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Förord 

Ett examensarbete är slutet på en resa, en intellektuell sådan. En resa som varat i ungefär fem 
år för min del.  Istället för att se detta som slutstationen ser jag detta som startpunkten till 
något större. Resan hade dock inte varit möjlig utan hjälp. Först och främst vill jag tacka 
Astrid för det stöd jag fått i livet, intellektuellt såväl som emotionellt. Utan Astrid, ingen 
klarhet. Min dotter Lilly för de sömnlösa nätterna. Andra som förtjänar ett tack är min 
handledare Olle Hammermo vars skarpa intellekt har fört detta examensarbete i land. När vi 
ändå är inne på akademien bör Hans Rudsänger tackas. Sist men inte minst bör Karl Marx 
tackas för det outgrundliga stöd hans verk och tanke stått för. 

Gävle den första december tjugohundranio   
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Inledning 
Rättning har under min skolgång inneburit en massaker med den röda pennan som 

svenskläraren haft i handen. En massa obegripliga symboler i marginalen prydde alltid 

inlämningsuppgifterna. Likt rättning har betygssättning varit något diffust under min 

grundskoletid. Betyg har för mig enbart varit ett papper där bokstaven G, i fet stil, stått på ett 

dokument som delats ut i slutet av varje termin. Det var först i gymnasiet, när jag började 

ifrågasätta och försöka förstå de röda symbolerna i marginalen som mitt betyg sköt i höjden. 

Mina före detta grundskolekamrater, som på den tiden valt studieförberedande program, var 

förstummade över min betygsacceleration. Från att ha varit en grå medelmåtta, som var ytterst 

skoltrött, stod jag i slutet av gymnasiet med väldigt bra betyg och ett gott självförtroende. 

Betygsdokumentet hade fått ytterligare två bokstäver såsom V och M.  

Diskussionerna gick heta på pojkrummet huruvida det var lättare att få högre betyg på ett 

praktiskt program än på ett teoretiskt program. Diskussionsklimatet kanske inte var det mest 

seriösa ej heller objektiva, men det sade något om hur mycket betyg betydde för oss 

ungdomar. Än idag pågår pojkrumsdiskussionen, om än i annan form. I Dagens Nyheter från 

den sjuttonde augusti 2009 hävdar de två näringslivsforskarna Magnus Henrekson och Jonas 

Vlachos att diskussionen kring orättvisa betyg har bytt fokus och handlar numera om kampen 

mellan kommunala skolor och friskolors existens. De två forskarna går hårt åt betyg och 

bedömning vilket de hävdar har förlorat sin legitimitet som urvalsprincip till 

universitetsvärlden i och med att det tycks finnas en stor betygsinflation. De två forskarna 

menar 

Att sätta betyg är en myndighetsutövning med livsavgörande konsekvenser. Ett ovillkorligt krav är därför att 

prestationer ska bedömas lika oavsett var och vem de utförs av.1 

Pojkrumsdiskussionerna vaknade åter till liv efter att ha läst debattartikeln i DN. Henrekson 

och Vlachos inlägg fokuserar på friskolors bedömning och betygssättning gentemot den 

kommunala skolans bedömning. Tanken slog mig att på något sätt försöka testa 

rättviseaspekten i bedömning, rättning och betygssättning inom den kommunala skolan och 

dess olika program. Med inspiration av Henrekson och Vlachos kanske jag en gång för alla 

skulle kunna slå hål på den seglivade pojkrumsdebatten. 

 

 

 
                                                            
1 Konkurrens om elever ger orättvisa gymnasiebetyg. Dagens Nyheter. 2009‐08‐17. Debatt. S. 4 
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Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka huruvida rättning, bedömning och 

betygssättning skiljer sig mellan yrkesinriktade program och studieförberedande program på 

två kommunala gymnasieskolor inom Gävle kommun. 

Frågeställning 
Finns det någon skillnad i rättning, bedömning och betygssättning mellan fyra svensklärare 

som undervisar på yrkesinriktade program gentemot fyra svensklärare som undervisar på ett 

studieförberedande program? 

Metod & material 
Detta examensarbete är en kvalitativ studie som ämnar försöka se en tendens i åtta 

svensklärares rättning, bedömning och betygssättning. Den kvalitativa forskningsmetoden 

lämpar sig bra eftersom det ger en djuplodande insikt och analys i just rättning och skillnaden 

mellan de åtta lärarnas betygssättning. Skillnader, likheter och tendenser framkommer i och 

med att det rättade materialet undersöks kvalitativt.2 

För att försöka få fram skillnader och likheter gällande rättning och bedömning krävs ett 

gemensamt rättningsunderlag. I detta fall har jag låtit de medverkande lärarna undersöka en 

elevuppsats som är skriven under ett nationellt prov. Elevuppsatsen, som presenteras nedan, 

är fri från rättningsmarkörer och kommentarer. Den är i princip i det skick som eleven 

lämnande in den vid provets slut.3 Detta är ett medvetet val eftersom jag inte vill påverka 

resultatet på något sätt. Syftet är att försöka skapa en så autentisk situation som möjligt för de 

rättande lärarna. 

De åtta lärarna har olika ämneskombinationer och undervisar på två kommunala skolor inom 

Gävle kommun. Alla lärarna har svenska i sin ämneskombination och är behöriga att 

undervisa i sina två ämneskombinationer. Lärarna är således väl medvetna om vad rättning av 

ett nationellt prov innebär. Skillnaden lärarna emellan är att fyra svensklärare undervisar på 

yrkesinriktade program och de resterande fyra undervisar på ett studieförberedande program, 

det samhällsvetenskapliga programmet. 

Alla lärarna har fått fingerade namn. Tyvärr har genusaspekten fått stå tillbaka i detta 

examensarbete. Detta är inget medvetet val utan snarare undersökningstekniska detaljer – det 

har inte varit möjligt att skapa en jämn fördelning mellan män och kvinnor på grund av brist 
                                                            
2 Patel, R. & Tebelius, U. (1987). Grundbok i forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. S. 43‐44 
3 Det enda som gjorts med elevuppsatsen är att den är fotostatkopierad. De medverkande lärarna har således 
fått en kopia av originaluppsatsen. 
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av män. Fördelningen av män och kvinnor faller ut så att av åtta medverkande lärare är två av 

dessa män. 

För att belysa skillnader har jag valt att dela upp de lärare som undervisar på yrkesinriktade 

program i en grupp som hädanefter benämns som grupp röd. De kommer att benämnas lärare 

A, B, C och D. De lärare som undervisar på det studieförberedande programmet delas in i vad 

som benämns som grupp blå. Lärarna i grupp blå kommer att benämnas lärare 1, 2, 3 och 4. 

Lärarna i de båda grupperna fick häften där elevuppsats, bedömningsunderlag, betygskriterier 

och elevens uppgift presenterades. Dessa häften är likadana som lärarna får inför det 

nationella provet.  

De felmarginaler som kan tänkas uppkomma och måhända påverka resultatet på ett eller annat 

sätt är att lärarna har för mycket tid på sig att rätta. Med det menar jag att rättningssituationen 

inte är lik den situation som den vid det riktiga nationella provet. Vid rättning av det 

nationella provet i svenska har läraren oftast mångt fler uppsatser att rätta. Enligt 

universitetslektorn Birgitta Garme får tidsaspekten, gällande rättning av nationella prov, 

ständigt kritik. Garme menar att lärare oftast klagar på att de nationella proven tar för lång tid 

att rätta och efterbehandla.4 Tidsaspekten skulle således kunna ha en inverkan på 

rättningsaspekten eftersom det enbart handlar om en uppsats som de medverkande lärarna 

skall rätta. Detta löstes genom att ge de medverkande lärarna en vecka att färdigställa 

uppsatsen. Arbetssituationen för svensklärarna får dock inte negligeras. Universitetslektorn 

Bengt Brodow menar med hjälp av intervjuer och enkäter att svenskläraren anser att 

svenskdelen av deras ämneskombination oftast tar upp en större del av arbetet som lärare.5 

Det som tar tid för svensklärare är att handskas med efterbehandlingen av texter, vilket just 

bedömning och betygssättning faller in under.6 Med andra ord kan man anta att 

svensklärarprofessionen, precis som de flesta andra språklärare, har mer eller mindre stressiga 

perioder, men arbetsbördan är oftast konstant vilket i denna studie är bra med tanke på 

autenticitetssträvan. 

 

 

                                                            
4 Garme, B. (2002). Språk på väg. Uppsala: Hallgren & Fallgren, S. 20 
5 Brodow, B. (1996). Perspektiv på svenska; del 1 Helheten. Solna: Ekelunds förlag AB, S. 99‐100 
6 Brodow, B. (1996). S. 99 
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Tidigare forskning 
Mångt och mycket har skrivits om rättning och bedömning. Företeelsen att forskare granskar 

texter kan spåras långt tillbaka i historien. Dock kommer forskningsläget att fokusera på den 

mest aktuella forskningen. 

Forskarna Anne Palmér och Eva Östlund-Stjärnegårdh utgår i sin handbok Bedömning av 

elevtext från nationella prov i svenska och svenska som andra språk.7 De två forskarna ger råd 

och stöd till svensklärare i bedömningssituationer. Forskarna gör en helhetsbedömning där 

texten sätts in i den på förväg givna skrivsituationen. Genre och texttyp skall framgå och vara 

tydlig för att bedömningen skall vara fruktbar.8 Helhetsbedömningen vilar på tre 

underrubriker som skall vara klart framställda. De tre rubrikerna som bedömarna har valt att 

lägga extra vikt vid är innehåll och textanvändning, disposition och sammanhang och sist 

språk och stil. Liknande helhetsbedömning använder sig Skolverket sig av vid bedömning av 

nationella prov. 

Palmér och Östlund-Stjärnegårdh menar att innehållet skall anpassas till uppgiften. 

Övergripande resonemang och konkreta exempel skall exempelvis ingå i en diskursiv text.9 

Lärarens främsta uppgift är att ”bedöma i vilken mån innehållet är väl utvecklat, självständigt 

och kritiskt”.10 Disposition och sammanhang menar de två forskarna att läraren måste vara 

uppmärksam och förstå. Läraren måste se sammanhanget i exempelvis ledfamiljer, 

styckeindelning och sammanhangssignaler. Läraren måste med andra ord ha klart för sig hur 

elevens text struktureras upp. En elev som kan skifta genre och stil och ha en klar disposition i 

sitt skrivande har kommit långt i sin skrivutveckling. Eleven bör dock följa praxis och 

skrivregler utan att för den delen döda sitt personliga särpräglade språk. Bedömarens uppgift 

blir att koppla ihop språkriktighet med stilen.11 De medverkande lärarna i detta 

examensarbete kommer alla att bedöma elevuppsatsen och göra en helhetsbedömning där 

innehåll, disposition, språk och stil vägs in och bedöms.12 

Bedömning har av gammal hävd gått hand i hand med rättning. I den ständigt aktuella 

Gymnasistsvenska, av Tor Hultman och Margareta Westman, utreds vilken typ av fel som 

                                                            
7 Palmér, A & Östlund‐Stjärnegårdh, E. (2005). Bedömning av elevtext. Västerås: Natur och kultur. 
8 Palmér, A & Östlund‐Stjärnegårdh, E. (2005). S. 19‐20 
9 Palmér, A & Östlund‐Stjärnegårdh E. (2005). S. 20 
10 Palmér, A & Östlund‐Stjärnegårdh E. (2005). S. 21 
11 Palmér, A & Östlund‐Stjärnegårdh E. (2005). S. 25‐27 
12 Helhetsbedömningen finns beskriven i läraranvisningar som följer med nationella prov. Se: Svenska/Svenska 
som andraspråk B. (HT 2007). Lärarinformation från skolverket. För vidare information kring 
helhetsbedömningen. 
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gymnasister vanligtvis gör i sitt skrivande.13 Trots att verket har några år på nacken visar den 

på ett förtjänstfullt och användbart sätt hur man kan betrakta och kategorisera fel i 

elevuppsatser. 

De två författarna menar att ”fel” bidrar till att göra en text mindre lyckad. Fel hindrar och 

stör den språkliga kommunikationen.14 Till sin hjälp att försöka strukturera upp feltyper har 

de två författarna haft normeringshjälpmedel i form av SAOL, Svenska språknämndens 

skrivregler och grammatiska handböcker av diverse slag, inget som torde vara ovant för 

svensklärare. Hultman och Westman delar in gymnasisters fel i sju felkategorier: 

interpunktionsfel, ortografiska fel, grammatiska fel, lexikonfel, semantiska fel, stilistiska fel 

och funktionella fel. 

Den första av de ovan uppräknade feltyperna är interpunktionsfel. I denna felkategori ingår 

interpunktions- och kommateringsfel. Även fel som användningen av skrivtecken över 

ordnivå som till exempel versaler och gemener. 

De ortografiska felen hamnar i en feltyp som behandlar ords stavning. Slarvfel som skribenten 

gör av bara farten (exempelvis en gamal man) hamnar under kategorin ortografiska fel. 

Likaså bristande kännedom i morfologi och fonologi kan ses som ett ortografiskt fel. Dock 

finns ett dilemma i denna felkategori, vissa former av fel kan vara grammatiska. De 

grammatiska felen kan vara svårare att upptäcka eftersom de kan finnas på flera nivåer: inom 

ordet (tempus), inom frasen (dubbel syftning eller samordningsfel), inom satsen (brott mot 

SVO-regler), inom meningar och mellan meningar (meningsbyggnad och syftningsfel). Ett 

enkelt ortografiskt fel kan vara ett grammatiskt fel. Det gäller således att se till satsens 

konstruktion och elevens skrivförmåga generellt för att försöka utröna vad för slags fel det 

handlar om. 

Lexikonfel är fel som syftar till normbrott gentemot ordvalet eller illa valda uttryck 

(exempelvis om eleven skriver gamlingen Hultman). 

De semantiska felen är oftast fel som syftar till svårbegripliga passager eller obegripliga 

uttryck (exempelvis man lovar varandra ett löfte). Semantiska fel är snarlika de stilistiska 

felen, som i sig är svåra att bedöma. Stilistiska fel är oftast av typen upprepningar och ordval. 

                                                            
13 Hultman, T. & Westman, M. (1977). Gymnasistsvenska. Lund: Liber. 
14 Hultman, T. & Westman, M. (1977). S. 228. Värt att tilläggas är dock att de två författarna menar att man 
snarare skall se förtjänsterna i en text än själva felen. 
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De funktionella felen beror på huruvida skribenten anpassat sin skrivsituation till en 

mottagare. Enligt Hultman och Westman finns dispositionsfel, röriga tankekedjor och 

liknande med i denna felkategori.15 

Hultmans och Westmans felkategorier är en indelning som täcker de flesta typer av fel som 

kan tänkas uppkomma i en elevuppsats. Gymnasistsvenska har några år på nacken och 

behandlar således inte det relativt nyuppkomna problemet med sär- och sammanskrivningar.16 

En av de forskare som tidigt uppmärksammat problemet med särskrivningar är Kent Larsson i 

sin avhandling Skrivförmåga.17 Larsson finner i sitt forskningsmaterial att bland de stavfel 

som elever gör står särskrivningar för en stor andel fel.18 Larsson har enbart fokuserat på rena 

stavfel vilket skulle kunna införlivas med Hultman och Westmans ortografiska fel. Problemet 

är att sär- och sammanskrivningsfel har en djupare problematik eftersom de även kan vara 

lexikonfel, eller till och med grammatiska fel. Sär- och sammanskrivningsfel kommer således 

i detta examensarbete att indelas i en egen kategori; särskrivningar. 

Frågan om lärares yrkesverksamma ålder inverkar på rättning och betygssättning är en 

intressant faktor som bör diskuteras. Frågeställningen har utretts av gymnasieläraren Astrid 

Skarin som i sitt examensarbete från 2003 undersöker huruvida åldern spelar in i 

rättningssammanhang. Skarin behandlar huruvida yrkesverksamma år inom svenskläraryrket 

tenderar att spela roll för vilket betyg läraren ger. Skarin visar på att ålder egentligen inte har 

någon övergripande inverkan på betyget i svenska kursen B, snarare tenderar erfarna lärare att 

rätta mer och framförallt otydligare, i bemärkelse otydliga rättningsmarkörer.19 Åldern på de 

medverkande lärarna kommer dock inte att diskuteras eftersom det är komparationen 

yrkesinriktning gentemot studieförberedande som ligger till grund för detta examensarbete. 

Det är dock intressant att se till Skarins arbete eftersom detta examensarbete använder sig av 

en snarlik metod som Skarin. Att försöka se till lärares rättning som en tendens till något 

större. 

                                                            
15 Hultman, T. & Westman, M. (1977). S. 230 
16 Redan 1991 skriver professor Hultman ett inlägg i tidskriften Språkvård om det annalkande hotet från 
särskrivningar. Se Hallencreutz, K. (2003) Svenska i utveckling. Uppsala: FUMS Rapport nr. 210. S. 7‐9 för en 
sammanställning av den tidigare forskningen kring problemet med särskrivingar.  
17 Larsson, K. (1984). Skrivförmåga. Malmö: Liber. 
18 Larsson, K. (1984). S. 264‐266   
19 Skarin, A. (2003). En elevtext och åtta bedömare. Hur rättar, kommenterar samt betygsätter lärare ett 
nationellt prov i svenska kurs B. Högskolan i Gävle. S. 37‐38 
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Rättning som begrepp och utövning 
Ordet och begreppet rättning innebär en hel del. Vad som menas med rättning måste redas ut 

och förklaras. Med ordet rättning har jag valt att använda mig av professor Ulf Telemans 

definition. Teleman fokuserar främst på normeringen (rättningen) av vad som är fel i en text. 

Teleman menar att det finns tre vanliga betydelser av ordet fel (givetvis kopplat till 

språkbruk). Teleman förklarar 

Om jag kallar en bil för en farkost eller säger boken håller till på bordet så bryter jag mot standarspråkets 

normer (1). I många sammanhang (om än inte i alla) är ett sådant normbrott oändamålsenligt språkbruk (2): 

Lyssnaren begriper inte ens vad jag menar. Däremot bryter jag inte mot religionens eller etikens normer (3) 

(såvida jag inte med ordet vill orättmätigt vilseleda). Om jag skriver en annan djävla förortsmiljö, så bryter 

jag enligt vissa människor mot någon sorts religiös eller moraliska normer.20 

Ur Telemans redogörelse framkommer tre viktiga punkter. Den första är att ett fel kan ses 

som ett brott mot det offentliga språkets normsystem. Det andra är att fel kan klassas som 

oändamålsenligt språkbruk. Den tredje punkten är att fel kan vara omoraliskt språkbruk. Det 

problematiska i ovanförda resonemang är rättningens normerande egenskap och funktion. Fel 

som de rättande lärarna finner i den valda elevuppsatsen betraktas utifrån Telemans första 

distinktion vad fel är. Ett uttryck eller ord är fel om det bryter mot de gängse normerna om 

vad som får skrivas hur och när.21 Fel blir således något relativt som är svårbedömt om 

språknormen inte är fastställd. Därför måste normeraren alltid väga in den effekt som det 

”felande” ordet ger. Teleman menar att ett fel kan vara bättre eller sämre beroende på 

situationen och den tänkta läsaren.22 Det finns således en skillnad i bra – dåligt respektive fel 

– rätt vilket är nödvändigt eftersom språk är ett levande verktyg som är kontextberoende. 

Standarnormen innehåller en variation inom sig vilket kan skapa huvudbry hos normerare. De 

tvister om rätt eller fel som kan uppstå kan ibland inte lösas eftersom standarnormen ännu inte 

kodifierats eller fastställts.23 Den standarnorm som normeringen vilar på i detta 

examensarbete utgår från en elevuppsats och dess syfte, att skriva en artikel som skall kunna 

publiceras i en dagstidning. De medverkande lärarna som skall rätta elevuppsatsen har med 

andra ord fått klara direktiv om vad som är bra respektive dåligt, fel respektive rätt från 

provkonstruktören (Skolverket). Standarnormen utgår således från en skolsituation och utifrån 

de fastställda krav som finns för uppgiften. 

                                                            
20 Teleman, U. (1991). Lära svenska, Om språkbruk och modersmålsundervisning. (Svenska språknämnden). 
Sthlm: Liber. S. 73 
21 Teleman, U. (1991). S. 74 
22 Teleman, U. (1991). S. 74 
23 Teleman, U. (1991). S. 95 
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Nationellt prov i kursen svenska B, HT 2007 som grund 
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ansvara över de nationella proven. Det nationella 

provet i kursen svenska B har varit obligatoriskt sedan höstterminen 2000.24 Provet fyller 

många funktioner. Provresultatet i svenska B skall vara ett hjälpmedel och framförallt ett 

underlag för lärarens bedömning hur väl eleven uppnått de många olika betygskriterier som 

ryms inom kursen för svenska B. Proven är dock inte enbart ett hjälpmedel för läraren. De 

nationella proven har även en central funktion. De syftar till att säkerhetsställa Skolverkets 

krav på en likvärdig skolgång runt om i landet. Varje elev har rätt till att bli likvärdigt bedömd 

oavsett skolform, kommunal- såväl som privatskola.25 

Provet från höstterminen 2007 är uppdelat i två delar och det är enbart den skriftliga delen, B-

delen kallad av Skolverket, som används i detta examensarbete på grund av syftet och 

frågeställningens karaktär. 

Temat för höstterminen 2007 var dröm och verklighet. Den valda elevuppsatsen är en 

tidningsartikel med titeln Drömmen om en bättre värld. Enligt Skolverkets beskrivningar 

uppmanas eleven att skriva en artikel som skall publiceras i en dagstidning.26 Uppgiften 

beskrivs som krävande och med krav på källhänvisning. Vidare skall artikeln utgå från ett tal 

av pastor Martin Luther King, vilket bifogas med uppgiften.27 

Det nationella provet i svenska, kurs B, kommer inte i färdig förpackning till eleverna. Det 

finns en grad av frihet att välja mellan olika ämnen och typer av genrer att skriva i. Att detta 

examensarbete väljer att behandla en tidningsartikel kopplat till normering och bedömning är 

ingen slump. Oftast tar det nationella provet, på ett eller annat sätt, upp tidningsartikeln som 

genre. Det är en mångsidig uppgift som kräver en hel del; mottagaranpassning, språk, stil och 

logisk precision. Detta gör uppgiften till ett bra material som går att använda för vidare 

analyser av elevers skrivande och för all del lärares normering.  

 

 

                                                            
24 Lärarinformation. (HT 2007). S. 1‐2 
25 Lärarinformation. (HT 2007). S. 2 
26 Nationella provet i Svenska/Svenska som andraspråk B. (HT 2007). Bedömningsanvisningar – Dröm och 
verklighet. Skolverket. S. 3 
27 Skolverket. (2007). S. 3 
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Bedömningen av uppgiften Drömmen om en bättre värld delas upp av Skolverket i tre 

betygskriterier, G, VG och MVG, vilket presenteras nedan.28 

Godkänt Väl godkänt Mycket väl godkänt 

Artikeln kan efter viss bearbetning 

publiceras i en dagstidning. 

Artikeln är välskriven och intressant och 

i stort sett färdig för publicering i en 

dagstidning. 

Artikeln är välskriven och engagerande 

och är färdig för publicering i en 

dagstidning  

Eleven redogör för några frågor i Martin 

Luther Kings tal och resonerar i någon 

mån om hur långt visionen har nått idag. 

Elevens redogörelse är informativ och 

resonemanget är fylligt och övertygande. 

Elevens redogörelse är insiktsfull och 

resonemanget är angeläget och anknyter 

till en vidare samhällsdebatt. 

Eleven förklarar vad hon själv anser vara 

viktigast i dagens kamp för en bättre 

värld. 

Elevens förklaring till vad som är 

viktigast är intresseväckande och berikar 

texten. 

Elevens förklaringar är väl genomtänkt 

och visar att eleven har insikt i 

förhållanden inte bara i det egna samhället 

utan också i omvärlden. 

Referat och ev. citat är rättvisande och 

har källhänvisning. 

Referat och ev. citat berikar 

resonemanget, är rättvisande och har 

passande källhänvisningar. 

Referat och ev. citat berikar 

resonemanget, är rättvisande och har 

passande källhänvisningar. 

Texten är sammanhängande och har en 

någorlunda genomtänkt disposition. 

Texten är sammanhängande och 

väldisponerad. 

Texten är sammanhängande och 

väldisponerad. 

Språket är huvudsakligen tydligt om än 

inte helt korrekt.  

Språket är klart, varierat och i stort sett 

korrekt. Stilen är anpassad till situat. 

Språket är stilistiskt säkert och väl 

anpassat till situationen. 

Som synes ovan är betygskriterierna klart utskrivna och uppdelade efter betygsnivå. 

Svenskläraren har alltså en mall från centralt håll att gå efter när bedömningen och rättningen 

skall göras. 

Elevuppsatsen – Drömmen om en bättre värld 
Elevuppsatsen nedan är direkt avskriven från originaluppsatsen med några få undantag. De 

ändringar som har gjorts är för att underlätta för läsaren.29 Det enda som modifierats är att 

siffror har placerats ut i vänstra marginalen för att underlätta läsandet av analysdelen i detta 

examensarbete. 

Drömmen om en bättre värld 

1. Diktaren Bo Hansson skrev orden: det minsta man är skyldig sina drömmar är att tro på dem. Jag skulle vilja säga:             

2. det minsta man är skyldig Martin Luther Kings drömmar är att tro på dem. Jag skulle vilja säga: Det minsta man är           

3.skyldig Martin Luther Kings drömmar är att tro på dem. 

4. ”I have a dream” de kända orden låter självklart bekant. Det är orden som återkommande sägs i Martin Luther Kings          

5. berömda  tal om just, drömmen om en bättre värld.  Det första King tar upp i sitt tal är hur han vet att svårigheter väntar, att 

                                                            
28 Skolverket. (2007). S. 4 
29 Avskrivningen är gjord för att underlätta för läsaren. Observera att de medverkande lärarna som rättat 
uppgiften inte fått ta del av den datorskrivna elevuppsatsen. Lärarna har rättat så autentiskt som möjligt. 
Observera att i originaltexten är alla stycken hybridstycken, det vill säga att det saknar sammanhang och 
koppling. Elevuppsatsen ovan är uppdelad i stycken enbart för att underlätta läsningen och analysen. 
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6. det kan vara en lång och hård väg tills hans drömmar blir sanna. Ändå finns det inget som står i hans drömmars väg, så 

7.länge man tror på dem.  

8. King tar upp hur det är självklart att alla människor har lika värde. Det spelar ingen roll om jag är svensk, amerikan, asiat    

9. eller är från den tropiska djungeln i Afrika, vi är i slutändan alla människor, människor med exakt lika mycket rätt att leva.  

10. I Kings tal tar han också upp hur han vill att hans barn en dag inte ska dömmas efter deras hudfärg. Frågan om rasism är 

11. något vi alltid kommer att ha i samhället. Martin Luther King kämpade för sin åsikt om detta, och med stor framgång.   

12. Medborgarrättrörelsen han var med i hjälpte de mörkhyades ställning i samhället, och vad fick han för det? Han blev     

13. skjuten.  

14. I slutet av sitt tal pålyser King ännu en gång att vart vi kommer ifrån, hur vi ser ut, vilken religion vi tror på inte ska      

15. spela någon roll, då vi alla är lika mycket värda och ska kunna vandra hand i hand. 

16. I dagens kamp för en bättre värld måste man ha just det som Martin Luther King trodde på i bakhuvudet, att alla är lika 

17. mycket värda. Alla kan inte ha lika tro, lika kultur eller lika visioner. 

18. Vem bestämmer att de man själv gör och tror på är det rätta? Vem kan ställa sig upp och påstå att någon annans livstil  

19. är fel? Att sluta dömma folk är något alla människor kan bidra med i kampen för en bättre värld. 

20. Att påstå att någon är mindre värld på grund av att deras hy är mörkare är fel. Vet ens de att mörkhyade har just mörk hy 

21. för att de behöver den för att skydda sig från den varma solen i deras klimat?  De mörkhyades ställning har klart            

22. förbättras under årens gång, men är absolut inte borta ur samhället. Inte heller är fientligheten mot judar helt borta trots 

23.allt som drabbade dom under 2:a världskriget. De flesta människor tänker nog, vad kan jag göra? Hur kan en människa 

24.göra en skillnad? Om man bara tänkte tvärt om, då skulle flera  personer göra stor skillnad. Krig, är det något som alla 

25.borde kämpa mot är det just krig. Det är uppbyggt på hat, hat som växer upp ur fördommar. Krig har blivit en sådan vanlig 

26.sak att man reagerar knappt om man hör på nyheterna att 10 män dött i Irak. 

27. Kriget mellan just USA och Irak tycker nog de flesta är helt absurt. USA hävdar att de gör detta för händelsen den 11 

28.september, medan det är så genomskinligt att de gör det för oljan i Irak och maktens skull. Hur lång världen har kommit i 

29.frågan om krig är svår att svara på. Man tycker att vi borde ha lärt oss efter världskrigen vad ländernas kamp om makt gör 

30. mot världen, och ändå fortsätter denna eviga kamp. Lite framgångar har vi snappat åt oss på vägen, men målet för den 

31.fred många drömmer om är fortfarande långt bort.  

32.Fattigdom är något vi även måste få bort ur samhället. Där är vår kamp i alla fall på väg åt rätt håll. Dagligen skänks 

33.pengar till fattiga länder. Man hjälper de fattiga med att starta företag, som de annars absolut inte skulle ha tillgång till. 

34.Cirka en miljon människor lever som flyktingar i sitt eget land, Darfur. Detta på grund av ett inbördeskrig som aldrig 

35.tycks sluta. 

36. Världen har gjort mycket för att försöka hjälpa till i dessa situationer som sker runt om i världen. Det är lätt att skrika   

37. om att man vill ha en förbättring, men man måste också agera. Med allas hjälp kan kanske världen bli den värld vi          

38. strävar efter. 

39. Kom ihåg, en kan inte göra allt, men alla kan göra mycket! 
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Rättningsmarkeringar gjorda av grupp röd 
I grupp röd ser rättningsmarkeringar ut som följande. Lärare A: 

Rad i 
elevtexten 

  Feltyp  Notering 

5/10  Hur resp. hur  Semantiskt fel  ‐30 

10  I Kings […] han  Grammatiskt fel  ‐ 

10  Dömmas  Ortografiskt fel  ‐ 

18  De  Stilistiskt fel31  ‐ 

19  Döma  Ortografiskt fel  ‐ 

20  Värld  Grammatiskt fel32  ‐ 

20  ens de  Grammatiskt fel  ‐ 

23  dom […] 2:a  Stilistiskt fel  ‐ 

24  Krig,  Interpunktionsfel  ‐ 

25  Växer  Lexikonfel  ‐ 

25  fördommar  Ortografiskt fel  ‐   

 

Lärare A har främst rättat grammatiska och ortografiska fel, vissa stilfel finns även med.  

Lärare B i grupp Röd har rättat enligt följande: 

Rad i 
elevtexten 

  Feltyp  Notering 

10  I Kings […] han  Grammatiskt fel  ‐ 

16  Ha  ‐33  ‐ 

18  De  Stilistiskt fel  ‐ 

19  Döma  Ortografiskt fel  ‐ 

20  ens de  Grammatiskt fel  ‐ 

 

Precis som lärare A har lärare B enbart markerat fel med understrykningar. 

Lärare C har betydligt fler rättningsmarkeringar och synpunkter på texten än sina kollegor. 
                                                            
30 Lärare A har inte använt sig av rättningsmarkeringar utan enbart strukit under det ord eller stycke som har 
normerats. 
31 de kan även vara ett grammatiskt fel men i skolsituationen och för eleven handlar det troligtvis om slarv i 
talspråkliganda. Se Hultman & Westman (1977) S. 235‐240 för utredning av de/det 
32 Eleven verkar ha bristande kännedom i morfologi och fonologi. Normeringen kunde lika gärna vara ett 
ortografiskt fel men fonologin motsäger att det handlar om ett ortografiskt fel. För vidare information kring 
svår bedömda feltyper kommer Hultman och Westman (1977) att stå som norm och rättesnöre. 
33 Normeraren kanske syftar på någon form av kontamination. Uttrycket på rad 16 kan skrivas ”alla kan inte tro 
lika”. Jag finner dock inget fel i elevens uttryck som kan kopplas till någon av de åtta olika feltyperna, därav ser 
jag detta som en felnormering från lärarens sida! 
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Rad i 
elevtexten 

  Feltyp  Notering 

10  I Kings tal tar han  Grammatiskt fel  uttryck 

10  dömmas  Ortografiskt fel  ‐ 

10  Deras  Grammatiskt fel  Pron. 

10  Frågan om rasism  ‐34  ‐ 

11  King kämpade för sin åsikt om detta  ‐  Klargör! 

12  Mörkhyades ställning i samhället,  ‐  Hur? 

14  Pålyser  lexikonfel  Ordv. 

14  Vart  Grammatiskt fel  f. 

16  I dagens kamp […]  Semantiskt fel  // Nytt stycke 

17  Alla kan inte ha lika tro, […] lika, […] lika  Stilistiskt fel  Samma 

18  Vem bestämmer att […]  Semantiskt fel  // Nytt stycke 

18  De  Stilistiskt fel  f. 

18  Livstil  Ortografiskt fel  (v) 

19  Döma  Ortografiskt fel  (v) 

20  Värld  Grammatiskt fel  (v) 

20  ens de  Grammatiskt fel  Vagt. Ordf. 

20  Att påstå att någon […]  Semantiskt fel  // 

22  förbättras  Grammatiskt fel  f. 

22  Borta  ‐  ? 

23  Dom  Stilistiskt fel  dem 

24  göra en skillnad  Lexikonfel  anglicism 

24  tvärt om  Särskrivning  (v) 

24  stor skillnad  Lexikonfel  ‐ 

24  Krig, är det något […] är det just krig.  Semantiskt fel  ? 

25  fördommar  Ortografiskt fel  (v) 

26  reagerar knappt  Grammatiskt fel  ~ 

26  10  Stilistiskt fel  tio 

27  Kriget mellan just […]  Semantiskt fel  // glider från 
ämnet 

28  genomskinligt  Lexikonfel  Ordv. 

28  Irak och (ord saknas) maktens skull  Grammatiskt fel  (ord saknas) 

 
 
 
 

     

                                                            
34 Normeraren har enbart strukit under passagen. Normeringen passar inte in i någon av de olika feltyperna. 
Vid liknande situationer framöver kommer ett ”‐” att fyllas in i kategorin feltyp. 
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Rad i 
elevtexten 

  Feltyp  Notering 

29  Svår  Grammatiskt fel  f. 

32  Fattigdom är något vi[…]  Semantiskt fel  // 

33  Tillgång  Lexikonfel  ordval 

34  land, (ord saknas) Darfur  Grammatiskt fel  (ord saknas) 
Smh? 

36  situationer som sker  Lexikonfel  uttryck 

 

Lärare D är den i grupp röd som har framhävt de positiva delarna i texten snarare än att 

fokusera på de brister och fel som elevtexten kan tänkas ha. Givetvis finns det normeringar 

men dessa syftar snarare till att lyfta fram semantiska och funktionella brister i texten för att 

försöka vägleda eleven framåt i sin skrivutveckling. Lärare D är även den lärare i grupp röd 

som har markerat de funktionella felen. Dessa görs dock i marginalen och med en kommentar 

eller retoriska frågor. 

Rad i 
elevtexten 

  Feltyp  Notering 

1  Diktaren Bo Hansson […] på dem  Semantiskt fel  Källa? Med i 
häftet?35 

8  Har lika värde  ‐  Bra 

9  lika mycket rätt att leva  Lexikon fel  Samma värde 

10  Dömmas  Ortografiskt fel  ‐ 

12/13  Han blev skjuten  Semantiskt fel  ‐36 

14  Pålyser  Lexikonfel  belyser. 

16  ha just det […] trodde på i bakhuvudet  Grammatiskt fel  (flytta om ord) 

17  Alla kan inte ha lika tro, […] lika, […] lika  Stilistiskt fel  samma 

17  eller lika visioner  ‐  Bra! 

18  Påstå att någon annans livstil är fel  Funktionellt fel   Vagt, Vad 
menas? Ex? 

19  dömma  Ortografiskt fel  / 

19  med i kampen för […]  Funktionellt fel  ‐37 

20  värld  Grammatiskt fel  värld 

                                                            
35 I uppgiften skall eleven referera till två verk som finns med i ett häfte som kommer med det nationella 
provet. Detta häfte finns ej med i denna undersökning, därav kommentaren från läraren. 
36 Läraren har här lagt in tre retoriska frågor som lyder ” visst, men vem sköt? Vilka var motståndarna? Vilket 
hot utgjorde King? Detta syftar troligtvis till att hjälpa eleven framåt i sitt skrivande. Läraren försöker lotsa 
eleven fram genom semantiska oklarheter. 
37 Läraren har noterat i marginalen: ”att vara mer tolerant, beror på, vissa saker kan/bör fördömas”. Läraren 
har alltså lagt in egna påståenden och värderingar i elevtexten. 
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Rad i 
elevtexten 

  Feltyp  Notering 

20  ens de  Grammatiskt fel  (flytta om ord) 

24  Krig  Semantiskt fel  Ringat in Krig 

28  i Irak och maktens skull  ‐  .38 

29  makt  ‐  inringat 

31  drömmer om är fortfarande långt bort.  ‐  bra 

33  tillgång till  Lexikonfel  möjlighet till39 

37/38  Det är lätt […] värld vi strävar efter.  ‐  bra! 

 

Lärare D har många rättningsmarkeringar som inte är uppenbara fel. Dessa ”feltyper” är 

svårbedömda och faller ibland utanför den uppställda metoden. De noteringar som har stått i 

marginalen är intressanta eftersom det visar på vad läraren är ute efter. Lärare D har, som 

nämnts ovan, varit den ende i grupp röd som försökt lyfta fram elevens text med positiva 

markeringar och kommentarer. Detta är en intressant iakttagelse eftersom det kan liknas med 

vad Hultman och Westman skriver när de menar att det huvudsakligen är felen som markeras 

och inte förtjänsterna.40 Lärare D är mycket noga med att påpeka elevtextens förtjänster 

snarare än brister. Kanske har detta att göra med synen på rättning som ett hjälpmedel i 

skrivutvecklingen eller så har kanske uppgiftens karaktär påverkat de andra lärarna som 

enbart markerat felen och inte förtjänsterna. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
38 Läraren har noterat i marginalen: ”dvs. inte bara pga. hat!” detta skulle kunna klassas som ett funktionellt fel, 
jag väljer dock att klassa det som att läraren enbart vill visa på att det finns andra sätt att tänka på. 
39 Läraren har dessutom markerat att övergången saknas. Det skulle kunna klassas som ett funktionellt fel men 
eftersom det primära i meningen är uttrycket och måhända det konstinga ordvalet som eleven gjort 
klassificeras detta som ett lexikonfel. 
40 Hultman, T. & Westman, M. (1977). S. 227 
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Sammanställning av grupp röd 
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Det är de grammatiska felen som dominerar nedslaget i normeringen. Av sammanlagt 

femtiosju nedslag av grupp röd är hela arton av dessa normeringar grammatiska fel. Tätt följt 

finns lexikonfel och ortografiska fel med elva respektive tio noteringar från lärarna. 

Den enda av lärarna i grupp röd som markerat hybridstycken och bristfällig styckeindelning 

är lärare C. Styckeindelningsfel och hybridstycken har jag valt att klassa som semantiska fel. 

Detta går att diskutera eftersom styckeindelning vid en första anblick torde vara ett 

funktionellt fel. Detta är det om man enbart ser till textens yta och struktur. Forskaren 

Catharina Nyström har forskat mycket kring styckeindelning och textbindning. Nyström ser 

på stycken som en vidare enhet snarare än ett stilistiskt, grafiskt hjälpmedel. Nyström menar 

att stycket har en funktion att försöka föra samman textmassan, att hjälpa läsaren att se 

sammanhanget.41 I Hultman och Westmans redogörelse för felkategorier går det att tolka 

hybridstycken och bristande styckeindelning som ett funktionellt fel. De menar att en 

bristande disposition är ett funktionellt fel.42 Hultman och Westmans synsätt menar jag är att 

enbart se styckeindelningen som en grafisk enhet och bortse från dess logiska textbindande 

funktion, varför jag har valt att klassa hybridstycken som ett semantiskt fel likt Nyström gör. 

 

 

 

 

 

                                                            
41 Nyström, C. (2001). Hur hänger det ihop? En bok om textbindning. Uppsala: Hallgren & Fallgren. S. 123‐124 
42 Hultman, T. & Westman, M. (1977), S. 230 
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Rättningsmarkeringar gjorda av grupp blå 
I grupp blå ser rättningsmarkeringarna ut som följande. Lärare 1: 

Rad i 
elevtexten 

  Feltyp  Notering 

2  det minsta man är […].  Funktionellt fel  ”citat”?43 

4  ”I have a dream”  Semantiskt fel  (flytta text) 

6  hans  Grammatiskt fel  ‐ 

7  man  Semantiskt fel  syftning 

8  King tar upp hur  Semantiskt fel  (flytta text) 

10  I Kings tal tar  Semantiskt fel  (flytta text) 

10  deras  Grammatiskt fel  syftning 

14  vart  Grammatiskt fel  (v) 

17  Alla kan inte ha lika tro, […] lika, […] lika  Stilistiskt fel  ordval, samma 

18  de  Stilistiskt fel  (v) 

19  Att sluta döma […] bättre värld.  Semantiskt fel  (ordföljd)/(flytt
a om text) 

20  värld  Grammatiskt fel  (v) 

20  ens de  Grammatiskt fel  vilka? 

21  deras  Semantiskt fel  syftning 

22  borta ur  Stilistiskt fel  ? 

23  dom  Stilistiskt fel  talspråk 

24  göra en skillnad  Lexikonfel  (v) 

24  Krig,  Semantiskt fel  // Nytt stycke44 

26  reagerar knappt  Grammatiskt fel  ordföljd 

26  10  Stilistiskt fel  siffror 

32  Fattigdom är något vi[…]  Semantiskt fel  //nytt stycke 

33  tillgång  Lexikonfel  ? 

36  Världen har gjort mycket […]  Semantiskt fel  Nytt stycke 

39  mycket!  Stilistiskt fel  (något) 

 

Lärare två i grupp blå är den enda läraren som inte markerat några som helst 

normeringsmarkeringar. Läraren har enbart gjort ett samlat omdöme med en liten kommentar 

                                                            
43 Lärare D normerar på ett liknande sätt som lärare 1 vid första raden i elevtexten. Det verkar som om att 
lärare 1 eftersöker en källa till det som eleven skrivit. dock Normeraren har enbart noterat i marginalen ”citat”, 
därav skall detta ses som ett funktionellt fel snarare än ett semantiskt fel. 
44 Styckeindelningsfel väljer jag att klassificera som semantiska fel. Den ologiska textmassan stödjer argumentet 
att sätta hybridstycken under de semantiska felen. De skulle kunna klassas som funktionella fel med tanke på 
den röriga dispositionen, dock väger det semantiska betydelsesammanhanget mer. 
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kring betygssättningen. Detta är ett resultat i sig. Lärare två har troligtvis fokuserat på 

helhetsbedömningen av elevuppsatsen. Det kan vara en fara i att inte markera de fel som 

eleven gör eftersom analysen av just felen kan gå förlorad. En helhetsbedömning utan 

normeringsmarkeringar är dock inget fel eftersom det inte krävs från centralt håll (Skolverket) 

att normeringsnedslag skall göras i elevernas alster. Troligtvis går förklaring till att det saknas 

normeringstecken i uppgiftens karaktär. Det kanske finns ett forskartekniskt problem 

Lärare tre har normerat med rättningsmarkeringar dock inte de av gammal hävd utan snarare 

kryss (x) över ortografiska missar och ord som exempelvis; nytt stycke och citattecken! 

Rad i 
elevtexten 

  Feltyp  Notering 

2  det minsta man är […].  Funktionellt fel  citattecken! 

8  King tar upp hur  Semantiskt fel  Nytt stycke 

10  I Kings tal tar  Semantiskt fel  /nytt stycke 

10  dömmas  Ortografiskt fel  ‐ 

10  Frågan om rasism […]  Semantiskt fel  Nytt stycke 

14  pålyser  lexikonfel  ‐ 

16  I dagens kamp […]  Semantiskt fel  Nytt stycke 

19  dömma  Ortografiskt fel  x 

20  Att påstå att någon […]  Semantiskt fel  Nytt stycke 

24  Krig,  Semantiskt fel  Nytt stycke 

25  Krig,  Semantiskt fel  ?45 

25  fördommar  Ortografiskt fel  x 

27  Kriget mellan just […]  Semantiskt fel  Nytt stycke 

32  Fattigdom är något vi[…]  Semantiskt fel  Nytt stycke 

36  Världen har gjort mycket […]  Semantiskt fel  Nytt stycke 

 

 

 

 

 

 
                                                            
45 Lärare tre verkar inte förstå passagen kring krig som eleven skriver om. Normeringen får tolkas som 
bristande logisk precision från elevens sida, alltså ett semantiskt fel.  
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Lärare fyra i grupp blå har använt sig av röd penna och verkligen markerat de fel som denne 

har funnit. Understrykningar, överstrykningar och en del egenhändigt komponerade figurer 

finns med som rättningsmarkörer. 

Rad i 
elevtexten 

  Feltyp  Notering 

4  ”I have a dream”  Semantiskt fel  // 

6  i hans drömmars […]  Semantiskt fel  ‐ 

8  King tar upp hur  Semantiskt fel  // 

9  Afrika,  vi är  Semantiskt fel  Sr 

10  I Kings tal tar  Semantiskt fel  // 

10  dömmas  Ortografiskt fel  (v) 

11  detta,  Ortografiskt fel  ,46 

12  Medborgarrättrörelsen  Grammatiskt fel  ‐ 

12  hjälpte  Lexikonfel  ordv. 

14  I slutet av […]  Semantiskt fel  // 

18  Vem bestämmer att […]  Semantiskt fel  // 

18  livstil  Ortografiskt fel  (v) 

19  dömma  Ortografiskt fel  (v) 

20  de  Stilistiskt fel  ‐ 

20  värld  Grammatiskt fel  (v) 

22  förbättra(t)s  Grammatiskt fel  t 

22  inte borta ur  lexikonfel  ordv 

25  fördommar  Ortografiskt fel  (v) 

26  reagerar knappt  Grammatiskt fel   ordf. 

27  Kriget mellan just […]  Semantiskt fel  // 

28  och maktens skull.  Grammatiska fel  (ord saknas) 

29  svår  Grammatiskt fel  (t) 

33  Fattigdom är något vi[…]  Semantiskt fel  // 

32  få bort ur samhället […]  Grammatiska fel  mb. 

36  Världen har gjort mycket […]  Semantiska fel  // 

 

 

 

                                                            
46 Normeraren har satt ut ett kommateringstecken precis efter eleven. Detta ser ut som ett fel från lärarens 
sida, måhända har läraren inte noterat att eleven har satt ut ett komma. Ett fel från normerarens sida. 
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Sammanställning av grupp röd och grupp blå 

 

Den stora skillnaden de två grupperna emellan är fokuseringen på de semantiska felen. Det är 

Det finns ytterligare en dimension att väga in i varför det skiljer sig så markant bland de 
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tydligt att de lärare som undervisar på det studieinriktade programmet har markerat och 

normerat uppenbara såväl som svåravvägda hybridstycken. Lärarna i grupp blå har måhända 

vägt in syftet med Drömmen om en bättre värld. Syftet att försöka kommunicera med en 

uttalad kommunikativ mottagare. Enligt forskaren Catharina Nyström skiljer sig det nationella 

provet sig från övrigt skolskrivande då det förväntas av eleven att hon har en presumtiv 

mottagare med i sitt skrivande. Tidningsskrivandet, enl. Nyström, är oftast en ren skolgenre 

som skall uppfattas som en träning i den demokratiska processen.47 Detta är troligtvis en 

orsak till varför grupp blå har slagit ner på de semantiska felen. En faktisk mottagare som en 

”tidning” kräver ett varierat och framförallt korrekt språk. Uppgiftens karaktär har troligtvis 

varit ledstjärna i normeringen.   

semantiska felen från de två grupperna av lärare. Forskaren Anna-Malin Karlsson har försökt 

reda ut huruvida den kommunikativa handlingen spelar roll i elevers skrivsituation. Karlsson 

menar att skoltexter hamnar i en kategori, där bedömning och imitation ingår (att försöka 

förstå lärarens intentioner och uppgift). Medan det verkliga skrivandet, författandet av en text 
 

47 Nyström, C. (2000). Gymnasisters skrivande. (Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet). 
Uppsala. S. 232 
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till en tidning (utanför skolsituationen) skiljer sig markant från varandra.48 Karlsson använder 

sig av semiosfärer för att belysa skillnaden mellan skolsituationen och, i hennes exempel, 

insändarskrivandet. Semiosfärer byggs upp av olika textnormer, kulturer och regler för olika 

texttyper där skolskrivandet är en texttyp eller semiosfär. I skolskrivandet menar Karlsson att 

det finns flera textnormer som konkurrerar med varandra, eleven måste veta vad läraren 

fokuserar på och vilka förväntningar läraren har på eleven. Eleven måste även försöka 

efterlikna en så autentiskt skrivsituation som möjligt som sträcker sig utanför skolan genom 

att bortse från lärarens krav och bedömning.49 Det finns ett moment tjugotvå över det hela 

som eleven måste lära sig behärska för att kunna uppnå ett bra betyg. 

Karlssons teori går att anamma på normeringsmaterialet ovan. Lärarna i grupp blå kan ha 

eringen ovan går det att urskilja Hultman och Westmans 

fel som lärarna funnit. Det är enbart lärare 

Om detta går det enbart att spekulera i eftersom urvalet inte är av den mängd som krävs för att 
                                                           

andra textnormer eller semiosfärer än lärarna i grupp röd. Skoltexten som eleven skrivit har 

kanske förväntats vara en reell tidningsartikel. Troligtvis skulle detta vara ett generellt 

problem bland de nationella proven och dess olika genrer enligt Karlsson. Nationella prov 

skall försöka eftersträva verkligheten så mycket som möjligt trots att det hela tiden handlar 

om en skolsituation där skolskrivande ingår. Det handlar således inte enbart om 

styckeindelningsproblematik. Normeringen av hybridstycken ligger troligtvis på en 

funktionell nivå. Lärarna i grupp blå har troligtvis enbart noterat att det finns hybridstycken 

som stör det grafiska innehållet för en tidningsartikel och inte de semantiska missarna som 

eleven gjort i texten. 

I resultatet från norm

forskningsresultat från 1977, dock med ett undantag. Den stora majoriteten av semantiska fel 

beror säkerligen på själva urvalet av elevtext. Att enbart ha en uppsats som underlag gör att 

resultatet inte kan klassas som tillförlitligt i någon större omfattning. För en säkrare analys 

och framförallt forskningsmässigt måste fler elevuppsatser införlivas i undersökningens för att 

resultatet skulle klassas som tillförlitligt. 

Anmärkningsvärt är det låga antalet interpunktions

A i grupp röd som slagit ner på kommateringen på ett ställe i elevuppsatsen. Westman och 

Hultman menar att gymnasister som grupp inte skaffat sig en regelrätt interpunktionsteknik.50 

 
48 Karlsson, A‐M. (1997) Textnormer I och utanför skolan – att skriva insändare på riktigt och på låtsas. 

und 

977). S. 233 

(Svenskans beskrivning. 22, Förhandlingar vid Tjugoandra sammankomsten för svenskans beskrivning, L
den 18‐19 oktober 1996) Lund: Lund University press. S. 174‐175 
49 Karlsson, A‐M. (1997). S. 175 
50 Hultman, T. & Westman, M. (1
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fastställa hypotesen som Hultman och Westman lägger fram. Intressant är dock att 

elevuppsatsen ovan är i stort sett i avsaknad av interpunktionsfel. 

De ortografiska felen som markerats är förhållandevis få. Vad det beror på att vissa lärare 

missat uppenbara felstavade ord som exempelvis fördommar eller livstil går att spekulera i. 

                                                           

Kanske har det att göra med tidsåtgången de olika lärarna har lagt ner på uppsatsen? 

Forskningen visar sedan tidigare att gymnasister har svårt med dubbel- och enkelskrivning av 

ord. Toleransen av klassiska stavfel tenderar att vara mycket liten. Vissa forskare menar att 

det är ett svårt socialt handikapp att gå ut gymnasieskolan utan regelrätt stavningslära.51 Det 

ter sig underligt att toleransen mot ortografiska fel är hög i detta rättningsmaterial. Vissa 

medverkande lärare har inte påpekat eller markerat stavfel. Detta kan vara en fara i sig 

eftersom skolsvenskan syftar till att lära eleverna ett normspråk. Utan den konstruktiva 

kritiken som rättning skall syfta till att vara faller konceptet att lära sig något av sina fel.  

En orsak som spelar en väsentlig roll när det kommer till normeringen och 

uppmärksammandet av uppenbara fel såsom de ovan är helhetsbedömningen av nationella 

prov. Det sägs inte rakt ut vad som är ett bra respektive dåligt språk i betygskriterierna, enbart 

att det är ”fungerande” efter viss bearbetning. Således kan de ortografiska missarna såsom 

fördommar och dömma undgå att normeras eftersom det är helhetsbedömningen som läraren 

skall fokusera på. Helhetsbedömningsteorin som Östlund-Stjärnegårdh lägger fram verkar 

stämma överrens med de medverkande lärarnas bedömning. Alla har de på något sätt gjort en 

helhetsbedömning med kommentarer där betyget som de givit uppsatsen finns med och 

förklaras. Alla lärare har på ett eller annat sätt normerat och uppfattat texten olika därav finns 

förklaringen i att vissa av lärarna har glömt att normera ordet fördommar. 

Att förstå vilka fel man som skribent gör kräver självinsikt och självkritik. Men det kräver 

också att normeraren markerar felen. De normeringar som gjorts i uppsatsen är en blandning 

utan dess like. Oftast är det egenhändigt komponerade pilar, understrykningar, ord och 

förklaringar som står i marginalen. Detta kräver att eleven känner sin lärare eller att läraren 

förklarar vad denne menar med just sina rättningsmarkeringar. Många av lärarna har använt 

sig av uttrycket ordv. när de normerat ett lexikonfel, vilket stämmer överens med de 

vedertagna normeringstecken och uttryck som finns i läroboken Nya svenska språket.52 

Likaså har de flesta använt sig av symbolen // när de markerat hybridstycken. Det är väl också 
 

51 Hultman, T. & Westman, M. (1977). S. 238 
direkt avskrivna från Lundahl, B. & Sjöstedt, B. (2006). Nya 
6  

52 Alla rättningsmarkeringar bygger på och är 
svenska språket. Lund: Studentlitteratur. S. 11
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de enda rättningsmarkeringarna som finns som stämmer överens med de vedertagna 

symbolerna för normering. Det finns dock en lärare, Lärare C i grupp röd som använder sig av 

klara rättningssymboler. Läraren har exempelvis använt sig av tecknet f. (formfel) vid vissa 

grammatiska fel.  

Avsaknaden av de vedertagna rättningssymbolerna är intressant och det kan spekuleras 

mycket i varför de inte används. Kanske beror det på uppgiftens karaktär, ett nationellt prov 

orin.54 Lärare två i grupp blå går motströms gentemot 

ll trots har de fler normeringar än grupp röd. 

där mycket skall bedömas?  Kanske beror det på helhetsbedömningen? Det kanske beror på 

faktorer som ligger utanför uppgiftens syfte och metod? En sådan faktor som jag tror spelar 

roll är åldern på de medverkande lärarna. Det kan vara en generationsfråga att använda sig av 

de rätta rättningsmarkeringarna.53  

En stor och avvikande trend jämfört med liknande forskningsresultat är att de grammatiska 

felen inte intar den största felkateg

undersökningen från 1977 och har inte markerat några som helst grammatiska fel. Det är 

ortografiska och semantiska fel som läraren främst normerat. Lärare två verkar har gjort en 

översiktsläsning av elevtexten och rättat de fel som varit uppenbara såsom hybridstycken och 

klara slarvfel ortografiskt. Att grammatiska fel utelämnats är inte svårt att förstå. Denna 

kategori kräver en diger kunskap eftersom grammatiska fel kan finnas på flera olika ställen i 

en text. I frasen, i satsen, i ordet och i formen är bara några exempel på var man kan finna 

grammatiska fel. 

En av de mer anmärkningsvärda skillnaderna är det faktum att grupp blå enbart haft tre lärare 

som normerat uppsatsens innehåll och detta ti

Lärare två i grupp blå har som bekant inte markerat några som helst ”fel” utan enbart skrivit 

en kommentar kring att det finns vissa formfel i uppsatsen. Skillnaden i antalet 

normeringsnedslag tror jag har att göra med de olika undervisningskulturerna som finns. 

Enligt forskaren Solveig Hammarbäck finns det en skillnad mellan elevers skrivande på 

yrkesinriktade program och studieinriktade program. Hammarbäck hänvisar till etnologiska 

studier när hon menar att en negativ inställningen till skrivarbete finns nedärvt i själva 

yrkesprogrammet. Det finns en skillnad i göra-kultur, som de yrkesinriktade programmen 

                                                            
53 Teleman, U. (1991). S. 77 menar att vissa normeringstecken är konstanta medan andra är helt godtyckliga 
och ologiska, vilket går att instämma med tanke på ovan normerade uppsats. 
54  Se exempelvis Hultman, T. & Westman, M. (1977). S. 239 
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anses stå för gentemot de studieinriktades tala-kultur.55 Denna göra-kultur är oftast ytterst 

resultatinriktad där produktivitet och att åstadkomma något är viktigt. Hand i hand med göra-

kulturen följer en social bakgrund från de lägre samhällsklasserna.56 Om detta vägs in i 

analysen av det ojämna normeringsnedslaget visar det att en text bedöms hårdare på ett 

studieinriktat program gentemot ett yrkesförberedande program. Kulturen från de olika 

programmen har smittat av sig på normerarna. De lärare i grupp röd som läst texten har i sin 

roll som lärare på ett yrkesinriktat program uppfattat texten som en text skriven av en elev 

från sina respektive klasser där göra-kulturen ligger till grund synen på skrivarbete. Lärarna i 

grupp blå har bedömt elevtexten utifrån en tala-kultur där eleverna använder språket som ett 

viktigt hjälpmedel, i vardagen och i skolan. Att undervisningskultur kan ha en bidragande 

orsak till normeringsnedslag är inte häpnadsväckande utan snarare intressant. 

Till syvende och sist handlar det om att läraren måste vägleda eleverna till att bli bättre 

Det slutgiltiga betyget 
ring normeringen var varierande så är betygsättningen av elevtexten 

central rättning av nationella prov i svenska är nödvändig är 

                                                           

skribenter oavsett undervisningskultur eller tradition. Att vissa elever kommit längre i sitt 

skrivande är naturligt eftersom vi lever i en värld där skillnader finns inom skolan och 

utanför. Det är alltså normväktaren och undervisningsklimatet som styr normeringen. 

Om samstämmigheten k

desto mer samstämmig. Lärarna i grupp röd är konsekventa och har alla valt att sätta betyget 

G. Det är enbart i grupp blå som det finns en skillnad i betygssättningen. Lärare två har valt 

att sätta G+ (VG-) som betyg. Minns att det var enbart lärare två från grupp blå som icke 

använt sig av rättningsmarkeringar eller ens normerat något i uppsatsen. 

Samstämmigheten kring betyg är kanske inte så chockerande med tanke på de olika 

betygskriterier och lärarinformation som medföljer de nationella proven. Samstämmigheten 

visar på en väl avvägd och relativ korrekt normering de olika undervisningskulturerna 

emellan. 

I Skolverkets utredning huruvida 

det kostnaderna som står i fokus snarare än vinsterna för eleverna och lärare. Det konstateras 

dock att svenskämnet är svårt att bedöma med tanke på uppgifternas karaktär.57 Chockerande 

 
55 Hammarbäck, S. (1989). Skrivutveckling – hinder och möjligheter på gymnasieskolans yrkesinriktade linjer. I 

kationer?id=1789 (information inhämtad den 09.11.2009 kl. 12.20) 

Sandqvist, C. & Teleman, U (red.), Språkutveckling under skoltiden. Lund: Studentlitteratur. S. 145‐147 
56 Hammarbäck, S. (1989). S. 147 
57 http://www.skolverket.se/publi
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är att det enbart är ca trettiofem procent av Skolverkets undersökta material som fått lika 

betyg i deras centralrättningsundersökning. Det är enbart betyget som Skolverket har valt att 

bedöma och ta med i sin undersökning. Detta är intressant eftersom de olika många 

rättningsmarkeringar i denna undersökning inte verkar ha någon betydelse för slutbetyget för 

Drömmen om en bättre värld. Det torde således vara intressant att sätta in denna 

undersökning i ett större perspektiv för att utreda huruvida betyget skulle variera. 

Slutsats 
rsöka besvara frågeställningen som inledde detta examensarbete krävs ingen större 

 och grammatik 

blå som satt ett annorlunda betyg (G+) än sina 

 De lärare 

normeringsnedslag gentemot grupp blå som funnit 64 nedslag i elevuppsatsen. Det finns en 

För att fö

utläggning. De två olika grupper av lärare har alla rättat en och samma elevuppsats. Den stora 

skillnaden beträffande normering de två grupperna är vad de valt att fokusera på. Grupp blå 

har slagit ner på det semantiska innehållet och mottagarvänligheten. Bedömningen av 

elevuppsatsen Drömmen om en bättre värld har utgått från syftet att skriva en tidningsartikel 

till en tidningsredaktion. Rättningsmarkeringarna från grupp blå har varit av karaktären att de 

ämnar vägleda och hjälpa eleven att se helheten i sitt skrivande. Normeringen syftade till att 

försöka skapa en så verklighetstrogen tidningsartikel som möjligt. Bortsett från uppgiftens 

syfte och mottagare har en helhetsbedömning gjorts som vilat på Skolverkets instruktioner där 

betyget godkänt varit den gemensamma nämnaren. 

Om grupp blå fokuserat på mottagaren har grupp röd har fokuserat på form

och kanske inte slagit ner på det semantiska planet alltför mycket. De normeringar som gjorts 

skiljer sig från grupp blå i det att fokus ligger på språket i uppsatsen. Bedömningen av 

elevuppsatsen har vilat på Skolverkets bedömningsanvisningar och ingen lärare har tagit sig 

an någon egen subjektiv bedömningsaspekt (förutom vissa normeringar). Betygssättningen i 

grupp röd har precis som grupp blå varit väldigt konsekvent. Betyget godkänt är det enda 

existerande betyget. 

Det finns enbart en lärare, lärare två i grupp 

kollegor i de olika grupperna. Samstämmigheten kring betyg går säkerligen att spåra till 

helhetsbedömningen av nationella prov där syfte och måluppfyllelse är prioriterat. 

Det existerar således en skillnad i rättningen mellan lärarna samt de båda grupperna.

som undervisar på det samhällsvetenskapliga programmet tenderar att slå ner hårdare på felen 

än de lärare som undervisar på de yrkesinriktade programmen. Grupp röd har totalt 57 
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klar skillnad och den besår i mottagarperspektivet där lärarna i grupp blå anmärkt på syftet 

och mottagaranpassningen. 

Sammanfattning 
Det här examensarbetet försöker svara på huruvida det existerar någon skillnad i lärares 

ning av en och samma elevuppsats. Metoden som är vägledande genom 

atsen betyget G. Detta 

 

 

 

rättning och bedöm

uppsatsen fokuserar på att försöka utröna vad för slags fel de medverkande lärarna fokuserar 

på. De lärare som medverkar i undersökningen har delats in i två grupper. Den ena gruppen, 

grupp röd, består av lärare som undervisar på yrkesinriktade program jämte den andra 

gruppen, grupp blå, som består av lärare som undervisar på studieinriktade program. Alla 

medverkande lärare är vana lärare som har svenskämnet i sin ämneskombination. 

Lärarna har fått rätta en uppsats, Drömmen om en bättre värld. Elevuppsatsen är en uppgift 

som återfinns i det nationella provet från höstterminen 2007. Inga ändringar har gjorts i 

uppsatsen för att försöka skapa en så autentisk rättningssituation som möjligt för lärarna.  

De normeringarna som lärarna gjort har delats in i sju olika kategorier av feltyper för att få 

fram någon slags tendens. Skillnaden i normeringen de två grupperna är främst vad de 

medverkande lärarna väljer att normera och slå ned på. I grupp röd ligger fokus på grammatik 

och form medan grupp blå finner många semantiska fel. Skillnaden förklaras med hjälp av 

den rådande kulturen som finns på de olika programmen. Lärarna i grupp blå förväntar sig ett 

resultat utifrån vad man kan förvänta från elever på ett studieförberedande program, precis 

som lärare från grupp röd har förväntningar på sina elever. 

Skillnaden i betyg som de medverkande lärarna har gett elevuppsatsen Drömmen om en bättre 

värld är minimal. Alla förutom en lärare i grupp blå har valt att ge upps

förklaras med hjälp av en helhetsbedömning som ligger till grund för bedömning av nationella 

prov. Detta visar att nedslagen som de olika lärarna gjort inte är så viktiga för betyget. 
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