfört med andra länder 2016 än 2001 års resultat. Detta beror 

bland annat på att länder som deltog i PIRLS 2001 åstadkom bättre eller lika resultat med Sverige 

i PIRLS 2016 samt att det tillkommit nya länder som presterar bättre eller lika bra som Sverige 

(Skolverket, 2017, s. 20).  

 

År 2006 fastslogs det att Sverige låg under genomsnittet för undervisning av lässtrategier i 

jämförelse med andra länder i PIRLS-studien. Resultatet 2016 visar att det har skett en förbättring 

från 2011 års resultat men ökningen har dock inte visat någon större förändring i förhållande till 

genomsnittet. Svenska elever ligger fortfarande lägre än genomsnittet av länderna i PIRLS testerna 

som får undervisning som behandlar lässtrategier (Skolverket, 2017, s. 8). 

2.2 Kritiska punkter i barns och ungas läs-och skrivutveckling 

Liberg (2008) har sammanställt forskning om kritiska punkter i barn och ungas läs-och 

skrivutveckling och forskningsöversikten baserar sig på det kognitiva samt det sociokulturella 

perspektivet (Liberg, 2008, s. 53). Liberg redogör för tre avgörande dimensioner för barn och ungas 

läs-och skrivutveckling och som ses utgöra förgrunden i utvecklingen. Den första dimensionen 

grundar sig i att man känner motivation och en lustfylldhet till att läsa och skriva. Den andra 

dimensionen är läs-och skrivförståelsen. Den tredje centrala dimensionen är att man kan inkoda 

och avkoda samt skriva en text korrekt. Mötet mellan eleverna och texterna och det sammanhang 

där mötet sker är avgörande för att de tre dimensionerna ska verkställas och för att eleverna ska 

kunna utveckla intresse och bli aktiva läsare och producenter av texter (Liberg, 2008, s. 54).  
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Historiskt har fokuset legat på att att knäcka skriftkoden och utveckla ett skriv-och läsflyt de första 

skolåren (Liberg, 2008, s. 60). Stort fokus läggs på att stödja utvecklingen av elevens mentala 

ortografiska lexikon för att automatisera avkodning och inkodning av skiften. I praktiken innebär 

detta att eleven får träna mycket på att läsa och skriva då detta anses ligga till grund för ett 

välutvecklat ortografisk lexikon som innebär att barnet inte behöva lägga så mycket energi på 

ordavkodning då ordets visuella form och ortografiska egenskaper kan kopplas direkt till texten 

(Myrberg, 2007, s. 74). Från och med årskurs 3 och fram i elevernas utbildning ökar kraven på 

elevernas förmåga att läsa och skriva. De möter mer komplicerade och längre texter i olika genrer 

som de både ska läsa och producera. För många elever blir detta ett för stort kliv framåt i deras 

kunskapsutveckling och kan liknas vid en chockupplevelse (Liberg, 2008, s. 62). Den avancerade 

läsförmågan är det som krävs för att kunna bemöta mer komplexa och ämnesrelaterade texter, 

vilket kräver att man är en van läsare och skrivare. Den kompetensen som eleverna har ska inte 

begränsas till endast svenskämnet utan underhållas under fler ämnesområden genom att variationen 

i förståelse och tal om texter i olika ämnen och hur man rör sig i dem skiljer sig (Liberg, 2008, s. 

63).  

 

För att kunna hantera mer avancerade texter krävs det andra strategier än endast helord och 

ljudningsstratergier. Eleverna behöver strategier för att kunna skriva fullständiga och skriftspråkligt 

korrekta meningar. Utvecklingen av akodning och inkodningen som ett förståelsearbete bearbetas 

genom att man reflekterar över språkliga aspekter och då krävs det att man har en metaspråklig 

förmåga. Ett metakognitivt förhållande till det man gör har därmed en stor betydelse (Lange, 2005, 

s. 64).  

Liberg redogör slutligen för att lärarna står inför ett utökat uppdrag där man inte längre kan 

fortsätta i de historiska spåren med allt för stort fokus på avkodning och inkodning. Eleverna är i 

behov av stöd i det kunskapssamhälle vi lever i idag som kräver avancerade skrivkunskaper. För 

att man ska kunna tillgodose elevernas behov behöver lärare i alla ämnesområden ta på sig ansvaret 

att utveckla elevernas förståelse och kodningsstrategier för att möta upp en mångfald av genrer och 

texters syften som elevernas ställs inför (Liberg, 2008, s. 65). 

2.3 Genrepedagogik 

Bergqvist har en examen i biblioteks-och informationsvetenskap och är grundare till bloggen 

bokkoll.se. Bloggens främsta syfte är att recensera och synliggöra litteratur inom bland annat 

språk- och läsutveckling. I bloggen sammanfattar Bergqvist definitionen av genrepedagogiken 

utifrån Johansson och Sandell Ring (2010), Rose och Martin (2013) samt Heimer (2016) som alla 

forskar inom genrepedagogiken. Genrepedagogiken startade sin utveckling i Australien och är 
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influerad av det sociokulturella perspektivet (se rubrik 4.1). Denna pedagogik har fått ett stort 

genomslag i undervisningssammanhang och har visat sig vara framgångsrik för elever med ett 

annat modersmål men även för förstaspråkselever. Forskarna inom genrepedagogiken menar att 

eleverna lär sig språket genom att få en medveten kunskap om språkets funktion i olika 

sammanhang. Det är således viktigt att kunna samtala och diskutera om språket. För att detta ska 

vara möjligt krävs det ett metaspråk som både är känt för lärare och elever. Genrepedagogiken 

talar också om situationskontext vilket innebär att vi använder språket på olika sätt hela tiden och 

på ett sätt som är lämpligt för den aktuella situationen. Läraren behöver således ha kunskaper om 

olika mönster i text av både läsning och skrivning och det kontextbunda sammanhanget de 

existerar i. Forskarna inom genrepedagogiken skiljer, precis som Vygotskij, på vardagsspråk och 

kunskapsrelaterat språk och alla barn behöver stöttning för att kunna tillägna sig det 

kunskapsrelaterade språket för att kunna verka i det samhälle vi lever i idag (Bergqvist; Johansson 

& Sandell Ring, 2010; Rose & Martin, 2013; Heimer, 2016).  

2.4 Lgr 11 

I ett av kunskapskraven för årskurs 3 som finns formulerade i läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmen (2011) framkommer det att eleverna ska kunna producera texter 

som innehåller ämnesspecifika ord och begrepp som gör att innehållet blir klart och tydligt. 

Eleverna ska även kunna skriva berättande texter som har en tydlig inledning, handling och 

avslutning. I det centrala innehållet för svenskämnet i årskurs ett till tre beskrivs det att 

undervisningen ska behandla textproduktion i olika texttyper som är anpassade till deras typiska 

textdrag. Utöver kunskapskraven nämns även berättande texter som en egen punkt i det centrala 

innehållet där texttypiska drag och personbeskrivningar poängteras. Eleverna ska inte bara 

producera egna texter utan även bearbeta dem och ge återkoppling på andras texter. 

Sammanfattningsvis utgör textproduktion med dess språkliga drag en stor del av undervisningen i 

svenskämnet för årskurs 1-3 (Skolverket, 2018, ss. 157, 258, 263). 

2.5 Skolspråkets dolda läroplan 

Flertalet forskare bland annat Schleppegrell (2004) menar att skolans språkliga förväntningar 

infinner sig i den dolda läroplanen. Schleppegrell menar vidare att det finns ett behov av ett verktyg 

i skolan för att synliggöra de språkliga förväntningarna (2004, s. 41). För att kunna skapa ett verktyg 

för elever och lärare så krävs det mer analys av språkets funktion i specifika genrer och dessa 

analyser kan bidra med kunskaper om på vilka sätt grammatiska val får betydelse i konstruktionen 

av skriftliga texter (2004, s, 177). Folkeryd (2006) har även uppmärksammat denna problematik då 
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hon erfarit via studier att lärare allt för ofta uppmanade eleverna att skriva mer engagerande och 

intressant för mottagaren. Dock fanns det ingen vidare diskussion om hur eleven skulle gå tillväga 

för att förbättra texten enligt lärarens uppmaningar (2006, s. 16). 

 

2.6 Studiens anknytning till bakgrund 
 
Bakgrunden ger oss bland annat information om hur läsförmågan hos elever i Sverige ser ut i ett 

globalt perspektiv. Med utgångspunkt i underrubriken 2.1 kan slutsatser dras att Sverige är i 

behov av undervisning som behandlar lässtrategier. Ett sätt att bearbeta lässtrategier i 

undervisningen är att börja tala om hur olika språkliga val bidrar till textens funktion, vilket vår 

studie synliggör i bedömningen av elevtexterna i analysen. I underrubriken 2.2 nämns kritiska 

punkter i barn och ungas läs-och skrivutveckling. Vår studie bedömer elevernas skrivförmåga, 

således är det relevant att få bakgrundskunskaper om elevernas skrivförmåga och de utmaningar 

som lärare och elever ställs inför i förhållande till samhällsutvecklingen. Ett sätt att bemöta de 

utmaningar som eleverna ställs inför är ett gemensamt metaspråk om språk för lärare och elever. 

I underrubriken 2.3 sammanfattas genrepedagogikens syn på språk och lärande. Forskarna inom 

genrepedagogiken menar att det är viktigt att kunna samtala och diskutera om språket och detta 

görs genom ett metaspråk som både är känt för lärare och elever. Detta ligger i linje med studiens 

syfte som bland annat är att bidra med kunskaper till ett metaspråk om språk. 

 

 I underrubriken 2.4 ges information om hur textproduktion presenteras i den svenska läroplanen 

och i underrubriken 2.5 beskrivs behovet av ett verktyg i skolan för att synliggöra skolans 

språkliga förväntningar. Med hänvisning till detta vill vi genom denna studie bidra med kunskaper 

som synliggör skolans språkliga förväntningar och på så vis stödja lärarna och elever i arbetet mot 

kunskapskraven.  
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3.Forskningsöversikt 

3.1 Bedömning i skolan 
 
Josephson, Melin och Oliv (1990) redogör för tre olika bedömarperspektiv där varje enskilt 

perspektiv har ett specifikt syfte. Ett syfte är det strukturella där man bedömer textens språkliga 

detaljer och deras samspel med varandra. I en strukturell analys studerar man bland annat texten 

på meningsnivå, ordnivå och teckennivå. Det andra bedömarperspektivet syftar till att analysera 

textens funktion. Analysens mål i detta perspektiv är att undersöka huruvida den språkliga 

utformningen uppfyller textens funktion, och därmed hur väl författaren lyckas förmedla sitt 

budskap med hänsyn till textens syfte och mottagare. Det tredje bedömarperspektivet analyserar 

texten utifrån ett normativt bedömarpespektiv där man analyserar allt från textens disposition till 

hur orden stavas (Josephson; Melin & Oliv, 1990, ss. 8-11). Lundhals (2006) avhandling 

behandlar den svenska skolans bedömningstraditioner som utgår från ett pedagogiskt perspektiv. 

Lundahl diskuterar de risker som bedömarperspektiven medför och som innebär att vissa 

kunskaper anses som viktiga och andra kunskaper som oviktiga (2006, s. 419). Liberg (2010) har 

forskat om barns läs-och skrivutveckling samt bedömning av elevtexter och Liberg hävdar att 

bedömningen av elevernas förmågor inte bör vila på ett bedömningsperspektiv utan att man 

snarare bör utgå från en bredare bedömning. Detta är inte minst nödvändigt för att kunna sätt in 

de stöd och åtgärder som behövs för elever som är i behov av det (Liberg, 2010, s. 22). 

 

Ett resultat som Lundhal (2006) presenterar i sin avhandling är att skoltraditionerna utmanas och 

formas utifrån samhällets utveckling. Dessa förändringar leder till förväntningar från samhället 

som resulterar i strukturella förändringar där skolinstitutionens perspektiv på 

kunskapsbedömning förändras (Lundhal, 2006, s. 419). Även Korp (2011) har forskat inom 

bedömning i skolan och har i sin avhandling gjort en sammanställning av den forskning som 

genomförts i anknytning till bedömning i skolan. Hennes resultat ligger i linje med Lundhals 

resultat och Korp beskriver att en ny bedömningskultur utvecklades i Sverige på 2000-talet. Idag 

diksuterar man inte endast om hur bedömningen av individer ska genomföras i praktiken utan 

även om hur nya metoder för bedömning kan utvecklas i syfte att stödja elevers lärande (Korp, 

2011, s. 28).  

3.2 Värderingar och känslor i elevtexter 

Andra studier har gjorts där det konstaterades att de texter som ansågs ha god kvalite som 

resulterade i ett högre betyg, innehöll känslomässiga och värderande inslag (Berg, 2005, s. 72). 
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Trots att flertalet forskare har kommit fram till att känsla och värdering är avgörande för textens 

kvalité (Berge, 2005, s.72; Folkeryd, 2006, s. 127) så har forskning på elevtexter dominerats av 

andra perspektiv som har sitt fokus på texternas innehåll och inte på hur språket i sig konstruerar 

innehållet eller hur författarens språkliga val resulterar i olika text-kvaliteter (Rothery, 1996, s. 91; 

Schleppegrell, 2004, s. 17).  

Martin och White (2007) har gjort studier som grundar sig i vilken effekt värderingar och känslor 

har i elevtexter. Författarna antar en subjektiv närvaro till texten de producerar genom att anta 

vissa ståndpunkter som hur författarna känner avsky, entusiasm, kritik och beröm. Genom detta 

uppmanar författaren läsaren att göra detsamma. Sammantaget handlar det om hur författaren 

delar med sig  av sina känslor, smak och normativa bedömningar samt hur dessa avviker eller 

stämmer överens med potentiella mottagare. Dessa språkliga faktorer som nämns ovan är 

avgörande för att läsaren ska kunna skapa en relation till textinnehållet. Martin och White och 

andra forskare inom den funktionella lingvistiken (se rubrik 4.2) har  intresserat sig för just det 

interpersonella i texter, det vill säga hur samspelet mellan individer skapas via texter. Utifrån detta 

har de utvecklat ett system: det så kallade appraisalsystemet för att kartlägga något så subjektivt 

som värderingar och känslor. Appraisalsystemet är ännu under utveckling och har således använts 

främst internationellt och endast ett fåtal studier är gjorda nationellt (Martin & White, 2007, ss. 1-

2).  

Appraisalsystemet använder sig av tre olika huvudingångar: attityd (attitude), engagemang (engagement) 

och gradering (graduating). Attityd handlar om uttryck av känslor såsom känslomässiga reaktioner, 

positiva och negativa bedömningar gentemot människor, platser, materiella objekt, händelser och 

tillstånd (Folkeryd, 2006, s. 48; Martin & White, 2007, s. 35). Attityd delas sedan upp i tre 

huvudkategorier; affekt (känslor inom människan), bedömning (värderingar kring ett mänskligt 

beteende) och uppskattning (värdering kring, processer, tillstånd eller saker) (Folkeryd, 2010, s. 

170). Gradering innebär att känslomässiga uttryck och värderingar graderas genom att den 

positiva eller negativa värderingen eller känslan förstärks eller försvagas (Folkeryd, 2010, s. 171; 

Martin & White, 2005, s.135). 

3.3 Värderingar i svenska elevtexter 

Folkeryds (2006) doktorsavhandling vid namn Writing with an attitude är en studie som har använt 

appraisalsystemet som verktyg för att analysera elevtexter av den skönlitterära genren från årskurs 

5, 8 och år 2 på gymnasiet. Syftet med studien var att bidra med kunskaper om hur värderingar 

uttrycks i elevtexter och hur språkliga resurser såsom känslor och värderande uttryck kan 
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beskrivas. Resultatet i studien visade att uttryck av affekt var vanligare än uttryck inom 

underkategorierna bedömning och uppskattning. Analysen visade att eleverna använde sig i stor 

uträckning av uttryck för graduation både för att minska intensiteten och höja intensiteten i 

bedömningen. Explicita och implicita uttryck användes i stort sett i lika stor utsträckning inom 

alla huvudkategorier av attityd  (Folkeryd, 2006, ss. 151-152, 80).  

Utifrån datan undersökte Folkeryd vidare om man kunde urskilja mönster i användningen av 

värderande  uttryck. Resultatet visade att beroende på hur författaren väljer att använda sig av 

värderingar på olika sätt och i olika omfattningar bildas varierande mönster av uttryckta 

värderingar och känslor. Detta ledde till olika retoriska effekter som i sin tur fick läsaren att känna 

sig engagerad och involverad i varierad utsträckning (Folkeryd, 2006, s. 17; Folkeryd, 2010, s. 

171). Majoriteten av de högpresterande eleverna uttryckte två eller tre huvudtyper av värderande 

uttryck och använde sig såväl av indirekta uttryck som direkta. Eleverna kunde även förstärka 

eller förminska det värderande uttryckens betydelser (se rubrik 6.5.1 för de olika huvudtyperna av 

värdering). Majoriteten av de lågpresterande eleverna uttryckte en huvudtyp av värderingar och få 

insatser av förstärkning respektive förminskning av uttryckens betydelser. De implicita uttrycken 

stöds av explicita uttryck genom att de explicita uttrycken signalerar de implicita uttrycken 

(Folkeryd, 2006, s. 127). 

Bergh Nestlog (2009) undersökte årskurs 4 till årskurs 6 elevtexter med verktyget appraisal. Till 

skillnad från Folkeryd (2006) undersökte Bergh Nestlog hur elever använder sig av uttryck av 

känslor och värderingar i syfte att förmedla sina erfarenheter och kunskaper för att skapa en 

relation till mottagaren genom argumenterande texter (Bergh Nestlog, 2009, s. 8). Bergh Nestlog 

har uppmärksammat de problem som forskare inom Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) och 

genrepedagogiken lyft upp nämligen att lärare och elever är i behov av ett metaspråk för att 

kunna bedriva undervisningen i syfte att utveckla elevtexter. Syftet med studien var således att 

vidareutveckla det underlag som ska bidra till didaktiska verktyg och metaspråk för olika genrer 

(Bergh Nestlog, 2009, s. 10). Resultatet i studien skiljer sig från Folkeryds resultat när det 

kommer till uttryck för känslor och värderingar. Det mest förekommande uttryckssättet i de 

argumenterande texterna var uppskattning som stod för 57% av de värderande uttrycken. Affekt 

utgjorde 26% av de värderande uttrycken och därefter kom bedömning med 17% (Bergh 

Nestlog, 2009, s. 92). Majoriteten av de värderande uttrycken var indirekt uttryckta och förekom 

dubbelt så mycket än de direkta uttrycken. Resultatet visar att eleverna till stor del använde 

uttryck för graduation i sina texter för att sänka eller höja intensiteten i uttrycket (Bergh Nestlog, 

2009, s. 95). 
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3.4 Studiens anknytning till forskningsöversikten 

För vidare analys av elevtexter är det nödvändigt att fördjupa vår förståelse för den aktuella 

forksningen inom appraisalsystemet och den betydelse som känslomässiga och värderande inslag 

har för texten. Vi använder ett bedömarperspektiv i analysen, att begrunda aspekter inom 

forskning som handlar om bedömning är således relevant för studien.  

 

Bedömning är en central aspekt i vår studie då vi i analysen bedömer elevernas texter. Att ha 

kunskaper om den aktuella forskningen inom bedömning i skolan är därmed av intresse för vår 

studie. I och med samhällsutvecklingen höjs kraven på elevernas läs-och skrivförmåga och 

därmed förändras skolinstitutionens perspektiv på kunskapsbedömning. Forskning visar att 

känsla och värdering i elevtexter är avgörande för textens kvalité. Appraisalsystemet har 

utvecklats av Martin och White (2007) för kartläggning av känslor och värderingar i texter. För att 

synliggöra elevernas uttryck för känslor och värderingar använder vi appraisalsystemet som ett 

analysverktyg. Folkeryd (2006) och Bergh Nestlog (2009) är två forskare som  använt 

appraisalsystemet i bedömning av elevtexter . Slutsatser och jämförelser med Folkeryds och 

Bergh Nestlogs studier är således relevanta och bidrar till bredare kunskaper inom ämnet.  



 

 16 

4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Sociokulturellt prespektiv  

Den sociokulturella perspektivet grundar sig i Vygotskijs studier om utveckling, lärande och språk 

(Säljö, 2014, s. 297). Ett av de mest centrala begreppen inom sociokulturellt perspektiv är 

mediering. Begreppet avser människors sätt att förstå vår omvärld och agera i den genom att 

använda redskap (Säljö, 2014, s. 298). Säljö (2014) refererar till Vygotskij som menar att språket är 

människans främsta redskap. Människor förstår och organiserar omvärlden via kommunikation, 

genom uttryck och språkliga begrepp. Genom tal och skrift etableras en gemensam fördjupad 

förståelse om världen (Säljö, 2014, 301). Således förstår människor omvärlden som den kulturella 

kontexten de medverkar i. Vidare är inte redskapen naturliga utan formas och utvecklas av 

traditioner i skilda kulturella gemenskaper (Säljö, 2014, s, 300). Språklig mediering är en central 

aspekt i människans delaktighet i samhällets sätt att se, agera och förstå omvärlden. Språket är 

något som barn erövrar i samspel med personer i dess närhet och således bjuds barnet in att se på 

världen som barnets medmänniskor (Säljö, 2014, ss. 302, 303).  

 

Vygotskij skiljer på vad han kallar vardagliga respektive vetenskapliga begrepp och hur man 

utvecklar kunskaper om dessa. De vardagliga begreppen är de som man lär sig genom det dagliga 

samspelet och anses vara det grundläggande språkliga redskapet. De vetenskapliga begreppen är 

de som är mer abstrakta, till exempel grammatik, substantiv och pronomen. De vetenskapliga 

begreppen är svårare att få en förståelse för, om man inte får dessa begrepp förklarade för sig 

(Säljö, 2014, s. 304). Skolan blir således den miljön där man ska utveckla förståelse för abstrakta 

kunskaper som är nödvändiga i ett alltmer komplext samhälle (Säljö, 2014, s. 309). Det 

sociokulturella perspektivet är relevent för vår studie då vi vill undersöka hur väl eleverna 

använder språket som ett verktyg för att förmedla sina värderingar och ståndpunkter i sina texter.  

4.2 Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) 

En central utgångspunkt inom systemisk-funktionell lingvistik (hädanefter SFL) är att förklara och 

beskriva hur organisationen av språket är relaterat till dess användning. SFL utgår från en modell 

där den sociala kontexten och språket samspelar med varandra i ett semiotiskt system av ett 

förverkligande av varandra. Där förverkligandet innebär att språk tolkas, tolkas av och med tiden 

rekonstruerar social kontext. Den sociala kontexten innefattar mönster. (se figur 1). 



 

 17 

 
Figur 1 Språk som förverkligande av social kontext (Martin.1997.s.4). 

 
SFL utgår från att språket har tre huvudsakliga metafunktioner som har utvecklats utifrån 

människans sociala behov. Utifrån dessa tre metafunktioner har den språkliga semantiken 

organiserats i tre skilda områden av meningsskapande vars funktion är att gestalta eller 

representera världen, engagera samspelet mellan människor och skapa sammanhängande texter i 

det som kallas ideationell metafunktion (som konstruerar våra erfarenheter), interpersonell 

metafunktion (som formar våra relationer) samt den textuella metafunktionen (situationskontext) 

(Martin, 1997, s. 4; Rose & Martin, 2013, s. 34).  

 

 

Figur 2. Genre gestaltas av mode, field och tenor (Hao, 2018 , s.4) 

 
En annan central aspekt inom SFL är stratifiering. Stratifiering innebär att man skiljer på innehåll- 

och uttrycksplan genom att placera dem på olika nivåer. Vilket innebär att SFL inte enbart 

fokuserar på språkets huvudsakliga metafunktioner utan även delar språket i tre skilda nivåer. 

Språkets centrala nivå är grammatik och ordförråd så kallad formuleringsnivå. Under detta plan 

befinner sig nivån för ljud och skrift. Ovanför den centrala nivån befinner sig semantikens skikt. 
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Martin (1997) har utvidgat begreppet stratifiering genom att inkludera den sociala och kulturella 

kontexten och separerat respektive kontext i två skilda skikt. Han utvidgade stratifiering då 

skiktet av social kontext definierar tre sociala variabler som påverkar språkliga val. De 

kontextuella variablerna identifierar: sociala aktiviteter som äger rum (fält), de sociala roller och 

relationer mellan deltagarna (tenor) och aspekter av kommunikationssätt till exempel om texten 

är monologisk eller dialogisk talad eller skriven, nära eller avlägsen i tid (mode). Alla dessa 

variabler som nämnts ovan (fält, tenor, mode), kallas för register. Bortom registret finns det 

specifika sociala syftet med texten vilket formar textens genre. Inom SFL är genre definierat som “ 

a staged, goal oriented, social process realised through register ” (Martin, 1992, s. 505). SFL som 

en teoretisk utgångspunkt gör det möjligt för oss att analysera och tolka språket som används i 

elevtexterna. I Figur 2 visas förhållandet mellan genre, register och språk schematiskt.  

 

4.3 Studiens anknytning till teorin 
 
Det sociokulturella perspektivet är relevant då vi genom studien undersöker hur väl eleverna 

använder språket för att förmedla sina värderingar och ståndpunkter i sina texter. Den 

sociokulturella teorin gör det möjligt att se språket som ett hjälpmedel för människan att verka i 

sin omvärld. Ett metaspråk om språk kan därmed ses som ett verktyg för människan att kunna 

delta i ett alltmer komplext samhälle som ställer höga krav på läs-och skrivkunskaper. SFL är i 

denna studie ett komplement till det sociokulturella perspektivet. SFL utgår från att 

språkanvändaren har ett antal valmöjligheter för att skapa mening och betydelse. Detta gör det 

möjligt för oss att analysera författarens språkliga val och vilka konsekvenser valen har för textens 

funktion och syfte. 
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår undersökning är att synliggöra de värderande språkresurser som eleverna uttrycker 

i sina texter för att skapa en relation till läsaren samt bidra med kunskaper till ett metaspråk om 

språk. 

 

Forskningsfrågeställningar: 

1. Vilka värderande språkresurser används i elevtexter skrivna i berättande text i årskurs 3 i 

skolämnet svenska? 

2. Vilka mönster går att urskilja i användningen av dessa språkliga resurser?  

 



 

 20 

6. Metod 

6.1 Metod för datainsamling 
 
Den empiri som undersöktes var elevtexter från nationella proven årskurs 3 som skrevs under 

vårterminen 2016. Den data vi hämtade var delproven F och G där eleverna fick i uppgift att 

skriva en berättelse utifrån en specifik instruktion i ämnet svenska och svenska som andraspråk. 

Valet av delproven grundar sig i att eleverna fick skriva en berättande text  som främst skrivs i 

syfte för att underhålla och engagera läsaren.  

 

6.2 Urval 
 
Elevtexterna skrevs av elever i årskurs 3 som följer den svenska läroplanen för grundskolan. 

Texterna skrevs av både pojkar och flickor från slumpmässigt valda kommuner. Texterna 

producerades i samband i med nationella proven och således skrevs de under ungefär samma 

tidpunkt och under likartade förutsättningar. 130 elevtexter valdes till studien varpå 90 av 130 

elevtexter analyserades. Varje elevtext innehöll mellan 100-300 ord. 

 

6.3 Insamling av empiri 
 
Vid den första kontakten med den ansvarige för de arkiverade nationella proven på Institutionen 

för nordiska språk genomfördes vår sortering vilket var baserat på årskurs. Vi valde prov som var 

skrivna under vårterminen 2016 då vi ville ha ett prov som var tidsmässigt relevant. Under 

nationella proven 2016 fick eleverna skriva två typer av texter skrivna i olika genrer, faktatexter 

och berättande texter. Vi valde således att sålla bort alla faktatexter. Därefter sorteras proven efter 

de elever som följer läroplanen för svenska som förstaspråk. Sedan fick vi en lista med krypterade 

koder där varje kod motsvarade en elevtext i vår målgrupp. Det var totalt 436 elevtexter på listan. 

De 130 första läsbara texterna på listan valdes ut för vidare textanalys.  

 

De texter som inte ansågs vara läsbara var texter som elever hade skrivit otydligt där ord inte gick 

att identifiera och urskilja samt elevtexter som saknade sidor och även elevtexter som genomgått 

kopieringsfel. När en elevtext inte uppnådde kraven enligt ovan valdes nästa elevtext på listan 

som ansågs uppfylla kraven. Totalt var det åtta elevtexter som inte uppnådde kriterierna för en 

vidare analys. De valda elevtexterna bestod av både elever som uppnått kraven för godkänt och 

elever som inte uppnådde kravet för godkänt. Detta val grundades på att kunskapskraven för 
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uppgiften inte berör elevernas förmåga att skapa en relation till läsaren. Texterna är slumpvis 

utvalda i relation till kön och kommun vilket var möjligt då deras position på listan var 

slumpmässigt sorterade. Vi använde endast kopior av de arkiverade elevtexterna.  

 
6.4 Empiri  
 
Delproven för de nationella proven i årskurs tre vårterminen 2016 bestod av fem delprov som 

testade elevernas tal,-läs-och skrivförmåga. Delprov F och G valdes till denna undersökning som 

testade elevernas förmåga att skriva en berättelse utifrån ett givet tema. Temat 2016 i det 

nationella proven handlade om att bada eller vara vid vattnet. Eleverna kunde välja att skriva om 

något som de hade upplevt själva eller något taget från deras fantasi. Delprov F bedömdes utifrån 

kunskapskravet “Eleven kan skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och 

avslutning”. Delprov G bedömdes utifrån kunskapskravet “Eleven kan använda stor bokstav, 

punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt 

förekommande i elevnära texter”. De elever som var i behov av anpassningar fick möjlighet att 

skriva på dator och med förlängd provtid. Ordinarie tidsåtgång för genomförande av provet var 

cirka 60 minuter (Skolverket, 2016).  

 

6.5 Metod för bearbetning och analys 
 
Vi använde oss av appraisalsystemet för att besvara våra forskningsfrågeställningar (se rubrik 5). 

Appraisalsystemet presenteras nedan. Systemet är omfattande och därför genomfördes en 

översiktlig studie med hänsyn till aspekter som presenteras i underrubrik 6.6 och visas i tabell 1(se 

tabell 1). Begränsningar av analysmetoden av värderande uttryck och känslor var ett resultat av en 

pilotstudie som beskrivs i rubrik 6.6 .  

6.5.1 Appraisalsystemet  

Appraisalsystemet är ett ramverk som har utvecklats inom den systemisk-funktionella lingvistiken. 

Appraisalsystemet förklarar och synliggör uttryck som förmedlar känslor och värderingar genom 

textanalyser. Det handlar om hur författaren ger uttryck för olika bedömningar av människor, 

situationer, materiella objekt och tillstånd i syfte att involvera och engagera läsaren (Folkeryd,  2010, 

ss. 169-170). Appraisalsystemet använder sig av tre olika huvudingångar: attityd, engagemang och 

gradering. I denna undersökning kommer vi att fokusera på attityd och gradering eftersom vi 

kommer att analysera elevtexter som är skrivna i syfte att involvera och intressera en läsare, vilket 

dessa två huvudingångar behandlar. Engagemang handlar om hur författaren synliggör olika 
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värderingar med hjälp av språkliga uttryck. Det kan göras genom att man förnekar eller erkänner 

ett påstående (Martin & White, 2007, s. 36). Således kommer inte denna huvudingång att behandlas 

i denna undersökning. Figur 3 visar en överblick över appraisalsystemets attityd som delas upp i 

tre huvudkategorier: affekt, bedömning och uppskattning. Affekt delas i sin tur in i tre underkategorier: 

kvalitet, beteende/mental process och kommentar. Bedömning består av två underkategorier: social sanktion 

som kan uttryckas i trovärdighet och anständighet samt social bedömning som kan uttryckas i normalitet, 

kapacitet och fasthållande. Den tredje huvudkategorin uppskattning utgörs av tre underkategorier, 

reaktion, sammanställning och värdering. I det följande kommer attityd och gradering att beskrivas mer 

ingående. 

 
Figur 3 En översikt över Appraisalsystemets attityd och dess tillhörande underkategorier. 

6.5.2 Attityd 

Attityd handlar om uttryck av känslor såsom känslomässiga reaktioner, positiva och negativa 

bedömningar gentemot människor, platser, materiella objekt, händelser och tillstånd (Folkeryd, 

2006, s. 48; Martin & White, 2007, s. 35). Attityd kan uttryckas implicit eller explicit och vad som 

uttrycks implicit eller explicit i texten beror på individens tolkningar av textsammanhanget (Martin 

& Rose, 2003, s. 27). I det som följer kommer de tre huvudkategorierna och tillhörande 

undergrupper att presenteras. 
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6.5.2.1 Affekt  

Martin och White (2007) beskriver affekt som positiva och negativa känslor. Känslorna behöver 

inte vara explicit uttryckta utan kan även vara implicit uttryckta. Det kan till exempel vara ett 

beteende eller kroppsspråk som i textsammanhanget ger uttryck för en känsla (Folkeryd, 2010, s. 

170). Affekt kan ges i uttryck utifrån dessa tre underkategorier: 

• Kvalitet, till exempel:  “En ledsen kapten”, “kaptenen var ledsen” ,“kaptenen lämnade 

ledsamt”. 

• Beteende-och/eller mental process, till exempel: “ kaptenen grät” , “Han saknar dem”. 

• Kommentar, till exempel:  “Tråkigt nog, var han tvungen att gå” (Martin & White, 2007, s. 

46) 

6.5.2.2 Bedömning  

Bedömning handlar om attityder kring ett mänskligt beteende i förhållande till normativa 

principer. Beroendes på vilken kontext det mänskliga beteendet befinner sig i blir bedömningen 

antingen positivt eller negativt uttryckt (Martin & White, 2007, ss. 52-53). Bedömning är 

uppdelad i två olika underkategorier: social uppskattning och social sanktion. Social uppskattning 

handlar om en positiv eller negativ bedömning av ett mänskligt beteende utifrån sociala normer. 

Den sociala uppskattningen framställs i den muntliga kulturen genom till exempel skvaller, 

humor, skämt, samtal och olika slags berättelser. Social uppskattning delas in i tre 

underkategorier: 

• Normalitet, exempel: normal, onormal, konstig, oförutsägbar. 

• Kapacitet, exempel: kraftfull, sjuk, dum, begåvad. 

• Fasthållande, exempel: modig, trogen, svag, illojal (Martin & White, 200, s. 53). 

 Den andra kategorin behandlar social sanktion och handlar om bedömningar som sker utifrån 

normer i samhället, det vill säga lagar och förordningar och förväntningar av beteende. Social 

sanktion indelas i två underkategorier: 

• Trovärdighet, till exempel: trovärdig, ärlig, manipulativ, lögnare.  

• Anständighet, till exempel: ödmjuk, pålitlig, arrogant, självisk (Martin & White, 2007, s. 53). 

6.5.2.3 Uppskattning 

Folkeryd (2006) beskriver uppskattning som uttryck för en positiv eller negativ bedömning av 

saker, processer och tillstånd (2010, s. 170). Vidare inkluderar Martin och White även 

bedömningar av naturfenomen i denna kategori (Martin & White, 2007, s. 35). Uppskattning 

delas in i tre underkategorier: 
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• reaktion till exempel: dramatisk, tråkig, vacker, äcklig. 

• sammansättning till exempel: harmonisk, desorienterad, elegant, oklar. 

• värdering till exempel: kreativ, autentisk, värdelös, falsk (Martin & White, 2007, s. 56). 

6.5.3 Gradering  

Den andra stora delen av appraisal är gradering. Alla typer av känslomässiga uttryck och värderingar 

som nämns ovan har en gemensam egenskap som är att de kan graderas genom att den positiva 

eller negativa värderingen eller känslan förstärks eller försvagas (Folkeryd, 2010, s. 171; Martin & 

White, 2007, s. 135).  Martin och White (2007) beskriver det som att författarens känslor och 

värderingar som denna uttrycker kan placeras i en skala som går från låg intensitet till hög intensitet 

av den positiva eller negativa bedömningen (Martin & White, 2007, s. 136). Figur 4 visar en översikt 

över appraisalsystemets graderingar. Gradering delas upp i två huvudkategorier: styrka och 

fokusering. Styrka delas in i underkategorierna intensifiering och kvantifiering. Intensifiering består av åtta 

olika varianter av intensifiering som i sin tur delas upp i kvalitet och process. Kvantifiering delas in i 

mängd med underkategorierna antal och mängd medan utsträckning har underkategorierna omfattning 

i tid och rum samt närhet i tid och rum. Den andra huvudkategorin fokusering delas in i spetsa till och 

mildra och går under samlingsnamnet prototypikalitet (Martin & White, 2007, ss. 135-137). 

 

Figur 4. En översikt av Apprasialsystemets graderingar och dess tillhörande underkategorier. Figuren är hämtad från 
examensarbetet “Värderingar i NO-läromedel” (Östling & Kyller Mirzakhan, 2017, s. 19) och är en sammanställning och 
översättning av figur 9 och 13 i “Writing with an attitude” (Folkeryd, 2006, ss. 92, 109). 
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6.5.3.1 Styrka 
  
Underkategorin styrka delas upp i två underkategorier intensifiering och kvantifiering. Intensifiering 

handlar om intensitet av en värdering och känsla som uttrycks direkt i texten. Martin och White 

(2007) menar att intensifiering kan uttryckas på flera olika sätt. Folkeryd har sammanfattat de olika 

sätten som intensifiering kan uttryckas genom åtta underkategorier:  

1. Rekonstruktion av ett adjektiv. Exempel: ”mycket glad”, ”lite stökig”. 

2. Rekonstruktion av ett adverb. Exempel: ”Karin arbetar mycket hårt”, ”Greta hoppade 

väldigt högt”.  

3. Upp/nedskalning av verbal process. Exempel: ”Det här gjorde mig lite upprörd”, ”Han 

ramlade rejält”.  

4. Upp/nedskalning av modaliteter. Exempel: ”mycket möjligt”, ”det kändes aldrig bra”. 

5. Ingjutna förstärkningar. Författaren väljer ord som exempel, hatade istället för ogillade, 

rosenrasande istället för arg.  

6. Upprepningar. Exempel: ”vi skrattade och skrattade och skrattade”, ”jag är glad över att jag 

flyttade för att jag har fått nya kompisar och det är jag glad för”. 

7. Jämförelser. Exempel: ”ännu argare”(personen är mer arg nu än tidigare) och ”den roligaste 

utflykten hittills”(utflykten var roligare än de andra utflykterna personen i fråga har varit 

på).  

8. Nominell kvalitet.Exempel: ”det blev fullständig glädje”. 

 (Folkeryd, 2006, ss. 93-97) 

Intensifiering enligt ovan delas därefter upp i antingen kvalitet exempel: ”väldigt ful” eller som 

process exempel: ”du gjorde mig väldigt glad” (Martin & White, 2007, s. 140).  

Den andra underkategorin av styrka är kvantifiering som delas in i mängd och utsträckning. Mängd delas 

i sin tur in i underkategorierna antal och mängd. Antal  innebär antingen ospecificerad numrering, 

exempel: “Han hade bara sin mamma kvar”, eller specificerad numrering exempel: “Flickan fick två 

katter”. Mängd graderas genom exempel: “tunn jacka” eller “stort svärd”. Utsräckning består av två 

underkategorier den första är omfattning i tid och rum, exempel: ”Vi var i lekparken hela dagen och 

han lekte överallt”. Den andra underkategorin är närhet i tid och rum, exempel: ”det kom plötsligt en 

elefant och han kom närmare och närmare” (Martin & White, 2007, s. 150; Folkeryd, 2006, ss. 99-

109). 
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6.5.3.2 Fokusering 
 
Den andra huvudkategorin av gradering är fokusering vilket innebär att man rekonstruerar 

kategorier som är tydligt begränsade och ses som antingen/eller kategorier. Exempelvis så är du en 

vän, en far eller en dotter. Rekonstruering sker genom att man gör kategorierna skalbara. Detta 

sker genom att man spetsar till uttrycket, exempelvis: ”han är en verklig vän” eller att man mildrar, 

exempelvis: ”jag känner mig lite ledsen”. Att spetsa till och mildra kallas även prototypikalitet (Martin 

& White, 2007, s. 137).   

 
6.5.4 Explicit och implicit uttryckt attityd 
 
Som tidigare nämnts kan attityd uttryckas både implicit och explicit, i följande avsnitt kommer en 

närmare beskrivning av respektive uttryck att presenteras (Martin & Rose, 2003, s. 27). Författaren 

kan direkt leda läsaren till en specifik känsla eller värdering genom att uttrycka attityd till exempel 

ord som rädd, ledsen och lycklig (Folkeryd, 2006, s. 79). Bergh Nestlog (2009) beskriver explicit 

uttryckt attityd som värderingar som kan förmedlas direkt via inbyggda värderingar i uttrycket 

(2009, s. 94). Författaren kan även uttrycka attityd implicit. Författaren kan därmed genom olika 

val av ord leda läsaren i en viss riktning där attityd kan tolkas (Folkeryd, 2006, s. 79). Implicit 

uttryckt attityd står oftast inte isolerade utan explicit uttryckt attityd används vanligen som 

vägledning till de implicita uttryckta attityderna (Martin & Rose, 2003,  s. 27). I de fall som de 

implicita uttrycken står isolerade från explicit uttryckt attityd försvåras gränsdragningen mellan de 

olika huvudkategorierna för attityd och således menar Folkeryd (2006) att kontextens betydelse är 

avgörande när man tolkar implicita uttryck samt hur läsaren förhåller sig till innehållet (2006, s. 82; 

Martin & Rose, 2003, s. 27).  

Följaktligen kommer exempel på situationer där attityd uttrycks implict. Dessa exemepl är tagna 

och reviderade från Folkeryds avhandling (2006). Författaren kan genom textuella hintar leda 

läsaren till en specifik känsla eller värdering. Exempelvis genom uttryck som: ”Nu är det dags att 

ta en dopp!” I den kontext och sammanhang som uttrycket tolkas i förmedlas ett implicit uttryck 

för affekt, nämligen lycka. När vissa karaktärer går genom ofrivilliga rörelser eller beteende 

relaterat till en viss händelse eller situation förmedlar det en specifik känsla. Exempel: ”hon stod 

som fastfrusen i marken”. Detta uttryck kan tolkas som implicit uttryck för affekt, nämligen 

rädsla (Folkeryd, 2006, s. 81). Implicita uttryck som förmedlas via beteende handlar om att 

karaktären förmedlar ett beteende eller en handling i förebyggande syfte för att förhindra en 

situation eller som en reaktion på en händelse. Exempel: ”pojken sprang till sin pappa i köket”. 

Exemplet kan tolkas som affekt, nämligen rädsla då pojken springer för att söka trygghet hos sin 



 

 27 

far från något som pojken upplever som ett hot (Folkeryd, 2006, s. 82). Generella beskrivningar 

av personer, saker eller situationer kan ge antydan av attityd. Generella beskrivningar är inte 

ovanligt i implicita uppskattningar vilket kan ses i följande exempel: ”det var det förskräckligaste 

huset av dem alla, med trasiga fönster, råttor överallt och hål i taket”. Exemplet ger  en 

övergripande bild av huset med nyckelord som: trasiga, råttor och hål, bildar tillsammans en 

tolkning av uppskattning, nämligen reaktion. När en karaktär hamnar i en situation som inte 

förväntades eller hade hoppats på uppstår oftast olika känslor. Många av dessa uttryck förmedlar 

en vilja. Exempel: ”han ville så gärna spela med dom men han kunde inte”. I exemplet hade 

karaktären hoppats på ett annat utfall än vad som hände och när hans förväntningar uteblir tolkas 

känslorna som affekt, nämligen besvikelse. Utrop som exempelvis svordomar leder mottagaren i 

en viss riktning av attityd och bör inte exkluderas då svordomar konstruerar starka känslor 

(Folkeryd, 2006, s. 82). 
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6.6 Pilotstudie och avgränsningar 
 
Innan genomförandet av analysen av vår empiri genomfördes en pilotstudie där tio elevtexter 

analyserades utifrån apprasailsystemets två huvudingångar, attityd och gradering. Alla tio 

elevtexter var endast avsedda för pilotstuiden och exkluderades således från de 90 analyserade 

elevtexterna. Pilotstudiens syfte var att kontrollera om studiens analysverktyg var användbara 

med hänsyn till studiens tidsram. Utifrån pilotstudien konstaterades det att kategoriseringen av de 

värderande känslor och uttryck som kunde identifieras i elevtexterna enligt de tre 

huvudkategorierna för attityd (affekt, uppskattning och bedömning) var tillräckligt omfattande 

för tidsramen. Med hänsyn till detta kategoriserades de uttryckta värderingarna och känslorna 

enligt de tre huvudkategorierna och inte i dess tillhörande undergrupper. Uttryck som berörde 

positiva och negativa känslor kategoriserades i huvudkategorin affekt  (Martin & White, 2007, s. 

46). Attityder som kategoriserades i huvudkategorin bedömning uttryckte positivt eller negativt 

värdering kring ett mänskligt beteende i förhållande till normativa principer (Martin & White, 

2007, s. 52). Identifierade uttryck för en positiv eller negativ bedömning av saker, processer och 

tillstånd kategoriserades i huvudkategorin uppskattning (Folkeryd, 2010, s. 170).  Analysen av 

gradering begränsades genom att endast identifiera om de värderande uttrycken intensifierades 

och i sådant fall om det skedde genom en sänkning eller höjning av intensitet. De identifierade 

attityderna analyserades och kategoriserades i implicit respektive explicit uttryckt attityd.  

 

Huvudkategorier för attityd Gradering i attityd Attityd uttrycks  

• Affekt  
• Bedömning 
• Uppskattning 

• Intensiteten höjs  
• Intensiteten sänks  

• Implicit  
• Explicit 

Tabell 1. Analysverktyg för värderande uttryck 

 

6.7 Genomförande 
 
Vi markerade alla värderande uttryck och känslor i olika färgkoder som kunde identifieras i 

elevtexterna enligt huvudkategorierna för attityd samt eventuellt tillhörande gradering och 

implicita och explicita uttryck enligt ovan (rubrik 6.6). Sedan sammanställdes färgkoderna för 

respektive elevtext i en frekvenstabell (se bilaga 1-5). Totala antalet uttryck för värdering och 

känslor som förekom i elevtexterna sammanställdes och därefter beräknades andelen uttryck 

inom respektive huvudkategori för attityd samt andelen av dessa uttryck som graderades antingen 

genom sänkning av intensiteten eller där intensiteten höjdes. Vi beräknade även andelen av alla 

värderande uttryck som uttrycktes implicit respektive explicit (se rubrik 7.2). För att urskilja 
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mönster i elevernas användning av värderande uttryck och känslor granskades sedan 

frekvenstabellen. Det beräknades hur många elever som hade använt sig av en huvudkategori, två 

huvudkategorier respektive alla tre huvudkategorier i sina texter samt hur många elever som i sina 

texter inte hade uttryckt någon typ av attityd.  

 
6.8 Reflektion över metoden  
 
Att identifiera värderingar i elevtexter handlar om att tolka perspektiv och därför är 

bedömningsprocessen subjektiv. Martin och White (2007) redogör för att värderingarna alltid har 

ett ursprung i en känsla, det vill säga affekt. Känslan kan sedan riktas mot uppskattning och 

bedömning. Uppskattning och bedömning kan ses som känslor som riktar sig ut från de 

grundläggande känslorna till värderingar som vi delar med våra medmänniskor (Martin & White, 

2007, s. 45). Med hänsyn till detta har vi vid de tillfällen där gränsen mellan huvudkategorierna 

varit otydliga utgått från grundkänslan och därmed kategoriserat uttrycket i kategorin affekt. 

Uttryck som ofta förekom i våra elevtexter var “Det är läskigt” och “Jag är rädd” och språkligt så 

ligger uttrycken nära varandra. Vi valde dock att kategorisera det första uttrycket som 

uppskattning med hänsyn till det perspektivet. Det andra uttrycket hade ett jag-perspektiv vilket 

signalerar en inbyggd känsla hos människan och kategoriserades således i affekt. Gränsen mellan 

dessa två uttryck kan tyckas vara otydlig då det första uttrycket kan tolkas som ett indirekt uttryck 

för rädsla, nämligen affekt. Vi har valt att inte dubbelkategorisera i dessa fall utan enbart valt det 

direkta uttrycket. Att urskilja implicita och explicita uttryck kan även ibland upplevas som 

problematisk. Ett exempel är “Jag vill” som både kan tolkas som en tydlig och otydlig känsla. Vi 

valde att kategorisera detta som ett indirekt uttryck på grund av att uttrycket inte uppenbart 

redogör för en känsla.  

 

6.9 Etiska hänsynstaganden  
 

Skolverket har skapat ett system som går ut på att slumpmässiga lärare i landet ombeds att skicka 

in elevlösningar från nationella proven. Syftet med att samla in data är att man får in ett stort 

antal elevlösningar som kan användas för uppföljning samt forskning. Datan används också av 

studenter på universitet och högskolor för bland annat examensarbeten 

(https://www.natprov.nordiska.uu.se/forskning/, 21/11-2019). Alla individer som medverkar i 

ovanstående syfte ska skyddas från kroppsskada och förolämpningar (Vetenskapsrådet. 

2017.s.13). Med hänsyn till detta fick vi skriva på ett avtal när vi hämtade ut vår empiri på 

Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Avtalet innebar att vi förband oss till att 

https://www.natprov.nordiska.uu.se/forskning/
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avidentifiera texterna. Enligt Vetenskapsrådet innebär det att förbindelsen mellan materialet och 

individen har eliminerats (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40). Detta innebär att vi inte kommer att visa 

hela elevtexter i tryck och namn som anges i elevtexterna. Avtalet innebär även att vi inte ska 

använda materialet till något annat än det som är ändamålsenligt för det självständiga arbetet samt 

inte sprida datan till obehöriga. Vi kommer att förhålla oss till Vetenskapsrådets allmänna 

förpliktelse konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40), vilket innebär att vi inte får sprida 

material som givits i förtroende och därför har vi valt att lämna tillbaka materialet inklusive listan 

med elevkoder till den ansvarige på Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet när 

analysen är genomförd.   

 

6.10 Validitet och reliabilitet 
  
Begrepp som är centrala när man diskuterar studiens giltighet och tillförlitlighet är validitet och 

reliabilitet. Validitet innefattar studiens giltighet och det innebär om bedömningarna mäter det som 

är tänkt att mätas och om tolkningarna utifrån bedömningens resultat är tillförlitliga. För att få en 

hög validitet krävs det att man reflekterar kring aspekter som berör vad bedömningen mäter och 

hur man går tillväga när man bedömer detta (Skolverket, 2011, s. 27). Studien har en hög validitet 

då appraisalsystemet är ett välutvecklat analysverktyg som förklarar och synliggör uttryck som 

förmedlar känslor och värderingar vilket svarar mot studiens syfte och forskningsfrågor. 

Reliabilitet motsvarar studiens tillförlitlighet. För att en studie ska ha hög reliabilitet krävs det att 

mätningen är stabil och har minimalt inslag av slumpmässig inverkan och skulle ge likvärdiga 

resultat vid upprepning. När en bedömning genomförs så genomförs alltid en tolkning vilket 

innebär att maximal reliabilitet är dessvärre osannolik (Skolverket, 2001, s. 34). Studien har en 

hög reliabilitet då analysverktyget presenteras i detalj i metodavsnittet, således kan utomstående 

följa forskningsprocessen. För att säkerställa reliabiliteten i analyserna av texterna genomfördes 

en stickprovsundersökning där 25% av vardera bedömares tolkningar åter bedömdes av den 

andra. Bedömningen visade sig dock stämma överens med den preliminära bedöming på dessa 

elevtexter, vilket tyder på god reliabilitet i undersökningen. 

 

6.11 Arbetsfördelning 
 
Vi valde att genomföra det självständiga arbetet gemensamt för att få fram olika synvinklar samt 

diskutera och analysera innehållet. Således bearbetades, diskuterades och tolkades litteraturen 

tillsammans. Skrivandet har därmed varit en gemensam process där båda har varit delaktiga. 

Pilotstudien genomfördes tillsammans för att skapa en samstämmighet oss emellan. Analysen av 
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elevtexterna genomfördes enskilt där vardera ansvarade för 50% av bedömningarna. En 

stickprovsundersökning genomfördes för att ännu en gång säkerställa att analyserna var 

genomförd på samma sätt. I stickprovsundersökningen hade vi ansvaret för 25% av vardera 

bedömares tolkningar. Arbetsfördelningen har varit jämnt fördelad och därmed bär båda ansvaret 

för slutversionen.  
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7. Resultat och analys 

7.1 Resultat av attityd 

Tabell 2 redovisar vilka huvudkategorier av attityd som användes i elevtexterna samt i vilken 

omfattning respektive huvudkategori  användes. 

 

Huvudkategorier för attityd Andel procent av det totala antalet elevtexter (antal) 

Affekt 56%  

Bedömning 23%  

Uppskattning 21% 

Totala andelen (antalet) uttryck  100% (686) 

Tabell 2. Andelen värderande uttryck och känslor inom respektive huvudkategori för attityd som uttrycktes i det totala 
antalet elevtexter. Tabell 2 visar även den totala andelen och antalet (inom parentes) värderande uttryck och känslor 
som identifierades i elevtexterna. 
 

Tabell 2 (ovan) visar att det var totalt 686 uttryck av attityd som kunde identifieras i de 80 elevtexter 

som analyserades. Majoriteten av dessa uttryck utgjordes av huvudkategorin affekt som bestod av 

56% av de totala uttrycken. Huvudkategorin bedömning utgjorde 23% av de totala uttrycken för 

attityd. Den huvudkategori som förekom i lägst omfattning var uppskattning som motsvarade 21% 

av de totala uttrycken för attityd. 

7.1.1 Analys av affekt 

Genomgående i alla elevtexter var att någon typ av affekt uttrycktes. Således var det en 

grundkänsla inom människan som uttrycktes mest i elevtexterna (56%). Inledningsvis i 

elevtexterna förekom affekt i samband med att karaktärerna oftast beskrevs i relation till vad de 

gillar eller inte gillar eller den aktuella känslan som karaktärerna hade just då. Näst intill alla 

elevtexter var skrivna i ett jag-perspektiv där karaktären utgick från sin grundkänsla som oftast 

var relaterad till de problem som karaktären möter. Den känsla som var mest förekommande i 

elevtexterna var negativ affekt av rädsla, både när det gäller explicita och implicita uttryck. Ett 

genomgående tema i elevtexterna var hajattacker och båtolyckor som resulterade i att olika 

uttryck för rädslor förekom (för vidare diskussion om detta se underrubrik 8.2). I exemplet nedan 

presenteras ett utdrag från en elevtext som representerar en typisk situation som utspelar sig i 

temat hajattacker: (1) ”Men nu blev jag och pappa sugna på att bada. Så vi gick ned och bada. då 

kom det en haj och skulle äta upp oss men vi han in till stranden sen gick vi hem” (elevtext 0104). 

I texuttdraget (1) blir karaktärerna utsatta för en fara då hajen vill äta upp barnet och pappan och 
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i en implicit rädsla flydde de till stranden. Exempel (2) nedan är också ett exempel på en typisk 

situation som uppstår i temat båtolyckor: (2) ”just när de skulle vända för att åka hem igen körde 

de på en storsten och båten började sjunka. De skrek: -Hjälp!!! Och blingkade med en ficklamapa. 

Efter en stund var nästan hela båden under vattnet men hela familjen stog på baken av båten när 

de hörde en båt-tuta och såg en stor båt komma mot de’’ (elevtext 0173). I exmpel (2) så hamnar 

personerna i en farlig situation och explicit uttrycker sin rädsla genom att ropa på hjälp. 

Författaren är detaljerad i sin redogörelse av situationen och i kontexten förstår man den 

implicita rädsla som familjen känner inför att hamna i vattnet då de ställer sig i akten av båten.  

Vanligen förekom explicit uttryckt affekt i samband med ett implicit uttryckt affekt, vilket gjorde 

att känslan förstärktes i kontexten. Följande exempel illustrerar explicit affekt följt av implicit 

affekt i en situation där karaktären befinner sig nära vatten som han beskriver en rädsla för: (3) 

”Men han har en hemlis han är rädd för vatten […] Casper tängcker om han gömmer sig så klarar 

han sig” (elevtext 0028). Exempel (3) innehåller explicit uttryck av negativ affekt av rädsla för 

vatten. Uttrycket följs av en implicit negativ affekt av rädsla då karaktären tänker gömma sig för 

att undvika vatten och den rädsla som vattnet medför. En grundkänsla som var vanligt 

förekommande i elevtexterna var att karaktärernas viljor oftast var förknippade med en implicit 

vilja uppföljt av en explicit uttryckt affekt. Kommande exempel illustrerar hur detta görs i en 

situation där karaktären blev erbjuden att följa med och bada: (4) ”Det var klart att Lisa ville det. 

Hon älskar ju att bada.” (elevtext 0108). Exempel (4) innehåller en implicit positiv affekt då 

karaktären en vilja för att följa med och bada. Detta följs av en explicit uttryckt positiv affekt där 

karaktären beskriver hur mycket hon gillar att bada. Det förekom näst intill alltid en affekt i 

förhållande till berättelsens avslut. Nästa exempel illustreras detta i en situation där alla karaktärer 

klarade sig från att skada sig när en stor våg tog dem under vattenytan. (5) “Alla klarade sig” 

(elevtext 0075). Exempel (5) innehåller ett implicit uttryck av positiv affekt när karaktären 

upptäcker att alla har klarat sig från den farliga situationen. Det var således vanligt att det 

förekom affekt i alla berättelsens delar: inledning, problem och avslut.  

7.1.2 Analys av bedömning 

Huvudkategorin bedömning förekom inte lika ofta i elevtexterna som affekt (23%). Den typ av 

bedömning som förekom flest gånger i elevtexterna var en positiv bedömning av ett mänskligt 

beteende. Vanligen var detta mänskliga beteende i form av en handling som var kopplad till 

berättelsens problem. Det mänskliga beteendet beskrevs oftast som hjälteinsatser. Följande 

exempel illustrerar hur detta görs med en situation med en badvakt: (6) ”[…] så hon sa till en 

badvakt och han skyndande sig och ta upp hon från basengen […]” (elevtext 0118). Exemplet (6) 
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innehåller en indirekt bedömning av ett positivt mänskligt beteende när badvakten räddade 

flickan från att drunkna. Exempel (7) nedan innehåller också en indirekt bedömning av ett 

positivt mänskligt beteende när Lisa springer iväg och larmar. (7) ”Lisa springer till telefonen och 

ringer 112 till sjukhuset, efter 10 minuter kommer ambulansen” (elevtext 0127). De gånger som 

negativ bedömning av ett mänskligt beteende användes i elevtexterna var vanligtvis då karaktären 

utsattes för ett destruktivt beteende. Kommande exempel exemplifierar detta i en situation 

då  karaktären blir utsatt för ett negativt beteende av andra karaktärer: (8) ”Dom sa taskiga ord till 

honom. Dom dränkte honom under vattenytan” (elevtext 0116). Exempel (8) innehåller explicit 

negativ bedömning av mänskliga beteenden när de säger taskiga ord och utför en hemsk 

handling. Det förekom även fall då negativ bedömning av ett mänskligt beteende uppkom när 

karaktären inte upplevdes följa den rådande normen. Följande exempel illustrerar hur detta görs i 

en situation där karaktären inte upplever sig kunna simma lika bra som alla andra: (9) ”Vad ska 

Emma göra. så att hon kan börja simma som dom andra kan [..]” (elevtext 0071). Exempel (9) 

innehåller ett implicit negativt uttryck av bedömning då karaktären inte kan simma så bra. 

Majoriteten av de bedömningar som kunde identifieras i elevtexterna var av liknande karaktär 

som ovan. Detta gjorde att de uttalade tolkades i sin kontext där sammanhanget var avgörande 

för dessa tolkningar. 

7.1.3 Analys av uppskattning 

Uppskattning var den huvudkategori av attityd som förekom minst gånger i elevtexterna. När 

eleverna använde någon form av uppskattning i sina texter handlar det vanligen om positiv eller 

negativ uppskattning av ett tillstånd eller en process. Oftast var dessa uppskattningar kopplade till 

karaktärens tillstånd före under eller efter ett problem uppstått. Kommande exempel exemplifierar 

detta i en situation där hajar börjar att närma sig dykare: (10) elevtext ”Så dykarna försökte simma 

upp men de fastnat i sjögräs så de fick göma sig i sjögräset” (elevtext 0111). Exempel (10) innefattar 

ett explicit uttryck för en negativ uppskattning av ett tillstånd när dykarna hade fastnat i sjögräset 

vilket ledde till ett implicit uttryck av negativ affekt då  dykarna fick gömma sig i sjögräset av rädsla 

för hajarna. De uppskattningar som berörde positiv eller negativ uppskattning av en process 

handlade oftast om ett problem som karaktären utsattes för eller när författaren signalerade ett 

positivt avslut på berättelsen. Exempel nedan illustrerar en situation där karaktärerna löste sitt 

problem och stod inför en lycklig framtid tillsammans: (11) ”nu lever Nadja och Felix lycklig i alla 

sina dagar” (elevtext 0172). Exempel (11) innehåller en explicit positiv uppskattning av en process 

där käraktärerna fick leva lyckliga tillsammans. De fåtal gånger som uppskattning av materiella ting 

förekom handlade det i regel om karaktärens tyckande. Följande exempel illustrerar hur detta görs 
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i en situation där karaktären uttrycker en uppskattning av sin kompis hus: (12)”Hon bodde i ett 

stort och lyxigt hus” (elevtext 0108). Exempel (12) innefattar en explicit positiv uppskattning av en 

sak, i detta fall av ett hus.  

 

7.2 Resultat av implicita och explicita uttryck 
 
Resultatet som framställs i tabell 3 visar fördelningen av andelen explicita och implicita uttryck av 

attityd som användes i elevtexterna.   

 

Huvudkategorierna av attityd uttrycks Andel procent av det totala antalet elevtexter (antal) 

Explicita 40% 

Implicita 60%  

Totala andelen (antalet) uttryck 100% (686) 

Tabell 3. Andelen värderande uttryck och känslor som uttrycktes explicit respektive implicit i det totala antalet elevtexter. Tabell 3 
visar även den totala andelen och antalet (inom parentes) värderande uttryck och känslor som identifierades i elevtexterna. 

 
Resultaten som framställs i tabell 3 visar att majoriteten av uttryckt attityd var implicita och 

motsvarar 60% av de totalt 686 uttryck för attityd som förekom i elevtexterna. Explicita uttryck 

för attityd utgjorde 40% av de totala uttrycken för attityd. 

 

7.2.1 Analys av implicita och explicita uttryck  

Det förekom mer implicita uttryck i texten än explicita uttryck av attityd. Oftast signalerade 

explicita uttryck av attityd de implicita uttrycken av attityd. Explicita uttryck kunde även stödja 

tolkningarna av de indirekta uttrycken. Exempel 1 visar detta i en situation där hästen Star ser 

vattnet: (13) ”Star älskar vatten så han galloperade ner i vattnet” (elevtext 0123). Exempel (13) ger 

uttryck för explicit positiv affekt genom ordet ”älskar” som sedan följs av ett implicit positiv 

affekt av glädje när hästen galopperar ner i vattnet. Vanligtvis förekom de indirekta attityderna i 

form av implicit negativ affekt av rädsla. Rädslan kunde identifieras i texten som både mänskliga 

handlingar men även i situationsbundna händelser. Exemplet nedan illustrerar en situation då 

karaktären träffar på två klasskompisar: (14)”Sebbe och Affe är dom dumaste i klassen jag moste 

göma meg […]” (elevtext 0083). Exempel (14) innehåller uttryck för implicit rädsla användes i 

form av en mänsklig handling då karaktären gömde sig från Sebbe och Affe på grund av att dessa 

personer är de dummaste i klassen. De implicita uttrycken var ofta yttranden som tolkades i sin 

kontext, sammanhanget var således avgörande för tolkningen.  
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7.3 Resultat av gradering  

Resultatet som visas i tabell 4 redovisar andelen av uttryckt attityd som har graderats genom höjd 

respektive sänkt intensifiering.   

Gradering Andel procent av det totala antalet uttryckt 
attityd i elevtexterna som graderats (antal) 

Höjd intensifiering 19% 

Sänkt intensifiering 4% 

Totala andelen uttryck som graderades (Totala 
antalet attityder i elevtexterna som graderats)  

23% (158) 

Tabell 4. Andelen värderande uttryck och känslor som har graderas genom höjd intensifiering respektive sänkt 
intensifiering. Tabell 4 visar även den totala andelen och antalet uttryckt attityd i elevtexterna (inom parantes) som har 
graderats av de totala uttrycken av attityd som identifierades i elevtexterna. 
 

Tabell 4 visar att 23% av de totala 686 uttrycken för attityd graderades, detta motsvarar 158 uttryck 

för attityd. Majoriteten av de uttryck som graderades skedde genom en höjd intensifiering och 

bestod av 19% av de totala uttrycken för attityd som graderades. Gradering genom sänkt 

intensifiering motsvarade 4% av uttrycken för attityd som graderades. 

 

7.3.1 Analys av gradering 
 
I förhållande till det totala antalen uttryck av attityd som förekom i elevtexterna var det 

förhållandevis få av dessa som graderades (23%). Den typ av intensifiering som förekom flest 

gånger i elevtexterna var intensifiering i form av höjning som i sammanhanget ökade fokuset på 

känslan. Majoriteten av dessa höjningar uttrycktes med ordet ”jätte” kombinerat med en uttryckt 

affekt. Exemplet nedan illustrerar en situation där karaktären såg en rutschkana och det andra 

exemplet beskriver en situation där karaktären badar i bassängen med sin kompis : (15) “Den såg 

jätteläskig ut” och “Så det slutade med att de simmade och hade jättekul” (elevtext 0108). 

Exempel (15) innehåller gradering genom höjd intensifiering av direkt uttryckt negativ och positiv 

affekt när karaktären befinner sig i två skilda situationer. Som mottagare av texten får man genom 

graderingen mer information om karaktärens aktuella känsla vilket gör det lätt att identifiera sig 

med karaktärens känsotillstånd. I de få elevtexter som innehöll en förminskning av intensitet så 

handlade det ofta om uttrycket ”inte så” kombinerat med ett adjektiv. I följande exempel 

illustreras en situation där karaktären beskriver sina känslor för sitt mellannamn Melina : (16) “Jag 

är inte så glad för Melina men inte för att det är fult mer för att alla har typ mellan namn efter 

någon i släkten [...]” (elevtext 0174). Exempel (16) innefattar gradering genom förminskad 
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intensifiering av direkt negativ affekt för sitt mellannamn. I exempel (16) skriver författaren 

meningen i en positiv riktning genom att använda uttrycket ”glad”, känslan förmildras dock 

genom uttrycket ”inte så glad”. Detta är ett medvetet språkligt val som författaren har gjort då 

karaktären inte associerar sina känslor med ilska eller nedstämdhet. Vanligt förekommande 

gradering var uttrycket för explicit uttryckt affekt: älskar. Följande exempel illusterar en situation 

där berättaren presenterar karaktären i berättelsens inledning: (17) ”Hon älskade kanniner och att 

simma” (elevtext 0127). Exempel (17) innehåller en explicit uttryckt och graderad affekt genom 

ordet ”älskar”. Detta gör att mottagaren får reda på i vilken grad karaktären gillar kaniner och att 

simma. Eleverna använde ofta uttryck som var högst upp på intensifiering skalan och de andra 

uttrycken för värderingar lämnades utan intensifiering. Det tredje exemplet visar hur detta görs 

när berättaren uttrycker karaktärens känslor: (18)”Maja gillar att surfa” (elevtext 0148). Exempel 

(18) innehåller ett explicit uttryck för affekt som inte har graderats då ingen information om hur 

mycket karaktären gillar att surfa ges till mottagaren. De direkta uttrycken var de uttryck som 

graderades flest gånger medan indirekta uttryck vanligen lämnades utan intensifiering. Majoriteten 

av intensifiering av uttrycket skedde genom upprepning. Exemplet nedan illustrerar hur 

upprepningen används i en situation där karaktären utsätts för fara: (19) ”Ett rop help help!!! jag 

drunknar” (elevtext  0172). Exempel (19) innehåller en upprepning av ordet ”hjälp” vilket 

intensifierar det direkta uttrycket av negativ affekt. Mottagaren får genom upprepningen en 

starkare förståelse för karaktärens rädsla och utsatthet.  
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7.4 Resultat mönster av uttryckt attityd i elevtexterna 
 
Resultaten som visas i tabell 5 redogör för de mönster av uttryckt attityd som förekom i 

elevtexterna. Tabell 5 redogör även för den genomsnittliga frekvensen av uttryck för attityd som 

förekom inom respektive kategori av mönster. 

 

Kategori av mönster (Antalet 
huvudkategorier av attityd som 
användes i elevtexten) 

Andel procent av det 
totala antalet 

elevtexter 

Genomsnittlig frekvens 
av uttryckt attityd  

0 huvudkategorier av attityd 0% 0 

1 huvudkategori av attityd  10% 2 

2 huvudkategorier av attityd 45% 8 

3 huvudkategorier av attityd  45% 19 

Tabell 5. Andelen av det totala antalet elevtexter inom respektive kategori av mönster. 
 
Resultatet i tabell 5 visar att alla 80 elevtexter som analyserades hade uttryckt någon form av 

attityd. 10% av elevtexterna använde en typ av värdering (affekt,bedömning eller uppskattning) 

och den genomsnittliga frekvensen av uttryckt attityd i dessa texter var två uttryck. De elevtexter 

som uttryckte två huvudkategorier av attityd utgjorde 45% av de 80 analyserade elevtexterna och 

hade en genomsnittlig frekvens på åtta uttryck av attityd. Det var även 45% av elevtexterna som 

uttryckte alla tre huvudkategorier för attityd, dessa texter hade en genomsnittlig frekvens på 19 

uttryck av attityd.   

 

7.4.1 Analys mönster av uttryckt attityd i elevtexterna 
 
De elevtexter som uttryckte alla tre huvudkategorier för attityd hade den högsta frekvensen av 

uttryckt attityd. Detta resulterade i att läsarindraget ökade. Som mottagare och tolkare av texterna 

upplevs då känslor som författaren vill förmedla. Mottagaren till texterna får uppleva värderingar 

och känslor på flera olika plan: en grundkänsla som finns inne i människan, känslor och 

värderingar mellan människor samt kring processer, saker och tillstånd. Detta medför att 

mottagaren inte blir lämnad för egna tolkningar kring karaktärernas känslor eller de värderingar 

som författaren vill förmedla. Som mottagare av texten leds man in i textens känslomässiga och 

värderande dimension. Följande exempel som presenteras är ett kort utdrag från en elevtext som 

innehöll alla tre huvudkategorier av attityd. Situationen som utspelar sig är en mardröm där en 

flicka befinner sig på ett badhus med sin klass: (20) ”Men det var något som inte stämmde. Jag 
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hade ont i magaen. Det kändes som en tacktus i magen, som satt där, för att det kändes som en 

manet skulle bränna mig i bassängen. Och att min fröken Lotta skulle skratta och kassta ägg på 

mig. Som jag var allergisk mot….. Det kändes inte bra. För Fröken Lotta var snäll” (elevtext 

0146). Exempel (20) innehåller många värderande uttryck som gör det möjligt för mottagaren att 

känna med karaktären. Författaren lyckas med hjälp av olika uttryck beskriva karaktärens 

osäkerhet över situationen som hen befinner sig i. Detta görs bland annat med uttryck som ”det 

var något som inte stämde” och ”det kändes inte bra”. Författaren har genom liknelser bjudit in 

mottagaren att känna med karaktären. Liknelser som till exempel, ”det kändes som en tacktus i 

magen”, vilket indikerar på ett explicit uttryck för en negativ affekt av smärta. Liknelsen som 

författaren gör genom att beskriva att det kändes som att en manet skulle bränna karaktären i 

bassängen kan tolkas i kontexten och sammanhanget som att karaktären känner sig utsatt för fara 

eller rädsla för något kommande. Utöver dessa implicita och explicita uttrycken för affekt så får 

mottagaren även uppleva ett destruktivt mänskligt beteende då karaktären blir utsatt för ett dåligt 

beteende av sin fröken. Hela situationens känslomässiga tillstånd förstärks också av ett negativt 

tillstånd då karaktären dessutom var allergisk mot ägg. Man blir som mottagare ledd i karaktärens 

olika känslor och värderingar genom hela texten.  

Elever som använde två huvudkategorier av attityd hade betydligt lägre frekvens av uttryck för 

attityd än elever som uttryckte alla tre huvudkategorier för attityd. Dessa texter tolkades trots 

detta som texter med relativt högt läsarindrag. Det som var den utmärkande skillnaden mellan 

elevtexter som uttryckte alla tre huvudkategorier för attityd och elevtexter som uttryckte två 

huvudkategorier var att mottagaren inte blev lika ledd av författaren in i textens känslomässiga 

dimension utan lämnades med fri tolkning. Exemplet nedan är ett utdrag från en elevtext som har 

använt sig av två huvudkategorier av attityd. Textutdraget presenterar en händelse där ett par 

dykare blir utsatta för en farlig situation: (21) ”När de hade kommit ner i havet så såg de en helt 

ny värld men vackra fiskar och vackra färger. Men det hörde konstiga ljud men sen såg det en 

flåck med späckhuggare. som simmade jättesnabbt för bakom späckhuggarna var det en dubbelt 

så stor flåck hammarhajar. Så dykarna försökte simma upp men de fastnat i sjögräs så de fick 

göma sig i sjögräset” (elevtext 0111). I början av textutdraget i exempel (21) blir mottagaren 

indragen i den miljö som dykarna befinner sig i. Författaren indikerar på att miljön är något 

extraordinärt genom att beskriva den som en ”ny värld”. Vilket får mottagaren att förstå att 

dykarna befinner sig i en tillfredsställande miljö med ”vackra fiskar ”och ”vackra färger”. Den 

kommande situationen och attityden som används i den är inte lika explicit uttryckta som innan. 

Har man kunskaper om att späckhuggare och hammarhajar är farliga så kan man utifrån 

kontexten och sammanhanget tolka situationen som farlig. Utan den vetskapen så är det svårt för 
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mottagaren att ledas in i den rädsla som dykarna känner då det inte finns explicita uttryck som 

stödjer sådana tolkningar. En indikation som relativt tydligt uttrycker att dykarna är utsatta för 

fara är uttrycket ”så de fick göma sig i sjögräset”. Mottagaren lämnades således ofta i ett tillstånd 

för fri tolkning utan vidare ledning i textens känslomässiga dimension.  

De få elevtexter som använde en huvudkategori för attityd var jämförelsevis korta texter med låg 

frekvens av uttryckt attityd. Mottagaren fick några få anvisningar av känslor och värderingar. 

Majoriteten av uttrycken av attityd i dessa texter bestod av affekt, således uteblev känslor och 

värderingar mellan människor samt för processer, tillstånd och saker.  Det sista exemplet är ett 

utdrag från en elevtext som använt sig av en huvudkategori för attityd. Utdraget handlar om två 

dykare som var ute och fiskade som utsattes för fara: (22) ”Det var en gång 2 dykare si simmade i 

havet dykarna hette Mattias och Kalle. Kalle hitta en clownfisk. Mattias hittade en blåsfisk. Sen 

såg dom en haj då simmade Dom upp och gick hem. Dom tog med sig sina fiskar hem till sitt 

akuvarium” (elevtext 0007).  I exemplet (22) ställs dykarna inför en situation som många skulle 

uppleva som skrämmande och otäck. Dock återspeglas inga sådana känslor i texten. Mottagaren 

kan inte identifiera sig med dykarnas känslomässiga tillstånd. Den handlingen som dykarna gör 

när de ser hajen är att de simmade upp och gick hem vilket signalerar att dykarna var utsatta för 

fara och fick avsluta sin fisketur. Till skillnad från exempel (20) och (21) blir inte mottagaren lika 

ledd i textens känslomässiga dimension.  
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8.Diskussion 

8.1 Diskussion i anknytning till forskningsöversikten  

Den mest förekommande huvudkategori av attityd i elevernas texter var affekt vilket är i linje 

med Folkeryds resultat (2006). Utifrån vår studie, och Folkeryds, är det den grundläggande 

känslan som finns inuti människan som framkommer i texterna. En orsak till detta är att 

majoriteten av elevtexterna är skrivna i ett jag-perspektiv där karaktären utgår från sina egna 

känslor. I Bergh Nestlogs (2009) forskning var affekt inte lika förekommande som i vår studie 

och Folkeryds. Eleverna i Bergh Nestlogs studie skrev argumenterande texter där jaget stod 

utanför texterna. Framträdande värderingar i elevernas texter i Bergh Nestlogs studie var positiva 

eller negativa uppskattningar som berörde processer, tillstånd och saker som eleverna ville 

framföra till mottagaren via sina texter. Resultatet i vår studie visade att eleverna använde 

indirekta uttryck i större utsträckning än direkt uttryckt attityd. I jämförelse med Folkeryds studie 

så var implicita uttryck av attityd mindre förekommande än i vår studie. En möjlig orsak till detta 

är att eleverna i vår studie har en stark koppling till temat. Eleverna tycktes utgå från egna 

erfarenheter i kombination med fantasi i sina texter. Således ansågs eleverna utgå från egna 

känslor de hade erfarit. Den grundläggande känslan som eleverna har när de skriver är för dem 

uppenbara. Eleverna lyckas mer eller mindre bra med att förmedla den grundläggande känslan i 

texterna. De explicita uttrycken lämnas många gånger utanför texten och mottagaren tolkar 

därmed en implicit uttryckt attityd i den kontext och sammanhang hen ställs inför.  

 

Den största skillnaden mellan vår studies resultat och Folkeryds samt Bergh Nestlogs studier är 

användningen av graduation. I vår studie var det jämförelsevis få uttryck som graderades medan 

en stor användning av graduation användes i elevtexterna som Folkeryd och Bergh Nestlog 

analyserade. För att kunna ge en möjlig orsak till detta behövs vidare forskning, förslagsvis en 

undersökning som inriktar sig till målgruppens ålder då eleverna i vår undersökning är yngre än 

de elever som ingick i Folkeryds och Bergh Nestlogs studier. När vi undersökte elevtexterna 

kunde vi urskilja mönster i användningen av värderande uttryck. Mönstren i användningen av 

värderande  uttryck gav olika retoriska effekter vilket Folkeryd även hade uppmärksammat i sin 

studie. Med utgångspunkt i vår studie var elevtexter som innehöll alla tre huvudkategorier av 

attityd mer kraftfulla än de övriga texterna då mottagaren blev mer engagerad och indragen i 

textens innehåll. De elever som hade använt sig av en huvudkategori av attityd i sina texter 

lämnade mottagaren utanför texten med minimal delaktighet i textinnehållet. Med hänsyn till 

textens genre och att syftet med texterna är att underhålla mottagaren så kan slutsatser dras från 
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vår studie att värderande uttryck och känslor har en stor betydelse för mottagarens delaktighet 

och engagemang för textinnehållet. Vår studie visar att elevernas användande av attityd i text har 

betydelse för textens kvalité med avseende på textens funktion och syfte. Detta går i linje med 

Folkeryd (2006) och Berge (2005) som redogör för att texter med god kvalité har känslomässiga 

och värderande inslag. Rothery (1996) och Schleppegrell (2004) framhäver att forskningen på 

elevtexter dominerats av fokus på texternas innehåll och därmed har fokuset inte legat på hur 

språket i sig konstruerar innehållet. Med detta som bakgrund och det som vår studie har påvisat 

anser vi att det är viktigt att uppmräksamma språkliga val med anknytning till känslor och 

värderingar då de är avgörande för texters kvalité. Ett sätt att uppmärksamma elevers språkliga 

val i skapandet av känslor och värderingar i text är att använda sig av Martin och Whites (2007) 

appraisalsystem för bedömning och samtal kring elevtexter. Vi anser att appraisalsystemet är 

lämpligt som både ett verktyg för kartläggning av känslor och värderingar i elevtexter och som en 

metod för läraren att tala med eleverna om språkliga val och konsekvenserna av dessa. 

 

Med hänvisning till rubrik 3.1 så har vi i denna studie använt ett bedömarperspektiv som 

bedömer elevernas kvalité på texterna utifrån elevernas förmåga att engagera och involvera en 

läsare. Vi tycker givetvis, i enighet med Liberg (2010), att man bör inkludera andra 

bedömarperspektiv för att få djupare kunskaper om elevernas förmågor. Berge (2009) och 

Folkeryd (2006) visar genom sin forskning att attityd i elevernas texter är avgörande för textens 

kvalité. Bedömarperspektivet som användes i denna studie är således aktuellt att använda i 

analyser av elevtexter. Lundhal (2006) menar att kunskapsbedömningen utmanas och förändras i 

och med samhällsutvecklingen, liksom Liberg (2008) hävdar att kravet på elevernas läs-och 

skrivförmågor ökar i takt med samhällsutvecklingen. Liberg hävdar vidare att eleverna behöver 

mer stöd i skolan för att kunna bemöta dessa krav. Korp (2011) beskriver att den aktuella 

forskningen inom bedömning i skolan fokuserar på bedömningsmetoder som stödjer elevernas 

lärande. Vi kan utifrån vår studie dra slutsatsen att appraisalsystemet är en lämplig 

bedömningsmetod för att bedöma och stödja elevernas förmåga att uttrycka känslor och 

värderingar i text. Som sagts tidigare anser vi även att appraisalsystemet är ett bra vekrtyg för 

läraren att kunna utveckla elevernas skrivförmåga genom att samtala om språkliga val och vilka 

retoriska effekter dessa medför.   

8.2 Diskussion i anknytning till teori 

En central ståndpunkt inom SFL är textens specifika syfte. Syftet med texterna som eleverna skulle 

skriva var att underhålla mottagaren genom att skriva en berättande text. Det upptäcktes i vår analys 
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att den kulturella kontexten och det sociala sammanhanget påverkade elevernas språkliga val. Det 

som uppfattas som underhållning i den omvärld eleverna befinner sig i är också det som har 

influerat elevtexterna, exempel från kulturvärlden är filmverk som ”Hajen” (1975) och ”Titanic” 

(1998) som båda är filmer som utspelar sig i vatten och som underhåller mottagaren genom att 

bland annat förmedla olika känslor som till exempel rädsla och nervositet (se rubrik 7.1.1). Vi 

upplevde att många elever utgick från sig själva och sina egna erfarenheter som för dem upplevs 

som problematiska i förhållande till normen och den sociala kontexten när de skrev sina texter. 

Med detta avseende och den teoretiska grunden denna studie vilar på kan det tolkas som att 

eleverna i sitt skrivande genomgår en identitetsutveckling där eleven sätter sig själv i ett förhållande 

till omvärlden genom att sätta ord på och förmedla sina egna känslor och värderingar till en 

potentiell mottagare. 

8.3 Didaktiska aspekter 

Liberg (2008) har utifrån ett antal undersökningar formulerat ett antal utmaningar som läraren 

står inför. En utmaning är att lära eleverna avancerade läs-och skrivkunskaper. Utifrån vår studie 

och den tidigare forskning som studien hänvisar till är en avancerad läs-och skrivförmåga att 

kunna förmedla något så abstrakt som känslor och värderingar som eleven befinner sig i vid 

skrivandets stund. Utmaningen för lärarna blir således att förmedla dessa abstrakta kunskaper till 

de elever som har svårigheter att förmedla attityd i sin text. För att göra detta möjligt krävs det att 

göra skolans språkliga förväntningar synliga från det Schleppegrell (2004) betecknar som skolans 

dolda läroplan. Som nämnts tidigare är Folkeryd (2006) och Bergh Nestlog (2009) två forskare 

som har använt sig av appraisalsystemet för att bidra med kunskaper till ett gemensamt metaspråk 

som ska synliggöra de språkliga förväntningarna. Detta har denna studie något även bidragit med 

kunskaper om. Ett metaspråk kan hjälpa lärarna och eleverna att tala om och därmed utveckla 

avancerade kunskaper om det som Lgr 11 benämner som texttypiska drag och ämnesspecifika 

begrepp. Förhoppningsvis kommer dessa kunskaper att ge avtryck på internationell nivå genom 

exempelvis PIRLS-studierna.  
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8.4 Vidare forskning 
 
Intressanta aspekter som vi upptäckte i vår studie och som är möjligt att forska vidare på är att 

undersöka huruvida givna teman i texterna påverkar elevernas användande av attityd. Temat som 

eleverna i vår undersökning utgick från var vatten och det är ett tema som många elever har 

erfarenheter kring. Hade ett annat tema påverkat resultaten och vad var isåfall den möjliga orsaken 

till detta? Som vi nämnt tidigare så är ett förslag på vidare forskning att undersöka om elevernas 

ålder har en betydelse för användningen av graduation. Skulle forskningens slutsatser vara att åldern 

har en betydelse för användningen av graduation så är det av intresse att undersöka vilka möjliga 

faktorer som ligger till grund för detta.  
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Bilagor  

Bilaga 1- Frekvenstabell  

 

Elevtex
t nr 

Affek
t 

Bedömnin
g 

Uppskattnin
g 

Graderin
g H 

Graderin
g S 

Indirek
t 

direk
t 

totalt 

0144 6 2 1 2 1 6 3 9       
  

0998 4 5 4 6 2 8 5 13 

0100 2 2 0 1 0 1 3 4 

0099 4 0 3 1 0 6 1 7 

0090 11 2 8 7 2 16 5 21 

0089 7 5 2 2 1 12 2 14 

0114 8 0 1 3 1 8 1 9 

0113 3 1 1 0 0 4 1 5 

0111 3 0 5 4 0 5 3 8 

0110 1 0 3 0 0 3 1 4 

0115 2 0 2 0 0 3 1 4 

0119 3 0 0 1 0 1 2 3 

0120 4 0 3 4 0 6 1 7 

0118 5 2 5 3 0 8 4 12 

0105 6 3 4 3 1 8 5 13 

0104 2 0 3 0 0 4 1 5 

0106 4 5 3 4 0 9 3 12 

0121 0 3 2 0 0 3 2 5 

0122 1 0 3 0 0 3 1 4 
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Bilaga 2- Frekvenstabell  

 

Elevtex
t nr 

Affek
t 

Bedömnin
g 

Uppskattnin
g 

Graderin
g H 

Graderin
g S 

Indirek
t 

direk
t 

total
t 

0116 3 8 0 3 0 5 6 11 

0108 17 1 0 6 3 6 12 18 

0123 6 0 1 4 0 3 4 7 

0140 2 3 0 2 0 2 3 5 

0130 1 0 2 1 0 3 0 3 

0128 6 5 1 4 0 6 6 12 

0137 10 0 1 2 0 8 3 11 

0131 5 0 0 1 0 3 2 5 

0132 12 2 1 1 1 2 13 15 

0127 10 12 1 6 0 11 12 23 

0136 12 1 0 2 1 9 4 13 

0103 1 0 2 0 0 2 1 3 

0109 2 0 1 1 0 1 2 3 

0143 2 0 0 0 0 2 0 2 

0145 2 0 0 2 0 1 1 2 

0150 2 0 1 1 0 1 2 3 

0166 3 4 2 0 0 6 3 9 

0167 1 0 0 1 0 0 1 1 

0172 8 7 0 4 0 3 12 15 
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Bilaga 3- Frekvenstabell 

 

Elevtex
t nr 

Affek
t 

Bedömnin
g 

Uppskattnin
g 

Graderin
g H 

Graderin
g S 

Indirek
t 

direk
t 

total
t 

0148 14 8 1 7 0 14 9 23 

0174 6 5 1 4 1 6 6 12 

0142 12 0 1 1 1 9 4 13 

0165 5 2 1 1 0 5 3 8 

0173 2 2 5 1 2 7 2 9 

0146 20 6 2 5 0 13 15 28 

0002 6 0 4 0 0 5 5 10 

0006 4 0 1 0 3 4 1 5 

0009 2 1 2 0 1 4 1 5 

0007 2 0 0 0 0 1 1 2 

0011 1 3 1 0 0 2 3 5 

0014 8 8 2 2 0 10 8 18 

0024 5 1 3 2 0 5 4 9 

0023 2 2 3 0 0 5 2 7 

0025 1 3 4 0 0 6 2 8 

0017 5 1 1 0 0 3 4 7 

0067 10 4 0 2 0 9 5 14 

0075 0 0 3 0 0 3 0 3 

0063 3 0 2 0 0 2 3 5 
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Bilaga 4- Frekvenstabell 

 

Elevtex
t nr 

Affek
t 

Bedömnin
g 

Uppskattnin
g 

Graderin
g H 

Graderin
g S 

Indirek
t 

direk
t 

total
t 

0072 6 1 1 2 0 5 3 8 

0071 6 1 1 0 1 6 2 8 

0061 7 3 3 3 1 8 5 13 

0070 11 0 8 3 0 17 2 19 

0068 1 0 3 1 0 3 1 4 

0057 4 3 5 1 0 6 6 12 

0069 5 4 0 0 0 0 9 9 

0056 0 2 1 0 1 3 0 3 

0055 1 2 1 0 0 2 2 4 

0066 6 1 1 0 0 7 1 8 

0053 1 0 0 0 1 1 0 1 

0052 1 0 3 0 0 2 2 4 

0098 2 0 3 3 0 4 1 5 

0162 2 2 2 1 2 5 1 6 

0019 5 1 2 2 0 7 1 8 

0032 7 4 2 3 0 12 1 13 

0035 5 1 3 1 0 4 5 9 

0031 10 1 0 0 2 4 7 11 

0028 5 3 1 1 0 3 6 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 52 

Bilaga 5- Frekvenstabell  

 

Elevtex
t nr 

Affek
t 

Bedömnin
g 

Uppskattnin
g 

Graderin
g H 

Graderin
g S 

Indirek
t 

direk
t 

total
t 

0021 3 1 0 1 0 1 3 4 

0027 1 1 2 0 0 4 0 4 

0034 0 2 3 0 0 5 0 5 

0026 5 3 0 1 0 4 4 8 
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