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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om sakprosatexter vilka producerats som en del 

av de nationella proven inom ämnet svenska år 2012, av elever i årskurs tre. Två kategorier av 

texter studeras, dels de som vid bedömning, i anslutning till proven, anses uppnå godkänd 

kunskapsnivå, dels texter som inte anses uppnå godkänd nivå. För att behandla syftet har följande 

studerats: gestaltning av innehåll, med avseende på makro- och mikroteman i de båda 

textkategorierna, utvidgning av textkategoriernas innehåll, och hur denna i sådana fall ser ut. 

Även skillnader mellan de båda textkategorierna, gällande innehållslig gestaltning och förekomst 

av sammanbindningsmarkörer för utvidgning har studerats. Innehållslig organisation, eller 

gestaltning, är tillsammans med representationen av sammanbindningsmarkörer, eller 

konnektiver, exempelvis och, så, sen, en textuell infallsvinkel som är betydelsefull för en 

textmottagare, utifrån förståelsen av textframställningens innehåll. I studien används begreppen 

makro- och mikrotema för att, genom en kvalitativ textanalys, analysera texternas innehållsliga 

organisation. Med makrotema avses det ämne/innehåll, som texten övergripande behandlar. En 

text kan innehålla ett eller flera makroteman, och utgör då en monotematisk respektive 

heterotematisk text. Mikroteman, eller underteman, utvecklar ett makrotema. Att mikroteman, 

som uttrycks i en text, hålls nära makrotemat är viktigt för intrycket av en innehållsligt 

sammanhållen text. Förekomst av bindeord möjliggör explicit uttryck av betydelsesamband 

mellan olika informationsdelar i texten, och bidrar till ett tydligt och begripligt textinnehåll, samt 

medför möjligheter att realisera ett intentionellt innehåll. Det empiriska materialet för studien 

analyseras med en kvalitativ textanalys, med hermeneutisk1 utgångspunkt. I behandlingen av 

studiens tredje forskningsfråga används de föregående två frågeställningarna som utgångspunkt. 

Analysen visar att flertalet texter, ur båda kategorierna, uppvisar såväl mono- som heterotematisk 

organisation, och att utveckling av innehållet i mikroteman bidrar till uppfattningen om ett mer 

eller mindre sammanhållet innehåll. De elevtexter som ej nått målen uppvisar i större 

utsträckning ett mindre sammanhållet innehåll, jämfört med elevtexter som nått godkänd nivå. 

Gällande förekomst av sammanbindningsmarkörer uppvisar de båda textkategorierna, i stort, 

likartad förekomst, med viss variation, rörande inslag av olika konnektiva 

sammanbindningsmarkörer. 
 
Nyckelord: innehållsförmedling, nationella prov, sakprosatext, sammanbindningsmarkörer, lägre 
skolår 

 
 

                                                

 
1 Hermeneutik är läran om läsning och tolkning 
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Inledning 

I läroplanen, Lgr 11, slås fast att elever skall utveckla sin förmåga att kommunicera genom tal och 

skrift samt dessutom anpassa språkliga uttryckssätt efter varierande syfte, mottagare och 

sammanhang (Lgr 11, 2011:222). Talet är elevers primära kommunikationssätt och något som lärs 

in i informella sammanhang. Skriften är även den ett verktyg för kommunikation, men 

kunskapandet inom detta område sker till övervägande del inom den formella skolkontexten. Att 

elever ”knäcker skrivkoden” innebär att de behärskar språkets formsida, och därmed förstår hur 

innehållet i talet representeras i skrift. Skriften utgör en gemensam överenskommelse om vilket 

innehåll som förmedlas. För att elever skall behärska språkets skriftliga uttrycksform i ett 

funktionellt sammanhang, vilket är vad läroplanen ovan ger uttryck för, är det av stor betydelse 

att de får undervisning om texters uppbyggnad och hur textskapande sker inom olika genre, 

exempelvis sakprosa och berättande texter (Fridolfsson, 2008:137).  

Den egna utgångspunkten, som student på lärarutbildningen och blivande lärare för skolans 

lägre årskurser, har gett mig insikten om nödvändigheten av att i min framtida undervisning bidra 

till goda grundläggande kunskaper gällande skriften som kommunikationsmedel i olika 

funktionella sammanhang. En förutsättning för utveckling av elevers skriftspråkande är dels 

lärarens kompetens inom området, dels erfarenheten av att analysera, och bedöma, elevtexter 

vilket i sin tur kan bira till en medvetenhet om hur undervisningen kan utformas så att elevers 

svårigheter överbryggas, och de utvecklas i sitt skrivande. Elevers kunskaper inom skriftlig 

produktion prövas i ett formellt sammanhang i samband med de nationella proven inom 

svenskämnet, som för lågstadieelever sker i årskurs tre. I min roll som blivande lärare vet jag att 

mina framtida elever kommer att genomgå denna prövning. Med utgångspunkt från detta faktum 

finner jag det intressant att i denna uppsats studera ett urval av elevtexter, som producerats i 

samband med de nationella proven. Det finns en förhoppning om att studien skall bidra med 

ökade kunskaper och insikter gällande elevers skriftspråkliga förmedling, såväl ur ett didaktiskt 

perspektiv, som ett personligt, för mig som blivande lärare.  

Bakgrund 

Dagens samhälle präglas av ständig kommunikation med utbyte av information, kunskap, tankar 

och idéer i olika sammanhang, och för olika syften och mottagare. Detta ställer krav på god 

behärskning av såväl tal som skrift, för meningskapande ändamål. Talet, och kroppsrörelser, är 

människans primära kommunikationsmedel. Skriften däremot är en kommunikationsform som 

behöver läras in genom strukturerad undervisning. I läroplanen uttrycks vilka språkliga förmågor 

som undervisningen skall syfta till för att möta elevers behov av allsidig funktionell språklig 
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hantering, dels under skoltiden, dels som medborgare i ett framtida samhälle (Liberg & Säljö, 

2014:359ff). I kursplanen för svenskämnet uttrycks att språket är människans främsta redskap för 

att kommunicera och lära, och i undervisningen inom ämnet skall förutsättningar skapas så att 

elever utvecklar förmågan att kommunicera i tal och skrift, använda språket i varierande 

sammanhang samt för olika syften och mottagare. Det är framförallt undervisningen i skolans 

lägre årskurser som lägger grunden för elevers erövrande av olika språkliga färdigheter. I det 

centrala innehållet för svenskämnet uttrycks att skrivande i årskurs 1-3 skall fokusera berättande- 

respektive sakprosa/faktatext (Lgr 11, 2011:222f). Dessa utgör olika textsorter och är uttryck för 

specifika särdrag gällande övergripande struktur, språkliga drag och syftet med texten.  

I en skolkontext talar man ofta om genrebaserat skrivande, vilket innebär att skapa förståelse 

för texttypers olika särdrag och funktion (Gibbons, 2006:82). För att utveckla kunskaper om hur 

texter produceras inom olika genrer är en explicit undervisning om skrivprocesser nödvändig. 

Detta innebär att man genom användning av specifika språkliga drag och språkliga konventioner 

lär sig hur en text skrivs inom en viss genre, för att möjliggöra förmedling av ett intentionellt 

meningsinnehåll. Liberg (2015:15) skriver att detta handlar dels om elevers kunskaper gällande 

övergripande global textnivå, med andra ord vad texten övergripande behandlar, dess 

innehållsliga teman (Hayes, 2012:377), dels kunskaper om hur en text byggs upp på lokal nivå, 

exempelvis genom stavning och meningsbyggnad, för att kommunicera ett sammanhängande 

innehåll. Inom litteratur som behandlar skrivinlärning, och hur denna bör bedrivas, noteras ett 

gemensamt drag i nödvändigheten av att uppmärksamma språkets kommunikativa aspekt i ett 

socialt sammanhang, vilket kräver att skrivinlärning fokuserar såväl en funktionell som en 

formmässig dimension, och även beaktar texters olika syften (Liberg, 2015:377; Fridolfsson, 

2008:137).  

I slutet av de lägre skolåren ställs ökade krav på elevers hantering av text. De exponeras för 

ökade textlängder samtidigt som inslaget av texter ur olika genrer blir betydligt vanligare. I de 

lägre skolåren är det framförallt berättande- och sakprosa-/faktatexter2 som är en del av 

undervisningsinnehållet, både gällande läsande och elevers eget skrivande, vilket ställer nya och 

utvidgade krav på elevers hantering av språket (Liberg, 2015:7). Läroplanen ger uttryck för ökade 

krav genom att det i årskurs tre finns en grundläggande acceptabel kunskapsnivå gällande språklig 

hantering. När det gäller elevers skrivande framförs bland annat kunskaper i att producera enkla 

faktatexter med hjälp av ämnesspecifika ord och begrepp så att textens innehåll tydligt framgår 

(Lgr 11, 2011:227). I Gibbons (2006:89) kategoriseras denna textgenre beskrivande, och 

författaren lyfter fram de kunskaper som krävs för produktion av denna textgenre. Ur ett 

funktionellt, och formmässigt perspektiv på användning av språket, behöver elever förstå att 

syftet med en beskrivande faktatext är att förmedla information om viss karaktäristik som är 

relevant för det/de fenomen som skall beskrivas, och därmed använda specifika innehållsliga 

                                                

 
2 I studien används båda dessa begrepp. De skall dock förstås utifrån samma innebörd. 
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ämnesord för beskrivning av innehållet samt användning av formord, för att hålla samman 

texten, så att syftet att förmedla information uppnås (Lundin, 2009:171).  

De ökade krav på elevers textproduktion, som presenterats ovan, utgör en av de delar som 

prövas i de nationella proven inom svenskämnet, som elever i årskurs tre genomgår. Av tradition 

har den berättande genren en stark tongivande förankring i de lägre skolåren, vilket har bidragit 

till att den forskning som bedrivits av elevers skrivande, under lågstadietiden, har koncentrerats 

till berättande texter (Folkeryd, 2014:115). Författaren (ibid.) menar vidare att fokuseringen av 

berättande texter synliggjort en snedfördelning i valet av vilka elevproducerade texter som hittills 

varit föremål för forskning. Forskare som Hayes (2011:90) förefaller dock intressera sig för såväl 

elevers produktion av berättande- som faktatexter. Även Langer (1986) studerar elevers skrivande 

ur ett berättar- och ett faktatext perspektiv, och redovisar att när elever skriver fram innehållet i 

faktatexter tenderar de att följa en viss innehållslig organisationsprincip, där information som 

innehållsligt hänger samman presenteras i på varandra följande meningar (Langer, 1986:40).  

Med utgångspunkt i resonemangen ovan, och det faktum att läroplanens kunskapskrav för 

årskurs tre ger uttryck för en grundläggande kravnivå gällande skriftlig produktion samt även är 

vad som prövas i de nationella proven inom svenskämnet, ter det sig relevant att närmare 

undersöka hur elever för fram ett innehåll i dessa texter. Många faktatexter skrivs inom 

naturvetenskapliga ämnen och Geijerstam (2006) har i sin avhandling undersökt elevers skrivande 

av bland annat faktatexter, i årskurs fem och åtta. I kategoriseringen av elevtexterna har 

individens prestationsgrad utgjort en grund för analysen, och således har texter tillhörande hög- 

och lågpresterande elever jämförts. I denna studie har Geijerstams indelning inspirerat till 

användning av elevtexter som nått målen respektive ej nått målen, vilket med andra ord innebär 

att texterna svarar, respektive ej svarar, mot läroplanens kunskapskrav samt de 

bedömningsunderlag som finns för nationella prov. Detta innebär att denna studie dels fokuserar 

innehållsliga aspekter i dessa elevtexter, dels uppmärksammar en jämförelse mellan texter som 

nått målen respektive ej nått målen.    

 

Forskningsöversikt 

Elever möter under skoltiden ett varierande utbud av texter, vilka är producerade med ett 

specifikt syfte, och förekommer inom olika skolämnen. En av dessa textsorter utgörs av 

beskrivande faktatext, vilken är en sorts text som elever vid utgången av årskurs tre själva, i 

enklare form, förväntas kunna skriva. Föremål för undersökning i denna studie är elevers egna 

beskrivande faktatexter. I detta avsnitt redogörs för delar av forskningslitteraturen som behandlar 

detta kunskapsområde. Avsnittet tar inledningsvis upp genrebaserat skrivande, för att därefter 

fokusera organisation av texters innehåll, och slutligen följer ett stycke om språkliga 

sammanbindningsmarkörer i texter. 
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Elevers textproduktion och genrebaserat skrivande 

Ett av skolans uppdrag är att bidra till elevers utveckling av ett funktionellt talat och skrivet språk, 

för förmedling av ett innehåll till en mottagare, att användas i olika sammanhang. Ett vanligt 

förekommande begrepp i språkutvecklande skolsammanhang är genre, och används för att 

möjliggöra indelning av texter i olika fack. Indelningen anges som utgångspunkt för 

skrivuppgifter av varierande slag, och som leder till produktion av olika sorters 

textframställningar. Schleppegrell (2004:77) gör en indelning av texter, och skriver att i huvudsak 

förekommer tre typer inom skolans ram; fakta-, analytiska och personliga texter, vilka elever 

således strukturmässigt behöver förstå, och lära sig att skriva, då dessa ligger till grund för elevers 

förväntade tillägnande av ett skrivet akademiskt skolspråk (ibid.:111f). Ett ämnesområde där 

beskrivande faktatexter är vanligt förekommande är inom naturvetenskapen, i form av elevers 

skrivna rapporter.  

I sin studie ”Genreutveckling och lärande” analyserar Kamberelis (1999) texter inom 

berättande samt naturvetenskaplig och poetisk genre, skrivna av elever i årskurs ett och två. 

Studien bygger på två olikartade teorier där den formalistiska synen på genre utgör den ena, inom 

vilken textens form är skiljt från dess innehåll samt betonar mottagandet, läsandet eller hörandet, 

av texten till förmån för produktionssituationen, skrivandet eller talandet.  

I det andra teoriperspektivet väljer författaren en social utgångspunkt genom Bourdieus teorier 

om relationer mellan sociala strukturer som i detta sammanhang innebär att skapandet av texter 

inom specifika genrer har grund i sociala praktiker (Kamberelis, 1999:404ff). Elevtexterna 

granskades utifrån tre kategorier där den första var att studera tecken på genrebaserad kunskap, 

den andra studerade entydiga särdrag för olika genrer, som användning av konnektiva bindningar 

och samstämmighet i textens innehåll, och den tredje, drag som representeras av olika genrers 

organisation (Kamberelis, 1999:415ff). Resultaten visade att eleverna gav uttryck för att inneha 

kunskaper inom den narrativa, personliga genren, vilket även visade sig genom att de 

generaliserade strukturen för en berättande text till övriga studerade genrer. Inom dessa genrer 

uppvisade eleverna tecken på begynnande kunskaper, gällande produktion av texter som följer de 

gängse genrekonventionerna för narrativ text (Kamberelis, 1999:444). Författaren påpekar 

nödvändigheten av att elever, under skoltiden, ges möjlighet att utveckla kommunikativa 

förmågor knutna till specifika genrer (Kamberelis, 1999:409). Analysen påvisade även att eleverna 

innehade bättre kunskaper gällande texters övergripande utformning, jämfört med kunskaper om 

den betydelse som exempelvis logiska konnektiva bindningar har för utformningen av ett 

textinnehåll (Kamberelis, 1999:403). En trolig orsak till detta, menar Kamberelis (1999:445), är att 

elever i de lägre skolåren i stor utsträckning är upptagna med att producera en text som följer 

språkligt formmässiga konventioner som exempelvis att skriva korrekta bokstäver, användning av 

punkt och stavning av ord. Denna kognitiva fokusering på språkets form bidrar till att mindre 

uppmärksamhet fästs på funktionella aspekter i textskrivandet, så som exempelvis genrer och 

textens kommunikativa syfte samt dess sammanhang. 
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Skriftlig produktion utgör inom skolan ett betydande lärverktyg, och kunskaper inom skrift 

omfattas bland annat av kunskaper om hur en text innehållsligt organiseras utifrån olika genrer, 

och språkligt byggs upp med hjälp av lingvistiska möjligheter språket erbjuder, i syfte att möta en 

mottagares behov av förståelse av en text. Det senare kräver god kunskap om uttryckssätt inom 

olika genrer, men även att identifiera skillnader mellan dessa (Gillespie, Olighouse, Graham, 

2013:566). Studien, ”Fifth-grade students’ knowledge about writing process and writing genres”, 

av Gillespie et al. (2013), utgår från teorier om elevers skrivutveckling som innebär att ju äldre 

eleverna blir, desto mer fokus läggs på organisering och textuella uttryck medan en skrivuppgift 

för yngre elever grundas på att göra rätt för läraren, och för att skapa en känsla av att eleven gör 

rätt. I studien ovan har även teorier om genrebaserat skrivande, och vad detta innebär för olika 

texters utformning, beaktats. Kunskaper om skrivprocesser undersöktes genom att samla in 

elevtexter samt genomföra intervjuer med eleverna, om deras syn på skrivprocessen. Den 

insamlade empirin analyserades med hjälp av datorbaserade varians- och regressionsanalyser. 

Elevers beskrivning av betydelsefull karaktäristik för olika texttyper visade sig variera och 

eleverna gav uttryck för att organisering av textinnehållet, såväl som olika kanaler för inhämtning 

av underlag till texterna var betydelsefullt för skrivprocessen av berättandetexter, men lyftes inte 

fram som viktigt för informationstexter av typen faktatexter (Gillespie, et al. 2013:574ff). 

Sammantaget visade studien att eleverna innehade kunskaper om att informationstexter innehåller 

detaljer och faktainformation, samtidigt visade studien att kunskaperna överlag till största delen 

handlade om berättande texter, vilket anses stämma överens med att den övervägande delen av 

skrivundervisningen i de lägre skolåren fokuserar berättande texter, skriver författarna (ibid.).  

Att så är fallet framhåller även Hultin och Westman (2013:296) som menar att den berättande 

genren, eller den personligt skildrande som de väljer att även kalla den, av tradition är den 

vanligast förekommande i de lägre skolåren. Forskarna har undersökt texter skrivna av elever i 

årskurs ett, ur ett genreperspektiv, där den teoretiska utgångspunkten i studien är att en text inom 

en viss genre är ett resultat av textuella faktorer, och relationer mellan text och det sammanhang 

inom vilket texten förekommer (Hultin & Westman, 2013:281). Metoden som använts är en 

kvalitativ textanalys med syftet att kategorisera elevtexterna i de typiska så kallade skolgenrerna, 

exempelvis berättande, förklarande, instruerande och beskrivande texter. I analysen av 

elevtexterna framkommer att rapporten är den genre som gestaltas i de flesta av elevtexterna. 

Författarna skriver att denna utmärks av att fakta presenteras, organiserad genom klassificering, 

och genom att beakta förhållandet mellan textens delar och dess helhet, men att fakta som 

presenterats samtidigt inte organiserats på ett strukturerat sätt (Hultin & Westman, 2013:286ff).  

Organisation av innehåll i texter  

Textproduktion sker i syfte att förmedla ett intentionellt innehåll, och för detta ändamål, och för 

mottagarens förståelse, är det av betydelse hur texten innehålsligt organiseras. I en stor studie 

undersökte Langer (1986) strategier som elever i årskurs tre, sex och nio använde för att 
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organisera skrivandet av texter inom den berättande- och faktatext genren. Författaren har en 

kognitiv utgångspunkt och ser textskapande som en samverkande process mellan å ena sidan 

textförfattarens tankar och handlingar och å den andra sidan kunskaper om hur texter 

formmässigt skapas. Vidare betonar Langer att det är text och tanke som tillsammans producerar 

mening (Langer, 1986:2f). Utifrån synsättet utgår studien från sociokognitiva teorier som 

fokuserar tre avgörande faktorer, inblandade i textproduktion, vilka är skrivprocessen, resultatet 

av denna, med andra ord den färdiga texten, och det sammanhang inom vilket texten skrivs 

(Langer, 1986:7). Det omfattande analysmaterialet utgjordes dels av intervjuer med elever och 

dels av olika läs- och skriv relaterade uppgifter. För att kategorisera dessa elevtexter, med hänsyn 

till hur den tematiska strukturen uttryckts, utfördes en textanalys och som grund för denna låg tre 

olika retoriska perspektivnivåer i fallande skala från en övergripande huvudnivå, via en lägre nivå 

till en avslutande nivå, gällande organisation av kommunikativa innehållsenheter i texten (Langer, 

1986:152f)3. Resultaten från studien visade att elever från alla ålderskategorier lät en rubrik, eller 

en huvudidé, med andra ord ett övergripande retoriskt perspektiv, strukturera innehållet som 

presenterades, och att förmedlingen av detta i faktatexter organiserades i enheter runt ett specifikt 

informationsinnehåll. En mycket vanlig form av faktatext i undersökningen, där rubriken tjänade 

som grund, var texter som skrevs enligt uppgiftsutformningen, att ”skriva-allt-man-vet-om- 

ämnet”, och därför strukturerades innehållet mindre väl, menar Langer (1986:40). Resultaten visar 

att även om elever i de undersökta ålderskategorierna inte uppvisade organiseringen av ett 

textinnehåll i de mer traditionella högretoriska perspektiv såsom exempelvis problem/lösning, 

orsak/effekt eller jämförande av skillnader, uppvisar eleverna en tydlig strategi i hur de 

organiserar texters innehåll. Studien visar även stöd för uppfattningen att ämne och genre är 

faktorer som elever beaktar när de uppmanas skriva en text (Jfr Hayes, 2011:74).  

Undersökning om elevers sätt att organisera textinnehåll har även gjorts av Hayes (2011), som 

utgår från teorier om att när elever producerar, vad han kallar för kunskapsförmedlande texter, 

använder de sig av tre typer av skrivstrategier, ur vilka tre olika texttyper produceras, med 

skiftande sätt att organisera presentationen av innehållet utifrån olika kognitiva processer som 

karaktäriserar varje textsort (Hayes, 2011:73). Det empiriska underlaget består av 270 elevtexter 

och har analyserats, genom kvalitativ textanalys, utifrån kategoriseringar gällande hur texters 

innehåll organiseras, enligt tre olika textmodeller. Den första modellen benämns ”kedje-liknande” 

organisering och textinnehållet i varje mening är länkat till en del av innehållet i föregående 

mening. I den andra textmodellen är texten både betydelsemässigt, och formmässigt i varje 

mening, kopplat till en rubrik, eller till textens huvudämne vilket ger karaktären av en lista. Den 

tredje modellen innebär utveckling av innehållet, genom att detta fördjupas i någon av textens 

följande meningar (Hayes, 2011:76ff). Vid jämförelse av elevtexterna, som producerats av elever i 

                                                

 
3 I den föreliggande studien redogörs, av utrymmesskäl, inte närmare för Langers (1986) 

analysnivåer. För mer information, se Langer 1986:68ff. 
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låg-, mellan- och högstadiet noterades att den textmodell som var representativ för majoriteten av 

elevtexterna var antingen den andra textmodellen, i vilken innehållet centrerades kring en rubrik, 

eller ett huvudämne, och på så vis liknade en lista, eller den tredje textmodellen som innebär att 

delar av innehållet utvecklas och fördjupas. Hayes (2011:88) betonar att förändringen, som 

förefaller ske, gällande hur elever väljer att organisera innehållet, inträffar ungefär i årskurs fem då 

övervägande delen av eleverna skriver texter som är förenliga med den utvecklade, tredje, 

textmodellen, och således väljer att tydligare utveckla delar av textens innehåll. Detta visar i sin 

tur, menar Hayes (2011:89), att merparten av eleverna i grundskolan fäster uppmärksamhet vid 

att texterna innehållsmässigt är i linje med ett överordnat tema.  

Innehåll i elevtexter, med avseende på tematisk organisation samt skriftspråkliga markörer för 

fördjupning av ett innehåll, har även behandlats i studien ”Hjärtan, hjul och himlakroppar” 

(Folkeryd 2014). Forskning om språkliga markörers betydelse för förståelse av innehållet i texter 

kommer att behandlas i avsnittet språkliga markörer nedan. Folkreyds studie syftar till att utöka 

kunskapsbasen rörande hur innehållsliga dimensioner av elevers skrivande i de lägre skolåren kan 

studeras. I detta fall avses sakprosatexter. Studiens teoretiska grund vilar dels på indelningen av 

texters innehåll i makro- och mikroteman, med andra ord över- och undertema, som gjorts av 

Hellspong och Ledin (1997), och dels på delar av systemisk-funktionell lingvistik, vars teorier i 

Folkeryds forskning utgör grund för att studera hur satser i texter utvidgas, eller expanderas, för 

att på så sätt möjliggöra fördjupning, och ökad förståelse av ett innehåll. Under kommande 

avsnitt ”teoretisk utgångspunkt”, i nuvarande studie, behandlas innebörden av Hellspongs och 

Ledins retoriska sätt att se på texters innehåll mer ingående. I korta ordalag innebär synsättet att 

de mindre (mikro) innehållsliga textdelarna bör vara i samklang med textens övergripande 

(makro) innehåll. Även relevanta delar av den systemisk-funktionella grammatiken behandlas mer 

utförligt under detta kommande avsnitt. Denna teori bidrar till förståelse för att användningen av 

språkliga markörer i texter leder till att en läsare bättre kan förstå innehållet. Förutsättningar för 

en läsare att skapa mening av skriven text är central, vilket ger en socialsemiotisk teoretisk 

utgångspunkt för studien (Folkeryd, 2014:118f). I den kvalitativa analysen av elevtexterna 

genomlyser Folkeryd tre kategorier vilka är om texterna innehållit ett fåtal, eller ett flertal 

innehållsliga teman, även om en röd tråd kunnat definieras eller ej, och vidare har språkliga 

ordmarkörer för utvidgning, eller för fördjupad förståelse av textens innehåll, studerats. Ovan 

diskuterades, i Hayes (2011), tre typer av textmodeller som organiserar innehåll på skiftande sätt. 

Dessa texttyper har även beaktats i Folkeryds studie. Efter granskning av elevtexterna uppvisade 

resultatet att eleverna producerat texter av varierade slag, gällande sättet att organisera innehåll, 

samt i användningen av språkliga utvidgningsmarkörer. I jämförelse med indelningen i olika 

texttyper, som gjorts av Hayes (2011), visade resultatet att texterna kunde härröras till någon av 

de tre typerna, kedjeliknande text, listliknande text, eller innehållsligt utvecklad text, där den sista 

texttypen var den vanligast förekommande, vilket även är vad resultatet för Hayes (2011) studie 

uppvisade. Detta innebär således att dessa elevtexter innehöll flertalet teman, som hölls ihop 
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genom att en röd tråd följdes, och att innehållet utvidgades genom språkliga markörer (Folkeryd, 

2014:124).  

Språkliga markörer för utvidgning i texter  

Under skoltiden förväntas elever inhämta kunskaper om hur texter inom olika genrer, och 

skolämnen skrivs, för att omsätta dessa kunskaper i egen skriven text. Denna procedur medför 

utmaningar för många elever som behöver utnyttja skriftspråkliga uttrycksmöjligheter, 

betydelsemässiga och grammatiska, i språket för att producera funktionella texter för specifika 

ändamål. I boken ”The language of schooling – a functional linguistics perspektive” (Schleppegrell, 2004) 

återges de särdrag som elever förväntas uttrycka i beskrivande faktatexter, vilka exempelvis är att 

organiseringen av innehållet bör presenteras genom att innehållsliga delar av texten relateras till 

textens övergripande innehåll, i ett del - helhets förhållande samt användning av verb i presens 

som beskriver karaktäristik och generaliseringar för de fenomen som återges (Schleppegrell, 

2004:83ff). I Folkeryd (2014:126) framförs även att krav ställs på elever vid skrivande av 

beskrivande sakprosatexter, vilka innebär att författa sammanhållna texter kring ett eller flera 

teman där innehållet på ett begripligt sätt visar sig, och att detta görs genom att förklara idéer, 

sätta samman dessa i texten samt redovisa innehållet genom att exempelvis återge när något 

hände, var det hände och varför det hände (Folkeryd, 2014:126). Språkliga markörer i texter, i 

form av konnektiva sammanbindningsmarkörer, exempelvis därför, då samt och, har bland annat 

undersökts av Folkeryd (2014) och Geijerstam (2006). Folkeryds forskning visade att i 

elevtexterna som uppvisade innehållslig sammanhållning förekom i större utsträckning språkliga 

markörer för utvidgning, jämfört med de texter som tolkats icke innehållsligt sammanhållna i 

makro- och mikroteman. Vidare visade studien att när explicita markörer för utvidgning förekom 

i texterna representerades dessa främst av bindeord som uttrycker tillägg, exempelvis och, samt 

kausala specificeringar, orsakssamband, exempelvis för att (Folkeryd, 2014:128).   

I Geijerstams (2006) forskning studeras elevers skrivande i naturorienterande ämnen, i årskurs 

fem och åtta. Utifrån syftet med föreliggande studie har relevanta delar av avhandlingen valts ut 

för att presenteras under detta avsnitt. Avhandlingens teoretiska grund vilar på tre delar, vilka 

övergripande uppfattar språk som en kommunikativ aktivitet, som sker inom en viss kontext. Det 

första perspektivet är dialogism, vilket lägger tonvikt vid interaktion mellan deltagare i en 

kommunikationssituation, och genom vilken betydelse skapas av, och mellan, de inblandade 

individerna. Det andra perspektivet utgörs av det sociokulturella, inom vilket språket ses som 

kärnan i de intellektuella redskap som individer förfogar över. I perspektivet utgörs grunden av 

en strävan att förklara den existerande relationen mellan hur människor handlar och de historiska, 

institutionella och kulturella sammanhang inom vilket mänskligt handlande sker (Geijerstam, 

2006:19ff). Det tredje teoretiska perspektivet är det socialsemiotiska, inom vilket den systemisk-

funktionella lingvistiken är en del, och denna undersöker texter med förutsättningen att de är 

ingående delar av ett större sammanhang, och fokuserar människors användning av språkliga 
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uttrycksformer, för att skapa intentionell mening. Språk och socialt sammanhang ses som 

ömsesidigt beroende parametrar (Geijerstam, 2006:22ff) Båda perspektiven behandlas under 

kommande avsnitt om teoretiska utgångspunkter för innevarande studie. För att utföra textanalys 

av förekomsten av expansioner4 i elevtexterna konstruerade Geijerstam (2006:113) en matris med 

kategoriseringar över tre olika typer av utvidgningar, så som utveckling, tillägg och specificering.5 

Vidare delades texterna in i satser och markörerna för olika typer av utvidgningar klassificerades i 

en tabell, följt av att andelen satser som innehöll utvidgningar räknades fram. Författaren 

motiverar valet att studera utvidgningar i texterna med att elevers användning av dessa språkliga 

ordmarkörer är tecken på förståelse av samband mellan två händelser, vilket är betydelsefullt 

inom naturvetenskapliga texter utifrån föreställningen om att dessa visar hur eleverna skapar 

mening genom information från fakta, observationer och slutledningsförfaranden (Geijerstam, 

2006:112).  

När det gäller avhandlingens resultat för denna del, om utvidgningar i elevtexterna, konstaterar 

Geijerstam (2006:120ff) att andelen generellt är låg både i årskurs fem samt åtta, men vid 

jämförelse så är andelen utvidgningar i texterna skrivna av elever i årskurs åtta lägre än i de texter, 

författade av elever i årskurs fem. I sin avhandling har Geijerstam även jämfört i vilken 

utsträckning hög- och lågpresterande elever använder utvidgningar i sina texter. Ur denna 

synvinkel visar resultaten att andelen utvidgningar i elevtexterna är lägre för årskurs åtta, både vad 

det gäller hög- och lågpresterande elever, jämfört med elever i årskurs fem. I årskurs fem visar de 

högpresterande eleverna större användning av utvidgningar jämfört med de lågpresterande 

eleverna (Geijerstam, 2006:121f). Författaren poängterar vidare det anmärkningsvärda i att en 

stor andel av eleverna, totalt sett, skriver texter som ej innehåller utvidgningar överhuvudtaget. 

Denna skara av elever återfinns främst bland eleverna i årskurs åtta. Vidare förs en diskussion om 

tänkbara orsaker till detta, och Geijerstam (2006:122) menar att en trolig förklaring är att eleverna 

inte fått förutsättningar att vara en del av skriftspråkliga verksamheter inom skolan där de fått 

möjlighet att uttrycka betydelsebärande relationer i skrivna texter. En annan tänkbar förklaring till 

frånvaron av dessa språkliga markörer i elevtexterna, anser författaren vara att dessa utvidgningar 

inte behandlas i den muntliga informationen som föregår skrivandet, vilket leder till att eleverna 

inte får förutsättningar att kontinuerligt öva användningen av dessa relationella språkliga 

markörer i realiseringen av texters innehåll. 

                                                

 
4 Utvidgningar är den benämning som i huvudsak används i föreliggande studie. 
5 För närmare beskrivning av innebörden av dessa, se avsnittet om systemisk funktionell 

grammatik, under avsnittet om teoretiska utgångspunkter. 
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Kritiska reflektioner kring studier som återgivits i forskningsöversikten 

I den föreliggande studien undersöks beskrivande elevfaktatexter.  Flera av studierna som tagits 

upp under forskningsöversikten ovan lyfter fram att av tradition har skrivande inom den 

berättande genren en stark förankring i de lägre skolåren (Folkeryd 2014; Kamberlis 1999; Hultin 

& Westman 2013). Forskningens fokusering på skrivande av berättande texter i de lägre skolåren 

synliggör det underskott på undersökningar om lågstadieelevers skrivande inom andra genrer, 

vilket även framhålls i Folkeryd (2014:115).  Studierna ovan ger en samlad bild av att elever, redan 

från årskurs ett generellt uppvisar en god uppfattning om hur texter inom den berättande genren 

skrivs, medan däremot kunskaperna om hur en sakprosatext skrivs, och vad den bör innehålla, 

endast är begynnande. Elevers kunskaper om dessa textgenrer är relativt fragmentariska, då de 

mest innehåller faktainformation och detaljinformation om företeelser (Gillespie et al. 

2013:574ff). I Hultin och Westmans studie (2013:286ff) visas elevers medvetenhet om att 

faktainformation är en del av en faktatext, men att denna inte realiseras i den skrivna texten på ett 

funktionellt ändamålsenligt sätt, enligt genrenormer. I Folkeryd (2014:126) framhålls att en del av 

kunskapen, inom den faktatextbaserade genren, är att på ett begripligt sätt foga samman texten, 

så att idéer och information samt företeelser texten behandlar, blir koherent, eller samstämmig 

för en läsare. Flera av de presenterade studierna ovan ger en bild av att språkliga markörer i 

texter, så kallade konnektiva bindningar, vilka är betydelsefulla för förståelsen av sammanhangen i 

en faktatext, inte är ett kunskapsområde som elever i de lägre skolåren uppvisar en medvetenhet 

kring. I Geijerstams (2006:122) avhandling ger analysen av texterna, skrivna av elever i årskurs 

åtta, en bild av att en stor del av dessa texter saknar konnektiva bindningar överhuvudtaget. Även 

i Kamberelis forskning (1999), som dock gjorts på elevtexter från de lägre skolåren, visar 

resultatet på frånvaro av kunskaper inom detta språkområde. Vid jämförelse, med resultaten från 

Kamberlis forskning avslöjar däremot Folkeryds studie (2014), gällande förekomsten av 

konnektiva bindningar i elevers faktatexter från årskurs två, att i de undersökta elevfaktatexterna 

där innehållet utvecklats samt fördjupats, återfanns dessa bindningar. När forskning gjorts på hur 

elever väljer att organisera sitt innehåll visar bland annat Langer (1986) och Hayes (2011) att 

elever har en medveten strategi för hur de väljer att innehållsligt framställa en text. Dessa båda 

studier gjordes på elevtexter från de lägre till de högre skolåren, och en mycket vanlig 

organisationsform av faktatext, eller kunskapsförmedlande text som den benämns i Hayes 

forskning (2011), är att låta texten cirkulera runt en rubrik, som med andra ord blir 

innehållsstyrande. I Langers studie (1986) framkom även att en vanlig form var att strukturera 

innehållet i avgränsade delar, vilka behandlade specifik information. Värt att notera är att Hayes 

(2011) konstaterar, genom sin forskning, att i årskurs fem sker en förändring i elevers sätt att 

organisera textinnehållet, och majoriteten av eleverna skriver texter där innehållet utvecklas och 

fördjupas (2011:88). Folkeryd (2014:124) visar dock genom sin forskning att i en övervägande del 

av de granskade elevtexterna, från årskurs två, utvecklas innehållet i flertalet teman, som är 
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sammanhållna, och där dessa utvidgas med hjälp av explicita markörer, och såldes presenteras 

textinnehållet på ett funktionellt sätt, för en ökad förståelse av texten. 

Studierna som presenterats i denna forskningsöversikt belyser kunskapsområdet som 

avhandlas i den föreliggande studien, genom att behandla innehållslig organisation samt hur ett 

innehåll på ett funktionellt sätt görs förståeligt för en läsare. De elevtexter som varit föremål för 

forskningen uppfattas ge en någorlunda samstämmig bild av att elever behärskar den berättande 

textgenren. I flera av studierna påtalas den tongivande roll som berättande texter har i de lägre 

skolåren, och där av synliggörs bristen på studier om elevers skrivande av andra textgenrer i 

synnerhet i de lägre skolåren.   

Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som utgör grund för studien. Avsnittet 

inleds med en presentation av ett socialsemiotiskt perspektiv på skrift, och därefter behandlas 

innehållslig organisation av text. Avsnittet avhandlar till sist utvidgning av textinnehåll och 

systemisk-funktionell grammatik. 

Socialsemiotiskt perspektiv på skrift 

I sociala sammanhang används språket för att utrycka mening. De textuella komponenterna som i 

sammansatt form, i det skrivna språket, förmedlar mening är bokstäverna, vilka benämns 

semiotiska resurser (Kress & van Leeuwen, 1996:5).  

Uttryck av ett intentionellt innehåll kräver att texten strukturerats så att den kommunikativa 

aspekten beaktas, med andra ord att en mottagare förmår tolka det skriftliga innehållet, och skapa 

betydelse av den verklighet som textens producent formerat genom användning av textuella 

medel (Hellspong & Ledin, 1997:30f). Tolkning, och därmed även förståelse, av text, och 

produktion av den samma, sker i ett socialt sammanhang vilket alltså konstituerar ett 

socialsemiotiskt perspektiv på skrift och skrivande. En socialsemiotisk språksyn lägger tonvikt vid 

språkets användning, och förståelse utifrån dess syfte att skapa mening, med andra ord språkets 

funktionaliteter i en social kontext (Holmberg & Karlsson, 2006:9ff). Perspektivet utgör den 

övergripande teoretiska ramen för denna studie eftersom elevers skriftspråkande, och tolkning av 

detta, är uttryck för kommunikation i en undervisningskontext, vilken sker mellan människor, 

som verkar i detta sociala sammanhang. 

 Innehållslig organisation av text  

Vid produktion av texter finns en medveten, eller omedveten, uppfattning om vilket innehåll som 

uttrycks och vad en läsare förväntas förstå, och rikta sin uppmärksamhet mot. Initialt är det 

framställningens rubrik som orienterar läsarens förståelse mot ett specifikt och förväntat 
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huvudinnehåll, som gäller hela texten. Huvudinnehållet i texten benämner dess tema. Enkelt 

uttryckt möjliggörs en beskrivning av temat genom svaret på frågan, ”vad handlar denna text 

om?”. Svaret uttrycks språkligt genom en nominalfras eller en verbfras (Hellspong & Ledin, 

1997:118). Ett för texten övergripande tema kallas makrotema, och de innehållsliga spår som 

genereras ur detta utgör textens mikroteman. Texter som kretsar kring ett tydligt makrotema 

benämns monotematiska samt benämns heterotematiska om textframställningen tar upp flera teman 

(ibid. 1997:117ff). Makro- och mikroteman i texter ger uttryck för en hierarkiserande över- och 

underordning gentemot varandra. Hellspong och Ledin (1997:118) betonar den relativa 

betydelsen mellan de båda tematyperna och menar att ett tema som betraktas som mikrotema i 

texten som helhet, i sin tur kan utgöra ett makrotema för mindre delar av texten. Författarna 

skriver vidare att texters innehållsliga organisation i över- och underordning ger en bild av hur 

sammanhållen texten i sin helhet innehållsmässigt är. För en läsare finns dock behov av att skapa 

en röd tråd, eller att förstå huvudtemat, i texten. Detta bidrar till att texter som strukturerat 

makro- och mikroteman utan inbördes betydelselänkar ger ett splittrat intryck, samtidigt som 

textens mottagare inte förmår skapa en ändamålsenlig mening av det textuella innehållet som 

helhet. En optimal förståelse, eller skapande av en röd tråd i texter, samt fördjupning av textens 

tema möjliggörs däremot genom att innehållet gestaltas i ett övergripande huvudtema, med 

tillhörande mikroteman (Folkeryd, 2014:117).  

Bruket av makrotema och mikrotema är ett sätt att förstå texters tematiska organisation. Ett 

annat sätt förs fram av forskaren Hayes (2011 och 2012) och behandlar tre teoretiska modeller 

som syftar till att förklara olika sätt att förstå, och tolka, hur innehåll i sakprosatexter arrangeras. 

Den första modellen, eller det första sättet att se på gestaltningen av innehåll, har Hayes valt att 

benämna ”flexibla-fokus-texter”, eller på modellens originalspråk, ”flexible-focus text”. Denna 

typ karaktäriseras av att det i texten inte identifieras något globalt huvudtema utan innehållet kan 

variera från mening till mening, och uppvisa en så kallad kedjestruktur. Den andra typen är en 

”enämnes text”, eller ”fixed-topic text” i vilken innehållet i varje mening i texten refererar till ett 

gemensamt huvudtema och texten ger ett listliknande intryck (ibid.). Den tredje textsorten är den 

”ämnesutvecklade texten”, eller ”topic-elaboration text” och i denna texttyp finns ett globalt 

huvudtema, vilket i sin tur utvecklats i mikroteman eller underteman, således förmedlas innehållet 

genom en hierarkiskt uppbyggd struktur (Hayes, 2012:377f).  

De teoretiska modeller som presenterats ovan, och som utgör grund för tolkning av 

innehållslig organisation i texter, har valts utifrån den forskning som Folkeryd (2014) bedrivit om 

innehåll i elevers sakprosatexter, vilken refererats tidigare under forskningsöversikten. Motivet till 

valet av dessa textmodeller grundar sig även på den överensstämmelse som råder mellan den 

undersökta empirin i Folkeryds studie (2014:115ff) respektive den empiri som utgör grunden för 

denna studie. 
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Utvidgning av textinnehåll 

Vid läsning görs kontinuerligt en syntes av de ingående delarna, i syfte att skapa betydelser, och 

förstå tematiska sammanhang, av det innehåll som representeras av skriven text (Ledin & 

Hellspong, 1997:119). Vid produktion av skriven text finns olika skriftliga resurser att tillgå för att 

öka möjligheten för textens mottagare att skapa mening. Liberg (2001:3) skriver att olika former 

av så kallade sammanbindningsmarkörer, vilka är ord som syftar till att binda samman textens 

innehåll och explicit uttrycka att det föreligger något slag av samband mellan olika delar/satser i 

texten, är viktiga eftersom de bidrar till att främja förståelsen. Effekten av användning av 

sammanbindningsmarkörer blir att textens innehåll lättare kan uppfattas som en 

sammanhängande innehållslig enhet (Lundin, 2009:141). I skapandet av ett sammanhängande 

innehåll, eller sammanhållen text, är det även centralt att beakta att innehållet är följdriktigt, eller 

samstämmigt, för läsaren, och att detta skapas genom användning av ordmarkörer i texten, 

genom att innehållet görs djupare och bredare, vilket har effekt på förståelsen av innehållet 

(Carell, 1982:486). Att uttrycka, och förtydliga, följdriktighet och logiska relationer i skriven text, 

genom explicita sammanbindningsmarkörer, är att ta hänsyn till skriftens kommunikativa sida, 

och är således färdigheter som elever behöver får möjlighet att förvärva under sin skoltid. 

Schleppegrell (2004:57) menar att det är ett krav att elever, inom ramen för skolans 

skrivundervisning, får möjligheter att lära sig användning av sammanbindningsmarkörer, för att 

producera texter som ger uttryck för logiska relationer och samband och därmed möjliggör en 

fördjupad förståelse av textens innehåll. Författaren skriver vidare att sättet att utrycka 

semantiska6 relationer i skrivet skolspråk skiljer sig åt, jämfört med hur dessa uttrycks i talat 

språk. 

Systemisk-funktione l l  grammatik  

De teoretiska utgångspunkterna för att studera texters utvidgning med sambandsmarkörer har sin 

grund i den systemisk-funktionella grammatiken som är en teori där språkliga betydelser 

fokuseras ur ett socialt perspektiv med avsikten att skapa underlag för språkliga reflektioner samt 

ur ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv praktiskt utveckla elevers språkkunskaper (Holmberg 

& Karlsson, 2006:9). De sambandsmarkörer som i texter fungerar vägledande för läsaren, i 

tolkningen av innehållet, och som visar samband mellan delar av satsinnehåll går under 

beteckningen konnektiver, eller mer specifikt, satskonnektiver. Dessa används för att beskriva olika 

kategorier av samband som är möjliga att explicit ge uttryck för i en text (Nyström, 2001:100). I 

denna studie riktas uppmärksamheten mot användningen av språkliga markörer, betydelsesamband, 

och gemensamt benämns dessa utvidgningar alternativt expansioner (Holmberg & Karlsson, 

2006:121). Det finns olika sätt att skriva fram utvidgning i texter, beroende på vilket samband 

                                                

 
6 Läran om betydelser, enligt Nationalencyklopedins uppslagsverk. 
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som skall gestaltas. Inom svensk funktionell grammatik har tre former av utvidgning identifierats 

och dessa är: specificering, tillägg och utveckling (ibid.). Den första typen av utvidgning, specificering, 

förekommer i två former och ger uttryck för att en sats specificerar kausal (orsak) eller temporal 

(tid) omständighet för en annan sats. Exempel på den första formen är bindeord som specificerar 

orsakssamband och exempel på dessa bindeord är för att, eftersom (ibid.:122f; Nyström, 

2001:101f). Specificeringar är även möjliga att använda för att uttrycka betydelser av följd och 

villkor. Exempel på bindeord som markerar följd i texter är så, och markering av villkor kan göras 

med ordet om (Holmberg & Karlsson, 2006:123). Den andra formen av specificering används i 

texter för att åskådliggöra temporalt samband mellan satser, och exempel på dessa bindeord är 

sedan och innan (Nyström, 2001:102). Temporala samband är vanligast förekommande i 

berättande och återberättande texter, poängterar Holmberg och Karlsson (2006:124). Den andra 

typen av textutvidgning, tillägg, har en additiv funktion genom att sammanbindningsmarkören 

beskriver en informationsrelation mellan satser som innebär att den efterföljande satsen lägger till 

ny information till en föregående sats, utan att den ena satsen anger någon särskild omständighet 

för den andra satsen. Exempel på bindeord som markerar detta samband är och, som, men, även, 

också. Det är även möjligt att genom användning av bindeord som men, utan och fast ställa ny 

information i motsats till föregående information (Holmbeg & Karlsson, 2006:125; Nyström, 

2001:101). Hellspong och Ledin (1997:88) framhåller att bruket av språkliga markörer för tillägg 

är vanligast i beskrivande texter, med funktionen att hålla samman meningar. Den tredje, och 

sista, typen av textutvidgning är utveckling, vilken enligt Holmberg och Karlsson är den minst 

vanliga. Innebörden av konnektiver som ger uttryck för utveckling är att satsen omformulerar, 

exemplifierar eller kommenterar, ett innehåll som nämnts i en föregående sats. Dessa satser kan 

exempelvis inledas med bindeord som det vill säga eller med andra ord (Holmberg & Karlsson, 

2006:125f). Sammantaget utgör olika typer av utvidgning språkliga resurser, som vid tillämpning 

möjliggör för läsaren att skapa intentionella samband i förståelsen av textens innehåll. 

Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att öka kunskapen om hur elever i årskurs 3 organiserar innehållet i 

sakprosatexter, samt om skillnader finns mellan texter som uppnått respektive inte uppnått målen 

för de nationella proven. För att genomföra undersökningen har jag utgått från följande 

frågeställningar: 

• Hur gestaltas innehållet, med avseende på makro- och mikroteman, i elevers 
sakprosatexter som nått målen respektive ej nått målen? 

• Utvidgas sakprosatexternas innehåll, och i så fall hur? 
• Skiljer sig de faktatexter som nått målen från de som ej nått målen, gällande innehållslig 

organisation och förekomst av språkliga markörer för utvidgning?  
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Metod 

I detta kapitel redogörs för den metod som utgör grunden för studien. Kapitlet behandlar även 

analysmodellen som använts vid undersökning av det empiriska materialet.  

Metod för datainsamling 

Studien behandlar elevtexter som skrivits inom ramen för de nationella proven i svenska.  

Texterna arkiveras av provgruppen för nationella prov i svenska och svenska som andra språk, 

vid institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Tillgång till textmaterialet sker genom 

kontakt med ansvarig person för provgruppens arkiv. En tid avtalas då de texter som utgör 

studiens empiriska material kopieras. Papperskopiorna utgör resultatet av insamlingen av empirin. 

Nedan beskrivs processen för urval och avgränsning av materialet. 

 Urval och avgränsning 

Att välja elevtexter från nationella prov innebär att beakta de sekretessregler som gäller för 

utlämnande av sådant material. Detta medförde nödvändighet att välja ett år där provmaterialet 

inte längre är föremål för sekretess. Kriteriet blev då att välja ett provår som ligger nära 

nuvarande år. Efter att hänsyn tagits till dessa två faktorer föll valet på år 2012. Urvalet av 

elevtexterna sker vanligtvis genom att forskaren uppger de kriterier som skall gälla för urval av 

texterna, så även i detta fall. Kravspecifikationen som utgjorde grunden för urvalet av texterna till 

denna studie angav att texterna skulle vara skrivna inom ramen för ämnet svenska (och inte 

svenska som andraspråk, som regleras i en egen kursplan) för årskurs tre, att texterna skulle vara 

sakprosatexter, delprov H inom de nationella proven och att materialet skulle utgöras av texter 

som nått målen respektive ej nått målen. Antalet texter bestämdes till totalt 20 med 10 texter från 

varje kategori. Denna mängd grundar sig på föreställningen om att i möjligaste mån välja ett 

relevant antal texter med utgångspunkt i studiens omfattning. Kravspecifikationen ovan ledde till 

att det vid kopieringen fanns 20 texter, 10 texter som nått målen respektive 10 som ej nått målen, 

framplockade slumpmässigt ur arkivet av kontaktpersonen vid provgruppen för nationella prov i 

svenska, Institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet. Det förelåg ingen information 

om texternas geografiska härkomst, eller kön på textförfattarna. I enlighet med det kontrakt som 

upprättades vid kopieringen av originaltexterna, förbinder sig forskaren att följa uppställda 

riktlinjer (tvingande regelverk från provgruppen för nationella prov i svenska) gällande 

användning av elevtexter i forskningssyfte. En av dessa riktlinjer innebär att tillåtelse endast ges 

för återgivande av delar av faktatexten, vilken sammantaget består av två elevproducerade texter; 

en om bröd och en om smör (se nedan i texten för förklaring), och mer specifikt medför detta 

således att hela provmaterialet inom faktatextdelen ej får återges, exempelvis som papperskopior. 

Eftersom det är viktigt att kunna redovisa det empiriska textmaterial som analysen grundar sig på 
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innebar det föreliggande regelverket att två elevtexter valdes bort, och det empiriska materialet 

innehåller således 18 faktatexter, nio texter som uppnått målen och nio som ej nått målen. Enligt 

faktabladet (se bilaga 3) innebar den skrivuppgift som var utgångspunkten för faktatexterna att 

varje elev skrev två texter, en om smör och en om bröd. Valet av text gjordes genom 

lottdragning. Sammanhanget för skrivuppgiften beskrivs nedan, under nästa rubrik.  

 

Empiriskt material 

Materialet utgörs av nio elevtexter som nått målen (hädanefter NM-texter) respektive nio 

elevtexter som ej nått målen (hädanefter EM-texter),7 enligt bedömningen av texterna, i enlighet 

med kunskapskraven för skrivande av faktatext, som gjorts i samband med rättningen av de 

nationella proven. Texterna är individuellt författade av elever i årskurs tre. Sammanhanget är en 

provsituation i samband med de nationella proven i ämnet svenska, och avser skrivande av 

beskrivande faktatext. Skrivuppgiften introduceras genom gemensam genomgång av en text som 

lästs av samtliga elever. Gemensamt repeteras ett avsnitt som handlar om bröd. Eleverna får 

därefter ett faktablad (se bilaga 3) om bröd att läsa själva. Även nu sker en gemensam muntlig 

genomgång och repetition, av faktabladets innehåll. Skrivuppgiften introduceras genom 

uppmaning att skriva en text om hur det kan ha gått till när brödet uppfanns, genom att hämta 

information från faktabladet samt att använda alla stödord från faktabladet. En specifik 

upplysning ges även om att tänka på att skriva en faktatext, och inte en berättelse eller en saga. 

Vidare ges även skriftlig information på tavlan om att utgå från faktabladets stödord och att 

använda alla ord i den beskrivande texten. Skrivuppgiften utförs utan tidspress. Det empiriska 

underlaget i form av elevtexter återges i uppsatsens bilaga ett och två. 

Bearbetning  

Empirin utgörs av hand- och datorskrivna elevtexter inom basgenren beskrivande faktatext. Då 

en av riktlinjerna för användande av elevtexterna rörde förbud att avslöja elevernas identitet 

utfördes en avidentifiering av de 18 texterna, genom att de kopierades ännu en gång, och även 

märktes med EM, ett till och med nio, för texter som ej bedömts att uppnå godkänd kravnivå, 

och NM, ett till och med nio, för texter som bedömts att uppnå kravnivån. Granskningen av 

textmaterialet utfördes flera gånger. Innan den första genomläsningen utarbetades en analysmall 

med analyskategorier. Denna analysmall presenteras under avsnittet analysmodell nedan. 

Informationen, som textgranskningen resulterade i, antecknades dels för hand, dels i 

datorkonstruerade analysblad. Eftersom jag visste vilka texter i materialet som klassificerats som 

                                                

 
7 Elevtexterna återfinns i bilaga 1 och 2. 
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EM- respektive NM-texter analyserades EM-texterna 1-5 först, följt av NM-texterna 1-5. 

Därefter granskades de resterande fyra EM-texterna, och slutligen de fyra NM-texterna. Efter 

denna första granskning följde ytterligare genomläsningar av materialet, och texterna studerades i 

en följd, inom respektive grupp, med andra ord nio EM-texter följt av nio NM-texter. 

Anteckningarna, med utgångspunkt från analysmallen, sammanställdes för hand. Dessa 

sammanställningar granskades därefter, med utgångspunkt från texterna och den primära 

sammanställningen av vad som noterats under den första genomläsningen.  

Det empiriska materialet granskades och analyserades genom en kvalitativ textanalys och 

kvantitativ innehållsanalys. Med begreppet innehållsanalys avses i denna studie att räkna 

förekomsten av bindeord i elevtexterna. Eftersom studien är av jämförande karaktär är det 

betydelsefullt att kvantitativt kunna jämföra förekomsten av bindeord i de två olika kategorierna 

av elevtexter (Boréus & Bergström, 2012:50f). För att kvantifiera bindeorden utarbetades ett 

kodschema som möjliggjorde notering av de kodningsenheter (ord som representerar 

konnektiver i skriven text) som skulle uppmärksammas i materialet (Boréus & Bergström, 

2012:54f). Vidare betonar författarna (2012:56) betydelsen av att kontrollera intersubjektiviteten, 

det vill säga överensstämmelse mellan kodningar av samma material vid olika tillfällen, för att 

minimera risken att studiens resultat och analys speglar granskningars olika resultat, snarare än 

olikheter som återfinns i textmaterialet.  

Den kvalitativa analysmodell som utarbetades utgick från modeller för analys av tema/innehåll 

i texter, genom att beakta makro- och mikroteman, som hämtats från Hellspong och Ledin 

(1997) och organisation av tema/innehåll i texter, som hämtats från Hayes (2011 & 2012). Delar 

av analysen som berör makro- och mikrotema har även hämtats från Folkeryd (2014). Bidraget 

till analysmodellen som fokuserar utvidgning med bindeord i elevtexter hämtades dels från 

systemisk funktionell grammatik, som presenteras i Holmberg och Karlsson (2006), dels från 

Folkeryd (2014).  

Kvalitativ textanalys är en metod för analys av texter där begreppet tolkning är central, och 

används i syfte att skapa mening av materialet som tolkats. Ett tolkningssammanhang präglas av 

fem olika delar där texten är den första, och därefter följer den sociala kontext inom vilken texten 

producerats, textens avsändare och mottagare, samt uttolkaren av texten (Bergström & Boréus, 

2012:30f). Ur dessa fem element lyfter författarna Bergström och Boréus (2012:31) fram 

skapandet av olika tolkningsstrategier, där den strategi som innebär att elevtexterna relateras till 

uttolkaren själv beskriver det förhållningssätt som präglar tolkningen av elevtexterna i denna 

studie. Tolkningen görs alltså utifrån en hermeneutisk ansats. Hermeneutik är läran om läsning 

och tolkning och vilar på två ben; uttolkarens förförståelse och den hermeneutiska cirkeln. Denna 

innebär att textens delar tolkas utifrån helheten och helheten utifrån delarna. En medvetenhet om 

växelspelet mellan hermeneutikens två ben kräver kunskap om vad som övergripande är en 

förutsättning för hermeneutiken som tolkningsmetod, förförståelsen, för utan denna blir all form 

av tolkning omöjlig, framhåller Bergström och Boreús (2012:31). Förförståelse innefattas av 
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uttolkarens individuella erfarenheter, upplevelser, uppfattningar om den omgivande världen och 

dess människor. Det sociala sammanhang som textuttolkaren är verksam inom och dennes 

utbildningsnivå är parametrar som inverkar, och bidrar, till förförståelsen (ibid.). I Thurén 

(2004:56) förs fram att förförståelsen påverkas av uttolkarens värderingar, och har ofta sin grund i 

ett önsketänkande. Författaren menar vidare att det är fullt möjligt att förståelsen leder in 

uttolkaren på fel spår, men samtidigt betonar Thurén (2004:58) att utan förförståelse omöjliggörs 

all tolkning. Ett alternativt begrepp till den hermeneutiska cirkeln föreslås av Thurén (2004:60), 

och han skriver om den hermeneutiska spiralen, i vilken han menar att förförståelsen och 

uttolkarens nya erfarenheter är en förutsättning för varandra. Att utgå från detta synsätt, menar 

författaren, leder till att ju mer forskaren arbetar med materialet, desto mer initierad blir 

förförståelsen av kommande textanalyser. Mot bakgrund av vetskapen om hermeneutikens 

grundvalar, finns en medvetenhet om att faktorer som förförståelse och erfarenhet, dels 

möjliggör texttolkningen i denna studie, dels begränsar den. 

Analysmodell 

Utgångspunkten för analysmodellen som konstruerades för denna studie är delvis hämtad från 

Folkeryd 2014. I Folkeryds studie undersöks förmedling av innehåll, i elevers sakprosatexter, 

utifrån texternas innehåll av makro- och mikroteman. I forskningen har även bidrag från Haeys 

studier (2012), om hur innehåll i sakprosa texter kan behandlas och utvecklas, ingått (Folkeryd, 

2014:117). Teorin om makro- och mikroteman förs fram i Hellspong och Ledin (1997:118) som 

skriver att organisationen av makro- och mikroteman är ett krav för en text som är sammanhållen 

runt ett innehåll. Uppfattningen om ett sammanhållet tema i en text har således att göra med dess 

hierarkiska uppbyggnad, i ett innehåll som återges på olika nivåer. En text vars mikrotema inte 

innehållsligt hänger samman med dess makrotema, upplevs splittrad innehållsmässigt, och bidrar 

till att förståelsen av textens innehåll minskar. Den forskning som Hayes (2012:377f) bedrivit 

fokuserar på organisation av innehåll i tre olika texttyper, ”fixed-topic-”, ”flexible-focus-” och 

”topic-elaboration-” texter. För att kunna behandla studiens första frågeställning konstruerades 

analyskategorier, se tabell 1. och 2. nedan, utifrån det som presenterats ovan om texters 

innehållsliga organisering. I Ledin och Hellspong (1997:118) fästs även uppmärksamhet vid en 

texts rubrik, vilken de menar orienterar läsaren mot dess övergripande tema, och underlättar 

förståelsen av textens innehåll. I föreliggande analysmodell ingår denna kategori som en del i att 

identifiera textens övergripande makrotema. Författarna menar även att ett vanligt 

förekommande sätt att ta reda på huvudtemat för en text är att ställa frågan, ”vad handlar texten 

om?”, vilken valdes som analysverktyg för att identifiera såväl makrotema som mikrotema. 

Studiens andra frågeställning rör om textutvidgning med bindeord förekommer i elevtexterna, 

och hur dessa i så fall gestaltas i elevtexterna, se tabell 3. nedan. Bindeord bidrar till att utrycka 

betydelserelationer i skriven text, vilket i förlängningen påverkar läsarens möjlighet att dels 

uppfatta vad en text handlar om, dels få en djupare, och tydligare, förståelse av ett innehåll 
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(Folkeryd, 2014:118; Hellspong & Ledin, 1997:88) Den språkiga markören, speciella formord, 

som uttrycker ett betydelsesamband benämns konnektiv (ibid.). För att identifiera de ord som 

markerar betydelsesamband användes innehållsanalys, och ett kodschema upprättades med 

analyskategorier som möjliggjorde identifiering av kodningsenheterna, vilka var de språkliga 

markörerna för konnektivbindning, och som utgjorde texternas utvidgning. I analysen av 

textutvidgning valdes även en analyskategori för klassificering av texterna i enkel respektive 

komplex text. Denna analyskategori valdes mot bakgrund av betydelsen av att använda 

sammanbindningsmarkörer i texter, då dessa bidrar till möjligheten att innehållet, för en läsare, 

upplevs sammanhållet, och fördjupat runt ett tema. I analysen av om elevtexterna klassificeras 

som enkla respektive komplexa är utgångspunkten närvaro respektive frånvaro av 

sammanbindningsmarkörer. En text med enkel utvidgning karaktäriseras av att innehållet förmedlas 

genom att meningar staplas på varandra en, efter en, och utelämnar bindningsmarkören, som ger 

upplysning till läsaren om hur innehållet förväntas knytas ihop. I en text med komplex utvidgning är 

konnektivbindningen i texten tydlig genom användning av explicita bindeord, utvidgningar, som 

signalerar vilken betydelserelation som föreligger mellan innehållsliga delar i texten (Lundin, 

2009:140f).  

Studiens tredje frågeställning behandlar om det finns en skillnad mellan elevtexter som ej nått 

målen, respektive de texter som nått målen, och hur denna skillnad i så fall tar sig uttryck i 

texterna. Grunden för denna frågeställning är de olika aspekter av innehåll i texter, som granskats 

i de två första frågeställningarna, med andra ord innehållslig gestaltning i makro- och mikroteman 

samt förekomst av språkliga markörer för utvidgning, eller sammanbindning, av innehållsliga 

delar i elevtexterna. För att behandla frågeställningen skapades analyskategorier, se tabell 1. 

nedan, utifrån studiens första och andra frågeställning. Analysen gjordes genom att jämföra, och 

väga samman, analyserna som gjordes av NM-texter respektive EM-texter. 

Analys av e l evtexterna 

Nedan presenteras tabeller med de analyskategorier som användes för att behandla studiens 

frågeställningar. 
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Tabell 1. Analyskategorier för innehåll, organisation och utvidgning i elevtexter  

Frågor för analys av makrotema Meningsbärande uttryck i texten 

Vad handlar texten om? Innehållsord i texten. 

Finns rubrik? Rubrik till text. 

Förekommer ett eller flera makrotema? Innehållsord ord i texten. 

Frågor för analys av mikrotema Meningsbärande verktyg i texten 

Förekommer ett eller flera mikrotema? Innehållsord i texten. 

Vad handlar dessa om? Innehållsord i texten. 

Kategorier för indelning enligt Hayes 
textmodeller 

Organisation i förmedling av textinnehåll. 

Flexible-focus text (flexibla fokus texter) Ej något huvudtema, innehållet i varje mening 
varierar, i en kedjeliknande förmedling. 

Fixed-topic text (enämnes text) Gemensamt globalt tema och texten organiseras 
på ett listliknande sätt. 

Topic-elaboration text (ämnesutvecklad text) 

 

Ett gemensamt globalt tema som utvecklas i 
underteman och förmedlingen av innehållet görs 
i en hierarkisk struktur. 

Frågor för analys av utvidgning i texter Språkliga markörer som fördjupar innehållet 

Förekommer utvidgning med bindeord i 
texterna? 

Fördjupning av innehållet genom användning av 
bindeord. 

Vilken sorts utvidgning används? Bindeord (konnektiver) som ger uttryck för 
specificering, kausal eller temporal, tillägg eller 
utveckling. 

Klassificering av texten som enkel respektive 
komplex? 

Frånvaro av bindeord ger en text med enkel 
utvidgning. Närvaro av minst en typ av bindeord 
ger en text med komplex utvidgning. 

Frågor för analys av identifierade 
skillnadsskapande uttryck mellan texter som 
nått målen (NM) respektive de som ej nått 
målen (EM). 

Meningsbärande uttryck som gestaltas i de två 
studerade grupperna av elevtexter, de som nått 
målen (NM) respektive de som ej nått målen 
(EM).  

Föreligger skillnad mellan NM-texter och EM-
texter, med avseende på innehållslig 
organisation av makro- och mikrotema?  

Innehållsord som förmedlar textens makro- och 
mikrotema. 

Noteras en skillnad i användningen av rubrik 
mellan NM- och EM-texter? 

Rubrik till texterna. 

I vilka av Hayes organisatoriska texttyper 
placerar sig de undersökta texterna, och kan en 
skillnad noteras mellan NM- och EM-texter? 

Organisation i förmedlingen av innehåll. 

Används utvidgning med bindeord i de båda 
texttyperna och hur ser denna användning ut, för 
NM- respektive EM-texter? 

Fördelning av bindeord mellan NM- respektive 
EM-texterna. 

Källa: Folkeryd 2014, Hayes 2012 och Ledin & Hellspong 1997 
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Tabell 2. Analysschema för identifiering av makro- och mikroteman i elevtexter 

Mikrotema 1.1.1.1 Mikrotema 1.1.1 
Mikrotema 1.1.1.2 

Mikrotema 1.1.2.1 
Mikrotema1.1 

Mikrotema 1.1.2 
Mikrotema 1.1.2.2 

Mikrotema 1.2.1.1 Mikrotema 1.2.1 
Mikrotema 1.2.1.1 

Mikrotema 1.2.2.1 
Mikrotema 1.2 

Mikrotema 1.2.2 
Mikrotema 1.2.2.2 

Mikrotema 1.3.1.1 Mikrotema 1.3.1 
Mikrotema 1.3.1.2 

Mikrotema 1.3.2.1 

Makrotema 1 

 

Mikrotema 1.3 

Mikrotema 1.3.2 
Mikrotema 1.3.2.2 

Mikrotema 2.1.1.1 Mikrotema 2.1.1 
Mikrotema 2.1.1.2 

Mikrotema 2.1.2.1 
Mikrotema 2.1 

Mikrotema 2.1.2 
Mikrotema 2.1.2.2 

Mikrotema 2.2.1.1 Mikrotema 2.2.1 
Mikrotema 2.2.1.2 

Mikrotema 2.2.2.1 

Övergripande 
makrotema 

Makrotema 2 

Mikrotema 2.2 

Mikrotema 2.2.2 
Mikrotema 2.2.2.2 

 

Tabell 3. Kodschema med kodningsenheter för identifiering, och räkning av konnektiverna: specificering, tillägg och 
utveckling i elevtexter 

Kodningsenhet för 
kausal specificering 

Kodningsenhet för 
temporal specificering 

Kodningsenhet för 
tillägg 

Kodningsenhet för 
utveckling 

eftersom innan och det vill säga 

därför att när men med andra ord 

för då utan  

för att samtidigt först  

så medan även  

om sen som  

 sedan fast  

Källa: Holmberg & Karlsson (2006) och Nyström (2001) 
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Reflektion över metoden 

Det empiriska materialet i denna studie granskades, och analyserades till övervägande del genom 

en kvalitativ textanalys. Delar av materialet var föremål för kvantitativ innehållsanalys. I denna 

analysmetod definierades de företeelser som skulle uppmärksammas för att räknas. Bergström 

och Boréus (2012:55) rekommenderar att forskaren vid konstruktionen av de företeelser, 

kodningsenheter, som skall noteras går igenom det empiriska materialet, vilket är något som 

gjordes i denna studie. Att ha definierat de kodningsenheter som utgör grund för innehållanalysen 

innebär dock inga garantier för total avsaknad av felkällor. Bergström och Boréus (2012:56) 

understryker betydelsen av att beakta de felkällor som mänskliga kodare, kan ge upphov till. 

Förutom det faktum att dessa faktorer potentiellt påverkar kodningen framhåller författarna även 

risken för frånvaron av överrensstämmelse mellan resultat vid olika kodningar. För att minimera 

denna felkälla betonar Bergström och Boreús (ibid.) nödvändigheten av att utföra dubbelkodning, 

viket innebär att koda materialet flera gånger och därefter jämföra resultatet, vilket är något som 

utfördes i denna studie, vid granskningen av empirin.  

I kvalitativ forskning är forskaren det viktigaste instrumentet, och utifrån detta synsätt är det 

av betydelse att relevanta utgångspunkter rörande forskaren presenteras, skriver Postholm 

(2005:127). För denna studie bedöms vetskapen om att forskaren deltar i utbildning till lärare vara 

relevant bakgrundsinformation. All kvalitativ forskning är värdeladdad, vilket bidrar till att 

fullständig objektivitet är mycket svår att uppnå i tolkningen av empiri och resultat. En kvalitativ 

texttolkningsmetod innebär, trots bristen på full objektivitet, möjligheter att genomföra en 

djupgående analys, och tolkning av elevtexterna. Närmandet till det empiriska materialet i denna 

studie har gjorts utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt, och omständigheter såsom att 

forskaren, och det sociala sammanhang inom vilket elevtexterna förekommer, placeras inom 

samma kulturella kontext, talar för valet av en kvalitativ tolkningsmetod (Postholm, 2005:127). 

En medvetenhet finns om begränsningar i resultatens generaliserbarhet, utifrån det 

hermeneutiska förhållningssättet som präglar tolkningen. Vidare anses dessutom begränsningen 

av det empiriska materialet påverka möjligheten att fullt ut generalisera resultatet till andra 

elevtexter av samma art. Tolkning, och analys, i denna kvalitativa textanalysstudie gör därmed inte 

anspråk på att formulera en generell syn gällande innehållslig förmedling samt förekomst av 

explicita språkliga sambandsmarkörer i elevtexter som skrivits av elever i årskurs tre, inom ramen 

för nationella prov inom svenskämnet. 

 

Validi te t  och Rel iabi l i t e t  

Validitet och reliabilitet rör en studies giltighet och tillförlitlighet, med avseende på resultaten som 

studien presenterar. De båda begreppen mäter till vilken grad en metod genererar snarlika resultat 

i olika mätningar (Bell, 2011:117). En valid mätmetod mäter vad den utgivits mäta, och metoden 

är reliabel under förutsättningen att själva mätprocessen genomförts på ett korrekt och noggrant 



 

 27 

sätt (Bergström & Boreús, 2012:41f). För denna studie har en kvalitativ texttolkningsmetod, med 

kvantitativa inslag, använts utifrån studiens syfte att synliggöra hur innehåll organiseras i elevers 

sakprosatexter. Genomgående förutsätter kvalitativa metoder tolkning av meningsskapande 

uttryck, och i begreppet tolkning, men även inom innehållsanalysens kodningsförfarande, finns 

ett inbyggt mått av osäkerhet eftersom denna metod innebär tolkning i två led; av uttryckssätt i 

elevtexterna, och därefter att utvinna mening ur dessa resultat (Bergström & Boréus, 2012:30). 

Ett hermeneutiskt utgångsläge bör innebära en medvetenhet om den påverkan på tolkningen som 

utgörs av en forskares kunskaper, förförståelse, och erfarenheter av texttolkning. En annan 

forskare närmar sig det empiriska materialet utifrån en annan infallsvinkel, vilket således får 

inverkan på tolkning av en studies resultat. I forskningssammanhang talas ofta om begreppet 

intersubjektivitet, vilket erhålls om flera forskare når samma resultat, i mycket likartade studier. 

Uppfattningen om en existerande intersubjektivitet bygger på föreställningen om ett neutralt 

observationsspråk. Inom samhällsvetenskaplig forskning är detta antagande dock kontroversiellt. 

I sin strävan att uppnå ett intersubjektivt resultat förutsätts forskaren vara transparent i 

beskrivningen av metod samt att utförligt redogöra för det empiriska materialet, genom att 

exempelvis återge detta genom beskrivande sammanfattningar (Bergström & Boreús, 2012:43). 

Föreställningen om frånvaron av ett neutralt observationsspråk inom samhällsvetenskaplig 

forskning medför att begrepp som pålitlighet och trovärdighet måhända är mer lämpliga inom 

samhällsvetenskaplig kvalitativ forskning för att åstadkomma verklig förståelse av ett forsknings 

material (Postholm, 2005:169f). 

Etiskt hänsynstagande  

I denna studie har etiskt hänsynstagande gjorts utifrån Vetenskapsrådets CODEX – regler och 

riktlinjer för forskning (www.vr.se). Med anledning av den överenskommelse om 

sekretessförbindelser som upprättades vid utlämning av elevtexterna, förstås det etiska 

perspektivet i denna studie utifrån Vetenskapsrådets riktlinjer om hantering av personuppgifter. 

Dessa betonar nödvändigheten av att beakta att personuppgifter kan vara av känslig natur, och 

det är därför centralt att undanröja risker för kränkning av de inblandades integritet. Med 

personuppgift avses all form av information som kan hänföras till en levande enskild person 

(Vetenskapsrådet, 2015). Det empiriska materialet i denna studie omfattas av elevtexter där namn 

och kodnummer finns. I strävan att följa Vetenskapsrådets riktlinjer gällande hantering av 

personuppgifter, samt det explicita förbud från provgruppen för nationella prov i svenska att 

återge elevtexter med synligt namn avidentifierades elevtexterna genom att avlägsna denna 

information, med följd att texterna inte kan kopplas till någon enskild individ. De kopior som 

finns i forskarens förvar regleras av en sekretessöverenskommelse, i vilken forskaren förbinder 

sig att inte lämna ut, eller använda materialet till annat ändamål än som empiriskt underlag för 

denna studie. Efter avslutad studie återlämnas kopiorna till provgruppen för nationella prov i 

svenska, vid institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.   
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Analys 

I detta avsnitt presenteras analysen av den kvalitativa texttolkningen. Först redovisas analysen av 

innehållslig tematisk gestaltning i elevtexterna, därefter behandlas språkliga markörer för 

utvidgning, i form av observerad förekomst av sammanbindningsmarkörer i texterna, och 

slutligen görs en jämförelse mellan de två typer av elevtexter, de som nått målen respektive ej nått 

målen, med avseende på innehållslig gestaltning och förekomst av språkliga markörer för 

utvidgning i elevtexterna. 

Analys av innehållslig gestaltning i elevtexterna  

Denna del behandlar studiens första frågeställning och analysen görs enligt den indelning av 

elevtexterna, som presenterades under metodavsnittet, i vilken elevtexter som nått målen, NM-

texter, först presenteras, och därefter elevtexter som ej nått målen, EM-texter. Elevtexterna som 

grundar denna studie har producerats utifrån en gemensam, muntlig och skriftlig, 

skrivinstruktion. Detta innebär att eleverna med undantag för individuella skillnader i tolkningen 

av uppgiftens utförande förstås ha haft samma förutsättningar inför skrivandet av den 

beskrivande faktatexten om ”hur det kan ha gått till när brödet uppfanns” (se bilaga 3).  

Beskrivande faktatexter  med ges ta l tning av f l er ta le t  t eman 

Det är genom att ställa frågan ”vad handlar texten om?” som identifiering av generellt innehåll i 

elevtexterna möjliggörs. I elevtext NM-9 uttrycks att ”man blandade säd å vatten så det blev en 

gröt. Man torkade gröten på varma stenar = BRÖD”. Tolkningen är att texten handlar om 

brödbakning, vilket också är dess övergripande makrotema. I en inledande mening förtydligas även 

detta när eleven börjar hela texten med följande mening: ”Förr i tiden när man gjorde bröd 

gjorde man så här!” Det är rubriken, och den inledande förtydligande meningen som slutar med 

utropstecken, som skapar förståelse för textens potentiella innehåll (Hellspong & Ledin, 

1997:118). Makrotemat vidareutvecklas i så kallade mikroteman genom att läsaren får ta del av 

information om en blandning av säd och vatten, samt information om gröt, som blandningen 

resulterade i, och torkning av densamma. Detta bidrar till att texten organiserats i olika tematiska 

nivåer, som stämmer överens med textens övergripande makrotema, vilket ger ett sammanhållet 

intryck, och bidrar till att mottagaren av texten förmår skapa en enhetlig betydelse av innehållet. 

Detta upplevs även ske genom innehållslig utveckling, som görs när det beskrivs hur gröten görs, 

med säd och vatten, samt att gröten därefter torkas på varma stenar. Utvecklingen i  makroteman, 

som skapas utifrån textens övergripande makrotema, vilket exemplifierades ovan, understödjer 

kravet på texter, som Hayes (2012:377f) i textmodell tre ger uttryck för, gällande ämnesutvecklade 

texter. Påpekas bör att texten omfattar 28 ord vilket bidrar till att innehållet utvecklas i en 

hierarkisk struktur, vilket är vad den ämnesutvecklade texten förutsätter, men blir inte bred eller 

djup, dock tolkas den sträva mot en generell utvecklig av innehållet.  Elevtext NM-8 utgörs av 21 
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ord, och inleds med följande mening: ”man skördade säd så lade man dem i vatten så blev det 

gröt”. Meningen tolkas beskriva två makroteman, säd och gröt, och där textens övergripande 

makrotema bestäms till ”sädförändring”. Om säden får läsaren veta att den skördas och läggs i 

vatten, och att produkten av detta, gröten, därefter bildar makrotema nummer två. I textens 

övergripande innehåll utgör gröten ett mikrotema, men är samtidigt ett makrotema för den 

avslutande delen av texten, som handlar om att gröten läggs på varma stenar, ”man la det på 

stenar som var varma”. Detta innebär att det föreligger en relativ relation mellan dessa båda 

temanivåer på så vis att mikrotemat om gröten samtidigt fungerar som ett makrotema för en del 

av texten som vidareutvecklar gröttemat. Utifrån den innehållsliga utveckling som gjorts om 

säden, ”skördade säd” och ”lade man dem i vatten” samt att detta gav produkten gröt, förstås 

texten representera Hayes tredje textmodell. Även i denna text, vilket även var fallet för elevtext 

nio, tolkas dock innehållet visa på tendenser som stämmer överens med en ämnesutvecklad text. 

Textens övergripande makrotema som uppfattas vara ”sädförändring”, utvecklas i vad som sker 

genom denna förändring och resultatet av förändringen, dvs. gröt.  

Elevtexterna NM-1 och NM-2 uppvisar mycket likartad innehållslig organisation i makro- och 

mikroteman samt även gällande de svar som ges av frågan ”vad handlar dessa teman om?”. Vid 

en genomläsning av de båda NM-texterna tolkas texternas övergripande makrotema behandla en 

”bröd-tillverknings-process”. Båda texterna har också en rubrik med orden ”bröd” respektive 

”brödet”. När elevtext nummer två granskas närmare, återfinns den sista meningen, ”så jik det Til 

när brödet up fans”, vilket leder till en modifierad förståelse av denna texts övergripande 

makrotema, och att vad textförfattaren gett uttryck för tolkas vara en text som handlar om en 

”bröduppfinning”. En rubrik talar om vad texten förväntas handla om, samtidigt innebär läsning 

en tolkande process om ett innehåll som texten rör sig kring, viket skapar olika förståelse  hos 

olika läsare (Hellspong & Ledin, 1997:117). I NM-1ses ett första stycke som handlar om säd: 

”Dom såde säd […] när det hade växt […] tog dom upp det. […] blandade dom säd och vatten”. 

I detta stycke framstår ”säd” som makrotemat, vilket i sin tur relationellt utvecklas i mikroteman 

som handlar om sädsådd, sädupptagning och sädblandning. Detta första stycke mynnar ut i 

meningen ”då blev det gröt”, vilket skapar en innehållslig övergång till gröten, vilket framstår 

som textens andra makrotema. Även detta utvecklas innehållsligt, ”torkade dom gröten […] 

formade dom gröten […] la ner heta stenar på”, och organiseras i mikroteman som uppfattas 

handla om torkning, formning och nedläggning, samt att av dessa steg blir det bröd, ”formade 

dom gröten till ett bröd”. Sammantaget ger texten en bild av att vara uppbyggd i olika nivåer då 

exempelvis det första stycket om säd utgör makrotema 1 i den innehållsliga helheten, men är 

samtidigt innehållsmässigt styrande för textens första stycke i form av ett mikrotema. Exemplet 

ovan visar att en relativ betydelse uttryckts mellan textens mikro- och makrotema. I analysen av 

NM-2 ses en likartad innehållslig organisation, i två makroteman som handlar om sädplockning 

och sädblandning, ”plokade säd […] blandade säden” samt grötläggning och torkning, ”la gröten 

[…] torkade det”. På samma sätt som i analysen av den föregående elevtexten, nummer ett, ses 
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dessa teman, om säd och gröt, inneha roller både som makrotema för textens olika stycken samt 

mikrotema inom texten som helhet, samtidigt som de i sin tur även innehållsligt utvecklas i 

mikroteman. Den redovisade ämnesutvecklingen, ovan, stämmer in på de kriterier som uttrycks i 

Hayes gällande en utvecklad textmodell, där innehållet om säden, eller gröten, fördjupas i 

meningar som utvecklar dessa makroteman (Hayes, 2011:76ff). 

Även elevtext NM-4 och NM-5 uppfattas realisera ett innehåll som ger utryck för två 

makroteman. Den ena av texterna, NM-4, saknar rubrik för orientering av innehållet. I NM-5 

skriver författaren att texten handlar om ”hur man uppfann brödet”, vilket ger  

”bröduppfinning”, som adekvat beskrivning av de båda texternas makroteman. I NM-4 

orienteras läsaren i första meningen, ”Man åt först säd och sedan kom man på gröten” om de två 

teman, säd och gröt, som förstås vara makrotema ett och två i delar av texten samt mikroteman i 

det övergripande textinnehållet. Efter den första meningen återgår texten till att handla om 

sädblandning, ”säd och vatten och blandade det”, mat, ”kunde äta det” (säd) och torkning, 

”torkar det” (säd). Den sista meningen i texten lämnas åt gröten, vilket uppfattas vara textens 

andra makrotema, och författaren skriver: ”man torkar gröten på heta stenar”, ett innehåll som 

utvecklas i ett undertema om grötförändring, ”sedan vart det bröd”. Denna innehållsliga 

organisering av texten är dock inte entydig då även en alternativ tolkning av vilka temakategorier 

som finns representerade i texten är möjlig. I denna uppfattas texten behandla det övergripande 

makrotemat säd, och vidare blir då det som skrivs om gröt och bröd innehållsliga mikroteman till 

makrotemat om säd. Det förefaller dock vara så att de båda tolkningarna av texten, i två 

respektive ett makrotema, uppfyller kraven för en ämnesutvecklad text, enligt Hayes indelning, i 

och med det innehåll som läsaren får information om, säden, och som återgavs ovan. I NM-5 

uttrycks genom rubriken, vad textens övergripande makrotema handlar om. Detta övergripande 

innehåll bryts sedan ner i två makroteman, säd och gröt, som organiserar innehållet vidare i 

mikroteman, i vilka läsaren får information om dess roll innan brödets tillkomst, ”när brödet inte 

fanns […] åt […] säden direkt”, krossning, ”kunde krossa säden” och blandning, ”blanda med 

vatten”. Krossning och blandning (av säd) utgör mikroteman, och innebär innehållslig utveckling 

av makrotemat säd. Övergången till ett nytt innehåll som handlar om gröten sker med texten, ”då 

blev det gröt”, och leder följaktligen in läsaren på ett nytt innehåll, som bildar ramen för textens 

andra makrotema, som även detta utvecklas i mikrotemat om gröttorkning, och eleven skriver, 

”man kunde torka gröten”. Allt som allt ger analysen av NM-5 en tematisk utveckling av textens 

makrotema i flera mikroteman som identifieras bidra till utveckling av innehållet, och därmed att 

det råder en innehållslig, relativ, relation mellan olika över- och undertema som gestaltas i textens 

olika delar (Hellspong och Ledin, 1997:118). Denna text uppfattas, som övriga beskrivna NM-

texter ovan, uppvisa de krav för ämnesutveckling, utifrån de ovan beskrivna tematiska 

utvecklingarna om säd och gröt, som framhålls av Hayes som kriterier för en ämnesutvecklad text 

(Hayes, 2012:377). 
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 Sammantaget ger analysen av NM-texterna 1–9 en föreställning om att ett vanligt 

organisationsmönster i dessa texter är att det övergripande innehållet, textens makrotema ur ett 

helhetsperspektiv, gestaltas i såväl makrotema som mikrotema. En övervägande del av NM-

texterna bedöms även ge uttryck för två makroteman, vilka tematiskt vidareutvecklats i 

mikroteman, eller underteman, som ämnesmässigt klargör innehållet. Texter som identifierats 

innehålla ett makrotema, görs även innehållsligt bredare genom att mikroteman tillfogas till 

textens makrotema. Tilläggas bör att antalet mikroteman som gestaltas i NM-texterna skiljer sig 

åt. Texternas ordlängd bidrar förmodligen till att författarna kan realisera ett varierat antal 

mikroteman i sina texter. Majoriteten av texterna, som identifierats framställa två makroteman, 

uppvisar de längsta ordlängderna, med en variation mellan 39 och 47 ord. NM-8 utgör ett 

undantag då denna text uppfattas gestalta två makroteman, men med användning av endast 21 

ord. I alla de undersöka NM-texterna urskiljs en organisering av innehållet som överensstämmer 

med en ämnesutvecklad textmodell, eller ”topic elaborated” text, genom att samtliga texter 

utvecklar ett övergripande tema i mikroteman, som bidrar till att bredda innehållet i teman, som 

är förenliga med vad texten generellt uppfattas handla om (Hayes, 2012:378).    

Variat ion i  ges ta l tning av innehål l  i  beskrivande faktatexter  

EM-2, inleds med rubriken ”Förr i tiden”, och efter genomläsning av hela texten bedöms det 

globala temat handla om just göranden förr i tiden. Ungefär mitt i den första meningen 

introduceras läsaren för ordet säd, ”Förr i tiden gjorde man säd”. Ordet klargör vad textens 

makrotema vidare cirkulerar runt, och utvecklas i mikroteman som blandning, ”blandade vatten 

med de”, och gröt, vilket är vad blandningen resulterade i, ”blev det gröt”. Innehållet som 

handlar om säd kan ses ur två perspektiv, dels utgör det makrotema för den fortsatta textens 

innehåll samtidigt som det utgör ett mikrotema till det övergripande makrotema som anges i 

textens rubrik. I textens avslutande mening, om torkning, ”torka man det” förmodas det vara 

gröten som avses, och i så fall beskrivs grötens funktion. Tematiskt förstås att de mikroteman 

som presenterats stämmer överens med textens huvudlinje (Hellspong & Ledin, 1997:118). 

Framställningen är förhållandevis kort, 22 ord, och följaktligen uppvisar temautvecklingarna ej 

något större djup, men texten uppfattas likväl tillhöra den ämnesutvecklade kategorin. Hayes 

framhåller behovet av att studera tecken i de yngre elevernas skrivande som tyder på vilken av de 

tre textmodellerna, ”flexible-focus”, ”fixed-topic” eller ”topic-elaborated” som formuleras i 

elevtexterna (Hayes, 2012:377f). EM-4 har rubriken ”Brödet”, vilket genom sin bestämda form 

tolkas handla om ett specifikt bröd, eller hur detta bröd tillverkas. Vid en första anblick ses att 

texten formats i en lista, och efter att ha läst igenom hela texten framstår den som en 

instruerande lista för hur ett bröd görs. Textens utformning bidrar alltså till att den inte uppfattas 

vara en beskrivande faktatext i regelrätt bemärkelse, utan en lista med instruktioner för hur ett bröd 

bakas, vilket utgör textens övergripande makroteman. Det makrotema som behandlas konkret är 

hur säd används för att göra bröd. De två första punkterna handlar om säd och vad som görs 
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med denna, ”Man krostad säd”, ”blandar med vatten”, ”kokar säd och vatten”. Krossning, 

blandning och kokning utgör alltså mikroteman i styckena om säden. Det är mikrotema 3 om 

kokningen som leder läsaren in på en vidareutveckling av detta tema, genom att temat övergår till 

att handla om gröt, i och med de avslutande orden, ”sen blev det gröt”. Gröt-temat 

vidareutvecklas ytterligare genom att först skriva om hur man gjorde upp eld (”man gjorde åld ur 

stenarna”, och sen hur man placerade gröten på elden, ”sen tog man gröten på elden”. Det 

uttrycks inte explicit i texten, men underförstått bakas brödet när gröten läggs på elden. Detta 

utgör en temautveckling av innehållet om säden, samtidigt som det knyter an till det övergripande 

makrotemat, som för hela texten är bröd. Resonemangen ovan bidrar till slutsatsen att textens 

makro- och mikroteman gäller för olika nivåer i den övergripande texten (Hellspong & Ledin, 

1997:118). Bedömningen av vilken av Hayes textmodeller som texten placerar sig under är svår, 

eftersom texten inte är en typisk beskrivande faktatext utan mer liknar en instruktion om hur 

bröd bakas. Informationen om säden utvecklas på ett sätt som leder till att texten uppfyller 

kraven för en ämnesutvecklad text (enligt Haeys, 2012:379), trots den listliknande formen. 

I likhet med EM-2 texten har elevtext EM-5 rubriken ”förri tiden”. Efter att texten lästs 

uppfattas dock inte detta vara vad texten handlar om, utan brödproduktion förefaller mer lämplig 

som övergripande makrotema för hela texten. Detta blir även tydligt i den första meningen som 

uttrycker, ”när man skulle göra bröd”. I den fortsatta texten bidrar de olika delarna med 

information som beskriver hur bröd produceras. Inom denna dimension beskrivs först sädens 

tillagning, krossning och blandning, ”och tillaga säden”, ”sen krosade man säden” samt ” och 

blandade man med vatten”. Dessa bearbetningar, som säden går igenom representerar 

mikroteman, som utvecklar makrotemat om säden. Så här långt kan texten sägas vara 

sammanhållen kring det övergripande makrotemat. I textens sista mening introduceras dock ett 

nytt innehåll, som handlar om gröt, ”att man la gröten”, och torkning, ”så den torkade”. Denna 

mening förstås inte belysa, eller utveckla, makrotemat brödproduktion, tidigare uttryckta 

mikroteman om säden, eller makrotemat om säd, som avhandlas i det första stycket, och kan 

således inte kopplas till textens tidigare innehåll utan bedöms vara en innehållslig förirring bort 

från textens övergripande makrotema om brödproduktion. I termer av Hayes textmodeller visar 

textens behandling av makrotemat ”säd” tydliga tecken på ämnesutveckling, eftersom temat 

vidare klargörs genom mikroteman om krossning, blandning, och torkning (Hayes, 2012:377).  

EM-7 utgör ett undantag bland de analyserade EM-texterna, eftersom textlängden är hela 65 

ord. Texten saknar rubrik, och ger således läsaren ingen vägledning om vad texten handlar om. 

Texten handlar dock om grötproduktion (bröd nämns inte till skillnad från ovanstående texter). I 

den första meningen ”förr ididen gjorde man gröt och annat av säd” uttrycks de makroteman, 

gröt och säd, som den resterande texten handlar om. Inledningsvis får läsaren information om 

sädplockning, ”plokade säd i ängar och skogar” och om vad man gjorde med säden, ”blandade 

vatten med säd”. Dessa framstår som mikroteman i det inledande makrotemat om säden, men 

även i den övergripande texten om grötproduktion. Temat om blandning mynnar ut i textens 
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andra makrotema, gröt, ”och så har man fått gröt”. Analysen av textens makroteman visar att 

”gröten” utgör ett andra makrotema. Temat ”gröt” utvecklas dock inte vidare innehållsligt, i 

mikroteman, utan detta görs i senare avsnitt av texten. Författaren återgår i stället till att gestalta 

ett mikrotema som hör till makrotemat om säden, och skriver om sädtorkning, ”man ska tårka 

säden”. Det efterföljande textavsnittet är svårtolkat eftersom det saknas innehållsliga ledtrådar för 

att avgöra vilket makrotema det hör till ”när man har blandat och tårkat läger man det på heta 

stenar”. Torkningen tolkas som ett mikrotema, som i relationell betydelse är innehållsligt förenlig 

med båda makrotemana säden och gröten. Analysen visar alltså att det förekommer flera 

mikroteman som utvecklar de makroteman som texten behandlar, men genom att de inte 

organiseras i en avgränsad textenhet blir det problematiskt att uttyda vilka teman som utgör över- 

och underteman, i förhållande till varandra. Att klassificera förmedlingen av innehållet enligt 

någon av Hayes tre textmodeller anses inte vara fullt möjlig. De två textmodeller som innebär att 

texten antingen utgörs av en enämnestext eller att dess tema varierar från mening till mening 

stämmer inte in på elevtext EM-7. En ämnesutvecklad text förutsätter att innehållet organiseras i 

en hierarkisk struktur, vilket endast stämmer för delar av EM-7, i synnerhet den inledande delen 

om säden, där makrotemat först utvecklas mikroteman som beskriver exempelvis plockning och 

blandning, men där texten därefter tillfälligt skiftar innehållsligt fokus mot ”gröt”. Sammantaget 

stämmer endast delar av texten överens med hur innehållet i en ämnesutvecklad text organiseras 

(Hayes, 2012:377). 

 I EM-8 har författaren använt 18 ord, och texten är den kortaste av de nio EM-texterna. Till 

texten återfinns en rubrik, ”Bröd”, vilket sammanfattar den process som innehållet i textens två 

meningar mynnar ut i. Enligt Hellspong & Ledin, (1997:118) talar rubriken om vilket innehåll, 

makrotema, som förväntas realiseras i texten. I anslutning till detta makrotema uttrycks i textens 

sista mening, ”la gröt på heta stenar” […] ”torka till bröd”, mikroteman om placering och 

torkning, som innehållsligt bygger ut makrotemat bröd, och mikro- och makrotema förmedlas 

således i en tematisk enhet. Textens första mening, ”de börgade att äta bara säd”, upplevs 

svårtolkad, då den innehållsmässigt inte anses förenlig med det övergripande makrotemat bröd i 

rubriken. Vid en analys av vilken av Hayes textmodeller som texten motsvarar föreslås den 

representera en flexibel organisering, främst på grund av att textens inledande meningen inte 

tematiskt kan kopplas explicit till textens övergripande makrotema. I stället handlar den första 

meningen om hur ”de”, dvs. antagligen människan, började att äta säd, vilket utgör ett första 

makrotema. Detta första makrotema har, i och med nästa mening avslutats, och ett nytt 

mikrotema om gröt och bröd introducerats, som dock kan kopplas till det i rubriken angivna 

temat om bröd.  

Sammanfattningsvis visar analysen av EM-texterna att dessa gestaltar ett eller två innehållsliga 

makroteman, vilka klargörs genom olika mikroteman, i ett varierat antal. Den innehållsligt 

utvecklade förmedlingen är dock inte sammanhållen i några av texterna, på så sätt att teman 

framställs i en naturlig, koherent, tematisk följd. Några texter innefattar avsnitt som är 
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svårtolkade beträffande vilket makrotema som ett identifierat mikrotema skall höra till. Analysen 

visar att organisationen av texternas tema dels sker genom den traditionella under- och 

överordningen med alla makro- och tillhörande mikroteman samlade som en textuell enhet dels 

sker genom en mer uppbruten tematisk ordning, där ett mikrotema presenteras och därefter 

introduceras ett nytt, för att därefter återknyta till ett föregående mikrotema, eller återknyta till ett 

helt annat makrotema. I majoriteten av de studerade EM-texterna urskiljs tecken som tyder på att 

det är en ämnesutvecklad, ”topic-elaborated” text som producerats. Två av texterna anses dock ej 

följa det förmedlingsmönster som kännetecknar denna textmodell. Dessa elevtexter, EM-4 och 

EM-8, har bedömts representera de övriga två textmodellerna som dels gestaltar ett ämne i en 

listliknande framställning, så kallad enämnestext, dels en flexibel organisation utan huvudtema, 

där innehållet varierar från textens inledande mening till den avslutande, andra, meningen. 

Riklig förekomst av explicita språkliga markörer för uttryck av 
betydelsesamband i beskrivande elevfaktatexter 

Detta avsnitt behandlar studiens andra frågeställning och organiseras genom att elevtexter som 

nått godkänd kravnivå, NM-texter, först presenteras, genom tabell och text, vidare följer 

elevtexter som ej uppnått godkänd kravnivå, EM-texter, vilka presenteras enligt samma ordning.  

  
Tabell  4. Kategorier av konnektiver, exempeltyp och antal (NM-texter)  

Kausal 
specificering 

Antal Temporal 
specificering 

Antal Tillägg Antal  Utveckling Antal 

eftersom - innan - och 11 det vill säga - 

därför att - när 4 men 2 med andra ord - 

för - då 6 utan 1   

för att - samtidigt - först 3   

så 11 medan - även -   

om 1 sen 6 som -   

  sedan 4 fast -   

 

Tabell 4. ovan visar en sammanställning av de olika typer av språkliga markörer för utvidgning. 

Vidare visar översikten att kausal och temporal specificering samt tillägg är de kategorier för 

uttryck av betydelsesamband, som påvisats i elevtexterna. Temporal specificering har utnyttjats 20 

gånger genom användning av orden; när, då, sen och sedan. Markering av att ny information 

läggs till ett textsegment sker normalt med ett bindeord, och detta görs i elevtexterna 17 gånger 

med orden: och, men, utan, först. Bindeordet och är den markör som i de flesta fall använts för 

att gestalta detta samband. Språkliga markörer för att specificera ett orsakssamband, kausal 
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specificering, har uttryckts 12 gånger genom användning av orden så och om, och är således den 

sammanbindningsmarkör som förekommer i minst antal i elevtexterna.  

NM-text nummer fem utgör ett exempel på en elevtext där innehållet upplevs 

sammanhängande genom att skribenten utnyttjar lämpliga bindeord för att förklara för läsaren 

hur påståenden i texten hänger samman. Texten inleds med bindeordet när och frasen ”när 

brödet inte fanns”, av detta förstås att det följande textinnehållet avser hur man åt, och vad man 

gjorde, på den tiden som föregår brödets tillkomst. Vidare används ytterligare markörer för 

temporala specificeringar, som bidrar till att förstå att det är en ny ”tid” i brödets tillkomst- 

process som avses; ”då blev det gröt” samt ”då blev det bröd!”. I textens andra fras uttrycks, ”så 

åt man säden direkt”, vilket innebär att bindeordet så anger ett orsakssamband av följd, i 

betydelsen att när brödet inte fanns, så som en följd av detta åt man säd. Markören så utnyttjas 

även i texten för att tydliggöra att följden av att äta säd direkt blir att man kommer på att den 

även kan krossas, ”så kom man på att man kunde krossa”. I texten relaterar bindordet och 

informationen ”kunde krossa säden” till informationen ”blanda med vatten”, och tydliggör hur 

en fras hålls ihop med en annan, vilket är en viktig del av beskrivande texter, för att möjliggöra att 

fraser och meningar hålls samman på ett innehållmässigt plan (Hellspong & Ledin, 1997:88). En 

tydlighet i NM-5, och som förenklar för läsaren, är när ordet och används för att lägga 

informationen ”det blev gröt” till informationen om att det blev ”lättare att äta”. Den språkliga 

markören och mellan dessa fraser bidrar till uppfattningen, att den tillagda informationen 

poängterar grötens betydelse i bröduppfinningsprocessen. Inslagen av bindningsord i texten, som 

och samt men, förstärker intrycket av texten som innehållsligt sammanhållen. De kausala 

specificeringarna så medför att innehållet dessutom fördjupas, eller förklaras, ”när brödet inte 

fanns så åt man säd direkt”. Textbindningens temporala inslag, i den övergripande texten, i form 

av orden när och då, bidrar till att förtydliga läsarens förståelse av var i den beskrivna processen 

något inträffar, ”då blev det gröt” och ”då blev det bröd!”.  

Processen att uppfinna brödet uttrycks i kronologisk ordning i elevtext NM-3 där den första 

meningen avslutas med ”då blev det gröt”, som innehåller det temporala bindeordet då. De 

följande två meningarna inleds med ”sen torka gröten” och ”sen lagde man den”. Användning av 

ordmarkörerna då och sen tolkas signalera betydelsen att innehållet uttrycks i en tydlig tidsföljd. I 

och med dessa temporala samband ges intrycket av att skribenten producerat en återberättande 

text, i vilken det för förståelsen är centralt att kommunicera en kronologisk följd mellan de olika 

delar i innehållet som återberättas. Tolkningen förstärks av vad Holmberg och Karlsson 

(2006:124) skriver, att det i återberättande texter är vanligt förekommande med språkliga 

markörer för temporal sammanbindning, utifrån behovet av att tydliggöra kronologin i ett 

händelseförlopp. I analysen av sakprosatexterna noterades att språkliga markörer för uttryck av 

temporala samband, exempelvis när, då, sen och sedan, var den vanligast förkommande kategorin 

av bindeord. Möjligen kan detta bero på den starka position som berättande texter har i de lägre 

skolåren (Hultin & Westman 2013:296). Även i NM-7 ger användningen av ordmarkörer för 
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tidssamband en framställning som bygger på betydelsen av kommunikation av kronologisk följd 

genom meningarna, ”sen tillsatt man vatten” och ”sen torka de man brödet”. Mellan dessa två 

meningar ses en mening som inleds, ”så blev det gröt”, och här formuleras ett tydligt kausalt 

orsakssamband genom bindeordet så (jämför Nyström, 2001:102), som beskriver att gröten är en 

konsekvens av att man tillsatt vatten. 

Utmärkande för elevtext NM-8 är frånvaron av uttryck för temporala samband, istället 

innehåller texten två bindeord för kausal specificering; ”så lade man dem i vatten” samt ”så blev 

det gröt”. Baserat på bruket av så i den första meningen, är tolkningen att innehållet i den 

föregående meningen, ”man skördade säd”, orsakade att ”dem” kunde läggas i vatten, och 

följaktligen skulle ett orsakssamband föreligga. Innehållsmässigt uppfattas dock inget 

orsakssamband mellan dessa fraser, utan snarare att det är frågan om ett tillägg av information, i 

betydelsen att säden skördades och lades i vatten. Däremot uppfattas användningen av markören 

så i frasen ”så blev det gröt” fördjupa, eller förklara, orsaksförhållandet mellan varför säd lades i 

vatten och vad resultatet blev av detta.  

I elevtext NM-2 nummer två sammanlänkas innehållet genom användning av såväl temporala 

som kausala bindeord samt tillägg. Genom sambandsmarkören men, hålls innehållet om säd, 

blandning och gröt ihop med innehållet som beskriver vad som därefter görs med gröten, genom 

frasen ”men dom kom på”. Användningen av men kommunicerar dock ett motsatsförhållande, 

på så vis att markören tydliggör att nu kommer något annorlunda, eller motsatt, ske med gröten 

jämfört med att bara ha den som den är. Vidare noteras ett något annorlunda bruk av bindeordet 

om i en annan mening. Holmberg och Karlsson (2006:123) skriver att sambandsmarkören om är 

ett sätt att explicit uttrycka ett orsakssamband som innebär villkor. I texten skriver eleven, ”at om 

man la gröten lehgre på heta stenar då torkade det”, vilket tydliggör för läsaren att det är bara 

möjligt att torka gröten när villkoret att den läggs på heta stenar uppfylls. Användningen av 

ordmarkören då i frasen, ”då torkar det” är en nödvändighet, så att villkorssambandet som 

inleddes med om tydliggörs för läsaren.  

Hur människor förr i tiden gjorde bröd, är vad elevtext NM-6 har som rubrik. För att klargöra 

att det finns en skillnad mellan hur vi gör bröd idag, och hur bröd gjordes förr i tiden, inleds 

texten med orden, ”gjorde inte bröd precis på sättet vi gjorde utan sådähär”. Här rör det sig om 

ett bindeord som ger uttryck för ett kontrastivt tillägg av information, med andra ord signalerar 

ordmarkören att nu följer information om ett sätt att producera bröd, som inte är förenligt med 

det sätt på vilket vi i dag producerar bröd. Holmberg och Karlsson, (2006:125) skriver att 

bindeordet utan markerar en motsats, vilket överensstämmer med den gjorda tolkningen. Vidare i 

texten ses flertalet språkliga markörer som förtydligar betydelsesamband och skapar ett 

sammanhållet innehåll (Folkeryd, 2014:118). I frasen ”dom tog säd och blandade med vatten”, 

noteras ett vanligt bindeord, i form av tillägget och, som har funktionen att relatera den ena 

frasen till den andra. I den avslutande meningen, ”sedan blev det gröt då torkade man gröten 

med stenar så blev det bröd” används temporala ordmarkörer, för att orientera läsaren om den 
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kronologiska ordningen i de olika skeendena. Till sist används en kausal 

sammanbindningsmarkör, så, för att förklara ett orsaksförhållande mellan att torka gröten på 

stenar och åstadkomma ett bröd. Genom explicita ordmarkörer i texten förklaras innehållet 

närmare och understödjer tolkningen av en innehållsligt sammanhängande enhet.  

Analysen visar alltså att samtliga nio NM-texter innehåller uttryck för explicit 

sammanbindning, vilket underlättar läsarens förenande av de innehållsliga delarna till en begriplig 

helhet. NM-texterna har även har inslag av förklaringar, förtydliganden och tillägg, och därmed 

får läsaren hjälp att relatera, och foga samman, textens information. Med utgångspunkt i dessa 

analysresultat kan alla de undersökta NM-texterna klassificeras som texter med komplex utvidgning 

eftersom samtliga nio texter uppvisar språkliga sammanbindningsmarkörer, för uttryck av  

betydelsesamband.  

Nedan följer analysen av EM-texterna, vilken inleds med tabell 5. Tabell 5. innehåller en 

sammanställning av typer av bindeord som ingår i olika kategorier av konnektiver. 

 
Tabell 5. Kategorier av konnektiver, exempeltyp och antal (EM-texter)  

Kausal 
specificering  

Antal Temporal 
specificering 

Antal Tillägg Antal Utveckling Antal 

eftersom - innan 1 och 20 det vill säga - 

därför att - när 2 men 1 med andra ord - 

för - då 1 utan -   

för att - samtidigt - först 1   

så 7 medan - även -   

om - sen 14 som -   

  sedan 2 fast -   

 

Tabellen visar att följande tre kategorier för utvidgning, kausal och temporal specificering samt 

tillägg, finns representerade i EM-texterna. För att uttrycka kausal omständighet har endast ett av 

de sex listade bindeorden, så, använts. Användandet av sambandsmarkörer för temporal 

specificering ger dock en annan bild. Dessa sambandsmarkörer har både en högre frekvens och 

variation, där temporal specificering utnyttjats 20 gånger, jämfört med sju för kausal specificering. 

Gällande den kategori konnektiver som används för att markera att ny information läggs till en 

föregående, tillägg, så uppvisar denna den största frekvensen genom att markörer för tillägg 

förekommer på 22 ställen i texterna, uttryckta genom orden; och, men, och först, där markören 

och till övervägande del utnyttjats för att uttrycka detta samband.  

I elevtext EM-1 presenteras ett förlopp, som innehållsligt kopplas samman genom att 

bindeord för temporal sammanbindning skrivits ut i början av textens alla meningar. Texten 

inleds med ordet först, vilket uppmärksammar läsaren på att nu kommer förloppet att utökas 

genom att ny information successivt läggs till, då först har en additiv informationsfunktion 
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(Nyström, 2001:101). Därefter övergår textförfattaren till konsekvent bruk av språkliga markörer 

för temporalt samband genom användningen av sen, ”sen la gröten”, ”sen torkade” och ”sen 

säd”. Detta signalerar betydelsen av en kronologisk förmedling av innehållet snarare än att 

tydliggöra hur innehållet i meningarna kan förstås höra samman, vilket vanligtvis i beskrivande 

faktatexter sker med sammanbindningsord som vägleder läsaren vilken information som skall 

länkas samman (Hellspong & Ledin, 1997:88). Forskare som Nyström (2001:101) och Holmberg 

och Karlsson (2006:124) menar att i berättande texter, där det är avgörande för förståelsen av 

innehållet att detta gestaltas i bestämd tidsföljd, har temporala bindningsord en ändamålsenlig 

funktion. Eftersom berättande- och faktatexter skiljer sig åt, både i uppbyggnad och syfte, 

synliggör detta nödvändigheten av att förstå betydelsen, och funktionen, av olika bindeord som är 

möjliga att använda i skriven text för att exponera betydelseamband för läsaren. En förklaring till 

att EM-text nummer ett uteslutande uppvisar användning av bindeordet sen, antas vara det 

inflytande som berättande texters struktur har på skrivandet i de lägre skolåren (Hultin & 

Westman 2013:296; Folkeryd, 2014:115).  

I jämförelse är elevtext EM-3 ett exempel på en framställning där temporala specificeringar 

inte finns representerade. Bruket av sambandsmarkören och förekommer frekvent, ”och tog 

vatten”, ”gröt av säd och vatten”, ”och tog stenar” samt ”och tog tork”, vilket leder till att 

innehållet görs begripligt, och hålls samman, genom att bindeordet och signalerar att det råder ett 

samband mellan föregående och efterkommande textinnehåll. Förutom tillägg återfinns kausala 

specificeringar i texten, som i första meningen, ”För i tiden så odla man säd och så blanda man 

det”. Bindeordet så uttrycker i detta fall att det föreligger ett orsakssamband mellan fraserna ”För 

i tiden” och ”odla man säd”, samt även mellan fraserna ”odla man säd” och ”blanda man det”. 

Nyström (2001:102) skriver att den fras som står efter konnektivet, är en följd av det som 

förmedlas i innehållsfrasen före, alternativt tvärtom, att innehållsfrasen som står efter konnektivet 

är orsak till innehållsfrasen före konnektivet. Eftersom två språkliga markörer ses i följd, i texten, 

tolkas det första så beskriva att odla säden är en följd av att det var förr i tiden, medan det andra 

så anger att blandningen är en följd av att säden odlades. I mitten ses också ett tillägg, och, som 

förtydligar uppfattningen om sammanhållen information. Genom användning av de olika 

ordmarkörerna binds innehållet ihop, och fördjupas även i den första meningen. 

Förmedlingsstrukturen i elevtext EM-4 skiljer sig från övriga texter, då denna har formen av 

en lista, som även har markerade punkter i vänsterkanten. Texten uppfattas, som framkom i 

analysen av innehållslig organisation, som en instruerande lista. I den första punkten ses en 

temporal specificering, sen, ”krossad säd sen blandar med vatten”. Med detta bindeord tydliggörs 

innehållets ordningsföljd. I nästa punkt beskrivs att, ”man torkar säd och vatten sen blev det 

gröt”. Här läggs information om säd och vatten ihop genom ordet och. Markören sen uppfattas 

ge uttryck för att gröten blev till därefter, i kronologin, i brödets tillkomstprocess. Likaså i den 

sista punkten/meningen noteras en temporal specificering, ”gjorde äld ur stenarna sen tog man 

gröten”, vilket signalerar att det är ordningsföljden av elden och gröten som är av betydelse. 



 

 39 

En helt annan framställning återfinns i elevtext EM-5. Här syns frekvent användning av såväl 

kausala specificeringar, tillägg som temporala specificeringar. Texten börjar med meningen, ”När 

man skulle göra bröd så börjar de man och tllaga säden”, vilket förklarar att det föreligger ett 

samband mellan hur man gjorde bröd och hur man startade processen. Vidare i texten ges 

information om ”Och sen gjorde man så här att man la gröten på heta stenar. Så den torkarde”. 

Utifrån meningens andra sambandsmarkör så förstås att torkningen av gröten var orsakad av att 

gröten legat på heta stenar. Användningen av och i texten som helhet fyller adekvat funktion och 

håller samman textens innehåll, som i meningen ”krosade man säden och blandade man med 

vatten”. Innehållet ordnas i tidsföljd genom att texten inleds med ”när man skulle”, följt av ”sen 

krosade man” och slutligen ”sen gjorde man så här”. Placeringen av dessa markörer, för 

tidssamband, uppfattas klargöra när, eller var i ordningsföljden, de olika momenten inträffar.  

Ett undantag utgör elevtext EM-7, i vilken en skillnad, jämfört med övriga texter, noteras 

gällande närvaron av bindeordet och, som används i olika meningar, texten igenom. Funktionen 

av explicita tilläggsmarkörer är, som tidigare nämnts, att addera information till annan. 

Bindeordet används exempelvis i fraserna, ”gjorde gröt och annat av säd”, ”plokade säd i ängar 

och skogar” samt ”har blandat och tårkat”. Innehållsmässigt växlar texten mellan att till en början 

handla om säd och gröt, för att därefter återgå till att handla om säd. I och med den löpande 

användningen av bindemarkören och underlättas dels möjligheten att koppla ihop innehållet, dels 

förståelsen av detta. Förekomsten av temporala markörer i texten, såsom sen och när, ”sen 

blandade man”, ”innan man blandar den”, samt ”när man har blandat”, bidrar även till att skapa 

en förståelse av innehållet genom att vägleda läsaren i hur olika moment i ”gröt-produktions-

processen” förhåller sig gentemot varandra. Viss information förklaras, och fördjupas, med 

ordmarkören så, exempelvis klargörs textens information om att sädplockning och 

vattenblandning får till följd att gröten tillkommer, ”så har man fått gröt”. EM-7 uppvisar ett 

innehåll som binds samman väl genom tillägg och temporala konnektiver, och ett innehåll som i 

viss mån fördjupas. 

”Säd till gröt” är rubriken på elevtext EM-9. Innehållsmässigt beskrivs att människan åt till en 

början säd, ”men sen blandade dem det med vatten”. Genom sambandsmarkören för tillägg, 

men, förstås att ny information adderas i nästa fras, samtidigt signalerar markören att den senare 

dessutom ställs i motsats till informationen i den första frasen (Holmberg & Karlsson, 2006:125). 

Betydelsen förstärks av att den temporala markören sen, placerats direkt efter men, och läsaren 

får förståelse för att istället för att äta säd, så gjordes något annat med den, och att detta 

inträffade i tidsföljd efter att man slutat äta torr säd. Även i följande sats har kombinationen av 

tillägg och temporal specificering utnyttjats, ”och då lät dem det torka”. I detta fall uttrycker det 

initiala och att efter att säd blandats med vatten, ges information om något mer som hänger ihop 

med det föregående. Den efterföljande markören då specificerar att torkningen är nästa steg i 

processen, när säd blir gröt. I slutet av texten får läsaren veta att av blandningen och torkningen 
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blev det gröt. I texten är det bindeordet sen som visar detta, ”sen blev det gröt, vilket bidrar till 

tolkningen att det är betydelsefullt är att klargöra kronologin i sädförändringsprocessen. 

I analysen av de elevtexter som ej uppnått godkänd kravnivå noteras att i alla nio faktatexterna 

används bindeord, i större eller mindre omfattning, för att vägleda läsaren gällande vilket 

samband som råder mellan olika delar av texterna. Allt som allt, visar analysen ovan att de 

undersökta EM-texterna kan klassificeras som texter med komplex utvidgning eftersom samtliga 

faktatexterna innehåller språkliga sammanbindningsmarkörer.  

Liten skillnad mellan NM-texter och EM-texter  

I detta avsnitt görs en jämförande analys, mellan NM-texter och EM-texter, och därmed 

behandlas studiens tredje frågeställning. Genom svaret på frågan, ”vad handlar texten om?”, är 

det möjligt att fastställa dess tema. Att sätta rubrik på texter är att leda läsarens förståelse i en viss 

innehållslig riktning. Vid granskningen noteras att rubrik generellt förekommer i de flesta EM-

texter, men i mindre än hälften av NM-texterna, där en vanlig rubricering är någon form av 

substantivet bröd, vilket även visar sig vara adekvata beskrivningar av vad texterna handlar om. 

Gällande EM-texterna noteras att dessa till övervägande del har en rubrik, dock uppfattas denna 

endast i ett fåtal texter beskriva vad innehållet övergripande handlar om, och utgör på så vis ingen 

innehållslig vägledning. Rubriken ”förr i tiden” ses i tre av de nio EM-texterna. Innehållet har 

däremot bedömts handla om ”bröd-produktion”. EM-9 utgör ett undantag. Rubriken är ”säd till 

gröt”, och beskriver innehållet, ”säd-förändring”, vilket är vad som även gestaltas i texten.  

Att beakta en kommunikativ dimension innefattas av innehållslig organisering i makro- och 

mikroteman. I analysen visade det sig att texter där innehållet förmedlas genom representation av 

två makroteman, återfinns både bland NM- och EM-texter. Analysen visar dock att texterna dels 

är monotematiska, eller gestaltar ett makrotema, och dels är heterotematiska, i vilka 

textframställningen kretsar kring två makroteman, inom varje elevtextkategori. Bland NM-

texterna noteras ett större antal där innehållet förmedlas genom två makroteman, än vad som är 

fallet för EM-texterna. I alla texter, oavsett kategori, observeras en utveckling av innehållet i 

mikroteman, som är mer eller mindre förenliga med textens övriga teman. Ett exempel på en 

sammanhållen text utgör NM-5, som förmedlar två makroteman, säd och gröt. Makrotemat säd 

utvecklas i mikroteman om sädens funktion som mat samt annat användningsområde. Även 

makrotemat om gröt utvecklas, och dess funktion beskrivs. Möjligheten att klargöra, eller 

utveckla textinnehållet genom mikroteman uppfattas i NM-texterna vara avhängig av ordlängden, 

då det är de längsta texterna som även visar sig vara heterotematiska, med inslag av flera makro- 

och mikroteman, och sammanhållna. För EM-texterna framgår inte detta samband lika tydligt då 

det finns exempel på kortare texter, exempelvis nummer ett (20 ord) om organiseras i två 

makroteman med tillhörande utveckling i mikroteman, vilket ger en sammanhållen framställning. 

Inom kategorin EM-texter upplevs några texter innehållsligt splittrade i bemärkelsen att de dels 

innefattar avsnitt där det är problematiskt att avgöra vilket tema som utvecklas genom det 
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presenterade innehållet, dels att förmedlingen skiftar mellan att utveckla ett tema, introducera ett 

nytt undertema, och därefter återknyta till ett föregående tema, eller ett annat makro- eller 

mikrotema. EM-7 är ett exempel på detta där makrotemat om säd utvecklas i mikrotemat om 

blandning, och vidare övergår texten till att introducera textens andra makrotema, gröt, men utan 

att utveckla detta, eftersom det sker en återgång till temat som handlar om sädtorkning, och först 

därefter utvecklas temat om gröten vidare. Allt som allt uppfattas NM-texterna sammanhållna 

kring ett övergripande innehåll, med texter som förmedlas genom ett eller två makroteman, som 

skrivs fram i textsegment som hänger samman. Även bland EM-texterna finns exempel på texter 

som ger uttryck för två makroteman, men i något mindre omfattning än NM-texterna. EM-

texterna uppfattas till viss del, och i några textavsnitt, gestalta en splittrad framställning, som 

bidrar till att innehållet blir svårförståeligt, och därmed svårtolkat. En följd av att NM-texterna är 

utvecklade i olika teman, som kretsar runt ett tema för den övergripande texten, är att de i och 

med detta följer mönstret för Hayes tredje textmodell, vilken är den ämnesutvecklade 

textmodellen (Hayes, 2012:377). För EM-texterna visar merparten, i större eller mindre 

utsträckning,  tecken som pekar mot att en ämnesutvecklad textmodell realiseras i texterna. Två 

av EM-texterna följer inte detta textmönster utan har bedömts representera en listliknande 

framställning av innehållet, således Hayes första textmodell. Vidare ger en av texterna intrycket av 

en flexibel förmedling på så vis att detta varierar från mening till mening, vilket bedöms utgöra ett 

exempel på en kedjetext, som är Hayes andra textmodell (ibid.). En konsekvens av detta sätt att 

förmedla textinnehåll, är att sammanbindningsmarkörer som beskriver olika betydelsesamband 

mellan delar av innehållet utelämnas, och således tydliggörs inte explicit hur olika samband i 

texten kan förstås. Som nämndes i analysen av utvidgningsmarkörer, är funktionen av dessa att 

underlätta för läsaren av texten att skapa en begriplig helhet av innehållet. På samma sätt som 

innehållslig förmedling är av betydelse för texters kommunikativa funktion, är även textbindning, 

i form av utvidgning, eller sammanbindning av innehåll, en betydelsefull del av texters potentiella 

möjlighet att kommunicera mening till en mottagare.  

I granskningen av förekomsten av språkliga markörer för utvidgning utkristalliserade sig en 

likartad bild för NM- och EM-texter. Till en början konstateras att ingen av de 18 texterna 

uppvisar total avsaknad av bindeord, med följden att ingen av faktatexterna klassificerats som 

enkelt utvidgad. En generell iakttagelse är att inte i någon av de 18 texterna återfinns 

sambandsmarkörer för utveckling, t.ex. med andra ord. Sådana markörer används för att 

omformulera, eller kommentera, vad som nyss nämnts i en text, följaktligen klargör markörer för 

utveckling innehåll ytterligare (Holmberg & Karlsson, 2006:125). Användning av markörer för 

utveckling kräver medvetenhet om när utveckling är nödvändigt, för förståelsen av textens 

innehåll. En möjlig förklaring till att bindeord för utveckling inte observeras i de granskade 

elevtexterna, antas vara att detta är ett textuellt grepp som elever, i högre åldrar, tillägnar sig 

genom undervisning och genom läsning av texter där dessa förekommer. 
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I elevtexterna ses att språkliga markörer som har med tid att göra, så kallade temporala 

specificeringar, uppvisar en lika stor förekomst i NM- och EM-texterna. Som tidigare nämndes i 

analysen anses detta bero på starkt inflytande från den berättande genren, där det är betydelsefullt 

att formulera en tydlig tidsföljd gällande olika skeenden i texten (Holmberg & Karlsson, 

2006:124). Det vanligaste sättet att formulera tidssamband i EM-texter är genom bindeordet sen, 

som exempelvis i EM-1, ”sen la gröten” samt ”sen torkade”. Det finns även exempel på texter 

som valt bindeorden innan, när, då och sedan. Gällande EM-texter ses en något bredare 

representation av temporala bindeord, jämfört med NM-texter. Inom denna textkategori är 

fördelningen tämligen jämn, och vanliga formuleringar är med bindeordet sen, ”sen blandade 

dom säd” eller med bindeordet sedan, ”sedan formade dom gröten”. I beskrivande texter är 

språkliga markörer som uttrycker additiv funktion (tillägg) ett utmärkande drag för att på så sätt 

binda samman de beskrivningar som är vanligt förekommande i dessa texter (Hellspong och 

Ledin, 1997:88). I både NM- och EM-texter observeras att bindeordet och är det vanligaste sättet 

att formulera detta samband. I EM-texter står bindeordet och för den största representationen. 

Markören (i olika ordformer) återfinns i alla texter utom en, och dessutom ofta flera gånger. 

Sammantaget ses bindeordet och användas dubbelt så många gånger i EM-texter jämfört med 

NM-texter. Generellt noteras även i EM-texter ett något större antal typer av markörer för tillägg, 

jämfört med vad som återfinns i NM-texter. Bilden av förekomsten av markörer för att uttrycka 

additivt samband tyder på att i alla elevtexter, i mer eller i mindre omfattning, används dessa 

textbindningsmarkörer för att knyta samman innehållet. I analysen ovan framkom att även kausal 

specificering, eller uttryck för orsakssamband, återfinns i båda elevtextkategorierna. De återfinns i 

något större utsträckning i NM-texter jämfört med i EM-texter, men generellt är användningen 

betydligt mindre i jämförelse med övriga typer av markörer för utvidgning som undersökts. Dessa 

markörer möjliggör uttryck för konsekvenser, förutsättningar och orsaker i skriven text och 

Hellspong och Ledin (1997:88) skriver att texten därmed uppfattas signalera ett starkare 

sammanhang, med andra ord så bidrar dessa bindeord till fördjupning av ett innehåll. I 

elevtexterna noteras generellt att det är bindeordet så som utnyttjats för förklaringar, exempelvis, 

”så blev det gröt”. Att bruket av markörer för kausala samband är mindre än uttryck för andra 

samband, som behandlats ovan, visar att innehållet i texterna binds ihop, men att innehållet i 

mindre utsträckning fördjupas, och förklaras i termer av orsak och verkan.  

 

Diskussion 

Studiens syfte var att öka kunskapen om hur elever i årskurs 3 organiserar innehållet i 

sakprosatexter, samt studera om det finns skillnader mellan texter som uppnått respektive inte 

uppnått målen, genom att undersöka innehåll i elevers faktatexter, som producerats som en del av 

de nationella proven inom svenskämnet, av elever i årskurs tre. De texter som varit föremål för 
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analys är av två slag, dels sådana som vid bedömning i anslutning till proven, visat sig nå upp till 

kunskapsmålen, dels texter som inte visat sig nå uppställda kunskapsmål. Genom en kvalitativ 

textanalys av hur innehållet organiserats, och utvecklats, i över- och underteman (i analysen 

kallade makro- respektive mikroteman) visar analysen att de texter som nått målen (NM-texter) 

representeras av elevtexter där innehållet till övervägande del förmedlas genom två makroteman, 

vilka även utvecklas i mikroteman som vidare klargör innehållet. Samtliga av dessa texter har 

uppfattats ge utryck för en ämnesutvecklad text, således en ”topic-elaborated” text, enligt den 

indelning som gjorts av forskaren Hayes (se teoretisk utgångspunkt). I analysen av kategorin 

elevtexter som ej nått kunskapsmålen (EM-texter) ses inte en övervägande del av texterna 

representera två makroteman. I texterna utvecklas innehållet i mikroteman, där några av dessa 

emellertid upplevs svårtolkade gällande vilket innehåll som utvecklas, vilket leder till en splittrad 

innehållslig förmedling och avsaknad av begriplig tematisk följd. I majoriteten av dessa texter 

uppfattades tecken som tyder på att det är ämnesutvecklade texter som gestaltas. Två av texterna 

tolkas dock inte följa detta organisationsmönster.  

I studien undersöktes även förekomsten av explicita språkliga markörer för uttryck av logiska 

samband i skriven text, så kallade konnektivbindningar. Dessa bindningar är av tre slag, och 

beskrivs i avsnittet teoretiska utgångspunkter. Granskningen av elevtexterna uppvisade närvaro 

av dessa språkliga markörer i alla texter, och följaktligen klassificeras de som komplext utvidgade i 

och med att sambandsmarkörer är utryck för vägledning av vilket samband som råder mellan 

innehållsliga delar i texten, till skillnad mot texter som är enkelt utvidgade, där mottagaren utan 

vägledning förväntas skapa förståelse av samband. Vidare visade granskningen en likartad 

fördelning gällande förekomsten av olika kategorier av sambandsmarkörer i NM- och EM-texter.   

Dimensioner av innehållslig förmedling i elevers faktatexter 

I skrivandet av en text finns en medveten, eller omedveten, uppfattning om vilket innehåll en 

mottagare förväntas uppmärksamma, och ta till sig. Möjligheten till förståelse påverkas dels av 

formmässiga, dels av funktionella, aspekter av texter där innehållslig organisation utgör en 

parameter, vilken granskats i denna studie. Hellspong och Ledin (1997:118) för fram att 

medvetenhet om betydelsen av att innehållet presenteras, och utvecklas, på olika textnivåer, i 

form av över- och underteman, är central för intrycket av en innehållsligt sammanhållen text. 

Dessa krav ställs formellt på elever i och med de nationella proven i årskurs tre, inom 

svenskämnet, där elever förväntas kunna skriva en faktatext så att innehållet tydligt framgår (Lgr 

11, 2011:227). Detta innebär att elever förutom att kunna producera bokstäver, ord och meningar 

även behöver ha insikter om hur innehållslig förmedling gestaltas i olika genrer, och om syftet 

med olika texter. Undersökningen av elevtexterna synliggör att innehållet är mer eller mindre 

begriplig för en textmottagare, samt att innehållet gestaltas genom användning av såväl 

innehållsord, som formord, vilka håller samman texten, så att förmedling av betydelsesamband 

sker. Forskning som gjorts av Langer (1986:40) visar att elever i yngre åldrar har en medveten 
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strategi i produktionen av faktatexter, alternativt kunskapsförmedlande texter, och vanligen 

organiserar innehållet i enheter runt specifika teman. Detta har observerats i de granskade 

elevtexterna i denna studie, där innehållet i större eller mindre omfattning organiseras runt olika 

makro- och mikroteman. I analysen framkommer en bild av att texternas överordnade tema styr 

vad innehållet i elevtexterna därefter cirkulerar runt, något som även Hayes (2011:89) forskning 

visar. Generellt i texter utgör rubriken en viktig vägledning för mottagaren om vilket innehåll som 

förväntas realiseras (Hellspong och Ledin, 1997:118). Detta inslag noteras i en del av de 

undersökta elevtexterna, samtidigt förekommer rubriker som vid genomläsningen inte tolkas 

sammanfatta det beskrivna innehållet. En tänkbar förklaring till valet av den i EM-texter ofta 

förekommande rubriken ”förr i tiden”, anses vara att denna står angiven på det faktablad (se 

bilaga 3.) som är elevernas utgångspunkt för skrivuppgiften. Vidare är en möjlig förklaring till 

frånvaron av rubrik, i texterna generellt, att den kommunikativa aspekten, och således vägledning 

för läsaren, inte fokuserats eftersom faktatexterna producerats vid ett provtillfälle och därmed har 

andra faktorer stått i centrum i skrivsituationen. En annan möjlig förklaring återfinns i Langers 

forskning (1986:40) vilken visade att vanligtvis styr rubriken innehållsorganisationen, samtidigt 

som även skrivuppgiftens utformning påverkar den innehållsliga organisationen, och 

skrivsituationer, där eleven uppmanas ”skriva-allt-man-vet-om-ämnet”, bidrar till att innehållet 

struktureras mindre väl. I föreliggande studie är det möjligt att vissa elever, trots uppmaningen att 

utgå från det befintliga faktabladet (se bilaga 3), tolkat skrivuppgiften så som att ”skriva-allt-man-

vet-om-ämnet”. De undersökta elevtexterna är skrivna av elever i årskurs tre. Analysen visar att 

texterna, i varierande grad, utvecklar och fördjupar innehållet, enligt den ämnesutvecklade 

modellen, som Hayes (2011:89) presenterar i sin forskning. Enligt Hayes sker en förändring i 

årskurs fem, då elever generellt skriver ämnesutvecklade texter, medan elever i de lägre skolåren 

ses producera antingen texter som presenterar fakta om ett ämne, i en list-liknande organisering 

eller ämnesutvecklade texter. I föreliggande studie analyserades en av texterna representera en 

list-liknande förmedling.  Detta leder till tolkningen att trots att skrivuppgiftens utgångspunkt var 

en lista med olika faktaord, inverkade inte denna faktalista på merparten av texternas innehållsliga 

organisation, men synliggör samtidigt hur betydelsefullt det är att beakta hur skrivuppgifter 

utformas, och viket underlag som erbjuds eleverna. I studien ”Hjärtan, hjul och himlakroppar”, 

diskuterar Folkeryd bland annat denna dimension av elevers skrivande, och menar att elevers 

skrivunderlag har betydelse för hur texter innehållsligt organiseras (Folkeryd, 2014:128). Detta är 

ett perspektiv som inte behandlats inom ramen för denna studie, men som visar sig bidra till 

resultatet av skrivuppgifter i allmänhet, och innehållslig organisation i faktatexter i synnerhet. I 

Folkeryds studie framkom att de undersökta elevtexterna utgjorde exempel på någon av Hayes tre 

text-modeller, men där den ämnes-utvecklade, tredje textmodellen, var den vanligast 

förekommande, i vilken innehållet relationellt uttryckts i makro- och mikroteman, samt även 

heterotematiskt. I denna studie är detta organisationsmönster vanligare i NM-texter jämfört med i 

EM-texter, och i förlängningen innebär detta att i läsningen av EM-texter behöver mottagaren 
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inrikta sig på att koppla samman de textuella enheterna, snarare än att ägna sig åt förståelse av 

innehållet och därmed ett lärande.  

En annan central aspekt av innehållslig förmedling är att i texter realiseras detta genom olika 

genrer. Detta innebär att texter har olika särdrag, och produceras utifrån olika syften (Gibbons, 

2006:82). Inom ramen för skolans skrivundervisning förväntas elever förstå utformningen av 

texter inom olika genrer, själva skriva texter inom dessa genrer, samt göra så med hjälp av ett 

akademiskt skolspråk (Schleppegrell, 2004:77). Vidare menar Schleppegrell att gällande 

beskrivande faktatexter behöver elever utnyttja särdrag som är konventionella i dessa texter så 

som att organisering av innehållet sker genom att innehållsliga delar i texten relateras till ett 

övergripande innehåll för hela texten (Schleppegrell, 2004:83ff). I den muntliga informationen 

som föregick skrivuppgiften, påpekades för eleverna att syftet med skrivuppgiften var att 

producera en beskrivande faktatext, och ”inte en saga, eller berättelse”. Instruktionen 

uppmärksammar eleverna på att det är inom faktatextgenren som texten skall produceras, och 

därmed även hur önskvärd innehållslig organisation skall se ut. Analysen visade att delar av 

elevtexterna till stor del följde gängse genreregler för organisering av innehållet, men att delar av 

elevtexterna inte gestaltade innehållet ur ett del- helhetsperspektiv. Utifrån dessa resultat kan 

man, i likhet med tidigare forskare, argumentera för att explicit skrivundervisning inom olika 

genrer är oerhört viktig (Liberg, 2015:377; Fridolfsson, 2008:137). Elevtexterna i denna studie 

utgör resultatet av en mycket liten del av den kunskapskontroll som utförs i årskurs tre gällande 

förmågan att producera texter för olika syften (Lgr 11, 2011:222f). Elevtexter som, i de nationella 

proven, inte realiserar ett innehåll som följer de konventioner gällande skrivande inom 

faktatextgenren, kan sägas ge uttryck för otillräckliga kunskaper för produktion av denna texttyp. 

Detta kan utvecklas till ett problem för eleverna, då de formella kraven på elevers produktion av 

skriven text, ökar med stigande ålder (Liberg, 2015:7). När studier utförts på elevtexter, skrivna av 

elever i de lägre skolåren, visar exempelvis Kamberelis (1999:444) att elevtexterna uppvisar svaga 

tecken på genrekunskap inom faktatextgenren. Denna slutsats kan inte bekräftas i föreliggande 

studie då merparten av elevtexterna ger uttryck för tecken, som tydligt visar att de har en 

bakomvarande genrekunskap gällande sakprosatexter. I forskning som gjorts av Gillespie et al. 

(2013:574ff) visas att elevers kunskaper om faktatextgenren är att denna texttyp innehåller 

faktainformation och detaljer, vilket är vad samtliga av de analyserade elevtexterna i varierande 

grad innehåller. Mycket av forskningen om genrekunskap framhåller även den starka position 

som berättande texter har i de lägre skolåren, gällande texters övergripande utformning, 

innehållslig organisering, och betydelsen av explicita sambandsmarkörer för att tydliggöra ett 

innehåll, och att denna starka förankring leder till att narrativ organisering och strukturering av 

textinnehåll, i de lägre skolåren, ofta generaliseras till andra textgenrer (Kamberielis, 1999:409; 

Gillespie et al. 2013:574;Hultin & Westman, 2013:296). Detta är dock en infallsvinkel som inte 

noterats i föreliggande analys av elevtexterna, men den muntliga instruktionen som föregick 

skrivsituationen kan ha bidragit till att minska inflytandet från den berättande genren.   



 

 46 

Språkliga markörer för explicita uttryck av betydelsesamband  

Analysen visade att i samtliga elevtexter förekommer språkliga markörer för att uttrycka logiska 

samband. I samband med faktatexter framhåller Hellspong och Ledin (1997:88) att markörer som 

uttrycker additivt samband är ett betydelsefullt inslag, med syftet att hålla samman textens 

meningsinnehåll. Explicita markörer som uttrycker additivt samband (exempelvis och) utgör den 

största kategorin inom EM-texter. I NM-texter förekommer de additiva markörerna i något 

mindre utsträckning. Även i Folkeryds studie är det markörer för uttryck av additiva samband 

som utgör det främsta inslaget av utvidgningsmarkörer i elevtexterna (Folkeryd, 2014:128). Det är 

betydelsefullt att i textproduktion inkludera dessa markörer då de möjliggör att relaterade idéer 

kan bindas samman, och därmed bidra till att textens innehåll tydligare framgår, vilket följaktligen 

gjorts i stor uträckning i NM-texter. Den höga frekvensen av sambandsmarkörer i de godkända 

texterna talar för behovet av en medveten undervisning så att alla elever tillägnar sig kunskaper 

som medger att de kan utnyttja skriftspråkliga möjligheter för att skapa ett ändamålsenligt 

innehåll, som bidrar till skapande av mening, hos en textmottagare (Liberg, 2001:3; Lundin, 

2009:141). I och med läroplanens kunskapskrav om att elever förväntas skriva faktatexter så att 

innehållet tydligt framgår (Lgr 11, 2011:227), förtydligas behovet av att löpande skapa 

förutsättningar för lärande som uppfyller kunskapskraven gällande elevers produktion av skriven 

text i årskurs tre. Folkeryd (2014:128) lyfter fram att forskning som granskar innehållsliga 

strukturer i lågstadieelevers faktatexter, möjliggör diskussion av exempelvis användning av 

utvidgningsmarkörer i elevtexter, vilken är nödvändig mot bakgrund av de gällande formella 

kunskapskrav som finns för elever i årskurs tre. I de lägre skolåren läggs grunden för elevers 

tillägnande av språkliga färdigheter, inom exempelvis skrift, vilka skall skapa förutsättningar för 

progression så att syftet för svenskämnet, beträffande kommunikation inom tal och skrift, uppnås 

(Lgr 11, 2011:222f). Schleppegrell (2004:57) framhåller att människans sätt att formulera 

semantiska relationer i talat språk skiljer sig avsevärt från sättet att ange dessa i skrivet skolspråk, 

och vad som åsyftas är, förutom additiva konstruktioner, som diskuterades ovan, även 

sambandsmarkörer som uttrycker temporala och kausala samband.  

I analysen av elevtexterna framkom att förekomsten av temporala samband var ungefär lika 

stor som användningen av markörer för tillägg, men att inslag av bindeord för kausala samband 

var förhållandevis liten. I flera studier poängteras det stora inflytande som berättande texters 

struktur och uppbyggnad har på textskapande i de lägre skolåren (Hultin & Westman, 2013:296). 

Kamberelis (1999:444) menar att det detta leder till att elever i de lägre skolåren, i sitt 

textskapande, ofta generaliserar den berättande textens struktur och språkliga inslag, till andra 

typer av texter, som exempelvis faktatexter. För att elever skall få förutsättningar för produktion 

av olika typer av texter, och därmed förmåga att skilja på berättande- och faktatexter, krävs att de 

erhåller förutsättningar för kunskapande om skillnader mellan olika texter, uttryckssätt som 

representerar olika texttyper samt hur olika syften realiseras med hjälp av möjligheter som skrivet 

språk innefattar (Gillespie et al. 2013:566). En av dessa möjligheter är att formulera tydliga 
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orsakssamband med hjälp av kausal specificering, som förtydligar och förklarar textens innehåll. I 

analysen noteras att denna sambandmarkör uppvisar den minsta förekomsten i elevtexterna. 

Även Schleppegrell (2004:57) har uppmärksammat en motsvarande låg frekvens i sin data, och 

menar att detta beror på den skillnad som existerar mellan hur detta samband uttrycks i informellt 

tal, och hur det skapas i skriven text. Informellt tal är yngre elevers primära kommunikationssätt, 

och saknar adekvata kunskaper om hur detta samband formuleras i skriven text. Skillnaden 

mellan sätt att utrycka semantiska relationer i talad och skriven kommunikation synliggör behovet 

av strukturerad skrivundervisning som fokuserar en funktionell språklig dimension och samtidigt 

beaktar att texter skapas för olika syften (Liberg, 2015:377; Fridolfsson, 2008:137). I analysen 

framkom, som nämnts ovan, att samtliga elevtexter formulerar någon typ, eller några typer av 

markörer som signalerar vilket samband som råder mellan textens information. En tänkbar 

utveckling gällande elevers skapande av texter vore att dessa sammanbindningsmarkörer även 

fortsättningsvis utgör inslag i elevers faktatexter. I Geijerstams (2006:121f) forskning visas dock 

att så inte är fallet. I studien konstateras att andelen markörer för uttryck av explicita samband är 

låg i de undersökta elevtexterna, skapade av elever i årskurs fem och åtta. Förekomsten av 

sambandsmarkörer är lägre, i texterna skapade av elever i årskurs åtta, jämfört med texter skapade 

av elever i årskurs fem. I jämförelse noteras alltså att elever i årskurs fem i större utsträckning, än 

elever i årskurs åtta, inkluderar språkiga sambandsmarkörer i texterna. I föreliggande studie har 

förekomsten av dessa markörer funnits vara generellt riklig, vilket antyder en nedgång i elevers 

användning av dessa bindeord för att tydliggöra samband, i takt med stigande ålder. Geijerstam 

poängterar att flera av de granskade elevtexterna uppvisar total avsaknad av dessa språkliga 

markörer. Utifrån analysen av förekomsten av sambandsmarkörer i elevtexterna, i denna studie, 

och den tillbakagång som noteras i elevtexterna i Geijerstams (2006) studie, framstår strukturerad 

skrivundervisning, där elever får möjlighet att tillägna sig kunskaper om olika tillvägagångssätt för 

att uttrycka samband i skriven text, betydelsefull (Schleppegrell, 2004:57). Möjligen kan även 

konstruerade provsituationer, som elevtexterna i denna studie producerats inom, bidra till att 

mottagarperspektivet får en underordnad betydelse. Detta medför att elever behöver få tillgång 

till explicit undervisning om behovet av att, ur ett mottagarperspektiv, fördjupa, och förklara den 

inbördes relationen mellan skeenden i texter. Geijerstam (2006:122) lyfter fram en annan 

förklaring och menar att avsaknaden av explicita betydelsebärande markörer i elevtexter 

förmodligen beror på att eleverna inte har fått möjligheter att ingå i skriftspråklig verksamhet som 

dels uppmärksammat betydelsen av dessa samband för textförståelsen, dels hur dessa samband 

konkret uttrycks i skriven text. 

Konklusion  

Elevers språkutveckling påbörjas i informella miljöer, och vid skolstart tar den formella 

lärandeprocessen vid, den som bland annat skall förse eleven med färdigheter, förmågor och 
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kompetenser inom skriftlig produktion, av olika typer av texter. Att behärska framställning av 

funktionell text, för olika syften och mottagare, är betydelsefulla kunskaper såväl under elevens 

skoltid, som i elevens framtida liv som bidragande medborgare i samhället. I kommunikation 

mellan människor utgör skriften ett av medlen för uttryck av information, tankar och åsikter. 

Möjligheten att utnyttja skriften för detta ändamål kräver kunskaper dels om språkets formsida, 

dels om dess funktionella sida. Funktionalitet kan studeras ur olika perspektiv. I denna studie har 

jag undersökt skriftens funktionella sida i elevfaktatexter, med avseende på tematisk organisation 

och förekomst av språkliga markörer för explicita uttryck av additiva, temporala och kausala 

samband. Analysen visade att innehållsmässigt organiseras elevtexterna heterotematiskt och 

monotematiskt samt att dessa teman i sin tur, i varierande utsträckning, även vidareutvecklas i 

mikroteman. Vidare påvisades även att samtliga elevtextförfattare, i varierande grad, antal och 

typ, utnyttjat sambandsmarkörer för att formulera olika samband. En varierande utsträckning, 

och frekvens av användningen av dessa markörer, samt även organisering av innehåll, skapar 

förutsättningar för en uppfattning om innehållet som mer eller mindre tydligt. Att elever får 

förståelse för betydelsen av ett tydligt innehåll, samt förutsättningar för tillägnande av kunskaper 

om hur detta görs skriftligt, är nödvändigt för att möta de kunskapskrav som finns för årskurs tre. 

Aspekten är även central ur ett långsiktigt perspektiv eftersom all kommunikation, såväl skriftlig 

som muntlig, syftar till skapande av mening. För inlärning, och användning av tillgängliga 

skriftspråkliga resurser anser jag att det är nödvändigt med en strukturerad skrivundervisning, 

som möjliggör att elever kontinuerligt får öva utnyttjandet av dessa resurser, med en 

textmottagares förståelse av innehållet i åtanke. Den genomförda studien har bidragit med 

värdefulla personliga insikter om behovet av att inkludera denna textanalytiska dimension i 

framtida planering av formell skrivundervisning. Jag har flera gånger lyft fram att berättande 

texter har en stark förankring i de lägre skolåren, vilket medfört att forskningen om skrivande i 

lägre skolår ofta fokuserat dessa texter. I framtida studier vore det därför önskvärt att 

forskningsfältet breddas till att i högre grad även omfatta elevers produktion av sakprosatexter, 

och studium av olika textanalytiska dimensioner, såväl av elevtexter skrivna inom ordinarie 

undervisningskontext som inom en provkontext, exempelvis de nationella proven.  
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Bilaga 1 NM-texter, 1 - 9 

Elevtexter (2012), som enligt bedömning, i anslutning till proven, har nått målen 
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Bilaga 2 EM-texter, 1 - 9 

Elevtexter (2012), som enligt bedömning, i anslutning till proven, ej har nått målen.  
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Bilaga 3 Faktablad: Förr i tiden 

 


