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Sammandrag 

Syftet med den här studien är att undersöka om det går att kombinera genrepedagogik 

och bedömningsmatriser och vilka för- och nackdelar det kan innebära för dels 

pedagogen, dels eleverna. Uppsatsen innehåller en sammanfattning av aktuell forskning 

på området. I studien presenteras en beskrivning av arbetet med cirkelmodellen kring 

den argumenterande genren parallellt med införandet av en bedömningsmatris i en 

grupp vuxenstuderande. Dessutom genomfördes en enkät med elevgruppen för att ta 

reda på deras åsikter om arbetet. Resultatet av den presenteras i studien.  

   Undersökningens resultat visar att bedömningsmatriser och genrepedagogik är en 

gynnsam kombination, framförallt för pedagogen. Det är en bra grund för en 

systematisk och likvärdig bedömning av en grupps egenproducerade texter men även ett 

bra underlag för ett lärande samtal mellan pedagog och inlärare. Elevernas nytta av 

kombinationen blir större om matrisens innehåll är formulerat på en lämplig språklig 

nivå.  
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1  Inledning 

Jag är mycket intresserad av genrepedagogik och arbetet med cirkelmodellen. Under ett 

par års tid har jag prövat mig fram i arbetet med cirkelmodellen men inte inom 

svenskämnet utan framförallt inom engelskundervisning. Innevarande år undervisar jag 

i en kurs i svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildningen där jag, i 

slutet av terminen, ska sätta betyg. Följaktligen blir min bedömning av elevernas 

prestationer viktig på flera sätt, dels för deras språkutveckling och dels för deras 

fortsatta studier vilket kräver en formativ bedömning. I den litteratur jag läst finns inte 

mycket skrivet om hur bedömningen av texter ska gå till. I sökandet efter en lämplig 

modell fann jag det intressant att försöka formulera och använda matriser för min 

bedömning av elevtexter. 

1.1  Syfte  

Cirkelmodellen och genrepedagogiken är inget som ifrågasätts. Metoden är vedertagen 

och beprövad. Användandet av matriser är också en vedertagen metod för bedömning 

och tillämpas exempelvis vid bedömning av nationella prov. Jag vill undersöka om 

matriser är användbara i arbetet med texter enligt genrepedagogiken. Genom att försöka 

utforma en matris utifrån en viss genre och använda den vid bedömningen av elevernas 

texter vill jag se om det är möjligt att kombinera dessa metoder.  

   Grundtanken med att försöka kombinera genrepedagogiken med bedömningsmatriser 

skulle vara att underlätta vid bedömningen av texter under terminen. Önskvärt vore 

även att det skulle kunna vara till gagn för eleverna att, redan under den pågående 

skrivprocessen, känna till vad som kommer att bedömas och hur. Därmed skulle de ges 

en större möjlighet att påverka sina betyg redan vid textproduktionen.   

1.2  Frågeställningar 

En farhåga inför denna undersökning är att kombinationen av genrepedagogik och 

bedömningsmatriser blir en extra pålaga och inget som underlättar arbetet för varken 

eleverna eller läraren. Därför vill jag fördjupa mig i problemet dels ur min egen 

synvinkel men även ur min elevgrupps perspektiv. De frågeställningar jag vill 

undersöka är således:  

 Kan man bedöma en text ur ett genreperspektiv med hjälp av en matris? 

 Skulle bedömningsmatriser i ett genrepedagogiskt arbete hjälpa eller stjälpa? 
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2  Teoretiska perspektiv 

2.1  Genrepedagogikens bakgrund 

Genrepedagogiken växte fram i Australien i slutet på 1980-talet som en reaktion på 

uteblivna resultat bland stora elevgrupper under den rådande processorienterade 

skrivpedagogiken. Rothery och Martin utvecklade genrepedagogiken som bygger på tre 

komponenter, deras egen cirkelmodell för undervisning och lärande, Hallidays 

språkteori, systemisk-funktionell lingvistik (SFL) samt Vygotskys sociokulturella 

kunskapssyn (Johansson 2009 s. 33). Det handlar främst om relationen mellan språk och 

text i kontext (Hedeboe & Polias 2008 s. 11).  

2.1.1  Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) 

Hallidays grammatik skiljer sig från den traditionella genom att den utgår från språket 

som ett meningsskapande verktyg. Han försöker förklara vilken funktion delarna i 

språket har för att bära fram budskapet. Halliday menar att språket skiljer sig beroende 

på kulturkontexten och situatonskontexten (Gibbons 2006 s. 18).  

Inom SFL talar man om det som sker i texten som processer. I skolsammanhang delas 

dessa in i fyra grupper, aktionsprocesser, mentala, verbala eller relationella processer 

(Johansson 2009 s. 38). När man talar om deltagare avser man vem eller vad som deltar 

i processerna. Omständigheter används som uttryck för de ord som avser när, var eller 

på vilket sätt processerna har ägt rum. Begreppsanvändningen utgår alltså från de 

språkliga delarnas olika funktioner i satserna (Hedeboe & Polias 2008 s. 88–89). 

2.1.2  Vygotskys teorier 

Den genrepedagogiska kunskapssynen bygger på Vygotskys tankar om att lärande sker i 

ett sammanhang. I lärandet ingår både sociala och kognitiva processer. Tänkande, 

handlande och andra processer utgör en helhet (Vygotsky 1981; i Claesson 2002 s. 29).  

   Han utvecklade även teorin om att inlärning sker bäst i den närmaste 

utvecklingszonen, den proximala. Den beskrivs som luckan mellan den utveckling ett 

barn har uppnått och den potentiella utveckling som kan uppnås med hjälp och stöd, 

scaffolding eller stöttning. Zonen kan ses som den möjlighet till lärande som skapas i 

och genom de aktiviteter elever och lärare tillsammans deltar i (Hedeboe & Polias 2008 

s. 15–16). 
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2.1.3  Cirkelmodellen 

Genrepedagogiken handlar om hur man använder språket i olika sociala sammanhang. 

Man menar att den sociala kontexten är avgörande för hur man använder språket. 

Texten, muntlig eller skriftlig, varierar språkligt beroende på dess syfte och 

sammanhang. Avgörande faktorer är alltså; syftet, vem man kommunicerar med och i 

vilken situation kommunikationen sker. Skolans skriftspråkliga basgenrer har 

definierats som berättelser, återberättelser, beskrivningar, instruktioner, 

ställningstaganden och förklaringar. Varje genre innehåller vissa typiska drag som man 

genom explicit undervisning kan bli medveten om och därmed höja kvaliteten på 

språket, både skriftligt och muntligt. En genre kan identifieras med hänsyn till fyra olika 

kriterier; textens kontext, textens syfte/sociala funktion, dess övergripande struktur s.k. 

genresteg, textens språkliga drag (Holmberg 2009 s. 19). 

   Metoden för den explicita undervisningen kallas cirkelmodellen och sker i fyra steg 

eller faser. Den utvecklades av Marin & Rothery (Johansson 2009 s. 44). Den första 

fasen bygger främst på muntliga samtal och handlar om förankring och funktion. Det 

gäller att definiera fältet och kontexten. Eleverna aktualiserar det aktuella området och 

tillägnar sig eventuellt nya begrepp men viktigast är att de förstår sammanhanget. Andra 

fasen handlar om att undersöka andras texter och gemensamt försöka upptäcka genrens 

struktur. I den tredje fasen fortsätter det muntliga samtalet men i kombination med en 

gemensam textproduktion där man tillämpar de strukturer man observerade i fas två. 

Den gemensamt skrivna texten blir en förebild för eleverna när de i den fjärde fasen 

ägnar sig åt eget skrivande. Man har då nått en högre kognitionsnivå och möjligtvis, 

framförallt med äldre inlärare, även lämnat det kontextbundna sammanhanget . 

   Genom att göra denna språkliga analys ökar, förutom genremedvetenheten, även 

elevernas metaspråkliga förmåga. Den funktionella grammatiken används för att föra 

textsamtalen. Det leder till att eleverna utvecklar ett språk om språket, ett metaspråk, 

vilket i sin tur verkar gynnsamt på deras tvåspråkiga medvetenhet (Gibbons 2009 s. 

226). 

 

2.2  Bedömningsmatriser 

Bedömningen av texter som elever skriver i skolan kan göras på olika sätt. En formativ 

och analytisk bedömning är i detta sammanhang att föredra då den syftar till att ge både 

pedagogen och eleven vetskap om vad eleven kan samt att planera för, och vägleda till 

vidare utveckling. ”Den pedagogiska bedömningens syfte är främst en bedömning för 
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lärandet; en bedömning som stimulerar elevers lärande” (Pettersson 2007 s. 14). 

Eftersom huvudsyftet med min undersökning inte är en avslutande, och därmed 

möjligtvis summativ bedömning, inför betygsättning utan snarare ska vara ett led i 

arbetet mot att nå kursens mål har jag funnit bedömningsmatrisen vara ett lämpligt 

verktyg för formativ bedömning. 

   Pettersson (2005 s. 39–41) pekar på det ansvar och den komplexitet bedömning 

innebär vilket innebär att man måste vara noggrann och verkligen se att rätt saker 

bedöms, att bedömningen är tillförlitlig samt att rätt slutsatser dras. Hon menar att om 

bedömningen sker på rätt sätt leder den till att eleven kan utvecklas genom att känna 

tilltro till sin förmåga. Hon nämner även att om bedömning utan analys görs kan det 

uppfattas som en dom eller ett fördömande.  

   Gipps (1994; i Kjellström 2005 s.199) menar att vi bör använda bedömningsmetoder 

som speglar den kunskap vi vill att eleverna ska utveckla. Metoderna måste beskriva 

både vilka aspekter som är viktiga och olika kvalitativa nivåer. ”Kompetenser som 

analysera, förklara, dra slutsatser är inget man kan eller inte kan göra, utan något som 

man kan bättre eller sämre.” (Kjellström 2005 s.199) 

   I en bedömningsmatris ser man till olika aspekter av kunskap. Dessa olika aspekter är 

beroende på syftet, situationen, formen och ämnet. En matris är vanligtvis uppbyggd i 

två dimensioner. De valda bedömningsaspekterna visas i den vänstra axeln i matrisen 

och de kvalitativa nivåerna visas i den andra, övre axeln (se tabell 1). Antalet aspekter 

och kvalitativa nivåer kan variera till antalet och benämnas på olika sätt (Kjellström 

2005 s.194). Detta stämmer överens med den klassiska Blooms taxonomi som gavs ut 

1956 och sedan reviderades (Jönsson 2005 s.223–224). 

 

Tabell 1 Matrisens uppbyggnad 

Kvalitativ  

nivå 

 

 Aspekter 

Ej nått 

målen 

Godtagbar Bra Utmärkt 

Innehåll     

Språk      

Organisation     

 

   Kjellström skriver om den metakognitiva förmågan hos eleverna att den inte utvecklas 

automatiskt utan kräver stöd. Om eleverna får vara delaktiga i sina egna lärprocesser, 
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reflektera och värdera över sina arbeten, ges de möjlighet att utveckla denna förmåga. 

Kjellström visar även att de största vinnarna, enligt en undersökning gjord av 

Frederiksen & White (1997; i Kjellström 2005 s. 207–208), var de svagpresterande 

eleverna eftersom deras begreppsförståelse ökade mer dramatiskt än de 

högpresterandes. 

   Gibbons (2009 s.179–182) menar att matriser är ett användbart instrument för 

formativ bedömning och passar väl med genrepedagogikens grundtanke att lärande sker 

genom stöttning i den proximala inlärningszonen. Matrisen kan användas som ett 

stöttande verktyg i lärandet. Gibbons förslag till matris innefattar sju frågeställningar i 

en systematisk följd, från bedömning av helheten till detaljerna. Dessa är allmänna 

kommentarer, typ av genre, övergripande struktur, textbindning, ordförråd, syntax samt 

interpunktion och stavning. I Gibbons matris finns ingen kvalitativ gradering av 

prestationer och måluppfyllelse.  
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3  Metod 

3.1  Metod 

Jag har tillämpat cirkelmodellen för arbete med den argumenterande genren. Dessutom 

har jag tagit fram en bedömningsmatris som kopplats till den aktuella genren. För att få 

kunskap om elevernas syn på arbetet har jag genomfört en enkät med dem efter avslutat 

arbete (se bilaga 1). 

3.2  Material 

Undersökningens informanter har varit en heterogen studiegrupp i svenska som 

andraspråk på Komvux grundläggande vuxenutbildning (GRV). Klassen består av 26 

elever varav nitton kvinnor och sju män. De kommer från tolv olika länder. Den största 

gruppen är från Irak och består av nio personer. Spridningen i ålder är från 21 till 51 år. 

Även informanternas studiebakgrund är skiftande, sju av dem har högskoleutbildning 

från sina hemländer samtidigt som två av dem bara har fem års utbildning. De övrigas 

tidigare utbildningstid varierar däremellan.  

3.3  Genomförande 

Arbetet med cirkelmodellens fyra steg inleddes med en introduktion av den 

argumenterande genren. Detta skedde genom att metoden Sex tänkande hattar (De Bono 

1987) introducerades. Denna metod syftar till att öka deltagarens förmåga att hitta 

varierade argument för eller emot en åsikt genom att ikläda sig roller som olikfärgade 

och oliktänkande hattar. Varje hatt och färg representerar ett sätt att tänka; exempelvis 

tänker den röda känslomässigt medan den vita tänker på fakta och siffror. 

   Vid nästa tillfälle, steg två, presenterades gruppen för tre korta argumenterande texter. 

I helklass fördes ett textsamtal kring både texternas form och funktion. Vad som 

framförallt belystes var förutom genrens syfte även den övergripande strukturen. Av 

vikt var även analysen av genrens språkliga drag.  

   Vid genomförandet av det tredje steget hade arbetet både en språklig och 

innehållsmässig inriktning. Syftet var att gemensamt producera en text och med 

stöttning tänja gränserna inom den proximala utvecklingszonen. Av olika anledningar 

som beskrivs under 4.1.3 valde jag att låta gruppen genomföra denna fas i par istället för 

i helklass under min ledning.    

   Inför den fjärde fasen fördes bedömningsmatrisen in i arbetet. Den hade utarbetats 

utifrån textsamtalen i klassrummet. Syftet var att systematiskt kunna checka av om de 
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för genren typiska dragen fanns med i texten samt att se någon slags stegring i 

språkutvecklingen. Jag valde att använda samma rubriker som används vid bedömning 

av de nationella proven men viss justering av innehållet, för att tydliggöra den aktuella 

genren, gjordes. Matrisens syfte och innehåll presenterades för gruppen och innehållet 

diskuterades och förklarades. 

   Det fjärde steget innehöll egen textproduktion. Informanterna fick i uppgift att författa 

en argumenterande text i brevform för att övertyga skolledningen om att behålla de 

inslag i kursen de uppskattar. De uppmanades att använda allt stödmaterial som tagits 

fram under arbetet med genren däribland bedömningsmatrisen. Dessa texter bedömdes 

avslutningsvis utifrån den framtagna bedömningsmatrisen.  

   Efter avslutat arbete med genren genomfördes en enkät med samtliga informanter 

kring deras syn på nyttan med genrepedagogiken och bedömningsmatrisen. Enkäten 

innehöll dels frågor om den explicita undervisningen dels frågor om 

bedömningsmatrisen och dess användbarhet. 

3.4  Metodkritik 

Denna undersökning är gjord i endast en grupp på en skola vilket utgör ett begränsat 

underlag för att dra vetenskapliga slutsatser. Det faktum att författaren själv varit 

involverad i processen måste även sägas vara en felkälla. Undersökningsresultatet som 

framkommer kan inte anses gällande för alla grupper men dock för de vuxenstuderande 

som omfattas av undersökningen. 

   En känslig punkt vid bedömning är det höga mått av subjektivitet som är svårt att 

undvika. I utformandet av bedömningsmatrisen skulle antagligen en annan pedagog valt 

andra bedömningsaspekter och således gjort an annan bedömning. 
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4  Resultat 

4.1  Cirkelmodellen 

4.1.1  Steg 1: Bygga upp kunskap om ämnet 

Under arbetet med cirkelmodellens första fas, som syftar till att bygga upp kunskap om 

ämnet, valdes en övning för att förbättra gruppens argumentationsteknik.  Informanterna 

presenterades för metoden Sex tänkande hattar.  Efter en genomgång av de olika 

hattarnas färger, roller och sätt att tänka delades eleverna in i grupper. Dessa fick 

tillsammans ta fram argument, som var färgade av en viss hatt, mot rökning. Därefter 

delades de in i tvärgrupper där varje deltagare representerade en av hattarna och skulle 

försöka argumentera utifrån dess färg. Det diskuterades livligt både för och emot 

rökning men även kring hur man formulerar sig för att lägga fram sina argument. Som 

stöd hade deltagarna fått ett papper med fraser att använda för att lägga fram sina 

argument och bemöta andras. Eftersom gruppen består av vuxenstuderande så var 

rökning ett naturligt ämne att diskutera och företrädare för båda sidor fanns i gruppen 

även om de försökte att ikläda sig rollen av en viss hatt. Informanterna var mycket 

aktiva. De deltog i aktiviteterna med stor entusiasm och övningen föll mycket väl ut. 

Samtliga deltagare fick möjlighet att bekanta sig med ett annorlunda sätt att tänka kring 

argumentation.    

4.1.2  Steg 2: Att modellera genren 

I detta steg presenterades tre argumenterande förebildstexter, två insändare och ett brev 

kring vilka ett textsamtal fördes. Det som diskuterades var texternas syfte: att övertyga 

och diskutera. Dessutom fokuserades det på texternas uppbyggnad: presentation av en 

åsikt, ett antal argument och slutligen en sammanfattande slutsats. Även de språkliga 

dragen i den argumenterande texten lyftes såsom de mentala processerna, de viktigaste 

konnektiverna samt användandet av värdeladdade ord. Textsamtalen sammanfattades i 

en väggplansch över uppbyggnaden av texten samt listor över mentala verb och 

konnektiver (orsaks-, ordnande och klargörande). Dessutom författades en instruktion 

kring hur man skriver en argumenterande text vilken delades ut till deltagarna (se bilaga 

2). 

   Under detta steg upplevde jag en svårighet i att engagera samtliga informanter. I 

gruppen, som bestod av 26 deltagare, var graden av deltagande olika. Några var mycket 

aktiva samtidigt som några gav ett mer passivt intryck. Min analys av detta är att det 
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handlar om att informanterna befinner sig på olika nivåer och att man lär bäst i sin egen 

utvecklingszon vilken är varierande i en heterogen grupp. 

4.1.3  Steg 3: Att skriva gemensam text 

Syftet med det tredje steget är att tillämpa det man gått igenom under de två tidigare 

stegen. Att arbeta med att gemensamt skriva text är ett bra stöd i skrivprocessen framför 

allt för mindre effektiva skribenter vars språk ofta påminner om nedskrivet tal. 

Dessutom ser de ofta inte vad som behöver bli bättre i den egna texten (Gibbons 2009 s. 

161).  

   Eftersom jag i steg 2 upplevde en passiv hållning från några deltagare valde jag att i 

detta steg låta den gemensamma produktionen ske i par i stället för i helklass. Uppgiften 

var att skriva en argumenterande text kring ett av fyra provocerande påståenden som jag 

presenterade. De texter som skrevs blev väldigt skiftande, två par missförstod sitt ämne 

och två andra par hade stora svårigheter att komma överens.  Min lärdom av detta är att 

i fortsättningen skriva den gemensamma texten i helklass istället trots att några par 

förde väldigt kreativa metaspråkliga samtal och författade alldeles utmärkta texter. Min 

förhoppning om att två mindre säkra skribenter skulle kunna stödja varandra och 

därmed nå en något högre nivå i skrivandet gav inte förväntat resultat. Dessa hade 

antagligen lyckats bättre i helklassarbete med stöd från fler deltagare. Ett par, bestående 

av två högpresterande elever, förde mycket intressanta språkliga diskussioner under 

skrivandet och var till stort stöd för varandra. Dessa vann därmed på pararbetet eftersom 

en klassrumsdiskussion förmodligen hade varit på lägre nivå än just deras samtal.  

4.1.4  Steg 4: Att skriva självständigt 

Dagen innan skrivtillfället fick informanterna ett fingerat brev från skolledaren (se 

bilaga 3) om förestående förändringar av kursen till följd av besparingar. Brevet var 

mycket provocerande och syftade till att väcka deras lust att skriva.  

   Vid skrivtillfället påmindes de om arbetet från de tidigare stegen och de planscher och 

listor som producerats under steg 2 aktualiserades liksom matrisen (se nedan). Med stor 

iver och irritation författades det brev till skolledaren. Min upplevelse under det 

pågående arbetet var att samtliga elever var mycket engagerade. Tyvärr var många 

frånvarande vid skrivtillfället och mitt underlag för bedömning blev mindre än 

förväntat, endast tretton texter lämnades in. 
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4.2  Bedömningsmatrisen 

Den stora svårigheten i studien var definitivt att producera en bedömningsmatris av god 

kvalitet. Svårigheterna var av olika typer och beskrivs nedan.  

4.2.1  Rubriker och innehåll 

Det mest väsentliga i en bedömning är vad som ska bedömas. Efter en period av arbete 

med explicit undervisning i en genre måste de belysta beståndsdelarna vara en viktig del 

av bedömningen. Därför valde jag till en början att enbart använda de genretypiska 

dragen som rubriker i matrisen; Uppbyggnad – presentation av åsikt, argument, 

sammanfattande avslutning, Passande verb – mentala processer, Passande konnektiv – 

orsaks, ordnande, klargörande samt slutligen Värdeladdade ord. 

   Efter att ha testat matrisen på några texter insåg jag att det inte blev en heltäckande 

bedömning på det sättet, en text kan innehålla de flesta punkter som diskuterats och 

belysts under modellerandet i steg 2 utan att vara tillräckligt bra för att bedömas som 

godkänd. Den kan vara uppbyggd på ett korrekt sätt, innehålla mentala processer liksom 

passande konnektiver men ändå upplevas som svår att förstå. Vid en analys i efterhand 

antar jag att det är detta Gibbons (2009) vill komma åt i sin matris genom att 

bedömningsaspekterna går från helheten till delarna. Mitt första försök exemplifierade 

nästan det motsatta, utgångspunkten var delarna. 

   Jag valde att korrigera rubrikerna och använda de som används för bedömning av 

nationella provet för årskurs 9 (NP) dock med viss justering för att göra dem mer 

precisa. De rubriker jag slutligen valde att använda blev Kommunikativ kvalitet – syfte, 

begriplighet och medvetenhet om mottagare, Innehåll – genremedvetenhet, mentala 

processer, Struktur – inledning, argumentation och avslutning, textbindning, Språk – 

ordval, värdeladdade, tempusbruk, meningsbyggnad, stil, Skrivregler – skiljetecken och 

stavning. 

   Det jag saknade vid testet av den första matrisen innefattades nu dels av 

Kommunikativ kvalitet, avsaknaden av tänkt mottagare eller begripligheten kan vara 

avgörande för förståelsen av en text. Men det kan även i vissa fall vara under rubriken 

Språk man kan identifiera problemet med en svårläst text genom fel ordval eller dålig 

meningsbyggnad. Det kan även vara en kombination av flera av dessa faktorer som är 

avgörande. Vid användandet av den slutgiltiga bedömningsmatrisen (se bilaga 4) ansåg 

jag att jag lyckades undersöka och bedöma texternas kvalitet på ett rättvisande sätt.  
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4.2.2  Kvalitativa nivåer 

Nivåerna graderades i tre steg, ej uppnått målen (EUM), godkänd (G) och väl godkänd 

(VG). I matrisen för bedömning av NP finns även en nivå för mycket väl godkänd 

(MVG) beskriven, ett betyg som inte får sättas inom GRV . Därför valde jag att istället 

införa en beskrivning av nivån under G, alltså EUM. Detta för att hjälpa de studerande 

som inte når godkändnivån att se vad som saknas i deras texter för att på så sätt stödja 

dem i arbetet med att komma vidare. Det tydliggörs i formuleringen av kriterier för både 

EUM och G anser jag. Funktionen att stödja i arbetet mot högre nivåer gäller även 

mellan de andra två nivåerna, G och VG. Visserligen hade några av eleverna 

förmodligen varit intresserade av att se vad som krävs för den högre betygsnivån MVG.  

   Gibbons använder ingen gradering i sin matris, vilket jag dock ansåg viktigt inför 

kommande betygssättning i terminsslutet. Elever på GRV är ofta väldigt målinriktade 

tidigt på terminen och även om diskussionen kring lärandet är på formativ basis handlar 

det ofta om betygsnivåer. Detta påverkade mitt val vid formuleringen av de kvalitativa 

nivåerna i min matris. I kommande arbete med bedömningsmatriser är jag dock inte 

säker på att de kvalitativa nivåerna ska rubriceras med samma termer som används i 

betygsättning, det skulle kunna upplevas lättare av informanterna om en annan, 

vardagligare, terminologi användes. 

4.2.3  Språk 

En stor svårighet vid författandet av denna typ av dokument är att göra dem begripliga 

och användbara för samtliga användare, i det här fallet både för mig som bedömare och 

för informanterna med svenska som andraspråk. Visserligen har textsamtalen i 

klassrummet bidragit till att den språkliga nivån höjts och gruppen har ett funktionellt 

metaspråk men trots detta kvarstår problemet. Gällande den aktuella matrisens 

formuleringar anser jag inte att jag nådde fulländning, det finns många formuleringar 

som kan beskrivas med enklare språk och därmed skulle blir tydligare för 

informanterna. Detta kan även utläsas i enkätsvaren vilka presenteras i kapitel 4.4. 

Språket i matrisen i kombination med informantens metaspråkliga nivå kan vara en 

avgörande faktor för om bedömningsmatrisen är till stöd vid textproduktionen. Gibbons 

(2009 s. 179) menar att även om matrisen inte är tänkt att användas direkt med eleverna, 

som jag försökte, erbjuder den en möjlighet till tydlig respons på deras skrivande.  

4.3  Bedömningen av texterna 

Efter en genomläsning av varje text vidtog bedömningen. Med matrisens hjälp blev 

arbetet effektivt och systematiserat. Jag tittade på texterna bit för bit under var och en av 
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de fem aspekterna. Det var enkelt att leta efter bevis eller exempel på de olika nivåerna 

av kvaliteter och arbetet gick förhållandevis väldigt enkelt och snabbt. Ofta 

kompletterades bedömningen av respektive aspekt med en kort kommentar vilket 

efterfrågas av elever enligt Nordman (2009 s. 64). Hon menar att eleverna annars 

upplever matrisen opersonlig. 

   Delbetygen sammanvägdes slutligen till ett sammanfattande betyg på hela texten. 

Således kunde en informant få bra betyg på något eller några av matrisens områden t.ex. 

struktur, men sämre på ett annat exempelvis språk och därmed kan bedömningsmatrisen 

bli användbart instrument för en formativ bedömning, ett stöd för fortsatt lärande. 

Påvisandet av informantens starka och svaga sidor blev tydligt på ett enkelt sätt. 

Diskussionen om vad den enskilde skribenten behövde träna och utveckla blev naturlig.  

   I undersökningens steg 4, egen textproduktion, producerades det tretton texter under 

rubriken Till skolledaren. Av dessa fick sex stycken betyget G, fyra VG och tre EUM. I 

varje kategori fördelades betygen enligt följande tabell. 

 

 EUM G VG 

Kommunikation - 8 5 

Innehåll 3 6 4 

Struktur 3 6 4 

Språk 5 6 2 

Skrivregler - 7 6 

Totalt betyg 3 6 4 

 

Kjellström (2005 s.197) skriver att ”om man summerar den analytiska bedömningen till 

en poängsumma eller ett betyg så förlorar man en del av dess fördelar”. Detta är ett 

påstående som jag till viss del håller med om. Min uppfattning är att flera av 

informanterna fokuserade mer på det totala betyget än delbedömningarna. Dessutom 

framkom det i ett enskilt samtal med en av informanterna att hon tyckte att hon bara fick 

veta vad hon inte kunde, aldrig vad hon kunde. I hennes fall var ett uppföljande samtal 

kring matrisens innehåll av största vikt för att belysa vad som saknas för att komma 

vidare och vad som redan är bra, inte enbart fokusera på vad som inte är bra. Jag valde 

ändå att sammanväga delbetygen för att jag upplevde en allmän önskan från 

kursdeltagarna att de vill veta hur de ligger till i förhållande till betygsnivåerna. De vill 

inte bli överraskade vid betygssättningen vi terminens slut. 
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4.4  Enkäten 

När den egna textproduktionen i steg 4 var avslutad delades en enkät ut till gruppen. De 

fick svara på några frågor om hur de såg på den explicita genreundervisningen och 

huruvida bedömningsmatrisen varit till stöd under textproduktionen.  

   På frågan om genreundervisningen i allmänhet (tänkande hattarna, läsning av 

insändare, analyssamtal om struktur, sambandsord, mentala verb mm) varit till nytta var 

87 % positiva och 53 % mycket positiva endast 13 % av enkätsvaren var negativa till 

det explicita arbetet inom den argumenterande genren. Informanterna med den negativa 

inställningen hade medellång skolbakgrund och höll sig till mittenalternativen på 

följande frågor, tämligen neutral inställning således.  Det visade sig att samtliga 

informanter tyckte att de hade haft användning för den sammanfattande instruktionen 

som delades ut i efter samtalen i och med steg 2. 

   När det gällde bedömningsmatrisen ställdes en fråga om den var lätt, lagom svår 

(”ok”) eller svår att förstå och där markerade 87 % mittenalternativet, lagom svår. De 

som tyckte att matrisen var svår att förstå var de elever som hade flest år av utbildning 

från respektive hemland. Samtliga informanter menade att de, med kännedom om 

matrisen, bättre förstod hur läraren bedömde texten. På frågan om den var bra att 

använda i skrivprocessen svarade 6 % nej, 60 % kanske och 33 % ja. Bland de som 

svarade ja på sistnämnda fråga varierade utbildningsbakgrunden mycket, från 5 till 14 

år. Inget samband mellan utbildningsnivå och användande av matrisen kunde påvisas. 

   Avslutningsvis fick informanterna markera vilka av de tillhandahållna hjälpmedel de 

hade använt vid skrivandet av brevet till skolledaren i steg 4. Här var det möjligt att 

markera flera alternativ. Det redskap som flest använde var instruktionen därefter kom 

listorna med sambandsord och listorna med mentala verb med samma antal 

markeringar. Endast två informanter angav att de hade använt sig av matrisen vid sitt 

eget skrivande. Jag kan inte utläsa att dessa två skulle vara några som t.ex. tyckte att den 

var lätt att förstå eller att de hade låg eller hög skolbakgrund. Inga sådana samband 

fanns att utläsa i dessa personers svar. Båda dessa informanter hade markerat samtliga 

hjälpmedelsalternativ som fanns på listan.  
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5  Diskussion och slutsatser 

5.1  Diskussion 

Inledningsvis skriver jag att cirkelmodellen och genrepedagogiken är vedertagna 

metoder idag och min undersökning påvisar inte några problem kring dessa metoder. 

Där har resultatet motsvarat förväntningarna. I denna grupp med 26 deltagare fanns en 

spridning av språkliga nivåer. Samtliga ansåg att de gjorde framsteg i sitt skrivande men 

de nådde olika långt och resultaten blev väldigt olika. Gemensamt är dock att alla gavs 

chans att utvecklas på sin nivå och genom användandet av cirkelmodellen fick varje 

deltagare stöttning från flera håll, från andra deltagare och läraren. Detta styrks i 

resultatet av enkäten där man kan utläsa att genrepedagogiken var uppskattad och nådde 

fram till deltagarna. De förstod syftet i och med undervisningens explicithet och kunde 

därmed också snabbt tillämpa de nya kunskaperna. 

   När det gäller användandet av matrisen är min slutsats att den var till störst nytta för 

läraren. Bedömningen av elevernas egenproducerade texter blev systematiserad och 

därmed mindre tidskrävande och antagligen mer likvärdig. Undersökningens 

informanter sade sig inte ha använt bedömningsmatrisen i någon större utsträckning vid 

sin egen produktion men att den ändå hjälpte dem att förstå lärarens bedömning av 

texterna vilket ändå stödjer ett fortsatt användande.  

   De flesta informanterna svarade att matrisens innehåll var lagom svårt att förstå. Det 

anser jag inte vara tillräckligt bra resultat. För att den ska komma till full användning i 

klassrummet måste språket vara tillgängligt och förståeligt för samtliga deltagare. Detta 

är definitivt en avgörande faktor för användbarheten. Jag anser att språkbruket är den 

stora svårigheten och utmaningen vid användandet av matriser i en elevgrupp.  

   Eftersom de som tyckte att matrisen var svår att förstå var de elever som hade flest år 

av utbildning väcks nya frågor. Ställer de välutbildade högre krav på sin egen förståelse 

eller krånglar matrisen till något som är självklart för dem? Tyvärr ger inte mina 

undersökningsresultat något svar på denna fråga. 

   Den stora svårigheten ligger således i att formulera innehållet i matrisen. Den första 

svårigheten ligger i att välja och formulera vilka aspekter som ska bedömas. Det går inte 

enbart att se till att de typiska språkliga dragen finns med i texten. Eftersom 

genrepedagogiken bygger på en språkteori kring språkets funktion måste just funktionen 

vara en tungt vägande aspekt vid bedömning av en text. Pedagogen måste verkligen 

ställa sig frågan ”Är detta en begriplig text, fungerar den?”. Ett avprickningssystem för 

språkliga drag är inte tillräckligt.    
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   Ett annat problem som uppdagades i undersökningen är att någon sammanvägd 

bedömning av delresultaten inte ska göras. Skribenterna tenderar att lägga större vikt 

vid den sammanvägda bedömningen än delbetygen.  I min undersökning var det endast 

en informant som framförde den åsikten men jag tror att hon gav uttryck för något som 

fler tänkte. 

   Ett område där bedömningsmatrisen gjort nytta för både skribenten och läraren är som 

underlag för samtal kring lärandet och formativ bedömning. Efter att ha utvecklat ett 

gemensamt metaspråk kan samtalet kring det fortsatta lärandet föras på en högre nivå. 

 

5.2  Slutsatser 

Avslutningsvis vill jag besvara de inledande frågeställningarna samt blicka framåt mot 

tänkbara framtida anknytande undersökningsområden. Detta görs genom att 

sammanfatta undersökningsresultaten. 

  Kan man bedöma en text ur ett genreperspektiv med hjälp av en matris? Det kan man 

absolut. Min undersökning visar ett entydigt resultat som svar på den frågan. Under 

arbetet med cirkelmodellen utvecklar deltagarna och läraren ett gemensamt metaspråk. 

Detta utgör en utmärkt grund för diskussioner kring det fortsatta lärandet vilket är 

huvudsyftet med den formativa bedömningen. Bedömningsmatriser är ett mycket 

användbart instrument och hjälpmedel för samtal kring lärande och formativ 

bedömning. Ett genrepedagogiskt förhållningssätt passar mycket väl ihop med en 

formativ bedömning och bedömningsmatriser.  

   Skulle bedömningsmatriser i ett genrepedagogiskt arbete hjälpa eller stjälpa? Svaret 

på denna fråga är komplext. En matris underlättar lärarens arbete genom att det 

systematiserar och bidrar till en likvärdig bedömning. Det är dock av största vikt att 

innehållet är välformulerat. När så är fallet är matrisen till hjälp för både pedagoger och 

inlärare men motsatt förhållande råder. En dåligt formulerad matris kommer att stjälpa 

arbetet. Det är väl värt mödan att lägga ner arbete på en bra bedömningsmatris. Den 

kommer att vara en bra utgångspunkt för ett lärande samtal mellan elev och pedagog.  

   Arbetet med denna undersökning har lett till ett stort intresse för att arbeta vidare i 

samma riktning, med andra genrer och fortsatt utveckling av bedömningsmatriser i nära 

anknytning tillrespektive genre. Ett område att undersöka vidare skulle kunna vara om 

bedömningsmatriser kan underlätta förståelsen av innehållet i vuxenutbildningens 

kursplaner och hur undervisningen är kopplad till dessa. 
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   Genom att praktiskt tillämpa cirkelmodellen och genrepedagogiken parallellt med att 

formulera och använda en bedömningsmatris och därefter utvärdera resultatet anser jag 

att målet med undersökningen är nått.  Resultatet visar att det är sant; genre ♥ matris. 
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Bilaga 1 Enkät 

 

Enkät om genreskrivande 
 

Hur många år hade du gått i skolan innan du kom till Sverige? 
 
1       2      3       4       5       6       7      8      9       10      11       12       13       14       15       16       17   
 
Arbetet med hur man skriver argumenterande texter har hjälpt mig : 
(tänkande hattarna, läsning av insändare, analyssamtal om struktur, sambandsord, mentala verb mm) 
 Nej   Lite Ja, mycket 

 
 

 
 
 
När jag skrev argumenterande texter hade jag användning av instruktionen  
 Nej   Lite Ja, mycket 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att förstå bedömningsmatrisen var: 
Svårt  OK  Lätt 

 
Bedömningsmatrisen gör att jag bättre förstår hur läraren 
bedömer min text 
Nej Kanske Ja 

 
Den är bra att ha när jag skriver: 
Nej Kanske Ja 

 
 
 
 
 
 
När jag skrev brevet till skolledaren använde jag: 

o  Instruktionen  

o Bedömningsmatrisen  

o Listor med sambandsord 

o Listan med mentala verb 

  



 

 

Bilaga 2 Instruktion 

 

Att skriva en argumenterande text 
 
Syfte :  
Att övertyga andra, att välja sida och presentera argument 

Struktur: 

 En rubrik/titel som ger en första idé om den åsikt/handling som du kommer att 

argumentera för. Rubriken innehåller ofta något sätt att visa på en attityd antingen 

genom ordval eller genom val av skiljetecken 

 En åsikt, ett ställningstagande 

 Ett antal argument 

 Slutsats, förstärkning av åsikten utifrån de argument som du har presenterat 

Språkliga drag:  

1. Orsaksbindeord som binder ihop åsikten och orsaken till åsikten.  

Exempel: Jag tycker demokrati är viktigt eftersom då får alla vara med och bestämma.  

 

2. Bindeord som ordnar idéerna.  

Exempel: För det första… För det andra… Dessutom, Emellertid, Å andra sidan, 

Slutligen… 

 

3. Mentala processer som uttrycker en åsikt.  

Exempel: tycker, menar, anser, hävdar  

 

4. Ord som övertygar och uttrycker attityd, som är värdeladdade.  

Exempel: fiasko, toppen, succé, skrämmande, sorgligt, bra, mycket bra, enormt, det är 

uppenbarligen fel att…, det är utan tvekan så att… 

 

5. Nominalgrupper.  

Ex: Den senaste tidens alltmer frekventa stormar är orsak till oro bland befolkningen.  

 

6. Viktig information på fundamentsplats.  

Ex: Flyktingströmmarna i världen är ytterligare en orsak till oro. 

 

7. Lämplig nivå, med tanke på syfte, ämne och mottagare 

Ex. Jag ska ha min mobil nu. Jag borde få min mobil nu. Jag skulle kunna få min mobil 

nu. 

  



 

 

Bilaga 3 Provocerande brev 

 
 Visby den 14 april 

2011 
 
Till samtliga studerande på Sas Beta vt 2011 

 
Jag skriver det här brevet med anledning av att terminen snart är slut och inför nästa termin 

planerar skolledningen att genomföra en hel del förändringar. I det här brevet vill jag kort 

presentera förändringarna för att ni ska känna er väl förberedda för era studier nästa termin. 

   Vi har funnit att lokalerna utnyttjas dåligt så ungefär hälften av skolans klassrum, hela E-huset 

kommer att hyras ut till annan verksamhet. Det mest troliga just nu är att det blir en betongfabrik 

som flyttar in. Vi har även funnit att vi inte behöver städa lokalerna i den utsträckning vi gör, 

städerska kommer därför endast att finnas på måndagar i fortsättningen. En naturlig följd av 

detta blir att samtliga toaletter stängs av och behov får uträttas hemma. 

   Som ni alla vet motsvaras heltidsstudier av 350 studiepoäng under höstterminen. Hittills har 

det inneburit cirka 17 timmar lärarledd undervisning. På grund av den rådande finanskrisen i hela 

världen och på Gotland har vi inte pengar att avlöna alla lärare och kommer därför att behöva 

göra besparingar på undervisningen. Nästa termin erbjuder vi sju timmar undervisning per vecka 

övrig tid får ägnas åt självstudier. Av besparingsskäl kommer dessutom båda studieteken att hållas 

stängda så självstudierna måste bedrivas utanför skolan. 

   När det gäller undervisningen kommer vissa besparingar att göras. Ni måste själva bekosta era 

läromedel nästa termin, för Sas Beta innebär det köp av lärobok På G à 300kr samt inköp av 

boken Ordföljd à 170kr. Skolan kommer heller inte att tillhandahålla några datorer, dessa kan 

man dock hyra användningstid på mot en kostnad av 50kr/timme. För internetuppkoppling får 

man betala ytterligare 40 kr/timme. Precis som tidigare år måste ni fortsättningsvis självklart 

också köpa det förbrukningsmaterial ni behöver t.ex. pennor, sudd, papper, pärm. 

   Själva undervisningen kommer delvis att påverkas då antalet lärare minskas och deras 

förberedelsetid tas bort. Men eftersom samtliga lärare är erfarna och redan har planerat många 

lektioner tror vi inte att era studier kommer att påverkas negativt av denna åtgärd. Lektioner från 

tidigare år kommer att återanvändas. Alla lektioner kommer att var i föreläsningsform för att 

utnyttja lärartiden effektivt. Alla gruppövningar, läs-, hör- och skrivövningar får genomföras på 

annan tid. Dessutom tänker vi inte ge dem någon tid till enskilda samtal eftersom undervisningen 

sker i grupp och skolledningen anser att enskilda samtal är totalt onödigt. Lärararbetslagen 

kommer givetvis inte heller att ha någon avlönad tid för gemensam planering eller samarbete 

eftersom detta är onödigt ur skolledningens synvinkel.  

   Om ni, mot förmodan, skulle ha några synpunkter på planerade förändringar får ni meddela 

skolledningen skriftligt. 

 
Vänliga hälsningar 
Skolledar



 

 

Bilaga 4 Bedömingsmatris 

 EUM Godkänd Väl godkänd 

Kommunikativ kvalitet 
Syfte och begriplighet 

Medvetenhet om mottagare 

Syftet framgår inte helt klart 

Texten fungerar inte i det tänkta sammanhanget. 

Inte anpassad till läsaren 

Syftet framgår: att propagera för det en åsikt 

Fungerar i det tänkta sammanhanget efter viss 

bearbetning 

Visar strävan efter anpassning till läsaren 

Syftet framgår tydligt: att propagera för det en 

åsikt, lämplig rubrik till texten.  

Texten anpassad till läsaren. 

Fungerar i det tänkta sammanhanget 

Innehåll  

Genremedvetenhet 

Uttryck för mentala processer  

Innehåller relevanta uppslag men de utvecklas 

inte  

Den egna tanken framgår inte eller är inte 

underbyggd 

Innehåller få eller inga detaljer/exempel med 

betydelse för helheten 

Innehåller i huvudsak relevanta uppslag som 

oftast utvecklas något 

Den egna tanken framgår och är delvis 

underbyggd 

Innehåller detaljer/exempel med viss betydelse 

för helheten 

Innehåller relevanta uppslag/ egna synvinklar 

som utvecklas  

Den egna tanken framgår och är underbyggd 

Ansatser till kritiskt resonemang finns 

Innehåller träffande detaljer/exempel med 

betydelse för helheten 

Struktur 

Inledning, argumentation och 

avslutning 

Textbindning 

 

 

Uppbyggnaden är otydlig 

Textbindning bristfällig, få sambandsord 
Uppbyggnaden är i huvudsak tydlig; allmän 

presentation av ämnet i inledningen, presentation 

av idé, argumentation och avslutning som knyter 

an till inledningen. 

Enkel textbindning, tex genom sambandsord 

Uppbyggnaden är tydlig; allmän presentation av 

ämnet i inledningen, presentation av idé, 

argumentation och avslutning som knyter an till 

inledningen. 

Varierad textbindning, tex genom sambandsord 

Språk 
Ordval, värdeladdade ord 

Tempusbruk 

Meningsbyggnad 

Stil 

 

 

 

Ordvalet i texten uppfyller inte uppgiftens krav 

och textens syfte.  

Tempusbruket är bristfällig 

Meningsbyggnaden gör texten svår att förstå 

 

Ordvalet i texten uppfyller i huvudsak uppgiftens 

krav och textens syfte.  

Tempusbruket är i huvudsak korrekt 

Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt 

 

Ordvalet i texten är passande varierat 

Tempusbruket är anpassat efter olika 

tidsperspektiv.  

Meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak 

korrekt 

Utbyggda nominalgrupper förekommer 

Viss stilistisk anpassning efter ämne/situation 

 

Skrivregler 

 

 

Bruket av skiljetecken inte utvecklat 

Stavfel som stör förståelsen 
Relativt gott bruk av skiljetecken 

Vissa stavfel som inte stör förståelsen 
Relativt gott bruk av skiljetecken, 

styckemarkering och rubriker 

Få stavfel  



 

 

 


