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Abstract 
 
Undersökningens syfte är att undersöka hur elevers texter förändras ut-
ifrån hur styrt valet av ämne för deras texter är. Skrivande i skolan är en 
viktig del av elevernas läroprocess, vilket synliggörs inom den aktuella 
forskningen och i kursplanen för ämnet svenska. Undersökningen bygger 
på analyser av texter som elever på gymnasiet producerat i samband med 
undervisningsmomentet kortskrivning där eleverna skrivit utifrån tre olika 
grader av ämnesstyrning; fritt, semi-styrt och styrt. I analysen läggs tonvikt 
på tre övergripande områden som gäller texternas framställningsform och 
stil, textkomplexitet och språkkvalitet, samt funktion. Resultatet av min 
undersökning visar att utformningen av skrivuppgiften kortskrivning inver-
kar på hur eleven väljer att skriva sin text. Elevtexterna tillhörande de äm-
nesstyrda uppgifterna är kortare, mer formella, mer opersonliga och mer 
korrekta än i den fria skrivuppgiften. I redovisningen av resultatet framgår 
det även att eleverna överlag är positiva till kortskrivning som arbetsmetod 
i undervisningen. 
 
Ämnesord: kortskrivning, ämnesstyrning, gymnasieskolan, textanalys 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Skrivande i skolan är en viktig del av elevernas läroprocess, vilket framhålls i såväl Lpf94 

som inom den aktuella forskningen. Inom den processorienterande skrivpedagogiken är det 

processen kring textskapandet som står i fokus, snarare än produkten, texten (Ask, 2005). Te-

orin bakom att skriva för att lära bygger på föreställningen att språk och tanke påverkar var-

andra samtidigt och ömsesidigt (Sandström Madsén, 1996). Inom båda dessa områden disku-

teras olika metoder för att använda skrivandet som ett redskap för lärande. En av dessa meto-

der är kortskrivning.  

 Kortskrivning är en skrivmetod som jag dels har provat på själv, dels använt mig av i 

min undervisning. Valet av skrivsituation och utformningen av uppgiften är beroende av vil-

ket syfte läraren har med elevernas skrivande (Sandström Madsén, 1996). Hur kortskrivning 

går till skiljer sig och varierar bland annat mellan att eleverna själva får välja vad de ska skri-

va om eller att de skriver utifrån ett på förhand givet ämne. Eftersom att alla elever är unika 

individer så upplever de naturligtvis dessa olika varianter av kortskrivning på olika sätt. Me-

dan vissa elever känner sig låsta av att hålla sig till ett särskilt ämne, känner andra elever lika-

dant inför tanken att de får skriva fritt. Min hypotes inför denna undersökning är att inte bara 

elevernas skrivning påverkas av ämnesstyrning utan att även elevtexternas utformning föränd-

ras och att skillnader uppträder elevtexter emellan beroende på ifall eleverna får skriva fritt 

eller kring ett ämne. Tyngdpunkten i min uppsats blir därför hur dessa skillnader tar sig form 

och påverkar elevtexterna. 

1.2 Syfte 

Mitt övergripande syfte är att undersöka hur elevers texter förändras utifrån hur styrt valet av 

ämne för deras texter är. Mer preciserat undersöker jag elevtexter som producerats i samband 

med skrivmetoden kortskrivning där eleverna fått skriva utifrån tre olika grader av ämnesstyr-

ning. De olika graderna av ämnesstyrning har jag valt att kalla fritt, semi-styrt och styrt. Fritt 

innebär att eleverna får skriva utan ämnesanknytning. Semi-styrt, innebär att eleverna skriver 

utifrån ett ämnesområde, medan styrt innebär att eleverna skriver kring ett specifikt ämne. I 

jämförelsen mellan de olika graderna av ämnesstyrning ligger fokus på de skillnader gällande 

framställningsform och stil, textkomplexitet och språkkvalitet, samt funktion som återfinns 

elevtexterna emellan. Ett mer specifikt syfte är att undersöka hur eleverna upplever de olika 
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graderna av ämnesstyrning och vad eleverna anser om kortskrivning som arbetsmetod i un-

dervisningen. 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med en litteraturgenomgång där relevant litteratur redovisas (kap 2). Meto-

den kortskrivning presenteras, samt hur man lär genom att skriva. Kopplingar till kursplanen i 

svenska ges och val av ämne för skrivuppgifter diskuteras. Vidare presenteras de olika delarna 

av en texts struktur som ligger till grund för den textanalys som är en del av min empiriska 

undersökning. Litteraturgenomgången utmynnar i problempreciseringen för min undersök-

ning. 

 Avsnittet metod (kap 3) är en inledning till min empiriska undersökning. I metoddelen 

redovisas den metodologiska utgångspunkten, undersökningsgruppen, upplägg och genomfö-

rande, samt etiska överväganden. 

 I resultatdelen (kap 4) presenteras de resultat som framkommit under min undersökning. 

Avsnittet avslutas med en analys och diskussion av resultatet där kopplingar görs mellan den 

genomgångna litteraturen och det sammanställda resultatet. Detta kompletteras av mina egna 

resonemang och slutsatser. 

 Tillsammans med litteraturgenomgången utgör sedan analysen och diskussionen av re-

sultatet grunden för min avslutande diskussion (kap 5) och sammanfattning (kap 6). 
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2 Skrivande i läroprocessen 
Avsnittet inleds med en genomgång av begreppet kortskrivning som en metod för lärande i 

kapitel 2.1. Att lära genom att skriva presenteras i kapitel 2.2. Vidare görs anknytningar till 

kursplanen i svenska i kapitel 2.3. Hur val av ämne påverkar skrivuppgiften diskuteras i kapi-

tel 2.4. I kapitel 2.5 presenteras olika delar av en texts struktur. Avslutningsvis utmynnar litte-

raturgenomgången i kapitel 2.6 i de frågeställningar som ligger till grund för den empiriska 

undersökningen.  

2.1 Kortskrivning som metod för lärande 

Kortskrivning är en metod för lärande som med fördel kan användas i alla ämnen och i många 

olika sammanhang och skrivsituationer. Utmärkande för kortskrivning är att läraren låter sina 

elever skriva ofta och kort. Definitionen av kortskrivning är att eleverna endast skriver under 

ett fåtal minuter (Sandström Madsén, 1996). 

Sandström Madsén (1996) ger olika exempel på vad syftet med kortskrivning kan vara. 

Det kan till exempel handla om att motivera och intressera elever för ett ämne, att göra dem 

nyfikna på en särskild fråga. Andra användningsområden kan till exempel vara att hjälpa ele-

verna att upptäcka sina tankar, vilket även underlättar för eleverna att associera, analysera och 

göra synteser. Som en hjälp för elever och lärare att lägga upp det fortsatta arbetet kan kort-

skrivning användas för att inrikta uppmärksamheten på en viss fråga eller för att förbereda 

diskussioner. Vidare menar Sandström Madsén att kortskrivning på sikt kan leda till att ele-

verna lär sig att ta ett större ansvar för sitt eget lärande, eftersom skrivandet hjälper dem att 

identifiera vad de redan vet och vad de inte vet om något. Som en avslutning på ett arbete kan 

kortskrivningens uppgift vara att eleverna får visa vad de har lärt sig. Sandström Madsén pe-

kar på vikten av att eleverna känner sig trygga i sitt skrivande och att deras texter mottas ge-

neröst. För att få fram effekterna av kortskrivning är det nödvändigt att eleverna känner att 

deras texter duger, att de övar sig och att de gör det ofta.  

Dysthe (1996) skriver om en variant av kortskrivning, miniskrivande med muntlig upp-

följning, där elever uppmanas att skriva några minuter om till exempel en frågeställning som 

dykt upp under hemarbetet, definiera ett begrepp, sammanfatta ett avsnitt eller uttrycka sin 

mening. Den muntliga uppföljningen kan variera mellan elev – elev och elev – lärare, där ut-

gångspunkt tas i vad eleven nyss skrivit. Att en sådan undervisningsdiskurs har en stor inlär-

ningspotential menar Dysthe beror på att diskursens centrum flyttas från läraren till eleven 

och omformar ett monologiskt klassrum till ett dialogiskt.  
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KORTSKRIVANDE - när och varför? Några exempel. 
 
SITUATION   INRIKTNING 
 
Under hemarbetet   Precisera frågor/oklarheter 

Finna egna exempel/tillämpningar 
Dra ut det väsentligaste 

 
I början/slutet av   Aktualisera förkunskaper/frågor 
ett kursavsnitt   Väcka intresse 

Sammanfatta det viktigaste 
Värdera avsnittet 

 
Vid lektionsstarten   Samla uppmärksamheten - aktivera läxan 

Reagera på innehållet 
Aktualisera egna frågor 

 
Under genomgångar   Fokusera centrala begrepp/perspektiv 

Anknyta till egna erfarenheter 
Finna egna tillämpningar 
Formulera egna frågor 

 
I slutet av en lektion   Förbereda hemarbetet 

Summera det viktigaste 
Värdera lektionen 

 
Före och efter korta   Aktualisera ämnesinnehåll 
gruppdiskussioner   Förbereda synpunkter/inlägg 
 
Före och efter större   Precisera syftet med uppgiften/planera 
grupparbeten eller   Aktualisera egna erfarenheter 
enskild fördjupning   Summera de viktigaste lärdomarna 

Utvärdera processen 
 
     

(Sandström Madsén, 1996:14) 

2.2 Att lära genom att skriva 

För att på ett givande sätt kunna arbeta med kortskrivning krävs kännedom om hur eleverna 

lär sig genom att skriva. Dysthe (1996) skriver att vi lär oss på tre olika sätt – genom att göra, 

skapa visuella bilder av det vi ska lära oss och omformulera det i ord. Ett av skälen till att vi 

lär oss genom att skriva är att skrivning innefattar alla dessa tre inlärningssätt.  

Enligt Dysthe m.fl.  (2002) är skrivandet en viktig lärostrategi. ”Genom att skriva får vi 

ett djuplärande i stället för ett ytligt lärande, och det hjälper oss att göra materialet eller läro-

stoffet till vårt eget” (Dysthe m.fl., 2002:8). Vidare ges flera exempel på skrivande som ett led 
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i läroprocessen. När vi skriver synliggörs våra tankar och skrivandet gör det praktiskt möjligt 

att ta tillvara på tankarna, söka upp dem igen och följa deras utveckling. Skrivandet hjälper 

eleven att utveckla och strukturera sina tankar. När man går tillbaka till det man har skrivit 

tidigare kan man göra nya associationer och komma vidare i tänkandet. Med hjälp av skrivan-

det kan nya sammanhang upptäckas eller bristande förståelse avslöjas. Att skriva aktiverar 

elevens undermedvetna, får dem att reflektera, internalisera sina kunskaper och kan användas 

som ett led i elevens självbedömning. Detta sammantaget kan göra att skrivandet leder till nya 

kunskaper och insikter. (Dysthe m.fl., 2002) För att skrivandet ska fungera som ett led i läro-

processen är det viktigt att ha kännedom om hur det går till när man skriver. 

2.2.1 Skrivprocessen 

Siv Strömquist (1993) skriver om forskning kring skrivandet som en mental textskapande 

process och hon har satt upp en pedagogisk schematisering av processen: 

 
 

Förstadiet 

• analys av skrivuppgiften  (vad skall jag skriva om? för vem? i vilket syfte) 

• stoffsamling  (samla material) 

• sovring/fokusering  (vad skall jag ta med av materialet, vad ska jag  

                                    koncentrera mig på?) 

• strukturering/planering  (i vilken ordning skall jag presentera materialet?) 

 

Skrivstadiet 

• formulering  (översätta tankar till skrift) 

 

Efterstadiet 

• bearbetning  (från utkast till färdig skrift) 

• utskrift 

• korrekturläsning 

• publicering/ev tryckning (texten möter läsaren) 

 

(Strömquist, 1996:24) 
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2.3 Förmågan att skriva väl - Kursplan i svenska för gymnasiet 

Enligt kursplanen i svenska för gymnasiet syftar utbildningen i ämnet svenska till att utveckla 

förmågan att tala och skriva väl. Förmågan att skriva ska leda till att eleverna erövrar medel 

för tänkande, lärande, kontakt och påverkan.    

 

Genom språket sker kommunikation med andra och genom läsning och eget 

skrivande tillägnar sig eleverna nya begrepp och lär sig att se sammanhang, 

tänka logiskt, granska kritiskt och värdera. Genom språket bildas kunskap 

och genom språket görs kunskapen synlig och hanterbar. Förmågan att re-

flektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden väx-

er. (Kursplan för ämnet svenska, 2006) 

 

Vidare står att inom svenskämnet ska eleverna få rikligt med tillfällen att använda och utveck-

la sina färdigheter i att skriva, samt att de ska utveckla en språklig säkerhet i skrift, så att de 

kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang. För eleverna blir skrivandet me-

ningsfullt när personliga, existentiella, etiska, historiska, framtidsinriktade eller andra frågor 

behandlas i undervisningen (Kursplan för ämnet svenska, 2006). 

2.4 Val av ämne 

Som nämnts tidigare är det lärarens syfte med kortskrivningen som avgör valet av skrivsitua-

tion och hur uppgiften ska utformas. Olika varianter inom kortskrivning är att eleverna själva 

får välja vad de ska skriva om eller att de skriver utifrån ett på förhand givet ämne.   

2.4.1 Att skriva fritt 

Fri kortskrivning ger eleverna möjlighet att samla sina tankar, bli redo för arbete, bli fokuse-

rade, koncentrerade och få utlopp för känslor. I detta arbetsmoment vänjer sig eleverna vid att 

själva få lov att välja ämne. Att välja är utvecklande och stimulerar kreativiteten. Eleverna 

vänjer sig även vid att sitta stilla och koncentrera sig på att skriva vid en bestämd tidpunkt. 

Det gör skrivandet till en nyttig rutin. Arbetssättet lär eleverna att skriva på kommando, vilket 

är nödvändigt att kunna i skolan och även senare i arbetslivet (Lindh, 2006). Eleverna lär sig 

också att skrivande är en generativ process, även om man tror att man inte har något att säga, 

dyker det upp idéer och infall medan man skriver (Björk, 1996).  

Även Dysthe (1996) talar om fri skrivning som en av grunderna i att skriva för att lära. 

Tekniken, som innebär att man försöker koppla bort kritiska mekanismer och bara koncentre-
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ra sig på att få ner ord på papperet, kan hjälpa en få tag i det som ännu inte är helt medvetet 

och det som är lagrat i långtidsminnet men som inte är direkt tillgängligt. (Dysthe, 1996) 

2.4.2 Att skriva ämnesstyrt 

Molloy (1996) skriver om fem minuters riktad skrivning som metodiskt redskap. Syftet med 

denna metod är att eleven får tillfälle att formulera sina tankar kring en bestämd fråga. Eleven 

kan skriva ner vad man vet och inte vet kring ett ämne, samt definiera begrepp. Fem minuters 

riktad skrivning kan användas för att skapa en utgångspunkt för lärande och kunskapande. 

Genom att använda detta korta skrivmoment innan en diskussion i helklass ges tillfälle även 

för de tysta eleverna att formulera sina argument och komma till tals. Vid riktad skrivning är 

det läraren som formulerar frågan, men det är elevernas åsikter som står i centrum. Under 

detta moment är det eleverna som inflytande över innehållet i klassrumssamtalet, samtidigt 

som det är läraren som håller i ramarna för det.  

2.5 Textens struktur 

Det finns olika sätt att genomföra en textanalys, samtidigt som det finns olika aspekter att ta 

hänsyn till. I min analys ligger fokus på de tre följande områdena; framställningsform och stil, 

textkomplexitet och språkkvalitet, samt funktion. 

2.5.1 Framställningsform och stil 

Bland de olika textsorter som finns går det att urskilja ett antal grundläggande framställnings-

former. De fyra vanligaste framställningsformerna är berättande, beskrivande, argumenteran-

de och utredande. Den berättande framställningsformen är den vanligaste, där texten länkar 

satser och meningar till varande temporalt, i tidsföljd. I en beskrivning för texten fram ny in-

formation additivt, samtidigt som textens tempus är statiskt. En argumenterande text har ad-

versativa fogningar och lyfter fram motsatser, med skäl för eller emot. Den utredande fram-

ställningsformen är ofta resonerande, analyserande eller kommenterande. Det är orsaksförhål-

landen, de kausala förbindelserna som dominerar. (Hellspong & Ledin 1997, Liljestrand, 

1993)  

Texter har ofta en särskild uttrycksform, en egen stil. En texts stil hör ofta samman med 

kontexten och den sociala situationen. En aspekt på en texts stil är formalitetsgraden. En stel 

eller högtidlig textstil är formell, det vill säga skriftspråklig och nominal, medan en vardaglig 

och ledig textstil är informell, det vill säga talspråklig och verbal. En annan aspekt på en texts 

stil är huruvida den är personlig eller opersonlig. I den personliga textstilen framträder förfat-
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taren som unik individ och använder ofta första personens pronomen, jag. (Hellspong & Le-

din, 1997) 

2.5.2 Textkomplexitet och språkkvalitet  

För att undersöka vilken svårighetsgrad eller vilken textkomplexitet en text har, tittar man 

bland annat på antalet långa ord och meningar. För att få fram ett jämförelsetal på hur kom-

plex en texts uppbyggnad är granskas hur många ord per mening författaren använt. I regel 

gäller att ju fler ord per mening, desto mer komplex är texten. När det gäller språkkvaliteten 

på en text är det framförallt stavning och grammatik som ligger i fokus. Många fel i en text 

gör att dess kvalitet sjunker. (Hellspong & Ledin, 1997, Josephson m.fl., 1990, Liljestrand, 

1993)  

2.5.3 Funktion 

Syftet med skrivna texter kan variera och texten kan ha olika sorters funktioner. I Elevtextana-

lys tar Josephson m.fl. (1990) upp tre huvudfunktioner: den kommunikativa, den kognitiva och 

den sociala. Alla texter uppfyller i viss mån dessa funktioner, men i olika dimensioner. Vid en 

bedömning av texter kan dock funktionerna vara av olika betydelse. Den kommunikativa funk-

tionen handlar om vad författaren lyckas förmedla till läsaren och kopplas framförallt till text 

som är berättande (temporal), beskrivande (additiv) och argumenterande (adversativ). När en 

text brister i den kommunikativa funktionen kan det bland annat vara en argumenterande text 

där tesen inte är tydlig för läsaren, eller att författaren använder ny information som om den 

vore känd för läsaren. Den kognitiva funktionen handlar om att språket är ett redskap för tän-

kandet och att språket används för att sortera och behandla tankar, upplevelser och erfarenhe-

ter. De texter där den kognitiva funktionen är central är främst avsedda för eget bruk. Om en 

text brister i den kognitiva funktionen kan det tyda på att författaren inte använt språket för att 

reda ut sina tankar. Den sociala funktionen handlar om att språket är ett redskap för att marke-

ra identitet. I en elevtext finns markörer, t.ex. ord och vändningar, som kännetecknar författa-

rens identitet. Texter som brister i den sociala funktionen kan bland annat ha ett stilläge som 

inte överensstämmer med textens syfte (Josephson m.fl. 1990).   
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2.6 Problemprecisering 

Utifrån mitt syfte och med hjälp av litteraturgenomgången har jag formulerat följande fråge-

ställningar som grund för min empiriska undersökning.  

 

• Vilka skillnader gällande framställningsform och stil finns det mellan elevtexterna beroen-

de på hur ämnesstyrd uppgiften är? 

• Vilka skillnader gällande textkomplexitet och språkkvalitet finns det mellan elevtexterna 

beroende på hur ämnesstyrd uppgiften är? 

• Vilka skillnader gällande funktion finns det mellan elevtexterna beroende på hur ämnes-

styrd uppgiften är? 

• Hur upplever eleverna de olika graderna av ämnesstyrning? 

• Vad anser eleverna om kortskrivning som arbetsmetod i undervisningen? 
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3 Metod 
Detta avsnitt inleds i kapitel 3.1 med den metodologiska utgångspunkten för den empiriska 

undersökningen. Vidare presenteras undersökningsgruppen i kapitel 3.2 och upplägg och ge-

nomförande i kapitel 3.3. I kapitel 3.4 diskuteras etiska överväganden.     

3.1 Metodologisk utgångspunkt 

Min undersökning baseras på analyser av texter som elever på gymnasiet producerat i sam-

band med undervisningsmomentet kortskrivning. Mitt val av metod grundar sig på mitt syfte 

att undersöka hur elevernas texter förändras utifrån hur uppgiften är utformad, det vill säga 

utifrån hur styrt valet av ämne för elevernas skrivning är. Samtliga elever i under-

sökningsgruppen producerade utifrån tre olika uppgifter tre kortare texter var. Därefter analy-

serades det insamlade material där en jämförelse gjordes mellan de tre olika texterna. Sam-

manlagt analyserades 57 olika elevtexter. I analysen läggs tonvikt på de tre övergripande om-

rådena som gäller texternas framställningsform och stil, textkomplexitet och språkkvalitet, 

samt funktion. Som ytterligare ett led i min undersökning genomfördes en utvärdering (se 

bilaga) tillsammans med eleverna, där tyngdpunkten ligger på elevernas upplevelser av de 

olika uppgifternas utformning i det undervisningsmoment de deltagit i. 

3.2 Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen består av en klass i årskurs ett på gymnasiet. Klassen består av 22 

elever. Vid undersökningstillfället var 19 elever närvarande. I klassen har de tidigare arbetat 

med kortskrivning i olika former, framförallt i samband med loggböcker. Genomförandet i 

min undersökning skiljde sig dock från tidigare upplägg och momentet var således nytt för 

eleverna. 

3.3 Upplägg och genomförande 

För att på bästa sätt uppnå mitt syfte valde jag att dela in kortskrivning i tre olika utformade 

uppgifter utifrån olika grader av ämnesstyrning. De tre formerna har jag valt att kalla fritt, 

semi-styrt och styrt. I den första uppgiften, fritt, får eleverna skriva utan ämnesanknytning. I 

uppgift två, semi-styrt, skriver eleverna utifrån ett ämnesområde, medan eleverna i den tredje 

uppgiften, styrt, skriver kring ett specifikt ämne.  

 Undersökningen skedde under en lektion, då eleverna skrev utifrån de tre olika uppgifter-

na, som genomfördes efter varandra. Till varje uppgift fick eleverna skriva under tre minuter.  
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 De ämnen som eleverna skrev utifrån bestämdes i samråd med den undervisande läraren. 

För att eleverna skulle uppleva undersökningen som meningsfull för dem ansåg jag det viktigt 

att ämnet i uppgifterna knöt an till det aktuella arbetsmomentet. I klassen var det dags att på-

börja ett nytt arbetsområde inom litteraturhistoria - Renässansen, och kortskrivningen i min 

undersökning blev på så sätt en del av introduktionen till det nya ämnet. I klassen hade läraren 

introducerat ämnet och kort diskuterat tillsammans med eleverna under en tidigare lektion. 

Det fortsatta arbetet i klassen bestod av att eleverna enskilt skulle skriva ett större arbete be-

stående av två olika delar. Elevernas arbete skulle innehålla dels fakta om renässansen som 

epok, dels fakta om en författare eller flera. För att koppla min undersökning till denna ar-

betsuppgift blev således valet av ämnen till kortskrivningen upplagt på samma sätt. I uppgift 

två av min undersökning (semi-styrt) fick eleverna således skriva om renässansen, medan de i 

uppgift tre (styrt) fick skriva om Shakespeare. 

 Efter att kortskrivningen var genomförd fick eleverna utvärdera det arbetsmoment och de 

olika uppgifter de deltagit i.  Eleverna tilldelades varsin enkät med sex olika frågor kring vad 

de tycker om kortskrivning som metod, vad de tycker om de olika uppgifterna, samt ifall det 

var någon av uppgifterna som de helst eller helst inte arbetade med.   

3.4 Etiska övervägande 

Innan kortskrivningen påbörjades informerades eleverna om syftet med min uppsats, samt 

deras roll i min undersökning. Eleverna blev informerade om att ingen utomstående skulle ha 

tillgång till deras texter, samt att de var anonyma och att inga namn syns i uppsatsen. ”Upp-

gifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” 

(Forskningsetiska principer, 2002:12). Även lärarens identitet, samt skolan är skyddade och 

anonyma. 
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4 Resultat 
Avsnittet inleds med en redovisning av elevernas uppgiftshantering i kapitel 4.1. För att pre-

sentera resultatet är varje analysområde, framställningsform och stil (kap 4.2), textkomplexitet 

och språkkvalitet (kap 4.3) och funktion (kap 4.4), uppdelat i tre underrubriker. I dessa avsnitt 

redovisas elevtexterna tillsammans baserat på de tre olika uppgifterna, fritt, semi-styrt och 

styrt. Därefter redovisas vilka ämnen eleverna valt att skriva om i sina texter (kap 4.5). I kapi-

tel 4.6 analyseras och diskuteras texternas resultat. Resultatet av elevernas utvärdering presen-

teras i kapitel 4.7. Avsnittet avslutas med en analys och diskussion av utvärderingens resultat i 

kapitel 4.8.   

4.1 Uppgiftshantering  

Elevernas mottagande av de olika uppgifterna varierade och eleverna valde även att hantera 

uppgifterna olika, vilken presenteras närmre i följande avsnitt. 

4.1.1 Uppgift 1 – Fritt 

Den första uppgiften av kortskrivningen var utformad så att eleverna skulle skriva helt fritt i 

tre minuter utan någon ämnesstyrning. Uppgiftens utformning medförde att några elever ifrå-

gasatte uppgiften och undrade vad de skulle skriva om. När jag förtydligat att eleverna själva 

fick välja vad de skulle skriva utbrast en av eleverna ”Men hallå!” och hade svårt att förstå att 

det fanns ett syfte med att de fick skriva fritt. En annan elev påpekade att det hade varit lättare 

ifall de blivit givna ett ämne att skriva om. När eleverna väl börjat skrev samtliga och endast 

tre elever slutade skriva innan tiden var slut. 

4.1.2 Uppgift 2 – Semi-styrt 

Uppgift två var utformad så att eleverna fick ämnet renässansen att skriva om. Uppgiften mot-

togs av eleverna på ett liknande sätt som uppgift ett. Även här undrade eleverna vad de skulle 

skriva om, trots att de denna gång blivit tilldelade ett ämne. Till skillnad från uppgift ett hand-

lade frågan som eleverna ställde mer om syftet med övningen var att de skulle redogöra för 

sina kunskaper i ämnet. För att inte påverka innehållet i elevernas texter fick eleverna endast 

direktivet om att deras texter på något sätt skulle vara knutna till ämnet. Eleverna började 

skriva tidigare med uppgift två än i jämförelse med uppgift ett och ljudnivån i klassrummet 

hade blivit lägre. Även här var det tre elever som slutade skriva innan tiden var slut. 
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4.1.3 Uppgift 3 – Styrt 

I uppgift tre blev eleverna på tilldelade ämnet Shakespeare. När det var dags för uppgift tre 

var eleverna införstådda med hur de skulle ta sig an uppgiften och till skillnad från vid de öv-

riga uppgifterna hade eleverna denna gång inga frågor. En av eleverna hann dock gissa vilka 

ämne de skulle skriva om, innan jag hade skrivit klart ordet på tavlan. Liksom i uppgift två 

började eleverna denna gång att skriva tidigare än i uppgift ett. Fem elever slutade att skriva 

en lång stund innan tiden var slut. 

4.1.4 Sammanfattning 

De två första uppgifterna av kortskrivningen, fritt och semi-styrt, möttes med frågor av ele-

verna om vad de skulle skriva om, medan de började skriva direkt i uppgift tre. Eleverna bör-

jade skriva tidigare i uppgift två och tre än i uppgift ett, men slutade även skriva tidigare i 

dessa uppgifter. Hur eleverna tog sig an de olika uppgifterna kan vara beroende av till exem-

pel tidigare erfarenheter av kortskrivning, inställningen till ämnet och dagsformen. 

4.2 Framställningsform och stil 

Det första området i analysen av elevernas texter behandlar framställningsform och stil och 

presenteras utifrån de tre olika uppgifterna, fritt, semi-styrt och styrt (för resultatsamman-

ställning se bilaga 1-3).  

4.2.1 Uppgift 1 – Fritt 

Den framställningsform som flest elever valt att använda sig av i uppgift ett är den berättande 

formen. 13 av 19 elever har skrivit en berättelse, varav två elever har valt att formulera sin 

text som ett brev. Tre elever har valt den beskrivande framställningsformen och tre elever har 

valt den utredande framställningsformen.  

 Vad gäller stilen på elevtexterna är det enbart en elev som har en informell stil på sin 

text i uppgift ett, medan övriga 18 elever har drag åt det talspråkliga hållet. Exempel på tal-

språkligt innehåll i elevtexterna är ”va knäppt det blev!!” och ”ja e” (jag är).  De flesta elever 

har ett synligt jag i sina texter och 16/19 har därmed en personlig stil, medan 3/19 har en 

opersonlig stil.  

4.2.2 Uppgift 2 – Semi-styrt 

I uppgift två är det endast en elev som valt att använda sig av den berättande framställnings-

formen. Merparten av eleverna, 13 av 19 elever, har i den semi-styrda uppgiften valt den utre-
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dande framställningsformen. Bland elevtexterna till uppgift två återfinns även den enda text 

som skrivits med en argumenterade framställningsform. Denna text skiljer sig från de utre-

dande texterna, då författaren valt att presentera en tes som styrks av ett antal argument. Fyra 

av de 19 eleverna har skrivit en beskrivande text, där de i huvudsak redogör för sina kunska-

per i ämnet. 

 Stilen på elevtexterna till uppgift två är mestadels informell, vilket är tydligt i 16/19 av 

texterna. Tre av eleverna har däremot valt att skriva sin text med en formell stil.  15 av de 19 

elevtexterna har en personlig stil med ett synligt jag, medan de övriga fyra har en opersonlig 

stil. Följande exempelmening är tagen ur en informell och personlig text: ”Jag fattar inte vad 

det är för något”.  

4.2.3 Uppgift 3 – Styrt 

I elevtexterna tillhörande uppgift tre har de flesta eleverna valt att använda sig av en beskri-

vande framställningsform, vilket är fallet i tio av elevtexterna. Den utredande framställnings-

formen har också använts av ett stort antal elever, 8/19. Endast en av elevtexterna är skriven 

med en berättande framställningsform. I de beskrivande texter är det i huvudsak elevernas 

kunskaper i ämnet som presenteras, medan eleverna som skrivit utredande texter ofta diskute-

rar olika associationer de gör till ämnet.   

 Till uppgift tre har sju av eleverna valt att skriva en formell text och tolv elever har skri-

vit sin text med en informell stil. Ett exempel på en mening ur en text med formell karaktär är 

”Shakespeare blev känd efter att han hade skrivit pjäsen Romeo och Julia”. Åtta av de 19 

elevtexterna är skrivna med en opersonlig stil, vilket innebär att det inte finns något synlig jag 

i dem. Resterande elva elever har skrivit sina texter med en personlig stil. 

4.2.4 Sammanfattning 

I elevtexterna tillhörande uppgift ett dominerar den berättande framställningsformen, medan 

det i uppgift två är den utredande framställningsformen och i uppgift tre den beskrivande 

framställningsformen. Elevernas val av framställningsform kan ha ett samband med föränd-

ringen i stil, då elevtexterna blir mer formella och opersonliga i takt med att kortskrivningen 

blir mer och mer styrd.  
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4.3 Textkomplexitet och språkkvalitet 

Det andra området i analysen av elevernas texter behandlar textkomplexiteten och språkkvali-

teten och presenteras utifrån de tre olika uppgifterna, fritt, semi-styrt och styrt (för resultat-

sammanställning se bilaga 1-3). 

4.3.1 Uppgift 1 – Fritt 

I uppgift ett är det stor variation på hur många ord eleverna använt för att skriva sin text. Den 

längsta texten innehåller 94 ord, medan den kortaste innehåller 26 ord, alltså en differens på 

68 ord. Medelvärdet på antal ord är 57 ord.  

 Variationen är även stor på antal meningar i elevtexterna. Lägst antal meningar är två 

meningar och högst antal är elva meningar. Medelvärdet här är sex meningar. För att visa på 

komplexiteten i elevernas texter har även antal ord per mening räknats ut. I uppgift ett ligger 

medelvärdet för antal använda ord per mening på 9,5 ord/mening. En av de längsta meningar-

na som återfinns i elevtexterna till uppgift ett är ”Sen blir det väl att man slänger sig framför 

TV:n när man kommer hem, och väntar på pappa så man kan få övningsköra lite.”, där eleven 

använt sig av 24 ord i en mening. 

 De grammatiska felen har beräknats i förhållande till antal använda meningar och stav-

felen har beräknats i förhållande till antal använda ord. I fråga om de grammatiska felen visar 

det sig att elevernas medelvärde ligger på 0,5 grammatiska fel per mening. Stavfelen i de tex-

ter som tillhör uppgift ett har ett medelvärde på 0,02 stavfel per ord, det vill säga två procents 

stavfel i elevtexterna.  

4.3.2 Uppgift 2 – Semi-styrt 

I uppgift två innehåller den längsta elevtexten 70 ord, medan den kortaste elevtexten består av 

sju ord. I det fall där texten enbart består av sju ord har eleven endast kommenterat att hon 

inte har någon kunskap om ämnet. Medelvärdet på antal ord är 36 ord. 

 Eleverna har i sina texter inte använt sig av många meningar då medelvärdet för denna 

uppgift är tre meningar. Den elev som använt sig av flest meningar har skrivit nio stycken 

medan de kortaste texterna enbart består av en mening. Gällande antal ord per mening är me-

delvärdet för uppgift två högre än uppgift ett. Medelvärdet för antal ord per mening i uppgift 

två är 12 ord/mening vilket medför en ökad komplexitet i elevtexterna.   

 Genomsnittet för grammatiken i elevtexterna är 0,5 fel/mening, vilket innebär att de 

flesta elever har ett eller ett fåtal fel i sina texter. Vad gäller stavningen är medelvärdet för 

uppgift två 0,02 stavfel på ord. Liksom i uppgift ett innebär detta två procents stavfel i elever-
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nas texter. Merparten av eleverna har inga stavfel i sina texter. Exempel på stavfel i denna 

uppgift är ”krongligt”, ”hadde” och ”oxå”.    

4.3.3 Uppgift 3 – Styrt 

En av elevtexterna i uppgift tre är skriven med 81 ord, vilket är det högsta antalet använda ord 

i denna styrda uppgift. Elevtexten med lägst antal använda ord består av 11 ord. Sammanlagt 

har antalet använda ord i uppgift tre ett medelvärde på 33 ord. 

 Medelvärdet på hur många meningar elevtexterna består av är tre meningar per text. Den 

kortaste elevtexten består av en mening, medan den elev som skrivit den längsta texten har 

använt sig av nio meningar. Genomsnittet för antal ord per mening i uppgift tre är 11 

ord/mening. 

 Merparten av elevtexterna till uppgift tre har endast ett fåtal grammatiska fel, vilket gör 

att det grammatiska medelvärdet blir 0,4 grammatiska fel/mening. Det vanligaste grammatis-

ka felet är att eleverna använder grundformen han när det egentligen ska vara objektsformen 

honom. De flesta elevtexter innehåller inte heller några stavfel, vilket ger ett medelvärde på 

0,01 stavfel/ord när det gäller stavningen, det vill säga en procent stavfel i elevtexterna.

  

4.3.4 Sammanfattning 

Omfånget på elevtexterna minskar från den fria uppgiften till de styrda uppgifterna, samtidigt 

som deras textkomplexitet ökat och språket blivit mer korrekt. Dessa skillnader kan förklaras 

med elevernas olika uppfattningar av uppgifterna, samt deras inställning till ämnena (se vidare 

kap 4.6 och kap 5). 

4.4 Funktion 

Det tredje området i analysen av elevernas texter behandlar textfunktioner och presenteras 

utifrån de tre olika uppgifterna, fritt, semi-styrt och styrt (för resultatsammanställning se bila-

ga 1-3).  

4.4.1 Uppgift 1 – Fritt 

När det gäller texternas funktion har jag koncentrerat mig på huruvida texterna har en funge-

rande kommunikativ, kognitiv och social funktion (se kap 2.5.3). Störst variation bland elev-

texterna återfanns i den kommunikativa funktionen som därför delades in i tre kategorier, till 

skillnad från de båda andra funktionerna. I elevtexterna tillhörande uppgift ett fungerar den 
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kommunikativa funktionen i 8/19 texter, medan det finns brister i 9/19 texter. I två av elevtex-

terna fungerar den kommunikativa funktionen inte. I en av de elevtexter som brister i den 

kommunikativa funktionen skriver eleven ”hon” utan att närmre förklara vem som åsyftas, 

medan en annan elev har en fungerande kommunikativ funktion då eleven bland annat skri-

ver: ”Jag var inte alls nervös för jag har spelat så många år med mitt lag”.  

 Den kognitiva funktionen innebär att språket används för att reda ut tankar, vilket 15 av 

de 19 eleverna har gjort. I resterande fyra elevtexter fungerar inte den kognitiva funktionen.  

 Den sociala funktionen används för att markera identitet och tar sig form i till exempel 

ord och uttryck i texten. I 14/19 elevtexter återfinns sådana markörer som ofta kopplas till 

tonåringar, medan de saknas i 5/19. Exempel på identitetsmarkörer tagna ur texterna till upp-

gift ett är ”super stressigt”, ”va riktigt dumma i huet” och små bilder infogade i texten. 

4.4.2 Uppgift 2 – Semi-styrt 

Den kommunikativa funktionen fungerar i elva av de 19 elevtexterna. Mot det finns det brister 

i fem av elevtexterna och i tre av elevtexterna finns ingen fungerande kommunikativ funktion. 

 I uppgift två har elva elever använt språket för att reda ut tankar, vilket innebär att de 

elevtexterna har en fungerande kognitiv funktionen. Den kognitiva funktionen fungerar där-

emot inte i åtta av de 19 elevtexterna. Den kognitiva funktionen fungerar i följande exempel:  

Jag är faktiskt inte så intresserad av historia och sånt, det är intressantare 

med framtiden. Men det är ju klart att det är bra att vi lär oss något om förr i 

tiden för tänk om vi trott att allt alltid varit som det är nu. 

Däremot fungerar inte den kognitiva funktionen när en elev endast skriver att ”Jag vet inte så 

mycket om det”.  

 Den sociala funktionen fungerar i elva elevtexter som innehåller ord och uttryck som 

markerar författarens identitet, till exempel svordomar ”fan”, understrykning ”Jag hatar histo-

ria” och användning av versaler ”TRÅKIGT”. I resterande åtta elevtexterna återfinns inga 

sådana markörer. 

4.4.3 Uppgift 3 – Styrt 

Bland de elevtexter som tillhör uppgift tre har nio stycken en fungerande kommunikativ funk-

tion, medan den kommunikativa funktionen inte fungerar i två av de 19 elevtexterna. I åtta av 

elevtexterna finns det brister i den kommunikativa funktionen. 

 I tio av elevtexterna fungerar den kognitiva funktionen och de eleverna har därmed an-

vänt språket för att reda ut sina tankar. I de kvarstående nio elevtexterna fungerar inte den 
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kognitiva funktionen. Ett exempel på en elevtext som har en fungerande både kommunikativ 

och kognitiv funktion är när en elev gör associationer mellan Shakespeare och en film. Eleven 

förklarar för mottagaren (i detta fall jag och läraren) såväl vilken film det handlar om ”Eva & 

Adam, den filmen om dom unga som träffades i skolan”, som varför det finns kopplingar mel-

lan filmen och Shakespeare: ”Så ska Eva börja spela teater så ska dom spela just Shakespeare, 

så det förknippar jag med Eva & Adam”. 

 Ord och uttryck som markerar författarens identitet återfinns i nio av elevtexterna som 

därmed har en fungerande social funktion. Följande exempel som är hämtat ur en elevtext 

handlar om Shakespeare: ”Han va en cool snubbe han”. Den sociala funktionen fungerar inte i 

övriga tio elevtexter som saknar sådana markörer. 

4.4.4 Sammanfattning 

Såväl den kognitiva funktionen, som den sociala funktionen i elevtexterna fungerar bäst i 

uppgift ett, vilket kan förklaras med att eleverna i den fria uppgiften hade sig själva som ut-

gångspunkt, till skillnad från ett givet ämne i de övriga två uppgifterna. Den kommunikativa 

funktionen fungerar dock bättre i uppgift två och tre, då eleverna kanske lättare kan föreställa 

sig en mottagare. 

4.5 Ämne 

I sina texter har eleverna olika infallsvinklar till det tilldelade ämnesområdet och även om 

eleverna har en gemensam utgångspunkt behandlar deras texter olika ämnen. Detta presente-

ras utifrån de tre olika uppgifterna, fritt, semi-styrt och styrt. 

4.5.1 Uppgift 1 – Fritt 

De flesta elever har i den fria skrivuppgiften valt att berätta om vardagshändelser i sitt liv. 

Åtta av de 19 eleverna har valt att berätta om hur deras morgon såg ut samma dag som de 

skrev. Tre elever har valt att reflektera över vad de skulle gör senare under dagen, medan tre 

andra elever valde att berätta om tidigare händelser i sina liv. Av de resterande fem texterna är 

två stycken personbeskrivningar och övriga tre behandlar reflektioner på det personliga pla-

net. 

4.5.2 Uppgift 2 – Semi-styrt 

I den semi-styrda uppgiften skulle eleverna kortskriva kring begreppet renässansen som då 

var det nya arbetsområde inom litteraturhistoria som klassen skulle påbörja. I denna uppgift 
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har sju av eleverna valt att endast redovisa sina kunskaper inom området och räknar upp olika 

fakta. Tio av elevtexterna handlar om att man i klassen ska börja arbeta med renässansen i 

svenska och skildrar elevernas reflektioner kring ämnet och vilka kunskaper de har. De två 

resterande eleverna har skrivit kring sina associationer till ämnet. Den ene eleven funderar 

kring varför hon inte anser att hon har tillräckliga förkunskaper i ämnet, medan den andra gör 

kopplingar till boken Da Vinci-koden. 

4.5.3 Uppgift 3 – Styrt 

I den styrda uppgiften skulle eleverna skriva kring författaren Shakespeare. I sina texter har 

nio elever valt att enbart redovisa fakta kring författare av vilka merparten handlar om hans 

pjäser. Åtta elever har i sina texter reflekterat runt sina kunskaper om Shakespeare. En del av 

dessa elever gjorde även kopplingar till sitt kommande uppsatsarbete. De två återstående elev-

texterna handlar om Shakespeare i filmsammanhang där eleverna var för sig dragit paralleller 

mellan författaren och en film de har sett. 

4.5.4 Sammanfattning 

I uppgift ett handlar de flesta texterna om vardagshändelser i elevernas liv. I uppgift två och 

tre har eleverna utgått från det givna ämnet, dock finns en skillnad beroende på om eleverna 

redovisat fakta eller skrivit kring ämnet. Skillnaden kan förklaras med att eleverna har tolkat 

uppgiften på olika sätt, samt att de har olika erfarenheter av kortskrivning. 

4.6 Analys och diskussion av texternas resultat 

Analysen och diskussionen av resultatet disponeras på ett sätt som följer resultatredovisning-

ens olika delar. Undersökningens resultat visar att elevtexterna tillhörande de olika uppgifter-

na skiljer sig åt vad gäller framställningsform och stil, textkomplexitet och språkkvalitet, samt 

funktion.  

4.6.1 Framställningsform och stil 

Den framställningsform som flest elever valt att använda sig av i uppgift ett är den berättande 

formen, med en majoritet på 13 av 19 elever. De berättande texterna handlar mestadels om en 

händelse i elevernas liv. Två av de berättande texterna är även formulerade som brev riktade 

till mig. Detta förändrar sig dock till uppgift två och tre, där endast en elevtext i vardera upp-

giften är skrivna med den berättande framställningsformen. I elevtexterna knutna till uppgift 

två är det istället den utredande formen som är mest förekommande, medan den beskrivande 
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framställningsformen dominerar i uppgift tre. Detta har troligen sin förklaring i att ett flertal 

av eleverna ansåg att de skulle redovisa sina kunskaper i ämnet.  

 När det gäller stilen på texterna sker det en skiftning mellan de olika uppgifterna som 

visar att elevtexterna blir mer formella ju mer styrd uppgiften är. Detsamma gäller för huruvi-

da texterna är personliga eller opersonliga, där de opersonliga ökar i antal från uppgift ett till 

uppgift tre. Här kan det finnas en koppling till vilken framställningsform som eleverna valt att 

använda sig av. Den berättande framställningsformen lämnar möjligtvis större utrymme för 

eleverna att ha ett synligt jag i sina texter.  
 

 Tabell 1: Sammanställning av elevtexternas framställningsform och stil. 

 

Framställningsform U.1  U.2 U.3 Stil U.1  U.2 U.3 
Berättande 13 1 1 Formell 1 3 7 
Beskrivande 3 4 10 Informell 18 16 12 
Argumenterande - 1 - Personlig 16 15 11 
Utredande 3 13 8 Opersonlig 3 4 8 

4.6.2 Textkomplexitet och språkkvalitet 

Resultatet visar även att kvantiteten på elevtexterna förändras i takt med att kortskrivningen 

blir mer och mer styrd. Genomsnittslängden på elevtexterna minskar mellan uppgifterna från 

57 ord i uppgift ett, till 33 ord i uppgift tre. Samma tendens återfinns även bland antalet an-

vända meningar i elevtexterna, som minskar med hälften redan till uppgift två, från sex me-

ningar i uppgift ett, till tre meningar i uppgift två och tre. En förklaring till att elevtexterna 

minskar i omfång kan vara att eleverna ansåg att de hade relativt liten kunskap i ämnet och att 

det gjorde det svårare för dem att skriva (se kap 4.7).  

 Däremot ökar komplexiteten i elevtexterna i uppgift två och tre. Medan medelvärdet för 

antal ord per mening är 9,5 i uppgift ett är samma siffra för uppgift två 12 respektive 11 för 

uppgift tre. Detta kan i sin tur kopplas till att elevtexterna även blev mer formella. Det kan 

också finnas ett samband mellan ovanstående och det faktum att såväl grammatiken som stav-

ningen förbättrades till uppgift tre. Grammatiken i elevtexterna är bättre i uppgift tre, 0,4 

grammatiska fel/mening, än i jämförelse med uppgift ett och två, 0,5 grammatiska fel/mening. 

Även stavningen förbättrades och antalet stavfel per ord sjönk från 0,02 stavfel/ord till 0,01 

stavfel/ord, det vill säga från två procents stavfel till en procent stavfel i elevernas texter. 
 

Tabell 2: Sammanställning av elevtexternas textkomplexitet och språkkvalitet i avrundade medelvärden 

Textkomplexitet och språkkvalitet U.1 U.2 U.3 
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Ord 57 36 33 
Ord per mening  9,5 12 11 
Meningar 6 3 3 
Antal grammatiska fel/mening 0,5 0,5 0,4 
Antal stavfel/antal ord 0,02 0,02 0,1 

4.5.3 Funktion 

De olika textfunktionerna förändras också mellan uppgifterna. Den kommunikativa funktio-

nen fungerar bäst i uppgift två där den fungerar i elva av elevtexterna. Däremot är det även i 

texterna tillhörande uppgift två som flest texter med en icke fungerande kommunikativ funk-

tion återfinns. Detta i jämförelse med uppgift ett och tre där resultatet är i stort sett likvärdigt. 

I de texterna där den kommunikativa funktionen fungerar är läraren ofta en tilltänkt mottaga-

re, liksom ett antal av de texter med en icke fungerande kommunikation mer är skrivna som 

en reflektion för eleven själv.  

 Den kognitiva funktionen fungerar bäst i uppgift ett, där 15 av eleverna har använt språ-

ket för att reda ut tankar i sina elevtexter. Antalet texter med en fungerande kognitiv funktion 

sjunker sedan i uppgift två och tre. De texter som inte har en fungerande kognitiv funktion 

består ofta av en osammanhängande elevtext där eleven inte utvecklar sina tankar. 

 Den sociala funktionen används för att markera identitet och tar sig form i till exempel 

ord och uttryck i texten. Det är framförallt i texterna som hör samman med uppgift ett som 

innehåller identitetsmarkörer, där den sociala funktionen fungerar i 14/19 elevtexter. Även när 

det gäller den sociala funktionen sjunker antalet fungerande elevtexter till elva fungerande 

texter i uppgift två och nio fungerande texter i uppgift tre. Det kan finnas ett samband mellan 

att antalet elevtexter med en fungerande social funktion sjunker i uppgift två och tre och med 

tendensen att eleverna valde att anta en mer formell och opersonlig stil i sina texter tillhörande 

samma uppgifter. Ett exempel på detta är att talspråkliga uttryck utgör en stor del av identi-

tetsmarkörerna i denna grupp och just avsaknaden av talspråklighet är utmärkande för formel-

la texter.  

 

 25



Tabell 3: Sammanställning av elevtexternas funktion 
 

Funktion Fungerar? U.1  U.2 U.3 
Ja 8 11 9 
Brister 9 5 8 

Kommunikativ 

Nej 2 3 2 
Ja 15 11 10 Kognitiv 
Nej 4 8 9 
Ja 14 11 9 Social 
Nej 5 8 10 

 

 

 

 

4.7 Utvärdering 

Efter att eleverna genomfört momentet med kortskrivning tilldelades de varsin enkät med ett 

antal frågor som rörde vad de tyckte om kortskrivning som metod, vad de tyckte om de olika 

uppgifterna, samt ifall det var någon av uppgifterna som de helst eller helst inte arbetade med 

(se bilaga 1).   

4.7.1 Kortskrivning som arbetsmetod  

Första frågan av utvärdering handlade om vad eleverna ansåg om kortskrivning som arbets-

metod. 13 av eleverna var positivt inställda till kortskrivning och arbetade gärna på detta sätt 

fler gånger. Resterande sex elever var mer negativt inställda och tyckte för det mesta att kort-

skrivning är ”jobbigt”.  

4.7.2 De enskilda uppgifterna 

Eleverna fick även svara på vad de tyckte om de olika enskilda uppgifterna. Om uppgift ett då 

de fick skriva fritt tyckte många av eleverna att det var svårt att komma på något att skriva 

om. En elev tyckte att det kändes ”svårt att skriva om det första som poppar upp i skallen, 

man tycker inte att det har något värde i sig”. Andra kommentarer till uppgift ett var att det 

kändes bra att få låta pennan flöda och de flesta elever tyckte att det gick bra när de väl börjat 

skriva. 

 Responsen som eleverna gav på uppgift två och tre var lika varandra. Några av eleverna 

ansåg att de hade för lite kunskaper i ämnet och att det gjorde det svårt för dem att skriva. En 

del av eleverna tyckte att det var bra uppgifter även om de inte kunde så mycket om ämnet för 

att de i alla fall fick uttrycka sig. De elever som var mest positiva till uppgift två och tre var 

framförallt de som tidigare menat att det är lättare att skriva om de har ett ämne att utgå ifrån 

och hade svårigheter med att komma på vad de skulle skriva om i uppgift ett. 
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4.7.3 Vilken uppgift föredrar eleverna? 

Enkätens sista frågor handlade om ifall det var någon av uppgifter som eleverna helst eller 

helst inte arbetade med. Dessa svar visade att fem av eleverna helst arbetade med uppgift ett, 

att skriva fritt. Fyra av eleverna föredrog uppgift två, semi-styrt, och fyra elever tyckte mer 

om uppgift tre, styrt. Av de uppgifter som eleverna helst inte arbetade med valde fem av ele-

verna uppgift två och två av eleverna ville helst inte arbeta med uppgift tre. Bland de övriga 

eleverna var det 5 elever som ville arbeta med alla tre uppgifterna och tre elever som inte vill 

arbeta med någon av uppgifterna. På de två sista frågorna finns ett bortfall då inte alla elever 

lämnade något svar. 

4.8 Analys och diskussion av utvärderingens resultat 

Utvärderingen visade att eleverna hade svårigheter med att komma på vad de skulle skriva om 

i uppgift ett. Enligt Lindh (2006) syftar den fria skriva skrivningen till att vänja eleverna vid 

att själva få lov att välja ämne eftersom det är utvecklande och stimulerar kreativiteten. Ett 

annat syfte med att skriva fritt är att eleverna lär sig att skrivande är generativt (Lindh, 2006). 

Den medvetenheten återfinns hos en del av eleverna som skrev att det var lättare att skriva när 

de väl hade kommit igång. 

 Ett av syftena med att skriva ämnesstyrt är att eleven får tillfälle att formulera sina tan-

kar kring en bestämd fråga (Molloy, 1996), vilket var upplägget på såväl uppgift två som 

uppgift tre. De elever som inte skrev så mycket på uppgift två och tre menade i utvärdering att 

de inte hade tillräckliga kunskaper i ämnet för att producera en längre text. Enligt Molly 

(1996) kan riktad kortskrivning däremot även ge eleverna tillfälle att skriva vad de inte vet om 

ett ämne eller vad de skulle vilja veta. Trots att en del elever inte hade fördjupade kunskaper i 

ämnet är en del av elevtexterna ändå innehållsrika. Dessa elever har mestadels skrivit en utre-

dande text, där de istället för att redovisa sina kunskaper för en diskussion kring olika associa-

tioner de får i samband med ämnet. Ytterligare exempel på innehåll i några av de längre elev-

texterna är bland annat när en elev inte bara konstaterar att hon saknar kunskaper i ämnet, 

utan också resonerar kring varför så är fallet. En annan elev skriver om sina förväntningar på 

ämnet, medan en tredje utförligt motiverar varför ämnet inte tilltalar henne. Dessa elever ger 

prov på kreativt tänkande och visar att det går att skriva relativt fritt trots att de är styrda av ett 

ämne.  
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5 Avslutande diskussion 
Resultatet av undersökningen visar att utformningen av skrivuppgiften kortskrivning inverkar 

på hur eleven väljer att skriva sin text. De tre olika graderna av ämnesstyrning, fritt, semi-styrt 

och styrt påverkar elevtexterna vad gäller form och stil, innehåll och funktion. 

 Min första frågeställning behandlade vilka skillnader gällande framställningsform och 

stil som finns mellan elevtexterna beroende på hur ämnesstyrd uppgiften är. Den största skill-

naden stod att finna bland vilka framställningsformer eleverna valt att använda sig av i de 

olika uppgifterna. Medan uppgift ett – fritt, domineras av den berättande framställnings-

formen, är det i uppgift två – semi-styrt, den utredande formen som är mest förekommande, 

kontra den beskrivande framställningsformen i uppgift tre – styrt.  Det sker även en skiftning 

som gäller stilen på elevtexterna. Ju mer styrd uppgiften är, desto mer formella och opersonli-

ga blir elevtexterna. Skillnader mellan texterna kan förklaras med att eleverna enligt utvärde-

ringen trodde att de i uppgift två och tre enbart skulle redovisa sina kunskaper. Enligt Sand-

ström Madsén (1996) kan det också vara ett syfte med övningen, medan jag i min undersök-

ning inte gav eleverna några sådana direktiv. Elevernas inställning till uppgifterna kan ha en 

förklaring i deras tidigare upplevelser och erfarenheter av kortskrivning. 

 Förutom framställningsform och stil på elevtexterna rörde en av mina frågeställningar 

även vilka skillnader gällande textkomplexitet och språkkvalitet som finns i elevernas texter. 

Resultatet visar att genomsnittslängden på elevtexterna minskar i takt med att kortskrivningen 

blir mer och mer styrd. En förklaring till det minskade omfånget kan vara att eleverna i upp-

gift två och tre reflekterade mindre kring sina kunskaper och försökte istället redovisa sina 

kunskaper. De eleverna som har skrivit längre texter i de semi-styrda och styrda uppgifterna 

har nödvändigtvis inte mer förkunskaper än sina klasskamrater. Dessa elever har istället skri-

vit kring ämnet, gjort utvikningar och associerat till andra kunskapsområden. Elevernas anta-

gande att de skulle redovisa sina kunskaper kan även förklara att deras grammatik och stav-

ning förbättras från uppgift ett och två till uppgift tre. Detta kan ha lett till att eleverna förmo-

dat att deras texter skulle bli bedömda och därmed medvetet eller omedvetet tänkt mer på 

formalia. 

 Ytterligare en frågeställning gällde vilka skillnader i funktion som återfinns i elevtexter-

na beroende på hur ämnesstyrd uppgiften är. Enligt Sandström Madsén (1996) och Dysthe 

(1996) kan syftet med kortskrivning variera mellan att vara ett hjälpmedel för eleven, likväl 

som ett hjälpmedel för undervisningen och läraren. Denna variation mellan upplägget av upp-

gifterna finns också hos elevtexterna och är tydlig när det gäller de olika textfunktionerna. 
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Både när det gäller den kommunikativa och den kognitiva funktionen upptäcks störst skillnad 

på om eleven har läraren som en tilltänkt mottagare eller om eleven skriver för sin egen skull. 

I de fall där eleven har läraren som tilltänkt mottagare fungerar den kommunikativa funktio-

nen bäst, medan det är i samma fall som den kognitiva funktionen fungerar sämst. På samma 

sätt gäller den omvända ordningen när texten är skriven för elevens egen skull. I ett par ensta-

ka elevtexter har elever en fungerande kommunikation med läsaren, samtidigt som de använ-

der språket som ett medel för att reda ut sina tankar. Antalet elevtexter med en fungerande 

social funktion och tydliga identitetsmarkörer sjunker mellan uppgift ett och tre. Det kan fin-

nas ett samband med denna tendens och att elevtexterna blev mer formella och opersonliga i 

sin stil ju mer styrd skrivuppgiften var. En förklaring till att såväl den kognitiva funktionen, 

som den sociala funktionen i elevtexterna fungerar bäst i uppgift ett är att eleverna i den fria 

uppgiften skrev med sig själva som utgångspunkt, till skillnad från ett givet ämne i de övriga 

två uppgifterna. 

 I mina avslutande frågeställningar undrade jag hur eleverna upplever de olika graderna 

av ämnesstyrning och vad eleverna anser om kortskrivning som arbetsmetod i undervisning-

en. Svar på dessa frågor fick jag huvudsakligen genom den utdelade utvärderingsenkäten, 

men även genom att observera eleverna under tiden de skrev. Utvärderingen visade bland 

annat att majoriteten av eleverna anser att kortskrivningen är en bra arbetsmetod. På frågan 

om vad eleverna tyckte om de olika ämnesstyrda uppgifterna rådde det delade meningar. Av 

de tretton elever som gav positiva svar till kortskrivning var det fem elever som föredrog att 

skriva fritt, medan fyra elever föredrog semi-styrt och fyra elever styrt. Vad undersökningen 

däremot inte visar är hur mycket de specifika ämnena påverkar elevernas svar och ifall ele-

verna hade tyckt annorlunda gällande uppgift två och tre ifall de fått andra ämnen att skriva 

om. De observationer som jag gjorde under tiden eleverna skrev visade att eleverna tog längre 

tid på sig att börja skriva på uppgift ett, medan de slutade att skriva tidigare på uppgift två och 

tre. Detta kan i sin tur bero på att eleverna är ovana vid skrivmetoden och att de kände sig 

begränsade av ämnena. Enligt Sandström Madsén (1996) är det viktigt att eleverna övar sig 

och skriver ofta för att få fram effekterna med kortskrivning.  

 Kortskrivning kan användas i många olika situationer och med olika inriktningar i un-

dervisningen. Undersökningens upplägg och genomförande lämnade utrymme för eleverna att 

själva bestämma syftet med sin kortskrivning och eleverna i klassen visade prov på kreativitet 

och variation. Sandström Madsén (1996) har olika förslag på vilken roll kortskrivning kan 

spela i undervisningen och dessa återfinns även bland elevtexterna. Exempel på hur eleverna 

använt sina texter kan vara att kortskrivningen väckt ett intresse för ämnet hos eleverna och 
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fått dem nyfikan på en särskild fråga. Genom att eleverna i sina texter har upptäckt och syn-

liggjort sina tankar har de även kunnat associera och analysera. Särskilt den fria skrivningen 

gav eleverna prov på att skrivande är generativt (Björk, 1996) vilket eleverna också gav ut-

tryck för i utvärderingen. Fri skrivning kan även syfta till att ge eleverna en chans att samla 

sina tankar, bli koncentrerade och redo för arbete. Detta uppvisade eleverna dels då de började 

skriva tidigare på uppgift två och tre, dels genom att ljudnivån sänktes i takt med att övningen 

fortlöpte.  

 Min förhoppning är att uppsatsen utmynnar i en ökad medvetenhet kring hur olika gra-

der av ämnesstyrning inverkar på arbetsmetoden kortskrivningen samt hur det påverkar elev-

texterna. Detta sammantaget kan bidra till att skapa reflektion kring syftet med kortskrivning 

och på vilket sätt uppgifter ska utformas. Enligt kursplanen i svenska för gymnasiet ska ele-

verna få rikligt med tillfällen att använda och utveckla sina färdigheter i att skriva, de ska ut-

veckla en språklig säkerhet i skrift, så att de kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika 

sammanhang (Kursplan för ämnet svenska, 2006). Ett steg på vägen är att använda sig av 

kortskrivning. Metoden behöver inte ta mycket tid i anspråk och kan med fördel användas ofta 

och i många olika sammanhang.   

 Sammantaget visar resultatet av min undersökning att elevtexterna tillhörande de äm-

nesstyrda uppgifterna är kortare, mer formella, mer opersonliga och mer korrekta än i den fria 

skrivuppgiften. Resultatet visar även att eleverna överlag är positiva till kortskrivning som 

arbetsmetod i undervisningen. Fördjupade insikter i hur kortskrivning fungerar kan leda till ett 

bättre utnyttjande av de möjligheter som skrivande utgör för elevers lärande. 
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6 Sammanfattning 
Skrivande i skolan är en viktig del av elevernas läroprocess, vilket framhålls i såväl Lpf94 

som inom den aktuella forskningen. En av de metoder som finns för att använda skrivandet 

som ett redskap för lärande är kortskrivning. Utmärkande för kortskrivning är att läraren låter 

sina elever skriva kort och ofta. Valet av skrivsituation och utformningen av uppgiften i sam-

band kortskrivning i undervisningen varierar. Eleverna kan själva få välja vad de ska skriva 

om eller skriva utifrån ett på förhand givet ämne.  

 Min undersökning syftar till att undersöka hur elevers texter förändras utifrån hur styrt 

valet av ämne för deras texter är. Elevtexterna som undersökning baseras på har producerats i 

samband med skrivmetoden kortskrivning där eleverna fått skriva utifrån tre olika grader av 

ämnesstyrning; fritt, semi-styrt och styrt. Fritt innebär att eleverna får skriva utan ämnesan-

knytning. Semi-styrt, innebär att eleverna skriver utifrån ett ämnesområde, medan styrt inne-

bär att eleverna skriver kring ett specifikt ämne. Ytterligare ett led i min undersökning är en 

utvärdering tillsammans med de medverkande eleverna, där tyngdpunkten ligger på elevernas 

upplevelser av de olika uppgifternas utformning i det undervisnings-moment de deltagit i. 

 Undersökning bygger på analyser av texter som elever i gymnasieskolan producerat i 

samband med undervisningsmomentet kortskrivning. Samtliga elever i undersökningsgruppen 

producerade utifrån tre olika uppgifter tre kortare texter var. Därefter analyserades det insam-

lade material där en jämförelse gjordes mellan de tre olika texterna. I analysen läggs tonvikt 

på de tre övergripande områdena som gäller texternas framställningsform och stil, textkom-

plexitet och språkkvalitet, samt funktion. 

 Resultatet av min undersökning visar att utformningen av skrivuppgiften kortskrivning 

inverkar på hur eleven väljer att skriva sin text. Elevtexterna tillhörande de ämnesstyrda upp-

gifterna är kortare, mer formella, mer opersonliga och mer korrekta än i den fria skrivuppgif-

ten. I redovisningen av resultatet framgår det även att eleverna överlag är positiva till kort-

skrivning som arbetsmetod i undervisningen. Fördjupade insikter i hur kortskrivning fungerar 

kan leda till ett bättre utnyttjande av de möjligheter som skrivande utgör för elevers lärande. 
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             Bilaga 1 
Utvärdering 

 
Vad tycker du om kortskrivning som arbetsmetod? 
 
 

  

  

  

 
Vad tyckte du om uppgift 1 (skriva fritt)? 
 
 

  

  

  

 
Vad tyckte du om uppgift 2 (Renässansen)? 
 
 

  

  

  

 
Vad tyckte du om uppgift 3 (Shakespeare)? 
 
 

  

  

  

 
Är det någon av uppgifterna du helst vill arbeta med?  
 
  

Är det någon av uppgifterna du helst inte vill arbeta med?  
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Bilaga 2 
Resultatsammanställning 
 
Uppgift 1 – Fritt 
 
 
 

Framställningsform och stil 
Text Framställningsform Formell/informell Personlig/opersonlig

1 Beskrivande Informell Opersonlig 
2 Beskrivande Informell Opersonlig 
3 Berättande brev Informell Personlig 
4 Berättande Informell Personlig 
5 Utredande Informell Personlig 
6 Berättande Informell Personlig 
7 Berättande brev Informell Personlig 
8 Berättande Informell Personlig 
9 Berättande Informell Personlig 
10 Utredande Formell Opersonlig 
11 Berättande Informell Personlig 
12 Berättande Informell Personlig 
13 Utredande Informell Personlig 
14 Berättande Informell Personlig 
15 Beskrivande Informell Personlig 
16 Berättande Informell Personlig 
17 Berättande Informell Personlig 
18 Berättande Informell Personlig 
19 Berättande Informell Personlig 
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Textkomplexitet och språkkvalitet 

Text Ord Meningar Ord per 
mening 

Antal gram-
matiska fel 

Antal gramma-
tiska fel per 

mening 

Antal 
stavfel 

Antal 
stavfel 

per antal 
ord 

1 44 6 7 1 0,2 1 0,02 
2 62 5 12 3 0,6 1 0,02 
3 84 7 12 6 0,9 6 0,07 
4 65 6 10 1 0,2 0 0 
5 79 10 8 4 0,4 2 0,03 
6 71 4 18 3 0,8 0 0 
7 43 8 5 3 0,4 3 0,07 
8 94 11 9 1 0,1 1 0,01 
9 52 5 10 0 0 1 0,02 
10 77 5 15 2 0,4 0 0 
11 65 7 10 0 0 0 0 
12 45 5 9 1 0,2 1 0,02 
13 35 2 18 2 1 0 0 
14 26 2 13 3 1,5 2 0,08 
15 74 5 15 2 0,4 2 0,03 
16 38 5 8 0 0 1 0,03 
17 52 5 10 2 0,4 1 0,02 
18 34 3 11 2 0,7 0 0 
19 34 4 9 2 0,5 3 0 

 
 

Funktion 
Text Kommunikativ Kognitiv Social

1 Brister Ja Ja 
2 Brister Ja Ja 
3 Ja Ja Ja 
4 Brister Ja Ja 
5 Nej Ja Ja 
6 Brister Ja Ja 
7 Ja Nej Ja 
8 Ja Ja Ja 
9 Ja Nej Nej 
10 Nej Ja Nej 
11 Ja Ja Ja 
12 Brister Ja Ja 
13 Ja Ja Ja 
14 Brister Nej Nej 
15 Brister Ja Ja 
16 Ja Ja Ja 
17 Brister Nej Nej 
18 Brister Ja Nej 
19 Ja Ja Ja 
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Bilaga 3 
Resultatsammanställning 
 
Uppgift 2 – Semi-styrt 
 
 
 

Framställningsform och stil 
Text Framställningsform Formell/informell Personlig/opersonlig

1 Beskrivande Formell Opersonlig 
2 Beskrivande Formell Opersonlig 
3 Utredande Informell Personlig 
4 Utredande Informell Personlig 
5 Utredande Informell Personlig 
6 Utredande Informell Personlig 
7 Utredande Informell Personlig 
8 Utredande Informell Personlig 
9 Utredande Informell Personlig 
10 Utredande Informell Personlig 
11 Beskrivande Informell Opersonlig 
12 Utredande Informell Personlig 
13 Beskrivande Formell Opersonlig 
14 Utredande Informell Personlig 
15 Argumenterande Informell Personlig 
16 Utredande Informell Personlig 
17 Berättande Informell Personlig 
18 Utredande Informell Personlig 
19 Utredande Informell Personlig 
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Textkomplexitet och språkkvalitet 

Text Ord Meningar Ord per 
mening 

Antal 
grammatiska 

fel 

Antal gramma-
tiska fel per 

mening 
Antal 
stavfel 

Antal 
stavfel 

per antal 
ord 

1 20 2 10 1 0,5 0 0 
2 12 3 4 2 0,7 1 0,08 
3 70 3 23 3 1 3 0,04 
4 41 7 6 0 0 0 0 
5 67 9 7 1 0,1 4 0,06 
6 13 1 13 1 1 0 0 
7 13 2 7 0 0 1 0,08 
8 63 3 21 0 0 0 0 
9 41 3 14 2 0,7 0 0 
10 54 3 18 2 0,7 0 0 
11 50 3 17 1 0,3 0 0 
12 7 1 7 0 0 0 0 
13 51 3 17 3 1 2 0,02 
14 12 1 12 1 1 0 0 
15 68 5 14 2 0,4 3 0,04 
16 28 3 9 1 0,3 0 0 
17 30 3 10 2 0,7 1 0,03 
18 42 3 14 1 0,3 0 0 
19 9 2 5 0 0 0 0 

 
 

Funktion 
Text Kommunikativ Kognitiv Social

1 Nej Nej Nej 
2 Nej Nej Ja 
3 Ja Ja Ja 
4 Ja Ja Ja 
5 Brister Ja Ja 
6 Brister Nej Nej 
7 Brister Ja Ja 
8 Ja Ja Nej 
9 Ja Ja Ja 
10 Brister Ja Ja 
11 Brister Ja Nej 
12 Nej Nej Nej 
13 Ja Nej Ja 
14 Ja Nej Nej 
15 Ja Ja Ja 
16 Ja Ja Ja 
17 Ja Nej Nej 
18 Ja Ja Nej 
19 Ja Nej Ja 
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Bilaga 4 
Resultatsammanställning 
 
Uppgift 3 - Styrt 
 
 
 

Framställningsform och stil 
Text Framställningsform Formell/informell Personlig/opersonlig

1 Beskrivande Formell Opersonlig 
2 Beskrivande Formell Opersonlig 
3 Utredande Informell Personlig 
4 Utredande Informell Personlig 
5 Utredande Informell Personlig 
6 Beskrivande Informell Personlig 
7 Beskrivande Informell Opersonlig 
8 Utredande Informell Personlig 
9 Utredande Informell Personlig 
10 Berättande Informell Personlig 
11 Beskrivande Informell Personlig 
12 Beskrivande Formell Opersonlig 
13 Beskrivande Formell Opersonlig 
14 Beskrivande Formell Opersonlig 
15 Utredande Informell Personlig 
16 Utredande Informell Personlig 
17 Beskrivande Formell Opersonlig 
18 Beskrivande Formell Opersonlig 
19 Utredande Informell Personlig 
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Textkomplexitet och språkkvalitet 

Text Ord Meningar Ord per 
mening 

Antal 
grammatiska 

fel 

Antal 
grammatiska 
fel per mening 

Antal 
stavfel 

Antal 
stavfel 

per antal 
ord 

1 20 3 7 2 0,7 0 0 
2 15 2 8 3 1,5 1 0,07 
3 52 3 17 2 0,7 5 0,1 
4 55 6 9 0 0 0 0 
5 81 9 9 3 0,3 4 0,05 
6 18 2 9 1 0,5 0 0 
7 16 2 8 1 0,5 4 0,3 
8 41 4 10 0 0 0 0 
9 29 4 7 1 0,3 1 0,03 
10 58 4 15 1 0,3 0 0 
11 50 6 8 2 0,3 2 0,04 
12 10 2 5 0 0 1 0,1 
13 26 2 13 1 0,5 0 0 
14 20 3 7 1 0,3 0 0 
15 65 4 16 2 0,5 0 0 
16 27 2 14 1 0,5 1 0,04 
17 19 2 10 1 0,5 0 0 
18 11 1 11 0 0 0 0 
19 20 3 7 1 0,3 0 0 

 
 

Funktion 
Text Kommunikativ Kognitiv Social

1 Ja Nej Nej 
2 Ja Nej Nej 
3 Brister Ja Ja 
4 Brister Ja Ja 
5 Ja Ja Ja 
6 Ja Ja Nej 
7 Ja Nej Ja 
8 Ja Ja Nej 
9 Ja Ja Ja 
10 Brister Ja Ja 
11 Brister Ja Ja 
12 Ja Nej Nej 
13 Brister Nej Nej 
14 Brister Nej Nej 
15 Brister Ja Ja 
16 Nej Nej Nej 
17 Ja Nej Nej 
18 Brister Nej Nej 
19 Nej Ja Ja 
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