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Sammanfattning 

I denna studie analyseras 15 elevtexter i genren berättande texter, vilka är hämtade från 
Nationella provet i årskurs 6, 2013 hos Institutionen för Nordiska Språk, Uppsala Universitet. 
Appraisalteorin är ett språkligt ramverk vars funktion är att synliggöra värderande uttryck i texter 
och används i denna studie som teoretiskt ramverk. 
 
Analysen är en kvalitativ textanalys där elevers värderande uttryck i berättande texter synliggörs 
och undersöker huruvida det finns en korrelation mellan användningen av värderande uttryck 
och betyget tilldelat texten. Resultatet påvisar en korrelation mellan betyget och värderande 
uttryck samt huruvida värderande uttryck påverkar texten. Värderande uttryck skapar en relation 
mellan läsaren och texten där uttrycken hjälper läsaren skapa en uppfattning om karaktärerna och 
deras värderingar. Värderande uttryck kan variera mellan att styra läsaren mot vilka känslor, 
bedömningar och uppskattningar karaktärer har men även öppna upp för ett tolkningsutrymme 
som gör att läsaren blir en del av berättelsen.  

Nyckelord: Appraisal, Didaktik, Värderande uttryck, Berättande elevtexter, Kvalitativ textanalys 
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Inledning 

Bedömning inom svenskämnet och svenska skolan har genomgått många förändringar under de 
senaste åren vilket har har genererat en högre belastning på lärares bedömningsarbete (Pettersson, 
2010). Studier visar att bedömning av en och samma elevtext kan skilja sig mycket beroende på 
vilken lärare som utfört bedömningen och vad den läraren har fokuserat på (Aldrin, 2015; 
Kjellström, 2013, s. 108-204). Syftet med bedömning är att synliggöra och främja elevernas 
kunskapsutveckling där alla elever har rätt till en likvärdig utbildning (Lgr11, 2019, s.257). Att 
bedömningen av elevtexter i svenskämnet är komplex är påfallande och därför behöver lärare 
kompetens, redskap och stöttning för att kunna ge en likvärdig utbildning och bedömning till alla 
elever eftersom bedömning och dess påverkan på elevers utveckling är en central aspekt av 
lärandet. Inom svenskämnet är det en central förmåga för eleverna att utveckla skrivandet av 
olika texttyper, däribland de berättande texterna. Vid återkoppling får elever ofta höra 
kommentarer om att de behöver ha en ’’röd tråd’’ eller att de ska ’’fånga sina läsare’’. Just 
uttrycket ’’fånga sin läsare” fastnade vi för och ville undersöka vidare vilka komponenter i texter 
det är som gör att läsaren vill läsa vidare. Under vår sista kurs i svenska inom 
grundlärarutbildningen presenterades ett flertal metoder för att genomföra analyser av elevtexter, 
däribland att utgå ifrån Appraisalteorin (Martin & White, 2005). Teorin bygger på att synliggöra 
värderande uttryck och kategorisera dem på olika sätt i olika texttyper (Ibid). Detta beror på att 
värderande uttryck hjälper författaren att ’’fånga sin läsare’’ då det skapar en bild av vilka 
värderingar olika karaktärer har kring andra karaktärer, händelser och saker de stöter på i 
berättelsen (Horarick, 2003). Genom att analysera berättande elevtexter utefter denna teori kan 
lärare hjälpa eleverna att synliggöra styrkor i en text samt ge dem en grund för att utveckla sina 
texter. 
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Bakgrund 

Den aktuella studien grundar sig i att bedöma elevetexter i ämnet Svenska utifrån Appraisalteorin. 
Därför presenteras utdrag ur svenskämnets syfte, taget från Skolverket (2011) under det aktuella 
kapitlet, samt utdrag om bedömning i svenskämnet från Skolverket (2020).   

Läroplanen i ämnet Svenska  
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 betonas svenskämnets syfte, att 
människan genom språket kan tänka, kommunicera och förvärva kunskap (Lgr11, 2019, s.257). 
Ett välutvecklat och varierat språk är essentiellt för att navigera och delta i ett mångkulturellt, 
flerspråkigt samhälle där språket möts (Lgr11, 2019, s.257). Språket har ytterligare flera viktiga 
funktioner, exempelvis identitetsskapande, ett verktyg för att uttrycka känslor samt förståelse för 
omgivningens tankar och känslor (Lgr11, 2019, s.257). Undervisningen i svenska ska främja 
elevers kunskapsutveckling om och inom språket samt skapa förutsättningar att bygga förståelse 
för språkets normer, uppbyggnad och hur språkbruk varieras beroende på mottagare, 
sammanhang och medier (Lgr11, 2019, s.257). Genom denna kunskapsutveckling ska eleverna 
utveckla tilltro till sin språkförmåga och kunna uttrycka sig i olika kontexter för att framställa 
olika syften och därav få förståelse för kommunikationens olika utfall och konsekvenser för 
individen och omgivningen (Lgr11, 2019, s.257).  
 
Svenska skolan har sedan 60-talet genomgått flertal förändringar som bland annat har påverkat 
betygssystemet vilket har resulterat i förändringar och kraven på lärares bedömningsarbete har 
ökat (Pettersson, 2010). Denna förändring är inte unik för Sverige utan existerar även 
internationellt (Gipps, 199). Lärare behöver besitta förmågan att bedöma elevers insatser och 
betygsättningen ska vara rimlig i relation till den undervisning som bedrivs (Harlen, 2007). 
Bedömningsstöd från Skolverket bidrar med exempelmaterial, moduler och modeller på hur ett 
gemensamt arbetssätt med bland annat sambedömning och samplanering som stöttning för lärare 
och trots denna satsning har lärare önskat bättre bedömningsmatriser med motiveringar och 
exempeltexter (Skolverket, 2014;Kjellström, 2013, s. 108-204). Kjellström (2013, s 108-204) 
menar att skrivuppgifter bör innehålla tydliga instruktioner med de kunskapskrav som berör 
uppgiften samt en bedömningsmall för att få en tydlig bild av vad det är som ska bedömas. I 
svenskämnet är det essentiellt för lärare att arbeta med bedömningsmatriser för att synliggöra 
elevernas skrivutveckling i syfte att kunna påvisa exakt vad eleverna behöver göra för att 
utvecklas och gör dem ägande av sin egna lärprocess (Kjellström, 2013, s. 108-204). 

Bedömning i svenskämnet och dess komplexitet 

Bedömning av elevtexter i svenskämnet är en komplex uppgift där forskning har påvisat att 
bedömningen i vissa fall har gjorts på subjektiva otydliga grunder (Parmenius Swärd 2008). 
Aldrin (2015) har undersökt svensklärares erfarenheter och attityder till textbedömning där ett 
flertal lärare bedömde samma elevtext och resultatet visade att lärarnas uppfattning av 
textkvalitén varierade och genererade stor skillnad på bedömningen. I ett exempel på 
bedömningsstöd från Skolverket (2020) presenteras ett bedömningsstöd som finns tillgängligt för 
lärare för just berättande texter. Första steget i bedömning av en elevtext är att studera de 
övergripande kvaliteterna. Det man tittar på är textens helhet som berättelse. Har eleven följt 
instruktionen? Syns kopplingen till uppgiften? En instruktion till berättande text kan exempelvis 
vara att eleven ska utgå från en bild. Syftet med bilden är att eleven ska skapa en fiktiv, begriplig 
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och bärande idé som går att följa genom den berättande texten. (Skolverket, 2020) Handlingen 
behöver inte vara komplex utan kan räkna upp händelser med enkla beskrivningar. En 
välutvecklad skribent kan variera sitt innehåll genom dialog och gestaltningar inklusive att återge 
händelser samt förmedla upplevelser (Skolverket, 2020). Trots att dessa bedömningsstöd 
uttryckte lärarna från Aldrins studie önskemål om tydligare och bättre bedömningsmatriser med 
tydliga exempel från Skolverket (Aldrin, 2015). Aldrin (2015) föreslår några metoder för att öka 
likvärdigheten vid bedömning, som att genomföra sambedömning, men även ökad tydlighet i 
uppgiftsinstruktion samt exempeltexter där lärare kan påvisa konkreta exempel på vad som lyfter 
och sänker en text. Per Blomqvist, lärare med lång erfarenhet samt forskare i bedömning av 
elevtexter, anser även att det som brister vid bedömningen av elevtexter är att elever inte får 
konkreta exempel på vad det är som är bra och dåligt när det kommer till innehållet, utan att 
lärare ofta fokuserar på struktur och formalia vid sin bedömning och återkoppling (Sawander, 
2018). Bedömning av elevtexter i svenskämnet har bristfälliga delar, där innehållet i texterna 
tappar fokus och struktur samt formalia hamnar i fokus. Denna studie kommer därmed 
undersöka huruvida en bedömningsmodell med fokus på innehållet i texter kan appliceras på 
bedömning av elevtexter i ämnet svenska. 
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Forskningsöversikt 

Detta avsnitt kommer behandla tidigare relevant forskning för studiens syfte och frågeställningar. 
Metod, resultat och perspektiv från tidigare forskning presenteras för att ge en överblick vad som 
uppdagats tidigare. Presentation av forskningen är tematiskt upplagd eftersom studierna ofta 
berör liknande områden samt för att kapitlet ska fokusera på det väsentliga innehållet i relation till 
studien. 

Elevers känslor och värderingar i skolarbeten  
Nationalencyklopedin definierar en värdering som en handlingen att sätta ett positivt eller 
negativt värde på något eller ett resultat av handlingen i sig (Nationalencyklopedin, värdering). En 
känsla definieras av ett personlig och spontant sätt att värdera sig till något eller någon 
(Nationalencyklopedin, känsla). Tidigare forskning har undersökt mellanstadieelevers arbete i 
miljö- och hållbarhet kopplat till förståelse och meningsskapande där resultatet påvisade att 
värderingar och känslor är två faktorer som har en stor inverkan för elevernas förståelse (Manni, 
2015). Med utgångspunkt i känslomässiga beskrivningar och argument framställde eleverna 
tydligare beskrivningar och ökad förståelse av fenomen och företeelser inom ämnet (Manni, 
2015). Andra studier där gymnasieelever medverkat har visat att känslor och värderingar ökar 
engagemang och samtidigt fungerar som ett verktyg för att påvisa det komplexa som infinner sig i 
jämförelsen av olika perspektiv (Eriksson & Rundgren, 2012; Manni, 2015). Mary Macken-
Horarick (2003) gjorde en studie med syfte att synliggöra styrkor i en berättande text där 
resultatet visade att för att en berättande text ska vara lyckad så behöver författaren skapa empati 
eller förståelse till huvudkaraktären. Alltså måste författaren få läsaren att känna igen sig i 
huvudkaraktären alternativt skapa förståelse så att läsaren förstår varför karaktären gör sina val 
och tänker sina tankar (Horarick, 2003). För att kunna urskilja dessa värderingar och känslor har 
ett flertal studier utgått från Appraisalteorin (Martin & White, 2005). Det har även forskarna Sri 
Wuli Fitriati, Yuni Awalaturrohmah Solihah och Tusino (2018) utgått ifrån i en studie med 
värderingars påverkan och funktion i berättande texter, med Martin och Whites (2005) teori för 
Appraisal som utgångspunkt. Studien uppmärksammar att värderingar har en betydande roll för 
att fånga läsaren samt för att involvera läsaren i berättelsen (Fitriati et.al, 2018).  

Appraisal 
Appraisal är ett språkligt ramverk och verktyg med syfte att synliggöra vilka språkliga resurser 
som ligger till grund för värderingar och känslor i texter (Folkeryd, 2006; Martin, 2000, Martin & 
White, 2005). Utifrån Appraisalteorin visar Horarick (2003) hur olika uttryck för värderingar i en 
berättelse påverkar hur läsaren ser på karaktärerna. Analysen bryter ner händelser, ordval och 
beskrivningar och påvisar hur de skapar empati eller förståelse för karaktärerna (Horarick, 2003). 
Författaren till den berättande texten kan sedan, genom användning av värderingar, skapa en 
relation mellan läsaren och berättelsen (Horarick, 2003). Fitriati et.al (2018) har forskat vidare på 
värderingar i elevtexter. De uppmärksammar att Appraisalteorin fokuserar på elevers styrkor i sitt 
textskapande (Fitriati et.al, 2018). Detta leder till att lärare kan hjälpa elever att se vad det är som 
lyfter deras texter, jämfört med den mer klassiska bedömningsmodellen där svagheter som 
behöver förbättras eller förändras står i fokus (Fitriati et.al, 2018). 

 



 

 9 

Hur Appraisal påverkar texter 
Värderingar kan vara Explicita (direkt uttryckta känslor) eller Implicita (indirekt uttryckta känslor) 
vilket påverkar hur läsaren uppfattar och tolkar karaktärers värderingar och handlingar (Horarick, 
2003). Implicita värderingar öppnar upp ett tolkningsutrymme för läsaren vilket ger dem 
möjlighet att ta en plats i berättelsen (Horarick, 2003). Explicita värderingar har en annan viktig 
funktion, vilket är att styra läsaren mot vilka känslor, bedömningar och uppskattningar som 
karaktärerna har, exempelvis som i detta utdrag från materialet som analyserats i studien, ’’As it 
hit her, Jenny’s reaction was to ‘switch the channel’, to escape; to hide from reality’’ (Horarick, 
2003, s.295). Horaricks (2003) resultat visar även hur olika värderingar som uttrycker olika 
Attityder, Affekt, Bedömningar och Uppskattningar, hjälper läsaren att förstå eller tolka 
karaktärers känslor, vilket skapar empati hos läsaren. Vidare kan värderingar kring mänskliga 
beteenden hjälpa läsaren att förstå de etiska urskiljningar hos karaktärerna (Horarick, 2003). 

Appraisal och språkutvecklingen 
Claire Painter (2003) har undersökt hur två barn, som är syskon, uttrycker emotionella, moraliska 
utvärderingar, om de är Explicita eller Implicita och vad Attityder har för roll i språkutvecklingen. 
Observationerna är baserade på inspelningar gjorda under samtal mellan barnen och modern, 
både enskilt och med båda barnen samtidigt (Painter, 2003). I studien uppdagades att 
användningen av värderingar hos unga barn har stor påverkan på språkutvecklingen (Painter, 
2003). Painter (2003) menar att om barn får hjälp att uttrycka sina känslor och värderingar så 
leder det till att de blir bättre på att kommunicera vad de vill förmedla till någon annan (Painter, 
2003). Ytterligare studier har analyserat elevtexter utifrån Appraisalteorin. Eleverna i årskurs 3 
skrev ett standardiserat prov med syfte att argumentera huruvida det spenderades för mycket 
pengar på spel och leksaker eller inte (D, Thomas, A, Thomas, Moltowc, 2015). Syftet med 
studien var att bidra med en fördjupad förståelse i yngre elevers värderingar i eget skrivande (D, 
Thomas, et alt. 2015). Resultatet visade att unga elever besitter kunskap och färdigheter i tidig 
ålder för att kunna uttrycka värderingar på ett brett spektrum och använder värderingar frekvent 
(D, Thomas, et alt. 2015). Studien visade att med språkliga bevis från elevers texter, analyserade 
utifrån Appraisalteorin genererar ytterligare möjligheter att packa upp och förklara värderingar i 
texter från de Sociokulturella Perspektivet (Thomas, et alt. 2015; Folkeryd, 2006) Birgitta 
Svensson (2018), forskare och föreläsare på Göteborgs Universitet i språk och utbildning med 
inriktning mot att utveckla berättande texter, lingvistik och litteratur, har forskat vidare på 
korrelation mellan värderingar och språkutvecklingen och har i en studie, där en persons 
berättande texter, från ung ålder till vuxen, har analyserats utifrån Martins ochWhites (2005) 
Apraisalteori. Hennes studie har undersökt hur utvecklingen av värderingar i texter utvecklas med 
åldern samtidigt som det utvecklar texterna (Svensson, 2018). Svensson (2018) uppmärksammar 
även att användningen av värderingar i sig självt inte är tillräckligt för att utveckla berättande 
texter utan det måste även kombineras med en lexikal variation där ett brett varierat ordförråd 
har stor betydelse, vilket även Fitriati et.al (2018) har uppmärksammat.  

Writing with an Attitude 
Avhandlingen Writing with an Attitude, Appraisal and student texts in the school subject in Swedish av 
Jenny Folkeryd (2006) är en omfattande studie av 113 elevtexter från olika genrer i svenskämnet. 
Eleverna som deltog i studien var från blandade årskurser där elevtexterna analyserades utifrån 
Martin och Whites (2005) Appraisalteori. En av forskningsfrågorna som behandlades var 
följande: ’’Vilka röster av värderingar och känslor (mönster i användning av resurser) är möjliga 
att se?’’ (Folkeryd, 2006, s.163). För att kunna besvara forskningsfrågan använde Folkeryd (2006) 
ytterligare sex frågor grundat i Appraisalteorin som presenteras nedan:  
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’’Vilken/vilka huvudtyper av Attityd uttrycks i texten? (Affekt, Bedömning eller 
Uppskattning? Uttrycks värderingen indirekt eller direkt? Vilka grammatiska resurser 
används för att uttrycka värderingar? (i vilken ordklass finner vi värderingen) och finns 
det lexikal variation? Graderas de värderande uttrycken och på vilket sätt? Till vilken grad 
är Affekt, Bedömningar och Uppskattning uttryckt i texten? Genomsyras texten av 
Attityd eller uppträder värderingarna som isolerade öar? (s.163)” 

I analysen kunde materialet kombineras och beskrivas i fyra olika grupper av värderande uttryck: 
’’Minimal guidning till ett känslomässigt landskap, Viss guidning till ett känslomässigt landskap, 
Stor guidning till ett känslomässigt landskap och Stor och dynamisk guidning till ett 
känslomässigt landskap’’ (Folkeryd, 2006 s.163). Resultatet visade att texter tillhörande 
lågpresterande elever i stor utsträckning befann sig på minimal guidning och viss guidning till ett 
känslomässigt landskap medan de högpresterande återfanns i stor och stor och 
dynamisk  guidning till ett känslomässigt landskap. Folkeryd (2006) betonar att Appraisalteorin är 
ett välfungerande verktyg för att synliggöra vilka språkliga resurser som bidrar till en svåråtkomlig 
grundkänsla i elevtexter. Folkeryds ovan nämnda sex frågor presenterade från avhandlingen, 
ligger som grund för studiens forskningsfrågor, med vissa avgränsningar för att möta studiens 
syfte.  
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Teoretiska utgångspunkter 
I denna studie ligger Martins (2000) samt Martin och Whites (2005) Appraisalteori som teoretisk 
grund för undersökningen, med avgränsningar baserade på Folkeryds (2006) vidare forskning av 
Appraisalteorin. Hur Appraisalteorin kommer till användning för studiens analys beskrivs nedan. 
För att beskriva kommer först en hänvisning till vad teorin härstammar ifrån, genom det 
Sociokulturella perspektivet och ramverket för System Functional Language (SFL). 

Sociokulturella perspektivet 
Inom det Sociokulturella perspektivet finner vi det grundläggande begreppet mediering som 
syftar på att människan använder verktyg och redskap för att förstå och kunna agera i vår 
omvärld (Säljö, 2014, s.299). Ett av dessa redskap som människan använder sig av är det språkliga 
redskapet vilket innebär att människan tänker och kommunicerar (Säljö, 2014 s.299). Språket är 
närvarande i nästan allt som människan gör och de språkliga redskapen utvecklades inom de 
kulturella gemenskaperna som formas av traditioner och är föränderliga och dynamiska (Säljö, 
2014 s.301). Genom kommunikation kan människan uttrycka sig och de språkliga begreppen 
fyller en viktig funktion, nämligen att organisera människans omvärld och skapa en gemensam 
förståelse med sina medmänniskor (Säljö, 2014 s.301). Språk som medierande redskap beskriver 
att språk är flexibla teckensystem snarare en ett nationellt språk som till exempel Engelska. 
Människor har tillgång till olika kompletterande medierande system som kan innehålla bilder, 
tecken, bokstäver etcetra. Inom det Sociokulturella perspektivet ska därför språk förstås som ett 
dynamiskt utvecklingsbart teckensystem som samspelar med olika uttrycksformer och människor 
(Säljö, 2014 s.302).  

Systemic Functional Linguistics (SFL)  
Appraisalteorin ingår inom ramverket för SFL (Systemic Functional Linguistics). Huvudsyftet är 
att förklara språk som en social handling och hur språk organiseras är relaterad till dess 
användning. Att modellera språk och sociala kontexter som ett semiotiskt system, där de förhåller 
sig till varandra påvisar att spårktolkningar är en tolkning (över tid) som är konstruerat av den 
sociala kontexten. SFL innehåller uppsättningar av möjligheter som är tillgängliga för personer 
som talar eller skriver. Det innefattar meningar som kan vara, samt är, uttryckta i en specifik 
kontext och den språkliga innebörden av att uttrycka dem (Martin, 2000, s.142; Martin, 1997, 
ss.3-19). Förhållandet mellan språket och den sociala kontexten visas i Figur 1 nedan. Det går 
utifrån figuren att uttyda hur den sociala kontexten omfattar mönster av den språkliga kontexten.  

 

 
Figur 1. Social kontext i samspel med språket (Martin, 2000). 
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En annan distinkt aspekt av SFL är hur det påvisar att språkliga system har tre huvudsakliga 
funktionella inriktningar som har utvecklats utifrån våra sociala behov. Semantiska språk är 
organiserade som tre breda kategorier av betydelse som associeras med specifika undersystem av 
språk. De tre huvudinriktningarna är Ideational meaning (Idémässig betydelse), Interpersonal meaning 
(Interpersonell betydelse) och Textual meaning (Textuell betydelse) som agerar som en funktion, 
modellerare eller representation av världen. Deras funktion är att engagera interpersonellt och 
skapa en koherent text (Folkeryd, 2006). Ur den interpersonella betydelsen har J.R. Martin (2000) 
utvecklat teorin om Appraisal, vilket kommer beskrivas nedan.  

Appraisal  
Appraisal är ett semantiskt ramverk som växt fram genom SFL och handlar om värderingar som 
innefattar närvaron och attityder av personen bakom texten (Martin, White, 2005, s.1). Martin & 
White, (2005, s.1) förklarar att värderingarna i text anpassas beroende på mottagaren och att 
Appraisals funktion är att belysa vilka semantiska resurser som speglar värderingar och känslor 
och genom detta positionerar sina läsare att göra detsamma. Thompson och Hunston (2000, s. 6) 
breddar Appraisalteorins funktion genom att belysa den på en samhällsnivå och menar att när 
värderingar synliggörs i en text så speglas författarens syn på samhället och att värderingarna 
konstruerar och upprätthåller relationer mellan författaren och mottagaren. Analysmodellen som 
använts i denna studie är delar av Martins (2000) Appraisalteori där vi valde att avgränsa och 
därmed exkludera huvudingången Engagement eftersom denna typ av värderingar inte bjuder in 
läsaren till känna med och förstå karaktärer, vilket är centralt i en berättande text (Folkeryd, 
2006). Modellen är inspirerad av Jenny Folkeryds avhandling Writing with an Attitude, Appraisal and 
student texts in the school subject of Swedish (2006) men är avgränsad i ett flertal underkategorier (se 
Figur 2 för vilka kategorier som innefattas i denna studie). Studien kommer därmed baseras på en 
av Folkeryds (2006) forskningsfrågor där Attityder, Graderingar, Implicita och Explicita 
värderingar tas ut ur elevtexter samt beaktas antalet värderande uttryck gentemot totala antalet 
ord. 

Attityd  
Attityd (Attitude) är en av huvudingångarna inom Appraisal som uttrycker positiva och negativa 
bedömningar av tillstånd, person, sak eller situationer (Martin, 200; Folkeryd, 2006). Inom 
ramverket för Appraisal betecknas värderande uttryck och känslor som Attityder (Folkeryd, 
2006). Inom Attityder ingår undergrupperna Affekt (Affekt), Bedömning (Judgement) och 
Uppskattning (Appreciation). Dessa undergrupper innefattar ett flertal värderande uttryck och 
känslor som speglar författarens värderingar och formuleras med olika grammatiska resurser samt 
kan varieras genom att uttryckas Explicit (direkt uttryckta känslor) eller Implicit (indirekt 
uttryckta känslor) (Martin, 2000; Martin, 2003; Martin & White, 2005, s.42; Folkeryd, 2006). 
Nedan förklaras dessa undergrupper med exempel på olika uttryck för Appraisal, hämtade från 
Folkeryd 2006. 
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Figur 2. Exempel på olika uttryck för Appraisal (Folkeryd 2006). 

 
Den första undergruppen, under Attidyd, är Affekt och syftar på hur känslor kommer i uttryck 
utifrån karaktärernas olika perspektiv (Martin, 2000, ss. 148-155; Martin, 2003; Martin & White, 
2005, ss.45-52). Inom undergruppen Affekt tillhör uttryck som förmedlar känslor, exempelvis 
’’Jimmy blev ledsen.. ’’ eller genom beteenden som i sitt sammanhang tolkas som ett uttryck för 
känslor, exempelvis ’’De sprang och omfamnade varandra’’ (Folkeryd, 2006). Uttryck inom 
undergruppen Affekt har därefter delas in i fyra kategorier där vardera har en positiv och negativ 
aspekt, vilket inte kommer behandlas i denna studie då det inte är tillräckligt gynnsamt för nivån 
på elevtexterna och för att möta storleken på studien. Nästa undergrupp är Bedömning 
(Judgement) vilket syftar på en moralisk bedömning av mänskliga beteenden som värderas som 
positiva eller negativa utifrån sociala normer (Martin, 2000, ss.155-159; Martin, 2003; Martin & 
White, 2005 ss.52-56). Denna Bedömning syftar till språk som kritiserar eller berömmer 
beteende, handlingar, gärningar, uttalanden, trosuppfattningar etcetera av människor som 
enskilda individer eller i grupp (Folkeryd, 2006). Exempel på Bedömning kan vara ’’Världens 
smartaste blondin’’ eller ’’De lärde sig allt om skelettet och han blev duktig’’ (Martin, 2000, ss.155-159; 
Martin, 2003; Martin & White, 2005 ss.52-56; Folkeryd, 2006). Inom Bedömning finns det 
ytterligare fem underkategorier som inte tas upp i denna studie eftersom avgränsning är 
nödvändigt för studiens storlek. Sista undergruppen till Attityd är Uppskattning vilket uttrycker 
en positiv eller negativ bedömning av saker, tillstånd eller personer (här ingår inte mänskligt 
beteende) (Folkeryd, 2006). Uppskattning behöver inte vara ytliga uttryck som ’’snygg” och ’’ful” 
utan även estetiska beskrivningar av handlingar och naturfenomen (Martin, 2000, ss.159-165; 
Martin, 2003; Martin & White, 2005, ss.56-58). Exempel på Uppskattning kan vara ’’En jättebra 
utsikt’’ eller en ’’förskräcklig dröm’’(Folkeryd, 2006). Avgränsning av ytterligare underkategorier till 
Uppskattning har gjorts för att passa omfånget till denna studie. 
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Gradering 
Den andra huvudingången är Gradering (Graduation) och dess funktion är att höja eller sänka 
volymen alternativt att minska eller öka fokus på de olika undergrupperna av Attityder (Martin, 
2000, ss.159-165; Martin, 2003; Martin & White, 2005, ss.56-58; Folkeryd, 2006). Detta innebär 
att alla Attityder har potential att bli intensifierade och jämförda, vilket genererar en ökad eller 
sänkt positivitet eller negativitet som är associerade med känslorna (Martin and White, 2005: 135). 
Inom ramverket för Appraisal sker Gradering genom två underkategorier, Styrka och Fokusering. 
När Graderingen sker genom intensifiering eller antal så tillhör den undergruppen Styrka. 
Exempel på Styrka kan vara en Höjning som ’’Utsikten var fullständigt underbar ’’ eller en Sänkning 
’’Oskar och Kalle blev lite rädda’’ (Folkeryd, 2006). Uttryck som tillhör undergruppen Fokusering 
har funktionen att höja eller sänka den känslomässiga volymen på värderingarna genom Spetsa 
till, ’’Då anföll hela armén’’ eller Mildra ’’Han är lite av en skurk’’ (Folkeryd, 2006). Inom 
Fokusering finns ytterligare ett flertal underkategorier som inte kommer tas upp i denna studie. 
Denna avgränsning anses nödvändig för storleken på denna studie.  
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Syfte och forskningsfrågor 
Syfte 

Syftet med denna studie är att med hjälp Appraisalteorin undersöka om det finns en korrelation 
mellan användningen av och mönster av Attityder (värderingar) i berättande texter och betyget på 
texten i elevtexter från årskurs 6 i ämnet svenska.  

Forskninsfrågor 

• Vilken/vilka huvudtyper av Attityd (Affekt, Bedömning eller Uppskattning) uttrycks i 
texten? 

• Uttrycks Attityden Explicit eller Implicit? 
• Graderas Attityder och på vilket sätt? (Styrka Höjning, Styrka Sänkning, Fokusering 

Spetsa till, Fokusering Mildring) 
• Hur många Attityder förekommer i relation till antalet ord?  
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Metod 
För att kunna möta studiens syfte och frågeställningar har textanalyser genomförts som metod, 
mer specifikt elevtextanalyser. Studien utgår framför allt utifrån en kvalitativ ansats med ett 
kvantitativt inslag i form av att antalet värderande uttryck (Attityder) har ställts mot antalet ord i 
vardera elevtext samt har Graderingar ställts mot antalet Attityder.  

Urval 
Urvalet för denna studie är vad Alan Bryman (2011) kallar för ett målinriktat urval, alltså är 
materialet som är insamlat för studien strategiskt utvalda för att vara relevant i relation till 
forskningsfrågorna (Ibid, s.392, ss.434-437). Det viktiga för studien är att materialet skiljer sig 
från varandra gällande viktiga kännetecken och egenskaper som är relevanta för studiens 
forskningsfrågor (Ibid, s.392). Materialet som valdes ut var uppgift C1, elevtexter skrivna i genren 
berättande texter, ur nationella proven i årskurs 6 från år 2013 där betygen E, C eller A är 
relevanta. Uppgift C1 på nationella proven valdes för att möta studiens syfte/forskningsfrågor 
eftersom den syftar till bedömning av berättande texter hos elever i mellanstadiet. Texterna är 
tagna från 2013 är för att studien grundar sig i texter skrivna efter lgr 11, då det är mer relevant 
för dagens undervisning. Först togs 95 elevtexter ut från arkivet på Institutionen för Nordiska 
Språk vid Uppsala Universitet, med 22 exemplar av betygen E, D, C, B och 5 på A-nivå och två 
med betyg F, då betygen A och F var mycket ovanliga. Detta var för att kunna analysera 
elevtexter på flera betygsskalor för att se hur det skiljer sig i resultatet. Därför genomfördes en 
avgränsning, då 95 elevtexter var för många för studiens omfång, och därför valdes 15 ut, 5 med 
betyget E respektive C och A. Detta val gjordes eftersom betygen D och B inte har några krav i 
läroplanen utan är mellanbetyg som tilldelas om elever inte uppnått samtliga krav för C eller A 
(Lgr 11). Denna slutgiltiga avgränsning gjordes även för att möta studiens syfte och 
forskningsfrågor. 

Datainsamling 

I studien har dokument i form av elevtexter samlats in för att genoma en kvalitativ undersökning 
och analys. Bryman (2011) har angivit krav för denna typ av kvalitativ undersökning, där kraven 
syftar på vilka sorts dokument som får användas för en sådan undersökning (ss.488-489). Dessa 
typer av dokument ska kunna läsas, ’’inte ha skapats speciellt i samhällsvetenskapligt syfte”, finnas 
bevarade och tillgängliga för en analys” och ’’vara av relevans för en samhällsvetare” (Ibid, 
ss.488-489). Elevtexterna som är uttagna uppfyller dessa angivna kraven och är därför relevanta 
för en kvalitativ analys. Widén (2015) beskriver elevtexter som privata dokument, vilket Bryman 
(2011) benämner som personliga dokument, där det läggs vikt på att dokumenten inte ska vara 
skapta med syftet att vara forskningsdata utan ha ett autentiskt ursprung, vilket elevtexter har 
(s.182; s.491). De elevtexter som användes var uttagna av personal på Institutionen för Nordiska 
Språk vid Uppsala Universitet och fotades med telefon för att senare analyseras. 

Hantering av data 

Vid hanteringen av materialet har alla namnen utelämnats för att hålla författarna till elevtexterna 
anonyma. Elevtexterna strukturerades efter siffror, vardera elevtext fick en siffra kopplat till sig 
när de senare diskuteras i uppsatsen. Information om vilka elever som hör till vardera elevtext är 
utelämnat och förvaras oåtkomligt för obehöriga. Information om vissa elevers namn framkom i 
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materialet men det har ingen relevans för undersökningen och har därför strukits och istället 
användes siffersystemet beskrivet ovan för att särskilja elevtexterna från varandra. 

Forskningsetiska aspekter 

Bryman (2011) skriver om fyra etiska principer för svensk forskning: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ss.131-132). Informationskravet, och 
samtyckeskravet behandlar att forskarna ska informera om studiens syfte samt att medverkande i 
studien har rätt att dra sig ur när de vill, vilket inte behandlas i denna undersökning då materialet 
är elevtexter som ligger öppet för forskare att studera. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är 
däremot relevant då det syftar på att forskarna måste hållas personuppgifter hemliga och förvaras 
på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem samt att materialet endast används till 
forskningsändamålet (Bryman, 2011, s.132). En sekretessblankett har skrivits på där det står att 
materialet ej får visas som hela elevtexter samt att kraven som Bryman (2011) kallar 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet ska följas (s.132; bilaga 2). Dessa krav möts genom att 
endast författarna till studien har tillgång till materialet samt att det förvaras oåtkomligt för 
obehöriga. Efter att analysen är genomförd och uppsatsen är inlämnad samt godkänd kommer 
samtliga elevtexter raderas, då de fortfarande finns åtkomliga på Institutionen för Nordiska språk 
vid Uppsala Universitet.  

Analysmetod  
Textanalys innebär att välja ut texter och förhålla sig till innehållet och genom detta förvärva 
kunskap om innebörden utifrån en tydligt avgränsad undersökning (Widén, 2015, s. 178). Denna 
typ av analys innefattar att skapa kunskap om aktörerna bakom texterna, de undersöks genom att 
studera vilka föreställningar och innebörder dessa individer besitter (Widén, 2015, s. 179). Denna 
studie syftar till att analysera textens språkliga kvaliteter och det litterära innehållet med fokus på 
texten samt språket (Widén, 2015, s. 184). Uppgiftens syfte var att skriva en berättelse om en 
äventyrsresa som skulle publiceras i en tidning (se bilaga 1 för fullständig instruktion till 
uppgiften). För att finna belägg för Attityder (värderingar) i elevtexterna ställdes fem frågor 
baserat på Appraisalteorin, Vilken/vilka huvudtyper av Attityd uttrycks i texten? (Affekt, 
Bedömning eller Uppskattning). Uttrycks Attityden Explicit eller Implicit? Graderas Attityderna 
och på vilket sätt? (Styrka Höjning/Sänkning eller Fokusering Spetsa till/Mildra). Förekommer 
det en lexikal variation vid användandet av Attityder?  
 
För att besvara dessa frågor konstruerades en modell med syftet att ta ut värderande uttryck 
(Attityder) och kategorisera de i enlighet med studiens forskningsfrågor. Första steget innefattade 
en genomläsning av en elevtext. Enskilt letade vardera författare belägg för värderingar i form av 
textutdrag och i kronologisk ordning kopierade in dessa i varsin tabell. Nästa steg var att jämföra 
tabellerna med syftet att fastställa att textutdragen kan klassas som Attityder och skrivs in i en 
gemensam tabell. Sedan sker en gemensam genomläsning av hela elevtexten med syftet att 
säkerställa att alla Attityder har hittats.  
 
När alla Attityder hittats kategoriserades de enligt delarna av Appraisalteorin som tidigare 
beskrivits i kapitlet Teoretiska utgångspunkter (Figur 2). Varje Attityd delades in i en av 
undergrupperna, Affekt, Bedömning eller Uppskattning och sedan gjordes en gemensam 
bedömning huruvida Attityden var Explicit eller Implicit uttryckt samt fastställdes om Attityden 
eventuellt var Graderad. Utifall Attityden var Graderad delades den in i en av undergrupperna, 
Styrka Höjning/Sänkning eller Fokusering Spetsa till/Mildra. Den lexikala variationen 
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antecknades i form av ordklasser. Efter att varje Attityd hade kategoriseras gjordes även en 
sammanställning där det totala antalet Attityder ställdes mot den totala mängden ord. 
Två pilotanalyser genomfördes för att testa huruvida analysmodellen kunde användas för att 
besvara forskningsfrågorna. Den lexikala variationen uteslöts eftersom sekretessen inte tillåter 
publicering av hela elevtexter och endast textutdrag har publicerats i denna studie. Därför går det 
inte att påvisa elevtexternas lexikala variation. Därefter följde analyser av 15 elevtexter, 5 med 
betyget E, 5 med betyget C och 5 med betyget A enligt analysmodellen (Figur 3). 

 

 
Figur 3.  Analysmodell som används i denna studie, baserat på Appraisalteorin (Martin & White, 
2005; Folkeryd, 2006). 

Validitet och Reliabilitet 
Bryman (2011) uppmärksammar att forskare diskuterat hur relevant begreppen validitet och 
reliabilitet är för kvalitativa undersökningar (s.351). Begreppen grundar sig i att bedöma kvaliteten 
på undersökning genom att diskutera relevansen till forskningens teori och huruvida 
undersökningen kan upprepas och om det isåfall skulle leda till samma resultat (Bryman, 2011, 
s.352). För att beskriva hur denna undersökning tagit dessa kvaliteter i åtanke kommer fyra 
begrepp presenteras, som enligt Bryman (2011) används för att bedöma en kvalitativ forsknings 
validitet och reliabilitet, nämligen extern reliabilitet, intern reliabilitet, extern validitet och intern validitet 
(s.352). Extern reliabilitet behandlar om undersökningen som genomförts går att upprepa och intern 
reliabilitet är, ifall det är fler än en medlem i forskarlaget, som har kommit överens hur de ska tolka 
materialet som undersöks (Bryman, 2011, s.352). I studien har analysmetoden presenterats samt 
teorin som har legat som grund för analysmetoden, för att visa hur författarna har gått tillväga i 
undersökningen så att studien går att upprepa. Inför analysen av materialet diskuterade 
författarna hur de skulle tolka textutdragen i förväg gentemot de nyckelord som ligger till grund 
för analysen. Här uppstår en komplikation för upprepning av undersökningen då det blir en 
restriktion till att författarnas subjektivitet inte är densamma som om någon eller några andra 
skulle upprepa undersökningen. Däremot finns studiens material tillgängligt på Institutionen för 
Nordiska Språk vid Uppsala Universitet vilket höjer den externa reliabiliteten. 
 
Den interna validiteten i undersökningen syftar på hur pass forskarnas observationer samt teoretiska 
ideer överensstämmer och den externa validiteten är hur väl studiens resultat är generaliserbara 
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(Bryman, 2011, s.352). Analysarbetet genomfördes genom att författarna analyserade vardera 
elevtext var för sig samt en tredje gång tillsammans, för att höja den interna validiteten. 
Undersökningen kan ses som en början till att bli generaliserbar, men undersökningen behöver 
testa en större mängd elevtexter för innan den resultatet kan beskrivas som generaliserbart. 
Materialet är dock inte kopplat till sociala miljöer och sociala betingelser vilket gör att det 
möjligheterna för att upprepa undersökningen och generalisera resultatet blir görbart, gentemot 
kvalitativa intervjuer där det finns opåverkbara faktorer som inte går att förutsäga.  

Arbetsfördelningen 

Arbetet har fördelats jämnt mellan författarna genom att de har ansvarat för olika delar av 
vardera kapitel. Allt material har därefter bearbetats tillsammans så att båda författarna är överens 
och införstådda i vad som är med i arbetet. 
 



 

 20 

Resultat och analys 

Resultat och analys presenteras efter betygen E, C och A på elevtexterna och innefattar de två 
huvudingångarna Attityd och Gradering från Appraisalteorin. Slutligen presenteras Tabell 4a och 
4b som visar den totala användningen av de två huvudingångarna per betyg. 

Elevarbeten med betyg E 

Attityder 
Elev E1 skrev en berättande text på 693 ord och innehöll elva typer av Attityder varav åtta 
stycken av dessa var Uppskattning uttryckt Explicit ’’… vi åt jätte god mat …’’ eller ’’Det var jätte 
roligt.’’ Utöver Uppskattning uttrycker eleven Bedömning två gånger som ’’... hon vågade inte …’’. 
Alla Attityder var Explicita utom uttrycket inom gruppen Affekt ’’... jag somnade direkt” (se bilaga 
4, E1 för fler exempel). Elev E2 skrev en berättande text på 141 som innehöll två uttryck för 
Attityder. Eleven uttrycker två Attityder Explicit inom undergruppen Uppskattning, ’’... det var 
skönt.’’ Eleven E3 skrev en text på 409 som innehöll 23 Attityder. Uttrycken är varierande mellan 
Explicita och Implicita Attityder men övervägande använder sig av uttryck inom gruppen Affekt 
som förekommer 15 gånger ’’Jag skyndade mig in …’’ och ’’Dom blev glada …’’ (se bilaga 4, E3 för 
fler exempel). Elev E4 skrev en text på 735 ord med nio olika Attityder med en jämn fördelning 
mellan de tre undergrupperna, varav åtta av nio var Explicita som exempelvis ’’... det var inte lätt 
…’’ som tillhör undergruppen Uppskattning. En Attityd var Implicit inom undergruppen Affekt 
’’Vi hade den oturen …’’ (se bilaga 4, E4 för fler exempel). Elev E5 skrev en berättande text på 603 
ord och uttryckte totalt åtta Attityder med en variation av alla tre undergrupper. Sex Attityder 
uttrycktes Explicit exempelvis uttrycket inom undergruppen Uppskattning, ’’... det var en perfekt dag 
…’’ samt två Implicita, varav en inom gruppen Bedömning ’’... snälla, gnällde jag.’’ (se bilaga 4, E5 
för fler exempel). Nedan visas Tabell 1a som redovisar Attityder i elevarbetena E1-E5. 

 
Tabell 1a. 
Attityder i  elevarbeten med betyg E 

Text Antal ord/Attityder  Affekt Bedömning Uppskattning Explicit Implicit 

E1 693/11 1 2 8 10 1 

E2 141/2 0 0 2 2 0 

E3 409/23 14 4 5 11 12 

E4 735/9 2 3 4 8 1 

E5 603/8 3 3 2 6 2 

E Total 2581/53 20 12 21 37 16 
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Graderingar 
Elev E1 hade en frekvent användning av Gradering på Attityder genom att öka volymen på 
värderingarna, framförallt genom Styrka, Höjning som förekom sex gånger som ’’Det var jättevarmt 
…’’  men även med Fokusering, Spetsa till. Eleven skriver ’’… storasyster var livrädd …’’ och (se 
bilaga 4, E1 för fler exempel). Elev E2 uttrycker Gradering på en av Attityderna med Styrka, 
Höjning genom ’’... det snöande super mycket …’’.  Elev E3 Graderade cirka hälften av sina 23 
Attityder, nio gånger genom att höja volymen, exempelvis genom Styrka, Höjning “... och den var 
helt fantastisk” men även Graderingar genom Sänkningar två gånger som ’’... blev lite små ledsna’’ (se 
bilaga 4, E3 för fler exempel). Elev E4 använde nio Attityder varav två uttryckte Graderingar, en 
inom undergruppen Fokusering, Mildra som ’’... det gick lite fel.’’ och en Fokusering Spetsa till ’’Vi 
gav aldrig upp…’’. Elev E5 Graderade sex av sina åtta Attityder genom att höja volymen på 
Attityder genom Styrka, Höjning fem gånger som ’’... den roligaste var Black hole’’ samt en genom 
Fokusering, Spetsa till ’’... mamma blev såklart jätterädd.’’. Nedan visas Tabell 1b som redovisar 
Gradering av Attityder i elevarbetena E1-E5. 
 
Tabell 1b. 
Attityder som Graderats i  Elevarbeten med betyg E. 

Elevtext Antal graderingar/Attityder Styrka Höjning Styrka Sänkning Fokusering Spetsa till Fokusering Mildra 

E1 9/12 6 0 3 0 

E2 1/2 1 0                              0 0 

E3 11/23 5 2 4 0 

E4 2/9 0 0 1 1 

E5 6/8 5 0 1 0 

E Total                                     29/49 17 2 9 1 

Elevarbeten med betyg C 

Attityder 
Elev C1 skrev en berättande text på 434 ord som innehöll 15 Attityder med en variation av alla 
tre undergrupper. Tre av dessa var Implicita som Bedömningen ’’... hon sträckte ut armarna och 
gäspade’’ samt 12 Explicita som Uppskattningen ’’Hissen var stor och fin …’’ (se bilaga 5, C1 för fler 
exempel). Elev C2 skrev en berättande text på 864 ord som innehöll 20 Attityder med en 
variation mellan alla tre undergrupper. Attityderna var övervägande Explicita som 
Uppskattningen ’’... brukar planet vara jättestort’’ men innehöll fyra Implicita Attityder som uttrycket 
”Jag började skratta’’  som tillhör undergruppen Affekt (se bilaga 5, C2 för fler exempel). Elev C3 
skrev en berättande text på 456 ord som innehöll 10 Attityder varav sju var inom undergruppen 
Uppskattning som ’’... priset var gudomligt.’’ och resterande tre inom Affekt som ’’... nu ska jag bara 
sova.”. Inga av de 10 Attityderna fanns inom undergruppen Bedömning. Elev C3 använde alla tre 
undergrupper av Attityder och uttryckte hälften av Attityderna Explicit, exempelvis som uttrycket 
inom undergruppen Affekt ’’...  jag är inte så förtjust  ...” och hälften Implicit som Uppskattningen 
’’Det var en tuff dag’’ (se bilaga 5, C3 för fler exempel). Elev C4 skrev en berättande text på 310 ord 
som innehöll 15 Attityder varav nio var uttryckt inom undergruppen Affekt ’’Jag springer ut i bilen 
…’’ . Texten innehåller alla Attityder men endast två inom undergruppen Uppskattning ’’Det var 
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jätte gott”. Elev C4 varierar Explicita uttryck med  Implicita som uttrycket inom undergruppen 
Affekt ’’... för att tiden ska gå fortare’’ (se bilaga 5, C4 för fler exempel). Elev C5 skrev en berättande 
text på 448 ord som innehöll 13 Attityder varav närmare hälften tillhörde undergruppen Affekt 
som ’’... men tillslut hittade jag” men alla Attityder fanns med i texten, tre av uttrycken var Explicita 
’’... så kom en lustig kille ...” och nio Implicita som uttrycket ’’... stannade äntligen en ...” (se fler 
exempel i bilaga 5, C5). Nedan visas Tabell 2b som redovisar Attityder i elevarbetena C1-C5. 
 
Tabell 2b. 
Attityder i  elevarbeten med betyg C. 

Text Antal ord/Attityder Affekt Bedömning Uppskattning Explicit Implicit 

C1 434/15 4 4 7        12 3 

C2 864/20 7 3 10 18 2 

C3 456/10 3 0 7 4 6 

C4 310/15 9 4 2 7 8 

C5 448/13 8 2 3 4 9 

C Total 2512/73 31 13 29 44 29 
 

Graderingar 
Elev C1 Graderade åtta av 15 Attityder genom att höja volymen på Attityderna, fyra gånger 
genom Styrka, Höjning som ’’Det var jätte fint …’’ samt fyra genom Fokusering, Spetsa till som 
’’Jag var helt utmattad …’’ (se bilaga 5, C1 för fler exempel). Elev C2 Graderade 16 av 20 Attityder, 
mest förekommande var att höjde volymen på dessa, två gånger genom Fokusering, Spetsa till 
som ’’… massa roliga åkattraktioner’’ samt 10 gånger genom Styrka, Höjning som ’’… brukar planet 
vara jättestort.’’. Elev C2 sänkte även volymen på fyra av dessa Graderade Attityder, tre gånger 
genom Styrka, Sänkning ’’Det är ganska trist …’’.(se bilaga 5, C2 för fler exempel). Elev C3 
Graderade fem av 10 Attityder genom att höja volymen, två gånger genom Styrka, Höjning som 
’’... väldigt ruskig och regnig dag …’’ samt två genom Fokusering, Spetsa till ’’speciellt när det är så kallt 
...”. Elev C3 sänkte volymen på en av Attityderna genom Fokusering, Mildra “... jag är inte så 
förtjust ...” (se bilaga 5, C3 för fler exempel). Elev C4 Graderar åtta av 15 Attityder varav sju höjer 
volymen, fem gånger genom Styrka, Höjning ’’... och är jättesnäll’’ samt sänker volymen en gång 
genom Fokusering, Mildra ’’Vi börjar bli hungriga …’’ (se bilaga 5, C4 för fler exempel). Elev C5 
Graderade sex av de 13 Attityder, fyra gånger genom att höja volymen, två genom Fokusering, 
Spetsa till ’’... jag tänkte så mycket på brevet ...” samt två gånger genom Styrka, Höjning ’’Jag blev 
överlycklig ...” . Elev C5 sänker volymen genom Fokusering, Mildra två gånger ’’Jag stirrade ganska 
länge ...” (se bilaga 5, C5 för fler exempel). Nedan visas Tabell 2b som redovisar Gradering av 
Attityder i elevarbetena C1-C5. 
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Tabell 2b. 
Attityder som Graderats i  Elevarbeten med betyg C. 

Elevtext Antal Graderingar/Attityder Styrka Höjning Styrka Sänkning Fokusering Spetsa till Fokusering Mildra 

C1 8/15 4 0 4 0 

C2                                    16/20 10 3 2 1 

C3 5/10 2 0 2 1 

C4 8/15 5 0 2 1 

C5 6/13 2 0 2 2 
C Total                                    43/75 23 3 12 5 

Elevarbeten med betyg A 

Attityder 
Elev A1 skrev en berättande text på 672 ord som innehöll 22 Attityder som inkluderade alla tre 
undergruppen, hälften av Attityderna fanns inom undergruppen Uppskattning som ’’Vägen dit var 
underbar” och häften i undergruppen Bedömning ’’... hur snälla alla var ...” de resterande tre 
tillhörde undergruppen Affekt. Av de 22 Attityderna var 18 Explicita som ’’... jag hörde att barnet 
grät” och fyra Implicita som ’’... hördes ett skott och allt blev tyst”(se bilaga 6, A1 för fler exempel). 
Elev A2 skrev sin berättande text på 616 ord som innehöll 28 Attityder, 16 av dessa var inom 
undergruppen Affekt ’’Först blev jag orolig ...” och nio inom undergruppen Bedömning ’’... en kort 
tjock kille … ”. Tre av uttrycken tillhörde undergruppen Uppskattning ’’... lukten fyllde mitt inre”. 
Attityderna är varierade med 13 Explicita uttryck och 15 Implicita som ’’... sa jag panikslaget” (se 
bilaga 6, A2 för fler exempel). Elev A3 skrev en berättande text på 1092 ord och innehöll 58 
Attityder varav 35 föll inom undergruppen Affekt ’’Jag var äntligen hemma ...”. Resterande Attityder 
fördelade hälften inom resterande undergrupper, 11 stycken inom undergruppen Uppskattning 
’’Var skulle jag sova? Ute på gatan? Nej” och resterande 12 inom undergruppen Bedömning. 26 av 
uttrycken var Explicita, exempelvis ’’Jag skuttade glatt iväg” och 32 Implicita ’’Svarade jag med ett 
leende” (se bilaga 6, A3 för fler exempel). Elev A4 skrev sin berättande text på 521 ord som 
innehöll 24 Attityder med övervägande inom undergruppen Bedömning, 14 stycken som ’’... 
sjunger jag omedodiskt”. 8 stycken tillhör undergruppen Affekt som ’’Ja! Vrålar jag ...” och två inom 
undergruppen Uppskattning som ’’... gröna ögon som lyser av nyfikenhet”. Attityderna varierades 
mellan 15 Explicita uttryck ’’Otåligt trummar jag ...” och nio Implicita som ’’Vi slappnar av ...” (se 
bilaga 6, A4 för fler exempel). Elev A5 skrev sin berättande text på 474 ord som innehöll 24 
Attityder. Attityderna fördelades med 12 stycken inom undergruppen Affekt som ’’... från min öma 
rygg”och nio i undergruppen Uppskattning som ’’... men den vackra miljön ...” och tre inom 
undergruppen Bedömning ’’... svarade han lite smått irriterat”. Elev A5 varierade uttrycken med 15 
Explicita och 9 Implicita (se bilaga 6, A5 för fler exempel). Nedan visas Tabell 3a som redovisar 
Attityder i elevarbetena A1-A5. 
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Tabell 3a. 
Attityder i  elevarbeten med betyg A. 

Text Antal ord/Attityder Affekt Bedömning Uppskattning Explicit Implicit 

A1 672/22 3 10 9 18 4 

A2 616/28 16 9 3 13 15 

A3 1092/58 35 12 11 26 32 

A4 521/24 8 14 2 12 12 

A5 474/24 12 3 9 15 9 

A Total 3375/156 74 48 34 84 72 
 

Graderingar 
Elev A1 Graderade hälften av sin 22 Attityder varav sju höjde volymen på dem, fem genom 
Fokusering, Spetsa till ’’Jag fick en omedelbar känsla” samt två Graderingar som sänkte volymen 
genom  Styrka, Sänkning’’... ett grått litet dystert hus …” (se bilaga 6, A1 för fler exempel). Elev A2 
Graderade sex av 28 Attityder, varierat mellan att höja volymen fyra gånger exempelvis genom 
Styrka, Höjning som ’’... varit så rädda … ” och sänka volymen genom två Styrka, Sänkning ’’... 
kändes det ganska härligt” (se bilaga 6, A2 för fler exempel). Eleven A3 Graderade 22 av 58 
Attityder, volymen höjdes totalt 18 gånger, sju genom Styrka, Höjning ’’... med ett stort hopp ...” och 
11 gånger genom Fokusering, Spetsa till “... går genast och lägger mig”. Fyra gånger sänker eleven A3 
volymen, tre av dessa inom undergruppen Fokusering, Mildra ’’Efter nästan en evighet ...” och en 
gång genom Styrka, Sänkning ’’Krokodilen blev nästintill galen …” (se bilaga 6, A3 för fler exempel). 
Elev A4 Graderade fem Attityder genom att höja volymen, exempel genom Styrka, Höjning ’’Det 
känns som jag vunnit högsta priset ...” och en sänkning av volymen genom Styrka, Sänkning ’’... flinar 
bara åt henne …” (se bilaga 6, A4 för fler exempel). Elev A5 Graderade sex av 24 Attityderna, sex 
gånger genom att höja volymen genom Fokusering, Spetsa till ’’Min rygg gör fortfarande ont ...”  samt 
fyra gånger genom att sänka volymen genom Fokusering, Mildra ’’... inte så värst trevligt” (se bilaga 
6, A5 för fler exempel). Nedan visas Tabell 3b som redovisar Gradering av Attityder i 
elevarbetena A1-A5 följt av Tabell 4a, den totala användningen av Attityder i  Elevarbeten som 
fick betyg E, C och A. Slutlingen presenteras Tabell 4b, den totala användningen av Attityder 
som Graderats i  Elevarbeten med betyg E, C och A. 
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Tabell 3b. 
Attityder som Graderats i  Elevarbeten med betyg A. 

Elevtext Antal Graderingar/Attityder Styrka Höjning Styrka Sänkning Fokusering Spetsa till Fokusering Mildra 

A1 11/22 4 2 5 0 

A2 6/28 3 2 1 0 

A3                                   22/58 7 1 11 3 

A4 6/24 3 1 2 0 

A5 10/24 0 0 6 4 

A Total                                 55/159 17 6 25 7 
 

Tabell 4a. 
Totala användningen av Attityder i  Elevarbeten som fick betyg E, C och A. 

Textutdrag Antal ord/Attityder Affekt Bedömning Uppskattning Explicit Implicit 

E Total 2581/49 20 12 21 37 16 

C Total 2512/75 31 13 29 44 29 

A Total 3375/156 74 48 34 84 72 
 

Tabell 4b. 
Totala användningen av Attityder som Graderats i  Elevarbeten med betyg E, C och A. 

Elevtext Antal Graderingar/Attityder Styrka Höjning Styrka Sänkning Fokusering Spetsa till Fokusering Mildra 

E Total 29/49 17 2 9 1 

C Total 43/75 23 3 12 5 

A Total 55/159 17 6 25 7 
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Diskussion 
Nedan kommer resultatet presenterat ovan ställas emot den tidigare forskningen. Syftet med 
studien var att undersöka korrelationen mellan betyg och användning av värderingar i berättande 
elevtexter genom Appraisalteorin (Martin & White 2005). Appraisalteorin synliggör hur känslor 
och värderingar uttrycks i text för att fånga läsaren (Martin & White, 2005; Horarick, 2003). Med 
detta i åtanke, kommer diskussionen att presenteras tematiskt utifrån den tidigare forskningen.  

Elevers känslor och värderingar i skolarbeten  

Horarick (2003) och Fitriati et.al (2018) beskriver att känslor och värderingar hjälper författaren 
av en berättande text skapa en relation och empati mellan läsaren och berättelsens karaktärer. I 
studien har det framkommit att användningen av olika uttryck för värderingar i berättande texter 
påverkar betyget, vilket även betyder att det påverkar hur väl texten fångar sin läsare. I texterna 
med betyget A förekommer det fler inslag av Attityder (värderingar), vilket betyder att det finns 
fler inslag som hjälper läsaren få en uppfattning om karaktärernas värderingar och därmed skapas 
en relation mellan läsaren och karaktärerna (Horarick, 2003; Fitriati et.al, 2018; Tabell 4a). 
Exempelvis förekommer beskrivningar med Attityder som ’’Först blev jag orolig …” i A2 för att 
beskriva karaktärens känsla men även ’’... lukten fyllde mitt inre” som skapar en åsikt från karaktären 
kring en händelse som hjälper läsaren förstå sin karaktär (Bilaga 6). Attityder (värderande uttryck) 
förekommer även i E och C texterna men den väsentliga skillnaden är att de förekommer i en 
mycket lägre grad gentemot textens omfång än vad A texterna gör vilket leder till att läsaren får 
färre inslag i texten som hjälper läsaren förstå och känna empati förkaraktärerna den följer 
(Horarick, 2003; Fitriati et.al, 2018; Tabell 4a). I texterna med högre betyg, C och A, förekommer 
det fler Graderingar, som höjer eller sänker volymen på Attityderna (värderingar), vilket även 
bidrar till hur en läsare skapar en relation till karaktärerna (Horarick, 2003; Fitriati et.al, 2018; 
Tabell 4b).  

Appraisal och språkutvecklingen  
Flera forskare har lyft huruvida användningen av värderingar påverkar språkutvecklingen positivt 
(Painter, 2003; D,Thomas et.al, 2015; Svensson, 2018). I den svenska läroplanens syfte står det att 
undervisningen ska främja identitetsskapande genom att uttrycka känslor och visa förståelse för 
omgivningens tankar och känslor (Skolverket, 2011). Uttryck för värderingar och känslor är en 
central aspekt i både språkutvecklingen och svenskämnets syfte, resultatet i studien visade att de 
fem elevtexter med betyg A innehöll cirka 100 fler Attityder jämfört med de fem elevtexter med 
betyget E. Detta resultat påvisar att det finns stora skillnader i användningen av Attityder 
(värderande uttryck) hos elever i samma årskurs (Painter, 2003; D, Thomas et.al, 2015; Svensson, 
2018; Skolverket, 2011; Tabell 4a). Painters (2003) studie visade att yngre barns användning av 
värderande uttryck (Attityder) främjar språkutvecklingen och med hjälp av vuxet stöd utvecklades 
denna förmåga ytterligare. D, Thomas et.al (2015) studie uppdagade att elever redan i årskurs 3 
har verktyg för att uttrycka värderingar (Attityder) och känslor i texter. Svenssons (2018) studie 
visade att användandet av Attityder i en persons text från ung ålder till vuxen ökade markant i 
och med att nivån på texterna ökade. Flera forskare har alltså visat att det finns en korrelation 
mellan språkutvecklingen och användandet av värderande uttryck (Attityder) i texter (Painter, 
2003; D,Thomas et.al, 2015; Svensson, 2018). Med detta i åtanke, samt att det ingår i 
svenskämnets syfte att utveckla förmågan att förmedla och uttrycka känslor, är det verktygen för 
att uttrycka Attityder (värderande uttryck) i texter som eleverna med lägre betyg behöver utveckla 
för öka nivån på sina berättande texter (Skolverket, 2011; Tabell 4a).  
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Appraisal och dess påverkan på berättande texter  

Det övergripande mönster man kan urskilja i betyg E texterna är att fyra av fem av E texterna 
uttrycker inga eller upp till två av Attityderna Implicit. Elev E3 skiljer sig från detta mönster och 
uttrycker hälften av Attityderna (värderingarna) Explicit och hälften Implicit. Horarick (2003) 
menar att Implicita värderingar (Attityder) har en viktig funktion i att lämna ett brett 
tolkningsutrymme för läsaren som möjliggör en plats för läsaren att ta del av. Även elevtexterna 
C1, C2 och A1 följer detta mönster men har markant fler Attityder än elevtexterna E1-E5. Dessa 
ovannämnda elevtexter har en markant större  användning av Explicita Attityder. De Explicita 
uttrycken har en annan funktionalitet, att styra läsaren mot vilka typer av Attityder som karaktärer 
har (Horarick, 2003). I elevtexterna E3, C3-C5  samt elevtexterna A2-A5 förekommer ett annat 
mönster kring de Explicita och Implicita Attityderna. Förutom att de har markant fler Attityder 
inom alla undergrupper så tenderar de att uttrycka värderingarna med övervägande Implicita 
uttryck och mindre än hälften Explicita uttryck. Detta skapar därför både ett brett 
tolkningsutrymme samt fler möjligheter att kunna styra läsaren mot vilka värderingar, känslor och 
bedömningar som karaktärer besitter (Horarick, 2003). En annan aspekt av värderingar som 
påvisats är att de olika typerna av Attityder Affekt, Bedömning och Uppskattning skapar empati 
hos läsaren, framförallt kan undergruppen Bedömning stötta läsaren i from av att skapa en 
djupare förståelse av de etiska uppfattningar som karaktärerna besitter (Horarick, 2003). 
Elevtexterna E1-E5 och C1-C5 uttrycker totalt 12 till 13 Attityder inom undergruppen 
Bedömningar, noll till fyra per text. Elevtexterna A1-A5 uttryckte totalt 48 Attityder inom 
undergruppen Bedömningar, 3- 14 per text vilket är en stor ökning i jämförelse med E1-E5 och 
C1-C5. Denna markanta skillnaden gör att elevtexterna A1-A5 stöttar läsaren till djupare 
förståelse av etiska uppfattningar hos karaktärerna i en mycket större utsträckning. Resultatet och 
dess påverkan på läsaren på ovannämnda Attityder kan intensifieras ytterligare genom den andra 
huvudingången i Appraisal, Gradering som innefattas av att Attityderna Graderas.  
 
Folkeryd (2006) betonar att alla tre undergrupper till Attityd, Affekt, Bedömning och 
Uppskattning har potential att intensifieras genom att Gradera Attityderna. Förstärkning av 
Attityder har syftet att höja/öka fokus genom undergrupperna Styrka, Höjning och Fokusering, 
Spetsa till eller sänka/mildra fokus genom undergrupperna Styrka, Sänkning och Fokusering, 
Mildra (Folkeryd, 2006). Detta resulterar i det positiva/negativa som associeras med känslorna 
intensifieras (Folkeryd, 2006). Elevtexterna E1-E5 Graderade 0-6 Attityder per text och har totalt 
27 Graderingar av 49 Attityder. De vanligaste förekommande Graderingarna bland E1-E5 var att 
höja volymen/öka fokus på Attityderna genom undergrupperna Styrka, Höjning och Fokusering, 
Spetsa till som förekom totalt 26 gånger medan sänkning av volymen/mildra fokus endast 
förekom totalt tre gånger. Detta mönster förekommer i elevtexterna C1-C5 också, men till 
skillnad från E1-E5 har dessa texter en ökning av antal Graderingar till 43 stycken. Elevtexterna 
A1-A5 har en ytterligare ökning på antal Graderingar på 55 stycken. Garderingarna A1-A5 följer 
också detta mönster men har märkbart fler volym sänkningar/mildring av fokus än texterna E1-
E5 och C1-C5. En annan skillnad på Graderingarna inom de olika betygsgrupperna är variationen 
mellan de två undergrupperna Styrka, Höjning/Styrka Sänkning och Fokusering, Spetsa 
till/Fokusering, Mildra. Elevtexterna E1-E5 och C1-C5 har dubbelt så många Graderingar inom 
undergruppen Styrka, Höjning än Fokusering, Spetsa till medan A1-A5 har en högre variation 
mellan dessa två undergrupper. Denna variation kan ses som belägg för att Graderingarna i 
elevtexterna A1-A5 texter har en större språklig variation än E1-E5 och C1-C5. 
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Konklusion 

Syftet med denna studie har varit att analysera elevtexter utifrån Appraisalteorin för att kunna 
undersöka om det finns en korrelation mellan användning av och mönster av Attityder 
(värderande uttryck) i berättande texter samt betyget på texten. För att besvara syftet har 
Appraisalteorin applicerats genom följande forskningsfrågor; Vilken/vilka undergrupperna av 
Attityd (Affekt, Bedömning eller Uppskattning) uttrycks i texten? Uttrycks Attityderna Explicit 
eller Implicit? Graderas Attityderna och på vilket sätt (Styrka Höjning, Styrka Sänkning, 
Fokusering Spetsa till, Fokusering Mildring)? Hur många Attityder förekommer i relation till 
antalet ord? Resultatet visar att det finns mönster av Attityder i berättande texter samt att det 
förekommer en korrelation mellan användning av Attityder och betyget.  
 
Folkeryd (2006) kom fram till att lågpresterande elever gav läsaren en minimal och viss guidning 
till ett känslomässigt landskap medan högpresterande elever gav en stor och dynamisk guidning 
till ett känslomässigt landskap. Folkeryds (2006) resultat visade att det fanns en korrelation mellan 
elevernas prestation och deras guidning till det känslomässiga landskapet, alltså hur de uttrycker 
känslor och Attityder i text. För att jämföra Folkeryds (2006) resultat med denna studie så finner 
båda studiernas resultat en korrelation mellan textens nivå och användningen av Attityder.   
 
En aspekt som uppmärksammats i den tidigare forskningen är att många värderande uttryck 
(Attityder) genererar en berättande text som fångar och styr läsaren men att det språkliga 
ramverket Appraisal inte är tillräckligt för att utföra en fullständig bedömning av berättande 
texter (Svensson, 2018; Fitriati et.al, 2018). Svensson (2018) menar att bedömningen behöver 
kompletteras med andra aspekter, till exempel är den lexikala variationen essentiell för att få en 
helhetssyn och därför bör inte Appraisal vara det enda verktyget som används vid bedömning 
(Svensson, 2018; Fitriati et.al, 2018). Svensson (2018) förklarar att en text kan innehålla många 
värderande uttryck (Attityder) men saknar lexikal variation, detta leder till att nivån på texten 
sjunker. Ett exempel på detta upptäcktes i resultatet på denna studie i texten E3 som trots att den 
innehöll många Attityder och uttryckte de med en variation av Explicita och Implicita, jämfört 
med de fyra övriga E texterna, ändå inte uppnådde högre betyg än E (se Tabell 1a och 1b). 
Vikten av en lexikal variation beskrivs även på Skolverket (2020) som presenteras i 
bedömningsstöd för berättande texter. Här förklaras det att en välutvecklad skribent kan variera 
sitt innehåll genom dialog och gestaltningar samt kunna återge händelser och förmedla 
upplevelser. En välutvecklad skribent besitter därför förmågan skriva med god lexikal variation 
(Skolverket, 2020).  
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Bilaga 2. 
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Bilaga 3. 

Pilotanalyser 
 

Elev/Betyg Textutdrag Huvudgrupp Explicit/Implicit Gradering 
Lexikal 
Variation 

EP1 Var ett fint land Uppskattning Explicit - Adjektiv 

 Jag var tvungen Bedömning Implicit - Adverb 

 
....Blev jag väldigt 
förvånad Affekt Explicit Styrka, höjning Adverb 

 
Alla barn lekte och 
hade roligt Affekt Explicit - Adjektiv 

 ...Dom var glada Affekt Explicit - Adjektiv 

 Var jag så trött Affekt Explicit 
Fokusering,spetsa 
till Adverb 

 
Jag blev helt 
förstenad... Affekt Implicit Styrka, höjning Adverb 

 
.....Jag var så 
glad..... Affekt Explicit 

Fokusering, spetsa 
till Adverb 

 
Var tvungen att 
slita oss loss Bedömning Implicit - Verb 

 Tllslut lyckades jag Bedömning Implicit - Verb 
 
 
 

BP1 Eftersom det är varmt Affekt Explicit - Adjektiv 

 
Jag hoppade säkert en meter i 
luften Bedömning Implicit 

Fokusering, spetsa 
till  Mått 

 Jag skyndar mig Bedömning Implicit - Verb 

 
Jag öppnar det sakta med stort 
hopp Affekt Explicit Styrka, höjning Adjektiv 

 
Jag skuttar omkring i huset och 
sjunger! Affekt implicit - Verb  

 Svarade jag med ett litet pip Bedömning Implicit Fokusering, mildra Adjektiv 
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 Jag är jättemätt Affekt Explicit Styrka, höjning Adverb 

 Jag vaknar av massa skrik Affekt Implicit Styrka, höjning Adverb 

 Efter nästan en evighet Uppskattning Explicit Styrka, höjning Adjektiv 

 Jag stod med stora ögon Affekt Implicit 
Fokusering, spetsa 
till Adjektiv 

 Läste det om och om igen Affekt Implicit 
Fokusering, spetsa 
till Upprepning 

 Jag var här! Affekt Implicit 
Fokusering, Spetsa 
till ! 

 Jag kunde inte fatta det Affekt Implicit - Verb 

 mer än jag hade väntat mig Affekt Implicit 
Fokusering spetsa 
till Adjektiv 

 Vad dum jag är Bedömning Explicit - Adjektiv 

 Ett mysigt ställe Uppskattning Explicit - Adjektiv 

 Kvinnan svarade vänligt Bedömning Explicit - Adverb 

 Jag svarar med ett leende Affekt Implicit - Adverb 

 Jag skuttade glatt iväg Affekt Explicit - adverb 

 Jag stod helt förstenad Affekt Implicit 
Fokusering, spetsa 
till adverb 

 
Mannen skrek och sprang snabbt 
iväg Affekt Implicit Styrka, höjning adverb 

 Jag stod bara och gapade affekt Implicit 
Fokusering, spetsa 
till adverb 

 Började springa så fort jag kunde affekt Implicit 
Fokusering, spetsa 
till Adverb 

 
Jag hörde ett kvinnligt skrik 
bakom mig Bedömning Implicit - Adjektiv 

 Jag kunde inte göra något Affekt Implicit - Verb 

 Jag läste nyfiket Affekt Explicit - Adverb 

 Ekade i huvudet om och om igen Affekt Implicit 
Fokusering, spetsa 
till Upprepning 
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 Jag blev rädd Affekt Explicit - Adjektiv 

 Knäpp som jag var Bedömning Explicit - Adjektiv 

 Jag blev stel och kollade intensivt Affekt Implicit - adverb 

 Jag blev nästintill galen Bedömning Explicit Fokusering, mildra Adverb 

 Jag sprang och sprang Affekt Implicit Styrka, höjning Upprepning 
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Bilaga 4. 

Elevtextanalyser betyg E 
 

Elev Textutdrag Attityd Explicit/implicit Gradering 

E1 Jätte fint vatten... Uppskattning Explicit Styrka höjning 

Antal ord: 693 ...är det jätte varmt! Uppskattning Explicit Styrka höjning 
     

 ....vi åt jätte god mat Uppskattning Explicit Styrka höjning 

 ... storasyster var livrädd Bedömning Explicit Fokusering, spetsa till 

 ...den var jätte stor Uppskattning Explicit Styrka höjning 

 ...den var livsfarlig Uppskattning Explicit Fokusering, spetsa till 

 Det var jätte roligt Uppskattning Explicit Styrka höjning 

 ...det var också kul! Uppskattning Explicit - 

 ...hon vågade inte Bedömning Explicit - 

 ... den var jätte god Uppskattning Explicit Styrka höjning 

 ...jag somnade direkt Affekt Implicit Fokusering, spetsa till 

 
 

Elev Textutdrag Attityd Explicit/implicit Gradering 

E2 ...det snöade super mycket Uppskattning Explicit Styrka, Höjning 

Antal ord: 141 ... det var skönt. Uppskattning Explicit - 

 

Elev Textutdrag Attityd Explicit/implicit Gradering 

E3 ...var den mest unerbaraste... Uppskattning Explicit Styrka, Höjning 
Antal ord: 
409 ...och den var helt fantastisk. Uppskattning Explicit Styrka, Höjning 
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 Jag skyndade mig in..... Affekt Implicit - 

 Jag blev så glad Affekt Explicit 
Fokusering, 
spetsa till 

 ...och gjorde segerdansen. Affekt Implicit - 

 ...ringde mina kära och nära. Affekt Implicit - 

 Dom blev glada.... Bedömning Explicit - 

 ...det var fullt ös Uppskattning Implicit 
Fokusering, 
Spetsa till 

 Alla verkade ha kul. Bedömning Explicit - 

 ...var jag tvungen att säga... Affekt Implicit - 

 ...Jag va tvungen att... Affekt Implicit - 

 ...blev lite små ledsna... Affekt Explicit Styrka, sänkning 

 Då blev alla glad. Bedömning Explicit - 

 Jag somnade på direkten. Affekt Implicit 
Fokusering, 
Spetsa till 

 
...började träningen på en sekund 
kändes det som... Affekt Implicit - 

 Timmen gick fort.... Affekt Implicit - 

 ...kändes som en evighet... Affekt Implicit 
Fokusering, 
Spetsa till 

 Allt var underbart. Uppskattning Explicit - 

 Det var den snabbaste veckan... Affekt Implicit Styrka, Höjning 

 Det går inte att förklara... Affekt Implicit - 

 ...hur fantastiskt det var. Uppskattning Explicit Styrka, Höjning 

 
...sågs jag som största hjälten 
någonsin. Bedömning Explicit Styrka, Höjning 
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 ...jag var bara glad... Affekt Explicit Styrka, Sänkning 

 
 

Elev Textutdrag Attityd Explicit/implicit Gradering 

E4 ...det gick lite fel Uppskattning Explicit Fokusering, mildra 
Antal ord: 
735 Vi gav aldrig upp Bedömning Explicit 

Fokusering, spetsa 
till 

 ...det var inte lätt... Uppskattning Explicit - 

 ...det var en bra idé... Uppskattning Explicit - 

 Vi hade den oturen... Affekt Implicit - 

 Jag tycker den här var bättre... Uppskattning Explicit - 

 ...vi kände oss lättade Affekt Explicit - 

 ...vi fick göra vårt bästa Bedömning Explicit - 

 
Stod det att fyra hjältar hade 
räddat dem... Bedömning Explicit - 

 

 

 

Elev Textutdrag Attityd Explicit/implicit Gradering 

E5 ...det var en perfekt dag.... Uppskattning Explicit Styrka, Höjning 
Antal ord: 
603 ...snälla, gnällde jag Bedömning Implicit - 

 
...den roligaste var black 
hole... Uppskattning Explicit Styrka, höjning 

 
...mamma blev såklart 
jätterädd Bedömning Explicit Styrka, Höjning 

 ...mamma var mer osäker... Bedömning Explicit 
Fokusering, spetsa 
till 
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 Jag blev så uppspelt och glad Affekt Explicit Styrka, höjning 

 att jag hoppade och skuttade Affekt Implicit - 

 ...var jag jättetrött Affekt Explicit Styrka, Höjning 
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Bilaga 5. 

Elevtextanalyser betyg C  
 

Elev Textutdrag Attityd Explicit/implicit Gradering 

C1  ... och skrek mamma, mamma! Bedömning Implicit - 

Antal ord: 
434 

...hon sträckte ut armarna och 
gäspade Bedömning Implicit - 

 Mamma blev snopen Bedömning Explicit - 

 ... hon blev överlycklig Bedömning Explicit 
Fokusering, spetsa 
till 

 ...kolla på häftiga djur Uppskattning Explicit - 

 Det var jätte fint... Uppskattning Explicit Styrka, höjning 

 ...jätte sköna stolar Uppskattning Explicit Styrka, höjning 

 Hissen var stor och fin... Uppskattning Explicit - 

 ... det var jätte lyxigt Uppskattning Explicit Styrka, höjning 

 
Frukost bordet var ännu 
lyxigare Uppskattning Explicit 

Fokusering, spetsa 
till 

 
Stranden som vi badade på var 
jätte fin Uppskattning Explicit Styrka, höjning 

 ...det var skönt Affekt Explicit - 

 Jag var helt utmattad Affekt Explicit 
Fokusering, spetsa 
till 

 ...jag sprang till huset.... Affekt Implicit - 

 ...så jag har längtat... Affekt Explicit 
Fokusering, spetsa 
till 

 

Elev Textutdrag Attityd Explicit/implicit Gradering 

C2 Skynda dig, vrålade jag Bedömning Implicit 
Fokusering, 
spetsa till 

Antal ord: 
864      
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 Jag började skratta Affekt Implicit - 

 Jag älskar när man ska åka... Affekt Explicit - 

 ...det finaste sättet... Uppskattning Explicit Styrka, Höjning 

 Det är ganska trist.... Uppskattning Explicit Styrka, sänkning 

 ...ganska fort... Uppskattning Explicit Styrka, sänkning 

 ...är hur svårt som helst för mig Affekt Explicit Styrka, höjning 

 ...brukar planet vara jättestort Uppskattning Explicit Styrka, höjning 

 Tiden går ganska fort.... Uppskattning Explicit Styrka, sänkning 

 ...jag var hur glad som helst Affekt Explicit Styrka, höjning 

 
Hon tog mig i famnen och 
kramade mig hårt Bedömning Explicit Styrka, höjning 

 Alla var så glada Bedömning Explicit Styrka, höjning 

 ...nu var jag hur trött som helst Affekt Explicit Styrka, höjning 

 ...jättefin pool Uppskattning Explicit Styrka, höjning 

 ...ett jättestort hus Uppskattning Explicit Styrka, höjning 

 Det bästa är att... Uppskattning Explicit - 

 ...massa roliga åkattraktioner Uppskattning Explicit 
Fokusering, 
spetsa till 

 Jag som inte är så rädd... Affekt Explicit 
Fokusering, 
mildring 

 ...de jätte, jätteläskiga Uppskattning Explicit Styrka, höjning 

 Jag älskar tivolin Affekt Explicit - 

 

Elev Textutdrag Attityd Explicit/implicit Gradering 

C3 ...väldigt ruskig och regnig dag. Uppskattning Explicit Styrka, Höjning 
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Antal ord: 
456 ...jag är inte så förtjust... Affekt Explicit 

Fokusering, 
mildring 

 ...priset var gudomligt. Uppskattning Explicit Styrka, Höjning 

 ,speciellt när det är så kallt... Affekt Explicit 
Fokusering, spetsa 
till 

 Det var en tuff dag... Uppskattning Explicit - 

 
...kunde åtminstone gå på 
karnevalen Uppskattning Implicit - 

 
Den Karnevalen glömmer jag 
aldrig Uppskattning Implicit - 

 Jag glömmer aldrig den resan. Uppskattning Implicit - 

 Det var en livsupplevelse. Uppskattning Implicit - 

 
... var inte kul att berätta om och 
om igen. Affekt Explicit 

Fokusering, Spetsa 
till. 

 

Elev Textutdrag Attityd Explicit/implicit Gradering 

C4 Jag säger "Ja" direkt. Affekt Implicit - 
Antal ord: 
310 

...för att tiden ska gå 
fortare. Affekt Implicit - 

 Tiden går så långsamt Affekt Implicit 
Fokusering, Spetsa 
till 

 Till sist är vi framme. Affekt Implicit Styrka, Höjning 

 Jag springer ut ur bilen... Affekt Implicit - 

 Jag kramar henne hårt... Affekt Implicit Styrka, Höjning 

 
... och hon kramar mig 
med. Bedömning Implicit - 

 Jag blir galen av väntan. Bedömning Explicit - 

 ...och är jättesnäll. Bedömning Explicit Styrka, Höjning 
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 Det var jätte gott. Uppskattning Explicit Styrka, Höjning 

     

 ...en fin sommarklänning... Uppskattning Explicit - 

 Vi börjar bli hungriga... Bedömning Explicit Fokusering, Mildring 

 När vi äntligen är hemma... Affekt Implicit Fokusering, spetsa till 

 ...för jag är jätte trött. Affekt Explicit Styrka, Höjning 

 ...nu ska jag bara sova. Affekt Explicit -  
 

 
 

 

 

Elev Textutdrag Attityd Explicit/implicit Gradering 

C5     
Antal ord: 
448  ...så kom en lustig kille... Bedömning Explicit - 

 
...jag tänkte så mycket på 
brevet... Affekt Implicit 

Fokusering, 
Spetsa till 

 Jag stirrade ganska länge... Uppskattning Implicit 
Fokusering, 
Mildring 

 ...var jag redan framme... Affekt Implicit - 

 ...stannade äntligen en... Affekt Implicit - 

 ...det dröjde bara 10 minuter... Affekt Implicit 
Fokusering, 
Mildring 

 ...sprang det fortaste jag kunde. Bedömning Explicit Styrka, Höjning 

 ...insåg jag att den var precis... Affekt Implicit - 
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 ...men tillslut hittade jag... Affekt Implicit - 

 ...och det var bara över dörren. Uppskattning Implicit - 

 Jag blev överlycklig... Affekt Explicit Styrka, Höjning 

 ...och började dansa och skrika. Affekt Implicit 
Fokusering, 
Spetsa till 

 
...och köpte fina hus, bilar och 
massa annat Uppskattning Explicit - 
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Bilaga 6. 

Elevtextanalyser betyg A 
 
Elev Textutdrag Attityd Explicit/implicit Gradering 

A1 Jag fick en obetalbar känsla Affekt Explicit 
Fokusering, 
spetsa till 

Antal ord: 
672 Vägen dit var underbar Uppskattning Explicit - 

 
...alla läckerheter man kunde tänka 
sig... Uppskattning Explicit 

Fokusering, 
spetsa till 

 En ljuvlig säng Uppskattning Explicit - 

 ...det absoolut bästa var. Uppskattning Explicit Styrka, höjning 

 ...jätte bra ljud Uppskattning Explicit Styrka, höjning 

 Dagarna blev till ett mönster Uppskattning Implicit - 

 ...blev jag rejält bortskämt Bedömning Explicit Styrka, höjning 

 ...var stanken outhärdlig Uppskattning Explicit 
Fokusering, 
spetsa till 

 ...hur snälla alla var.... Bedömning Explicit - 

 
Ett barn hade sträckt ut sina händer 
i hopp om pengar Bedömning Implicit 

Fokusering, 
spetsa till 

 ...skrika argt Bedömning Explicit - 

 ...jag hörde att barnet grät Bedömning Explicit - 

 ...hördes ett skott och allt blev tyst Affekt Implicit - 

 
...mådde jag nästan illa av dåligt 
samvete Bedömning Explicit 

Fokusering, 
spetsa till 

 ...en lysande idé! Uppskattning Explicit -  

 ...ett grått litet dystert hus... Uppskattning Explicit Styrka, sänkning 

 Sorg var edsat i ansiktet... Bedömning Explicit Styrka, höjning 
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 ... blev hon överdrivet tacksam Bedömning Explicit Styrka, höjning 

 ...en trio med glada barn... Bedömning Explicit - 

 Jag saknade min dator... Affekt Implicit - 

 ... hördes klingande skratt Bedömning Explicit - 
 

Elev Textutdrag Attityd Explicit/implicit Gradering 

A2 Jippi! Affekt implicit - 
Antal ord: 
616 Jag kom in!!! Affekt Implicit - 

 ...för mitt livs äventyr. Uppskattning Implicit Styrka, Höjning 

 ...en kort tjock kille... Bedömning Explicit - 

 ...en lång, smal brunett... Bedömning Explicit - 

 Tänk att vi skulle vara de första... Bedömning Explicit - 

 Sa hon glatt. Bedömning Explicit - 

 ...sa jag panikslaget. Affekt Implicit - 

 vi ska hoppa fallskärm ner till ön! Affekt Implicit - 

 
...som om det var världens 
självklaraste sak Uppskattning Explicit Styrka, Höjning 

 ...varit så rädd... Affekt Explicit 
Fokusering, 
Spetsa till 

 ...kändes det ganska härligt. Affekt Explicit Styrka, Sänkning 

 ...lukten fyllde mitt inre. Uppskattning Implicit. - 

 Utan att jag hade märkt det, Affekt Implicit - 

 Först blev jag orolig... Affekt Explicit - 
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 ...men sedan lugn. Affekt Explicit - 

 ...uppdraget var en utmaning. Uppskattning Explicit - 

 ...så att de skulle kunna hitta oss. Bedömning Implicit - 

 Det kändes härligt att bara ha... Affekt Explicit Syrka, Sänkning 

 råkade trampa på en orm! Bedömning Implicit - 

 ...blev livrädda... Bedömning Explicit Styrka, Höjning 

 ...som föll ihop livlös. Bedömning Explicit - 

 ...trodde han var död... Affekt Implicit - 

 
men andades fortfarande, kort och 
krampaktigt. Affekt Implicit - 

 Vad ska vi göra! skrek anneli. Bedömning Implicit - 

 men allt stod på finska! Affekt Implicit - 

 ...frågade jag panikslaget... Affekt Implicit - 

 ...fort som tusan... Affekt Implicit - 

 De var här för att hämta oss! Affekt Implicit - 
 

Elev Textutdrag Attityd Explicit/implicit Gradering 

A3 Tillslut är teet klart... Uppskattning Explicit - 
Antal ord: 
1092 ...eftersom det är så varmt. Affekt Explicit 

Fokusering, 
Spetsa till 

 Plötsligt kom en liten vindpust... Uppskattning Explicit 
Fokusering, 
mildring 

 "Hejsan käre läsare... Bedömning Explicit - 
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 ...som vill upptäcka världen! Affekt Implicit - 

 Perfekt! Uppskattning Explicit - 

 Jag hoppade säkert 1 meter i luften. Affekt Implicit 
Fokusering, 
spetsa till 

 Jag skyndar mig... Affekt Implicit - 

 Jag öppnar det sakta... Affekt Implicit - 

 ...med ett stort hopp... Affekt Explicit Styrka, Höjning 

 ...och läser det sakta. Affekt Implicit - 

 "Grattis käre äventyrare! Bedömning Affekt - 

 
Jag skuttar omkring i hela huset 
och sjunger! Affekt Implicit 

Fokusering, 
spetsa till 

 ...en kvinna som ler... Bedömning Implicit - 

 
...du måste resa antingen idag eller 
imorgon, log kvinnan. Bedömning Implicit - 

 ...svarade jag med ett pip. Affekt Implicit - 

 Tillslut kommer den... Uppskattning Explicit - 

 Jag är jättemätt... Affekt Explicit Styrka, Höjning 

 ...går genast och lägger mig. Affekt Implicit 
Fokusering, 
spetsa till 

 Jag vaknar av en massa skrik... Bedömning Implicit Styrka, Höjning 

 ...plötsligt ropar någon... Bedömning Explicit - 

 Färjan sjunker... Uppskattning Explicit - 

 Jag for upp ur sängen... Affekt Implicit - 
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 Efter nästan en evighet... Uppskattning Implicit 
Fokusering, 
Mildring 

 Jag ser land!! skriker jag högt... Affekt Implicit 
Fokusering, 
spetsa till 

 Jag stod med stora ögon... Affekt Implicit Styrka höjning 

 ...och bara stirrade på skylten... Affekt Implicit 
Fokusering, 
Mildring 

 Jag var här, Jag var här! Affekt Implicit 
Fokusering, 
spetsa till 

 Jag kunde inte fatta det. Affekt Explicit - 

    - 

 Jag var tvungen att... Affekt Implicit - 

 
...fick jag mycket mer pengar än jag 
hade förväntat mig. Affekt Implicit Styrka, Höjning 

 Jag gick bestämt... Bedömning Explicit - 

    - 

 ...ett litet mysigt ställe... Uppskattning Explicit - 

 
Kvinnan som står där svarar 
vänligt. Bedömning Explicit - 

 Svarade jag med ett leende. Affekt Implicit - 

 Jag skuttade glatt iväg. Affekt Explicit - 

 
Var skulle jag sova? Ute på gatan? 
Nej! Uppskattning Explicit - 

 
...hann knappt säga något förens vi 
hörde ett prasslande. Affekt Implicit - 

 
Mannen skrek och sprang fort 
därifrån. Bedömning implicit 

Fokusering, 
spetsa till 

 Jag stod som helt förstenad... Affekt Implicit 
Fokusering, 
spetsa till 
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 Jag stod bara och gapade. Affekt Implicit 
Fokusering, 
speta till 

 ...springa så fort jag kunde... Affekt implicit Styrka, höjning 

 
...hörde ett kvinnligt skrik bakom 
mig. Bedömning Explicit - 

 ...låg på marken utan ett ben. Affekt implicit - 

 Jag kunde inte göra något,... Affekt implicit - 

 
var nog den största krokodil jag 
sett! Uppskattning Explicit Styrka, höjning 

 Jag läste nyfiket spalten. Affekt Explicit - 

 
Orden ekade i mitt huvud, om och 
om igen. Affekt Implicit 

Fokusering, 
spetsa till 

 Jag blev rädd,... Affekt Explicit - 

 Knäpp som jag var... Bedömning Explicit - 

 ...hörde jag äntligen ett prasslande. Affekt Implicit - 

 Jag blev stel... Affekt Explicit - 

 ...och kollade intensivt. Bedömning Explicit - 

 Krokodilen blev nästintill galen, Uppskattning Explicit Styrka, sänkning 

 Jag sprang och sprang... Affekt Implicit -  

 
...kunde ingen göra mig illa, trodde 
jag. Affekt Implicit - 

 Jag var äntligen hemma... Affekt Implicit - 

 
...mina bilder valdes till dom bästa 
och modigast... Uppskattning Explicit 

Fokusering, 
spetsa till 
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Elev Textutdrag Attityd Explicit/implicit Gradering 

A4 Ja! Vrålar jag... Affekt Implicit - 
Antal ord: 
521 ...dansar runt i rummet Affekt Implicit - 

 ...sjunger jag omelodiskt Bedömning Explicit - 

 
Det känns som jag vunnit högsta 
priset.... Affekt Implicit Styrka, höjning 

 Otåligt trummar jag.... Bedömning Explicit - 

 ...ger mig en sur blick.... Bedömning Explicit - 

 Jag bryr mig inte... Affekt Explicit - 

 ...flinar bara mot henne Bedömning Explicit Styrka, sänkning 

 ...med inställsam röst.... Bedömning Explicit - 

 Hon är väldigt snäll.... Bedömning Explicit Styrka, höjning 

 
...gröna ögon som lyser av 
nyfikenhet.... Bedömning Explicit - 

 ...ansikte är överfullt av fräknar Bedömning Explicit Styrka, höjning 

 De verkar inte tåla varandra... Bedömning Explicit - 

 ...han måste varit modell Bedömning Implicit 
Fokusering, spetsa 
till 

 ...hörs ett gällt skratt Bedömning Implicit - 

 Jag rycker till... Affekt Implicit - 

 ...våra oförstående ansikten Bedömning Explicit - 

 Vi slappnar av.... Bedömning Implicit - 

 Mörkret har smygit sig på... Uppskattning Implicit - 

 Som tur är... Uppskattning Explicit - 
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 Jag vaknar av ett plågat skrik... Affekt Implicit 
Fokusering, spetsa 
till 

 Jag kastar mig upp ur sängen... Affekt Implicit - 

 Jag kastar mig ner på marken... Affekt Implicit - 

 ...Astir som vrider sig i plågor Bedömning Implicit - 
 

Elev Textutdrag Attityd Explicit/implicit Gradering 

A5 Månens ljus skimrar... Uppskattning Implicit - 
Antal ord: 
474 ...och allt är tyst. Uppskattning Implicit - 

 Min rygg gör fortfarande ont... Affekt Explicit 
Fokusering, Spetsa 
till 

 ...men den vackra miljön... Uppskattning Explicit - 

 ...från min öma rygg. Affekt Implicit - 

 Allt är så vacker här i Egypten. Uppskattning Explicit 
Fokusering, Spetsa 
till 

 Jag är så spänd... Affekt Explicit 
Fokusering, Spetsa 
till 

 ...om jag ska orka imorgon Affekt Implicit - 

 ...det vackra fågelkvittret.... Uppskattning Explicit - 

 
Jag väntar och väntar och 
väntar Affekt Implicit 

Fokusering, Spetsa 
till 

 Äntligen kommer bussen.... Affekt Implicit - 

 
...en ganska så spänd 
konversation.... Uppskattning Explicit 

Fokusering, 
Mildring 

 Framme, skönt! Uppskattning Explicit - 
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 ...bussresan hade varit spänd Uppskattning Explicit - 

 ...inte så värst trevlig Uppskattning Explicit Fokusering, mildra 

 ...frågar jag guiden upprört Affekt Explicit - 

 ...svarade han lite smått irriterat Bedömning Explicit Fokusering, mildra 

 Glöm det utbrister jag Affekt Implicit - 

 ...svarar jag surt Bedömning Explicit - 

 Jag börjar bli orolig... Affekt Explicit Fokusering, mildra 

 Jag springer som en galning... Bedömning Explicit 
Fokusering, Spetsa 
till 

 ...skriker och ropar.... Affekt Implicit - 

 ...stiger lättat in.... Affekt Implicit - 

 ...somnar direkt Affekt Implicit 
Fokusering, Spetsa 
till 

 
 


