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Att skriva om det man inte kan se 

En studie om skrivandet hos punktskriftsläsande elever 

Maria Ellingsson 

Sammanfattning 

Studien omfattade 23 berättande texter från elever med blindhet i årskurs 6 och årskurs 9, hämtade 

från de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. I studien granskades texterna utifrån 

språkbruket i dem, variation i ordanvändning och meningsbyggnad samt det beskrivande språk som 

fanns att finna i form av adjektiv och gestaltande beskrivningar. Analys av texter skedde på ordnivå, 

meningsnivå och innehållsnivå. Studien grundades på tidigare forskning, som visat att elever med 

blindhet använder färre adjektiv och mer konkreta substantiv i berättande text, som utgår från 

elevernas fantasi, jämfört med seende elever. I studien hänvisas också till tidigare forskning, som 

beskriver en annorlunda begreppsbildning och utveckling av mentaliseringsförmåga hos barn med 

blindhet jämfört med seende barn. 

 

Resultaten av textanalyserna visade att de undersökta texter som höll ett högre ordantal också ofta höll 

en högre kvalitativ nivå vad gällde meningsbyggnad och beskrivande språk. Texter skrivna av elever i 

årskurs 9 var längre och innehöll fler abstrakta substantiv än texter skrivna av elever i årskurs 6. Av de 

texter som höll högst kvalitet vad gäller meningsbyggnad och innehåll var övervägande delen texter 

skrivna av flickor. Missuppfattade ord och uttryck gick att finna både bland adjektiv och i gestaltande 

beskrivningar. Där missuppfattningar gick att hitta anknöt de gestaltande beskrivningarna ofta till 

visuella begrepp eller upplevelser. I diskussionen reflekterades kring språk- och begreppsutveckling 

hos elever med blindhet och vilka konsekvenser som den kan ge på skrivandet. I de sammanfattande 

reflektionerna diskuterades implikationer för undervisningen och aspekter som behöver beforskas 

vidare.  

Nyckelord 
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Förord 

Den här studien skulle inte ha varit möjlig att genomföra utan bistånd och uppmuntran från mina 

fantastiska kollegor. Det biståndet har bestått i allt från att hjälpa mig med tunga kartonger fulla av 

elevtexter, komma med kloka tankar och konstruktiv kritik till att skicka hem mig för att fortsätta 

skriva när tankarna ändå var på annat håll. Ett stort tack till min arbetsgivare, Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, som gav mig möjlighet att studera och förutsättningar för att detta skulle kunna 

fungera parallellt med det vanliga arbetet.  

 

Flera lärare och elever, ingen nämnd, ingen glömd, har inspirerat, väckt frågor och tankar. Ni har gett 

mig motivation att fortsätta. Tack! 

 

Tusen tack till mina handledare, Ulla Ek och Hans-Erik Frölander. Utan dig, Ulla, hade jag haft svårt 

att komma igång och tagit mig an alldeles för mycket. Du gav mig det fokus jag behövde. Hans-Erik, 

med oändligt tålamod och filosofiska tankar har du lotsat mig genom skrivarbetet. Ni är guld värda! 

 

Slutligen, Martin, Annie och Tove. Tack för att ni har fått vardagen att rulla på, funnits där, hållit i och 

hållit ut. Nu är jag tillbaka hos er även i tanken. 

 

Sollentuna, maj 2017 

Maria Ellingsson 
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Introduktion 

I introduktionens inledning redogörs för inspirationen till studien. Inledningen följs av en redogörelse 

av centrala begrepp, som används i studien. Bakgrunden ger en kort redogörelse av förekomsten av 

blindhet bland skolbarn i Sverige och en introduktion av läsmediet punktskrift. Som stöd för läsningen 

redogörs för centrala begrepp. I bakgrunden finns också en beskrivning av tidigare forskning på 

området och inom angränsande områden, som omfattar begreppsbildning, literacy och skrivande hos 

elever med blindhet. 

Inledning 
I mitt arbete på Resurscenter syn inom Specialpedagogiska skolmyndigheten möter jag i samband med 

kurser och stödinsatser lärare, som undervisar elever med blindhet och punktskrift som läsmedium. 

Varje elev med blindhet befinner sig i en undervisningssituation där eleven är ensam om sitt 

läsmedium i gruppen. Eleven ska prestera på samma nivå som seende elever trots att referensramarna i 

vissa avseenden skiljer sig åt. 

 

Synen är ett dominant sinne, seende individer tar till sig en stor del av sina intryck via synen och 

därmed refererar man som seende ofta till händelser och objekt utifrån en visuell utgångspunkt (Bardin 

& Lewis, 2008). I ett klassrum kan detta bli exkluderande för den som inte ser (Backström Lindeberg, 

2014). En stor del av intrycken som seende individer får uteblir eller fördröjs och barnet med blindhet 

måste använda andra sinnen för att kompensera för det som andra uppfattar med synen. Detta får 

konsekvenser för begreppsbildningen, som kan bli mindre djupgående hos barn med blindhet än hos 

de flesta seende barn (Wild & Trundle, 2007; Figueiras & Arcavi, 2013). För barn med blindhet 

baseras begreppsbildningen dels på det man kan uppleva med hörsel, känsel, smak och lukt, dels på 

andrahandsupplevelser i form av andras beskrivningar av begreppen. Känsel, smak och lukt är 

närsinnen och kan ge en upplevelse av delar av omvärlden medan det man ser kan uppfattas på 

avstånd. Därmed kan synsinnet skapa en större helhet för ett barn som ser än för ett barn med blindhet 

(Harley, 1963). Mycket av det som för seende barn är konkret i form av en synupplevelse kan 

uppfattas mer abstrakt för ett barn med blindhet (Eardley & Pring, 2014). Begreppsbildningen 

påverkas hos ett barn med blindhet och det medför att eleven med blindhet, som undervisas i en klass 

med i övrigt seende elever, har ett annat utgångsläge jämfört med resten av klassen. Läraren och 

majoriteten av eleverna i klassen har i hög grad ett visuellt fokus, som eleven med blindhet inte kan 

dela (Backström Lindeberg, 2016). 

 

Resurscenter syn har ansvar för att fortbilda lärare, som undervisar elever med blindhet. Vid kurser 

informeras lärare om hur elevernas läshastighet och lästeknik kan utvecklas. Vad gäller skrivandet får 

lärarna betydligt mindre fortbildning och inspiration. Det kommer inte in frågor om metoder för att 

stödja skrivutvecklingen hos elever med blindhet, vilket kan innebära att skolor inte identifierar behov 

av stöd i detta. Det kan också bero på att vi som arbetar med stödinsatser inte tar upp skrivandet i 

tillräcklig utsträckning, då det inte finns något aktuellt svenskt forskningsmaterial att bygga 

kompetensutvecklingen på. Elever med blindhet har ofta en god verbal förmåga och ett läsintresse som 

inte motsvarar vad eleverna presterar skriftligt (Kreuzer, 2007). När lärare får berätta om hur det går 

för elever med blindhet i skrivandet och hur de bedömer elevernas texter har jag flera gånger hört att 

texterna är acceptabla, men att de inte är så fylliga. Lärare har berättat om att elever med blindhet kan 

ha svårt att få igång fantasin när de ska skriva fritt, att det finns en viss torftighet i texterna och att de 

inte motsvarar vad eleven presterar i övrigt. Beskrivningarna väckte min nyfikenhet; vad är det som 

gör att fylligheten saknas i texterna? Hur kan undervisningen se ut för att eleverna ska få mer 

inspiration och ett rikare skriftspråk? För att lärare ska kunna få mer stöd i språkutvecklande 

undervisning och skrivutveckling för elever med blindhet behövs ökad kunskap om de konsekvenser 

blindheten har på språkanvändning i skrivandet. Syftet med denna studie är att bidra till kunskapen om 
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skrivutveckling hos elever med blindhet genom att undersöka språklig variation och förekomst av 

beskrivande språk i ett antal elevtexter.  

Centrala begrepp  

Taktil läsning 

Taktil läsning är läsning som utförs med hjälp av känseln. Läsningen sker som avkodning av 

bokstäver i form av punktskrift och avläsning av taktila bilder, som utgörs av olika texturer och/eller 

upphöjda linjer som avläses med hjälp av känseln (Nilsson, 2015).  

 

Produktivitet 

Produktivitet definieras i föreliggande studie som textlängd, angett i antal ord (Price & Jackson, 2015). 

 

Berättande text 

Texter som klassificeras som berättande text i föreliggande studie är texter med ett innehåll som 

baseras på fantasi, är återberättande eller resonerande utifrån den egna situationen (Skolverket, 

2013b). Eleverna har i uppgiften fått som instruktion att skriva en berättande text och en rubrik att 

skriva om. De genrer som inte behandlats i studien, som motvikt till berättande text, är 

argumenterande och/eller beskrivande. 

 

Gestaltande beskrivningar 

I de svenska bedömningsinstrument som används för att avgöra kvaliteten på texter ur de nationella 

proven läggs vikt vid hur eleven har använt gestaltande beskrivningar i sin text (www.skolverket.se). I 

bedömningsinstrumenten ges ingen definition av vad en gestaltande beskrivning är utan är upp till 

undervisande och bedömande lärare att tolka. Annika Sjödahl (2016), ämnesspanare för Lärarnas 

Riksförbund, använder följande definition: ”Att gestalta betyder att man visar genom att ge läsaren 

bilder av det som finns i berättelsen.” 

 

Konkreta substantiv 

Kreuzer (2007) definierar konkreta substantiv som något som existerar fysiskt, saker vi kan se och 

peka ut, exempelvis föremål, ämnen, personer och djur. Teleman, Hellberg, Andersson och Holm 

(1999) definierar konkreta substantiv på ungefär samma sätt i Svenska Akademiens grammatik; som 

något med massa. 

 

Abstrakta substantiv 

Kreuzer (2007) definierar abstrakta substantiv som något ogripbart; känslor, tillstånd, händelser – 

alltså sådant som inte existerar som fysiska föremål. Denna definition överensstämmer i stort med 

definitionen enligt Teleman et al (1999), där abstrakta substantiv kännetecknas av att sakna massa, 

exempelvis idéer, yttranden, processer, tidpunkter och måttenheter. Det finns en gråzon där det kan 

vara svårt att avgöra vilken grupp ett substantiv tillhör, som exempelvis en gruppering av föremål som 

utgör ett koncept. Det kan vara en klass, en kör. Här har förnuftet och sammanhanget i elevernas texter 

fått avgöra vilken indelning som är mest lämplig. 

 

Missuppfattning 

Begreppet missuppfattning har här använts då de uttryck som eleverna använt i texterna kanske inte 

fullt ut kan benämnas som verbalism, vilket innebär att eleven har tagit över uttrycket från någon 

annan utan att ha egen erfarenhet av det (Harley, 1963; Kreuzer, 2007). I och med att eleverna inte har 

fått förklara varför de har använt uttrycken på det sätt de gjort är det svårt att fastställa om det handlar 

om vad Harley (1963) och Kreuzer (2007) skulle beteckna som verbalism. Missuppfattning definieras 

här som ett ord eller uttryck som visar på att eleven som skrivit texten använder begreppet på ett sätt 

som inte överensstämmer med normen eller att eleven verkar ha missuppfattat innebörden av 

uttrycket. 
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Bakgrund 
Sedan 1980-talet har orsakerna till blindhet hos barn i Sverige förändrats (Blohmé, 2000). Ögonskador 

som orsakas av exempelvis parasiter har minskat i antal medan synskador som orsakas av 

komplikationer i samband med för tidig födsel har ökat. Enligt Blohmé (2000) beror detta troligen på 

utveckling inom förlossningsvården och möjlighet att rädda allt mer prematura barn. 

Barnsynskaderegistret i Lund har sammanställt de senast tillgängliga uppgifterna om synskador hos 

barn och ungdomar. Enligt denna statistik fanns i Sverige 2007 ungefär 2000 barn mellan 0 och 19 år 

med synnedsättning, med eller utan ytterligare fysiska funktionsnedsättningar (www.srf.nu). 700 av 

dessa barn hade endast en synnedsättning och inga övriga kända fysiska funktionsnedsättningar. Då 

den bästa korrigerade synskärpan är lägre än 0,05 definieras synnedsättningen enligt 

Världshälsoorganisationen som blindhet (www.who.int). 

 
Resurscenter syn inom Specialpedagogiska skolmyndigheten gör specialpedagogiska utredningar på 

förfrågan från förskolor eller skolor. En sådan förfrågan kan göras när förskola eller skola behöver 

stöd i att anpassa och tillgängliggöra undervisningen eller om man misstänker att det kan bli aktuellt 

för en elev att ha punktskrift som läs- och skrivmedium. Punktskrift som läsmedium övervägs då 

synskärpan och/eller synfältet inte ger ett barn tillräckliga förutsättningar för att läsa svartskrift, tryckt 

skrift som läses med hjälp av synen (Fellenius, 1999). Då en elev fått rekommendationen att läsa 

punktskrift erbjuds skolor kompetensutveckling hos Resurscenter syn (www.spsm.se). Gemensamt för 

elever, vars lärare kommer på kurs hos Resurscenter syn i Stockholm, är att eleverna läser punktskrift 

och att de läser enligt grundskolans kursplaner alternativt läser enligt särskolans kursplaner men 

åtminstone i början av sin skolgång går inkluderade i grundskolan. I den aktuella kursdatabasen finns 

information om hur många skolor som är aktuella för sådan kompetensutveckling. Denna information 

har använts för att beräkna det ungefärliga antalet elever i grundskolan, där punktskrift är eller har 

varit aktuell. Populationen i sin helhet omfattar ett åttiotal individer. Antalet elever med punktskrift 

som läsmedium under mellanåren är ungefär tio elever i varje årskurs (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2014). Gruppen elever med blindhet i Sverige är alltså liten och heterogen. 

Anledning till blindheten varierar, liksom graden av synförmåga och elevens kognitiva förmågor (de 

Verdier & Ek, 2014). 

 

de Verdier och Ek (2014) har beskrivit stödsystemet för elever med blindhet i Sverige. Lärares 

kunskaper om elevernas läsmedium varierar eftersom det inte finns reglerat hur stödet för elever med 

blindhet i skolan ska se ut. Sedan Tomtebodaskolan stängdes 1986 finns det ingen specialskola för 

elever med blindhet som enda funktionsnedsättning i Sverige. I stället utformas stödet ofta så att 

eleven har stöd av en resurslärare eller en assistent, förutom den klasslärare som undervisar hela 

klassen (de Verdier & Ek, 2014; Fellenius, 1999). Klassen utgörs i övrigt av seende elever med alla de 

funktionsvariationer som normalt återfinns i en elevgrupp. Skolverket beskriver tvålärarsystem som 

positivt för elever i behov av särskilt stöd, förutsatt att lärarna har tillräcklig gemensam planeringstid 

och har kunskaper om elevens funktionsnedsättning (Skolverket, 2015a). Funktionsnedsättningen 

blindhet är komplex och Resurscenter syn i Stockholm rekommenderar ett tvålärarsystem i klassen, 

där en punktskriftsläsande elev går. Rekommendationen är också att undervisande personal går 

vidareutbildning för undervisning av elev med blindhet men dessa kurser är inte obligatoriska 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2014; de Verdier & Ek, 2014). 

 

Punktskrift 

Punktskriften utvecklades av Louis Braille under 1800-talet med avsikten att människor med blindhet 

skulle kunna läsa och själva meddela sig i skrift (Nilsson, 2015). Punktskriftsalfabetet är uppbyggt 

som olika kombinationer av upphöjda punkter, organiserade i en punktskriftscell, stor nog att täckas 

av fingerblomman, den yttre delen av fingertoppen. Punktkombinationerna läses av taktilt med fingret 

i rörelse (Simon & Huertas, 1998). År 1854 antogs punktskriften som det universella läsmediet för 

människor med blindhet i Frankrike och några år senare i USA. Idag används punktskrift som 

läsmedium för personer med blindhet i större delen av världen (https://brailleworks.com). Den 
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tekniska utvecklingen har möjliggjort maskinella lösningar för produktion av punktskrift. Detta kan 

ske via mekaniska punktskriftsmaskiner, skrivare för datorer som producerar tryckt punktskrift och 

punktskriftsskärmar till datorer, som visar den text som skrivs på datorn genom att metallstift höjs upp 

i olika kombinationer för att bilda punktskriftstecken på en flexibel rad om 40 eller 80 tecken 

(www.mtm.se). 

 

Även för en rutinerad läsare är punktskrift ett långsammare läsmedium än svartskrift (Emerson, 

Holbrook & D’Andrea, 2009; Fellenius, 1996). Detta beror dels på att det tar längre tid att avkoda 

tecken taktilt än med synen, dels på att de särdrag som finns i tryckt skrift och gör bokstäver lätta att 

skilja åt inte är lika tydliga i punktskrift. En enstaka punkts placering kan skilja det ena tecknet från 

det andra och detta ställer krav på noggrannhet. Taktil läsning ger inte heller den överblick som visuell 

läsning med full syn ger i och med att det inte går att översiktsläsa eller ögna igenom texten på samma 

sätt som seende gör (Fellenius, 1995; Millar, 1997). Punktskrift läses dessutom till största delen 

sekventiellt eftersom fingrarna i princip avkodar varje bokstav eller kortare delar av ord. Läsaren för 

sedan samman delarna till hela ord och fraser med hjälp av arbetsminnet (Simon & Huertas, 1998). 

Detta kan jämföras med hur seende har möjlighet att läsa ord ortografiskt, som hela ordbilder 

(Lundberg, 1989; Lundberg & Herrlin, 2003). Skillnaden i läshastighet mellan läsare av svartskrift och 

punktskrift ökar dessutom med stigande ålder under skoltiden (Emerson et al., 2009). 

Teoretiska utgångspunkter 

Piaget (1951) grundade inom epistemologin en teori om barnets förståndsutveckling där utvecklingen i 

tankemönstret går från ett tänkande baserat på sinnesupplevelser till ett alltmer abstrakt, logiskt 

tänkande. Enligt Piagets (1951) teori grundas utvecklingen i tänkandet i det egna handlandet. Under 

uppväxten tilltar förmågan att tänka i symboler, något som möjliggör en språklig utveckling. 

Utvecklingen mot ett abstrakt tänkande går genom olika stadier, där magiskt tänkande, förståelse av 

objektskonstans och storlekskonstans, förståelse för orsak och verkan och förståelsen för symboliskt 

tänkande och representation i form av språkliga uttryck är sådana stadier. Enligt samma teori börjar 

det logiska eller abstrakta tänkandet i huvudsak utvecklas i 11-12-årsåldern (Piaget, 1951). Utifrån 

Piagets utgångspunkt, att barnets förutsättningar och erfarenheter ligger till grund för olika kvaliteter i 

förståndet skulle tänkandet kunna utvecklas olika beroende på fysiska och psykologiska 

förutsättningar hos olika barn, exempelvis hos barn med och utan funktionsnedsättningar. En 

konsekvens av detta är exempelvis förståelsen av objektskonstans, som påverkas i synnerhet när 

barnet har en total avsaknad av syn (Ek, 2000). 

Begreppsbildning och språkutveckling hos barn med blindhet 

Den tidiga språkutvecklingen hos barn med blindhet skiljer sig en aning från den man ser hos seende 

barn eftersom erfarenheter och hur man relaterar till olika begrepp är annorlunda (Steinman, LeJeune 

& Kimbrough, 2006; Webster & Roe, 1998). Detta visar sig exempelvis genom att barn med blindhet 

yttrar sitt första ord senare än seende barn och har svårare att förstå den symboliska representation som 

språkliga begrepp är, även om denna försening enligt Brambring (2007) tas igen något längre fram. 

Tadic, Pring och Dale (2010) genomförde en studie av språkanvändningen hos barn med och utan 

synnedsättning i skolåldern. Studien visade att barn med synnedsättning i test som prövar strukturella 

språkkunskaper presterar högre än seende barn men har tydligt lägre prestationer i kommunikativa 

språkförmågor. Tadic et al. (2010) reflekterar kring att kommunikationen kan påverkas av att synliga 

ledtrådar som ansiktsuttryck och kroppsspråk blir mer oanvändbara för barn med synnedsättning. 

Ytligt kan språkbruket hos seende och blinda barn ha stora likheter men Andersen, Dunlea och 

Kekelis (1984) såg i sin studie att barn med blindhet använder färdiga uttryck som de hört av andra i 

högre grad än seende barn och inte fullt ut förstår symboliken hos alla ord som de använder.  

 

De representationer och föreställningar som skapas hos barnet med blindhet skiljer sig från det seende 

barnets genom att många begrepp är visuella till sin natur (Steinman, LeJeune & Kimbrough, 2006). 

Barnet med blindhet kan inte skaffa sig någon erfarenhet av begreppet på egen hand utan måste ta till 

sig någon annans beskrivning av det. Omgivningen har enligt Steinman et al (2006) stort ansvar för att 

både konkreta och abstrakta begrepp ska kunna utvecklas på motsvarande sätt hos barnet med blindhet 
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som hos ett barn, vilket möter omvärlden på samma sätt som resten av omgivningen. Eftersom barnet 

inte kommer att undersöka omgivningen på samma sätt som seende barn gör krävs det av barnets 

närmaste, det vill säga föräldrar och förskolepersonal, att de presenterar det som barnet ska bilda sig 

en uppfattning om (Anderson et al., 1984). Seende barn får också en uppfattning om saker som av 

olika skäl inte finns inom räckhåll, som höga byggnader eller kokande vatten, men ändå kan upplevas 

med synen. Sådana erfarenheter är svårare att få för ett barn med blindhet (Webster & Roe, 1998).  

 

Verbalisms 
Att inte själv ha kunnat undersöka något som barn med syn har möjlighet att uppleva kan leda till att 

barnet med blindhet får en otillräcklig eller felaktig uppfattning om begreppet. Harley (1963) beskrev i 

sin undersökning ”verbalisms”, hur barn använde verbala begrepp som denne hade varit tvungen att få 

av någon annan, alltså ord som ingick i barnets aktiva ordförråd men som barnet inte hade någon egen 

erfarenhet av. Språket hos barnet bygger då på abstraktioner i högre grad än hos seende barn, vilket ökar 

risken för att barnet med blindhet får en felaktig eller fragmentarisk bild av sin omvärld. I sin studie 

konstaterade Harley (1963) att de barn med blindhet som hade minst erfarenheter av föremål i sin 

omvärld också var de som använder sig mest av ”verbalisms”. Millar (1997) påpekar å andra sidan att 

stor del av den kunskap vi tillägnar oss under ett liv, i synnerhet i vuxen ålder, kommer som information 

från någon annan och utan egen direkt erfarenhet av ett koncept, oavsett synförmåga. Även om barnet 

med blindhet behöver få tillgång till ett rikt språk menar Millar (1997) att avsaknaden av syn i sig inte 

omöjliggör förståelsen av begrepp. 

 

Mentaliseringsförmåga 
Ett flertal studier med olika utformning har funnit att det finns en skillnad i hur barn med och utan syn 

utvecklar Theory of mind (mentaliseringsförmåga), att uppfatta andras föreställningar och behov 

(Minter, Hobson & Bishop, 1998; Peterson, Peterson & Webb, 2000; Pring & Dewart, 1998; Roch-

Levecq, 2006; Slade & Ruffman, 2005). Slade och Ruffman (2005) undersökte sambandet mellan 

språkutveckling och utvecklingen av mentaliseringsförmåga hos seende förskolebarn i en studie om 

semantik, syntax, arbetsminne och förmågan att förstå så kallad ”false belief” (falska föreställningar). I 

studien fann Slade och Ruffman (2005) att det fanns ett samband mellan språkutveckling och 

mentaliseringsförmåga. Att förstå dessa sammanhang kan leda till att barnet kan ta någon annans 

perspektiv i ett tänkt scenario. Roch-Levecq (2006) fann i sin studie ett samband mellan 

mentaliseringförmåga och förmågan att uttrycka egna känslor med ansiktsuttryck och kroppsspråk, 

något som hon föreslår kan ha ett samband med att barnet med blindhet inte får samma möjligheter att 

imitera vuxnas ofta avsiktligt överdrivna känslouttryck när barnet är mycket litet. Pring och Dewart 

(1998) redogjorde för att det fanns en tendens till att barn med blindhet har något svårare att ta 

alternativa perspektiv än vad seende barn har. I deras diskussion gjordes en jämförelse mellan barn 

med autism och barn med blindhet vad gällde förmågan att tolka exempelvis subtila budskap i texter, 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. Där framgick att mentaliseringsförmågan hade påverkats på ett likartat 

sätt för båda grupperna, även om orsakerna skilde sig åt. För barnet med blindhet berodde påverkan på 

avsaknad av synintryck medan mentaliseringsförmågan hos barn med autism påverkades av 

svårigheter att tolka synintrycken (Pring & Dewart, 1998). 

 

Pijnacker, Vervloed och Steenbergen (2012) har undersökt hypotesen om att barn med blindhet skulle 

ha svårare att förstå underförstådda budskap och avancerad mentalisering i en studie där barn mellan 6 

och 13 års ålder med blindhet jämförs med seende barn utifrån dessa aspekter. Som motvikt till 

studierna ovan upptäckte de att någon sådan skillnad inte fanns, förutsatt att uppgifter gavs verbalt. 

Därmed menade de att det inte går att dra slutsatsen att barn med blindhet skulle ha sämre utsikter att 

utveckla dessa förmågor. Peterson, Peterson och Webb (2000) tar upp åldern som en viktig faktor och 

menar att svårigheter med mentalisering troligen finns kvar hos barn med blindhet upp till 12-

årsåldern. I deras studie kunde de flesta tolvåringar avgöra uppgifter som ställde krav på att kunna se 

igenom uppgifter, vilka handlade om att kunna ta andras perspektiv i ett tänkt scenario. Yngre barn, 6 

och 8 år gamla, klarade inte dessa uppgifter i den utsträckning som kunde förväntas med tanke på 

deras ålder och övriga kognitiva utveckling, trots att det fanns en variation i hur uppgifterna gavs, 

bland annat verbalt (Peterson et al., 2000). 
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Inre bilder och beskrivningar 
Eardley och Pring (2014) har undersökt hur inre bilder skapas hos seende ungdomar respektive hos 

ungdomar med blindhet när de får ranka och beskriva ord, som anspelar på olika sinnen; visuella, 

auditiva, taktila substantiv samt substantiv som i tidigare forskning definierats som ”low imagery”. 

Sådana ord kunde vara abstrakta substantiv som exempelvis ”kunskap”, ”plikt” eller ”tanke”, som 

svårligen framkallar inre bilder. I sin studie kom Eardley och Pring (2014) fram till att förmågan att 

framkalla inre bilder påverkades av både synförmåga och tidpunkt för blindhet men att inre bilder kan 

skapas på fler sätt än med visuell anknytning. Seende personer i studien framkallade fler inre bilder än 

personer med blindhet. Personer med tidig blindhet skapade färre bilder som samtidigt anknöt till olika 

sinnen än vad personer med senare inträffad blindhet gjorde. Den grupp som hade svårast för att skapa 

inre bilder till ord med visuell anknytning och till abstrakta ord var ungdomar med blindhet. När de 

skulle beskriva ord med visuell anknytning gjorde de det med en taktil eller spatial beskrivning. Både 

seende personer och personer med blindhet kunde skapa inre bilder med auditiv anknytning och 

använde då ett likartat språk. Eardley och Pring (2014) drog slutsatsen att andra sinnen än synen, i 

synnerhet lyssnandet, är fullvärdiga för att skapa inre bilder och att inre bilder med anknytning till 

hörseln kan skapas av både personer med och utan syn. Både Kreuzer (2007) och Wild och Trundle 

(2010) har dock redogjort för att skolundervisning om begrepp oftast har skett med ett visuellt fokus. 

Undervisningen sker dessutom för samtliga elever med blindhet som enda funktionsnedsättning i ett 

sammanhang som är anpassat för elever med syn (Ek, 2000). 

Literacy 

Literacy är ett vidare begrepp än det svenska uttrycket läs- och skrivkunnighet, som traditionellt har 

inneburit att kunna avkoda, förstå och producera text (Fast, 2008). Carlsson (2009) beskrev i sin text 

hur vuxna personer som vanligtvis skulle anse sig själva som läs- och skrivkunniga mötte svårigheter 

när de skulle använda sina kunskaper i läsning vid högre studier, något som talar för att det krävs mer 

än ren läs- och skrivkunnighet för att kunna tillägna sig text i en djupare bemärkelse. Wang och Al-

Said (2014) har undersökt literacybegreppet både utifrån ett allmänt perspektiv och vad literacy 

innebär för den som inte ser. De genomförde en intervjustudie där personer med blindhet, 

literacyspecialister och lärare till elever med blindhet fick berätta om sina uppfattningar om literacy. 

Intervjuobjekten ville vidga definitionen på literacy till att omfatta läs- och skrivkunnighet men också 

att kunna kommunicera med omvärlden via symboler, att ha en möjlighet att delta självständigt i 

samhället och kulturlivet och att kunna tillägna sig olika typer av litteratur och medier. När de gick 

närmare in på vad literacy omfattade för personer med blindhet framkom att auditiva medier och 

förstorad text var viktiga källor till information och kommunikation, vid sidan av punktskriften. 

Punktskriften framhölls som värdefull och mycket viktig framför allt av undervisande lärare medan 

collegestudenter med blindhet visade mindre entusiasm för punktskrift och såg auditiva medier som en 

alternativ väg till literacy (Wang & Al-Said, 2014). 

 

Läsutveckling 
Läsutvecklingen hos elever med punktskrift som läsmedium följde enligt Steinman, LeJeune och 

Kimbrough (2006) ungefär samma utvecklingsstadier som hos seende elever. De framhöll dock att 

barns tidiga läsutveckling är beroende av omgivningen i högre grad när barnet inte kan använda sig av 

synen och få alla de intryck som seende barn får som inspirerar till låtsasläsning och automatiskt 

förser barnet med text av olika slag. Istället måste de vuxna i omgivningen presentera text för barnet 

och se till att det finns rika möjligheter att tillägna sig text i form av böcker, lappar och liknande. 

Sacks, Hannan och Erin (2011) har som en del av The Alphabetic and Contracted Braille Study (The 

ABC Study) via frågeformulär tagit reda på hur elever med blindhet uppfattar användandet av 

punktskrift och sin egen punktskriftsinlärning. Eleverna var uppdelade i två grupper; högpresterande 

och lågpresterande. De lågpresterande eleverna såg mindre positivt på att använda sig av punktskrift 

än de högpresterande och författarna kunde se att de högpresterande eleverna hade en starkare inre 

motivation att använda punktskriften i litterära sammanhang. Detta visade sig framför allt genom att 

de högpresterande eleverna oftare uppgav att de läste punktskrift på egen hand (Sacks et al., 2011). 
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Skrivutveckling 
Inom området elever med blindhet och kreativt skrivande finns inte lika mycket forskning som vad 

gäller läsningen. Emerson, Sitar, Erin, Wormsley och Herlich (2009) har som en annan del av The 

ABC study undersökt hur sambanden mellan en strukturerad punktskriftsundervisning och skicklighet 

i läsande och skrivande hos elever med blindhet ser ut. Denna del av studien fokuserade främst på 

läsning men hade även en del som handlar om skrivande, där man jämför högpresterande och 

lågpresterande elever. Personliga faktorer, bakgrund och socioekonomiska förhållanden hade betydligt 

mindre effekt på skickligheten än vad undervisningens utformning hade. Det fanns ett samband mellan 

prestationer och art av samarbete med klasskamrater och den tid som eleven fick stöd av 

resurspedagog. Den största effekten som kunde ses var emellertid den som en strukturerad och 

konsekvent undervisning i punktskrift hade. Den skillnad som kunde ses mellan högpresterande och 

lågpresterande elever handlade framför allt om skillnader i stavning och användning av interpunktion. 

Några innehållsmässiga skillnader i de skrivna alstren kunde inte ses i denna studie, trots att den 

aspekten undersöktes (Emerson et al., 2009). 

 

Kreuzer (2007) har genomfört en studie där hon jämförde texter skrivna av tre olika elevgrupper, alla 

ur fjärde och femte klass: seende elever med svartskrift som läsmedium, elever med synnedsättning 

där eleverna läste förstorad text och elever med blindhet, där läsmediet var punktskrift. Studien 

undersökte elevernas användning av ord beroende på hur de relaterar till olika sinnen och fann att det 

fanns signifikanta skillnader mellan elevgrupperna inom 11 av 62 områden. Eleverna med blindhet 

och synnedsättning presterade sämre i skrivandet än vad som hade förväntats utifrån de deltagande 

elevernas höga läsintresse och goda förmågor i läsning (Kreuzer, 2007). Läsintresse har i tidigare 

forskning konstaterats vara en viktig faktor för läsförmåga hos elever med blindhet, avgjort viktigare 

än andra faktorer som synskärpa, lästeknik eller skifte av läsmedium (Fellenius, 1999). 

 

Kreuzers (2007) studie visade att resultaten hos elever med blindhet och elever med syn visserligen 

var jämförbara vad gällde helhetsintryck men att ordantal och kvalitet i ordanvändning skiljde sig åt. 

Kreuzers (2007) studie visade att elever med blindhet hade svårare att urskilja innehåll som är abstrakt 

än sådant som är konkret. Elever med blindhet använde fler konkreta substantiv och färre adjektiv i 

sina texter. Hon resonerade utifrån dessa resultat kring om undervisning kring begrepp för elever med 

blindhet har fokuserat så mycket på konkretiseringar att undervisning kring abstraktioner har blivit för 

knapphändig. Detta skulle kunna vara en orsak till att eleverna använde så många fler konkreta ord 

och begrepp och att seende elever hade en större förekomst av abstrakta begrepp i sina texter. Elever 

med blindhet använde också färre adjektiv i sina texter baserade på fantasin än de andra elevgrupperna 

i studien. Det fanns en variation i ordanvändningen i jämförelse med seende elever, både vad gällde 

kvalitet och kvantitet, där elever med blindhet presterade mindre. 

Kvalitet i elevtexter 

Föreliggande studie utgår från att det finns en skillnad mellan hur elever med blindhet skriver och hur 

elever med syn skriver. Studien utgår från Kreuzers (2007) avhandling, som baserades på texter 

skrivna utifrån givna ämnesval. Inspirationsmaterial, det som Kreuzer (2007) kallade writing prompts, 

var i hennes undersökning två olika; fantasi och självupplevt. I de svenska uppgifter som ligger till 

grund för elevtexterna i föreliggande studie görs inte någon sådan distinktion. Eleverna behöver inte 

ange i sin text om det är något de själva upplevt eller om de har använt sin fantasi i skrivandet, 

alternativt blandat de båda inslagen. 
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Blindhetens påverkan på skrivandet  
De variabler som Kreuzer (2007) konstaterade gav en skillnad mellan texter skrivna av elever med 

blindhet, elever med synnedsättning och elever utan synnedsättning var följande: 

 

 Ordantal, där elever med synnedsättning presterade sämre än seende elever. 

 Användning av substantiv, där elever med blindhet och synnedsättning använde mer konkreta 

substantiv där uppgiftstypen gällde att skriva utifrån fantasin. 

 Användning av adjektiv, där elever med blindhet använde färre adjektiv än seende elever när 

de skrev utifrån sin fantasi. 

 Helhetsintrycket av texten, där elever med blindhet och synnedsättning fick lägre poäng där 

uppgiftstypen var att skriva utifrån något självupplevt när man jämförde med den seende 

gruppen elever. 

 

Kvalitetsaspekter 
Samtliga punkter där elever med blindhet presterade sämre än seende elever i Kreuzers (2007) studie 

var olika aspekter på kvalitet i skrivandet. Produktivitet är ett ofta använt mått vid analys av elevtexter 

(Kreuzer, 2007; Price & Jackson, 2015). Pettersson (1989) betraktar produktivitet som en 

grundförutsättning för att andra kvaliteter i text ska kunna synas. Björnssons tidigare opublicerade 

forskning låg till grund för Petterssons (1989) redogörelse, där man i ett stort material sett en naturlig 

utvecklingskurva i produktivitet, som visar att äldre elever skriver längre texter än yngre.  

 

Enligt Skolverkets bedömarträning (www.skolverket.se) bedöms flera olika aspekter i skrivande, 

såsom textens koppling till uppgiften och skrivregler. Dessutom anger Skolverkets bedömarträning 

(www.skolverket.se) textens struktur och språkanvändning med variation i ordanvändning, 

användning av idiomatiska uttryck, korrekthet och meningsbyggnad med variation av huvud- och 

bisatser som aspekter, vilka ska bedömas. Detta ska sammantas till en helhetsbedömning av text, som 

omfattar alla de tidigare nämnda aspekterna. En aspekt som har undersökts i föreliggande studie är 

textens innehåll; hur upplevelser förmedlas och hur välutvecklat språket är i gestaltande beskrivningar 

eller genom användning av beskrivande ord, exempelvis adjektiv. För att nå de högre betygsstegen 

krävs en högre kvalitet i skrivandet. Enligt Skolverkets bedömningsmatris för texter ur de nationella 

proven i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 6, ur Skolverkets bedömarträning 

(www.skolverket.se) definieras en stigande innehållslig kvalitet i elevtext på följande sätt, min 

kursivering: 

 

”Kännetecknande för en begriplig handling är att där finns enkla gestaltande beskrivningar och 

att eleven räknar upp händelser. För att texten ska bedömas ha ett relativt tydligt innehåll ska 

eleven återge händelser och i viss mån förmedla upplevelser genom utvecklade gestaltande 

beskrivningar och utvecklad handling, något som motsvarar betygssteg C i just denna aspekt. 

För ett högsta betyg krävs på det innehållsliga planet att eleven förmedlar upplevelser och 

värderar eller utvecklar dessa i välutvecklade gestaltande beskrivningar och en välutvecklad 

handling. Texten bedöms då ha ett tydligt innehåll” (www.skolverket.se). 

 

I andraspråksundervisning som fokuserar på språkutvecklande arbetssätt talar man ofta om att 

utvecklingen från situationsbunden, konkret text till en mer allmängiltig och abstrakt skriftlig 

kommunikation är att eftersträva (Holmegaard & Wikström, 2004). Adjektiv är ett sätt att beskriva 

och skapa fyllighet i text. Beskrivningar som omfattar hela fraser är ett annat sätt att bygga ut texten 

och höja dess kvalitet (Skolverket, 2013a). En gestaltande beskrivning kan enligt exempel ur 

Skolverkets bedömarträning (www.skolverket.se) beskrivas som en utveckling av texten som omfattar 

en eller flera fraser. Beskrivningen syftar till att skapa en inre bild hos läsaren genom att beskriva ett 

händelseförlopp, att likna känslan som beskrivs vid något eller genom en metafor. För att motsvara de 

svenska bedömningskriterierna vad gäller beskrivande språk har valet på fokus för föreliggande studie 

fallit på dels adjektivanvändning, dels på gestaltande beskrivningar. Det senare sättet att beskriva ingår 

inte i Kreuzers (2007) studie. 
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En personlig upplevelse i samband med bedömning av elevtexter är att objektiva 

bedömningsinstrument kan upplevas som trubbiga. Kvalitet i text är svårt att mäta med kvantitativa 

instrument och kan vara en subjektiv upplevelse. Det man bedömer är, förutom korrekthet i 

meningsbyggnad och skrivtekniska förmågor som stavning, interpunktion och styckeindelning, något 

betydligt mer svårfångat; textens helhetsintryck. De drag som Price och Jackson (2015) bedömde 

bidra till mer avancerade texter var bland annat att bibehålla den berättande formen, att skapa en 

utvecklad karaktär och ett utvecklat händelseförlopp samt att vidareutveckla detta genom att använda 

beskrivningar, något som kan betecknas som gestaltande beskrivningar. I de mer avancerade texterna 

fanns också ett sammanhängande slut, en ”slutkläm” samt ett utelämnande av viss information för att 

skapa förväntan och spänning i texten (Price & Jackson, 2015). Berman, Nayditz och Ravid (2011) 

fann i sin studie att ordanvändningen i olika genrer skiljer sig åt beroende på genre, där berättande text 

har en högre förekomst av innehållsord, det vill säga substantiv, adjektiv och verb, än faktatexter i de 

elevtexter de undersökt. I Berman et al:s (2011) studie används begreppet lexikal täthet som ett mått 

på fyllighet i text, för att mäta ordförråd och flexibilitet i ordanvändningen. Det innebär en mätning av 

andelen innehållsord (substantiv, verb och adjektiv, tillsammans med adverb som används som 

beskrivning) i proportion till det totala antalet ord i texten. 

 

Skillnader mellan könen 
Beard och Burrell (2010) gjorde en jämförande studie av ett hundratal seende elever i årskurs 5 och 6, 

som under två på varandra följande år upprepade samma skrivuppgifter med kön som variabel. I deras 

studie syntes skillnad i produktivitet mellan könen i årskurs 5, där flickorna skrev längre berättande 

texter. Flickor presterade också bättre än pojkar i syfte och struktur i sina texter. Pojkarna förbättrade 

sitt skrivande mer mellan mättillfällena. Även om det inte fanns avgörande generella skillnader mellan 

könen i kvalitet kunde Beard och Burrell (2010) se en könsskillnad i den mest högpresterande 

gruppen, där 10 av 13 högpresterande elever i mellanstadieåldern var flickor, när skrivandet inriktades 

på berättande text (Beard & Burrell, 2010). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur elever med blindhet uttrycker sig i berättande texter i de 

nationella proven i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 6 och årskurs 9. 

Frågeställningar 
Hur ser den språkliga variationen ut i texterna? 

Vilka typer av gestaltande beskrivningar finns i texterna? 

 

Analysen av texterna görs med följande hypoteser som ingång: 

 

1. Det finns ett samband mellan textlängd och kvalitet i text. Möjligheterna till att texten ska 

kunna anses vara avancerad ökar om texten är längre. 

2. Texter som överlag håller en hög kvalitet innehåller fler gestaltande beskrivningar medan 

texter som överlag håller en lägre kvalitet innehåller beskrivningar gjorda med enstaka eller 

uppradade adjektiv och adverb. 

3. Missuppfattningar finns i de gestaltande beskrivningar som anknyter till visuella upplevelser. 
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Metod 

Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
Studien baseras på kvalitativ textanalys, en metod som har sin grund i hermeneutiken (Widén, 2009). 

Avsikten är att läsa, försöka förstå och tolka berättande texter, som skrivits av elever med blindhet. 

Elevtexterna har hämtats från delprov ur de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk 

för årskurs 6 och årskurs 9. Metoden är till en del induktiv i och med att kategorier delvis formas 

under studiens gång och slutsatser dras vid analys av den information som samlats in. Några deduktiva 

slutsatser kan dock formuleras med utgångspunkt i tidigare studier inom området. Hypoteser grundas 

utifrån tidigare studier, som i allmänhet har varit kvantitativa. Hypoteserna ligger sedan till grund för 

analysen. Analysen av elevtexterna görs utifrån ett kvalitativt förhållningssätt som enligt Widén 

(2009) skulle betecknas som den andra dimensionen i en kvalitativ textanalys, där analysen inriktas på 

själva textens innehåll och form. Analysen har utifrån Scheff och Starrins (1996) beskrivning av 

analysmetoder fått en socio-morfologisk form, där analys av delar förs samman till en helhet. Delar av 

analysen har skett genom en mikroanalys av enstaka fraser, där mikroanalysen får ligga till grund för 

kategoriseringar (Scheff & Starrin, 1996). Även om detta är en kvalitativ studie innehåller den 

kvantitativa bearbetningar av texterna. De kvantitativa bearbetningarna används framför allt som 

verktyg för en syntaktisk-morfologisk analys medan den kvalitativa analysen har en mer hermeneutisk 

ansats, där helheten och betydelsen av det skrivna utforskas (Barbosa da Silva, 1996). 

Urval 
För att kunna göra jämförelser inom och mellan de två olika kohorterna; årskurs 6 och årskurs 9, 

krävdes uppgifter med liknande förutsättningar (Kreuzer, 2007; Berman et al., 2011; Beard & Burrell, 

2010). I Sverige genomförs i årskurs 3, 6 och 9 nationella prov där samtliga elever ska få likartade 

förutsättningar och där resultaten bedöms utifrån nationella betygskriterier. Proven anpassas för elever 

med blindhet till punktskrift med utgångspunkt i att alla elever ska få likvärdiga förutsättningar att 

genomföra proven. 

 

Resurscenter syn har under ett antal år, som en del av uppdraget att följa kunskapsutvecklingen hos 

elever med blindhet, samlat in nationella prov från elever som har punktskrift som läsmedium. Som en 

del av denna insamling ingår provsvar ur de olika delarna som alla elever i hela Sverige genomför, där 

elevtexter är en del av provsvaren. Texter från åren 2011-2015 användes i föreliggande studie och 

kompletterades med insamlade texter från det nationella prov som genomförts för årskurs 6 våren 

2016, vilka inte ingick i det redan insamlade materialet. Information om skolor där elever med 

blindhet fanns hittades i Resurscenter syns kursdatabas, då lärare, som undervisar elever med blindhet 

deltar i kurser på resurscentret. Inspirationsmaterialet och ämnet för skrivandet skiljer sig åt mellan 

åren men uppgifternas utformning och förutsättningar är snarlika. Instruktioner för bedömning mellan 

de olika åren skiljer sig också mycket lite åt och likartade bedömningsmatriser medföljer 

bedömningsmaterialet (Skolverket 2013a; 2013b). Delprov som syftar till att testa elevernas förmågor 

i skrivande ser något olika ut i proven för årskurs 6, där det finns två delprov och årskurs 9, där det 

finns ett delprov. Årskurs 6 har fått instruktioner om att skriva en berättande text och skriver även en 

ytterligare text av argumenterande eller beskrivande art. Elever i årskurs 9 har flera olika ämnen att 

välja bland när de ska skriva sin text med instruktioner för varje uppsatsämne, där instruktionerna 

omfattar vilken genre texten ska motsvara. 

 

Texter från de nationella proven är allmänna handlingar, förutsatt att proven genomförts i kommunala 

skolor. Detta gäller inte friskolor vilket gör att en sådan skola inte var skyldig att lämna ut materialet. 

Populationen utgörs av de provresultat som skickats in baserat på att alla skolor som har elever i de 

aktuella årskullarna har fått begäran. Den elevgrupp som skrivit de texter, som studien baseras på, har 
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gemensamt att de har punktskrift som huvudsakligt läsmedium. Ingen av eleverna som skrivit 

delproven finns representerade i båda åldersgrupperna. De texter som samlats in kan bedömas 

antingen i ämnet svenska eller i ämnet svenska som andraspråk. Samtliga texter i studien har noterats 

av lärare som bedömda inom ämnet svenska enligt de bedömningskriterier som anges för grundskolan. 

I insamlingen av texter åtföljdes materialet i vissa fall av delprovsbetyg, som kan ge information om 

hur texternas kvalitet har bedömts av undervisande lärare. Då bortfallet blev alltför stort eftersom inte 

alla delprovsbetyg kommit in, tas ingen denna information inte med i resultatet. Tankar kring hur 

bedömning av texter kan göras tas dock upp i diskussionen inom ramen implikationer för 

undervisningen. 
 

Antalet texter som samlats in totalt är 42. 40 av texterna är skrivna av elever som vid tidpunkten för 

provet läste enligt grundskolans kursplaner i svenska eller svenska som andraspråk. Två av texterna 

undantogs då de skrivits av en elev som läste enligt särskolans kursplan i svenska och därför bedömts 

enligt andra kriterier än grundskolans betygskriterier, samt de texter som inte ingick i genren 

berättande text. Antalet berättande texter som skrivits av elever i grundskolan uppgick till 23. Texterna 

kommer från sex olika läsår men uppgifterna eleverna har fått följer samma upplägg även om 

uppsatsämnena skiljer sig åt. 

Forskningsetiska aspekter 
I och med att Resurscenter syn samlar in provresultat från alla elever som har punktskrift som 

skrivmedium blev detta en totalundersökning av allmänna handlingar. Vad som undersöktes var 

texterna, inte eleverna, vilket innebar att eleverna inte var aktiva deltagare i studien 

(www.codex.vr.se). Därmed inhämtades inget medgivande från elever eller vårdnadshavare men 

hänsyn har tagits till att bevara elevernas identiteter. Elevgruppen är liten och enskilda elever lätta att 

identifiera. Därför används inga personliga uppgifter i studien även om exempelvis synstatus och 

variabler som medfödd blindhet skulle ha varit av stort intresse i sammanhanget. 

 

För att minska risken för identifiering användes texter från de nationella proven i svenska ur ett flertal 

årgångar där samma genre, berättande text, har använts i skrivandet. För att ytterligare minska risken 

för identifiering uppges inte årtal då respektive text skrivits. Kön är en viktig faktor när textanalys görs 

i och med att man sett skillnad i skrivandet och olika kvaliteter i den skrivna produkten när man 

jämfört flickors och pojkars texter (Beard & Burrell, 2010). Av denna anledning används kön som en 

variabel i denna studie, efter noggrant övervägande. Då flera av eleverna är kända för författaren 

gjordes avidentifiering av texter omedelbart efter ålders- och könsbestämmelse, för att undvika så 

långt som möjligt att den personliga kännedomen om eleverna färgade analysen. För att ta hänsyn till 

konfidentialitetskravet enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk 

samhällsvetenskaplig forskning och minska risken för identifiering undviks angivande av läsår i 

redovisning av resultat (www.codex.vr.se). I största möjliga mån undviks också en sammankoppling 

mellan benämning på text och kön på skribent. I något fall var dock röjande av dessa uppgifter 

ofrånkomlig i samband med kategorisering. I och med att årtal inte anges kan skribenterna inte 

identifieras och därmed anses konfidentialitetskravet ändå vara mött. För att ge bedömande lärare 

anonymitet anges inga uppgifter om vilka texter som givits ett generöst provbetyg, i diskussionen förs 

ett allmänt resonemang kring detta. 

 

Uppgifterna i de nationella proven omfattas av provsekretess under några år, då uppgifterna kan 

användas igen (www.skolverket.se). Därför utesluts något citat och en mening ur en elevtext omnämns 

mer allmänt för att ämnet i uppgiften inte ska avslöjas. 

Genomförande 
Tidigare insamlade texter från nationella prov i svenska under fem läsår kompletterades med texter 

från ett sjätte läsår, där insamling inte påbörjats då föreliggande studie inleddes. Komplettering skedde 
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som efterfrågan i samband med studiens påbörjande, missivbrev bifogas som bilaga 1. Texter mottogs 

via post eller e-post. 

 

Av 42 insamlade texter från årskurs 6 och årskurs 9 från de olika läsåren användes 23, där texterna 

bedömdes tillhöra genren berättande text. Varje text gavs en beteckning Ab-Öb. Vissa beteckningar, 

exempelvis Ib och Tb saknas i resultatredovisningen då texterna undantogs på grund av genre eller 

skolform. De 23 texterna delades in i två kohorter; undersökningsgrupp A och undersökningsgrupp B. 

Undersökningsgrupp A består av 13 texter skrivna av elever i årskurs 6, där fem texter är skrivna av 

flickor, åtta texter av pojkar. Undersökningsgrupp B består av tio texter skrivna av elever i årskurs 9, 

där fem texter är skrivna av flickor, fem texter av pojkar. Texterna avidentifierades inför analys efter 

att könsbestämning skett. Utifrån kodning kategoriserades de berättande texterna på olika sätt (Widén, 

2009). 

Analysmetod 
Analysen av texterna gjordes utifrån tre huvudsakliga aspekter av kvalitet i text; genom omfång och 

variation i ordanvändning, variation och komplexitet i meningsbyggnad eller samt analys av 

innehållsliga kvaliteter och helhetsintryck (Price & Jackson, 2015). Skrivtekniska kvaliteter som 

stavning och interpunktion analyserades inte men då helhetsintrycket kan färgas av låga skrivtekniska 

färdigheter och påverkas negativt, samt ska tas med i betygssättningen som en del av elevens 

skrivtekniska förmågor, noterades sådana. De skrivtekniska kvaliteterna ska dock inte påverka den 

aktuella kategoriseringen av texterna. Som en del av analysen noterades också vilket kön skribenten 

till respektive text har. 

 

Inriktningen för föreliggande studie är att bidra med kunskap kring hur skrivandet utvecklas under 

skolåren hos punktskriftsläsande elever. Analysen gjordes därför med utgångspunkt i 

bedömningskriterier för årskurs 6, där eleverna bör ha kommit en bit på väg i sin skrivutveckling. 

Enligt tidigare forskning angående förseningar i vissa aspekter av språkutvecklingen hos barn med 

blindhet kan det vara av intresse att observera skillnader i ordanvändning, syntax och innehåll i de 

olika åldersgrupperna då språket utvecklas i och med stigande ålder hos ett barn (Steinman et al., 

2006; Brambring 2007). Texter från elever i årskurs 9 används därför i studien som jämförelseobjekt, 

för att se om det finns en utveckling mellan de olika årskurserna med avseende på de 

bedömningskriterier som gäller för årskurs 6. 

 

Hypotes 1 formades bland annat utifrån Price och Jacksons (2015) kartläggning av olika metoder för 

textanalys av elevtexter och Kreuzers (2007) studie, där textlängd var en aspekt av kvalitet. Textlängd 

har beskrivits som grundläggande och en förutsättning för annan skrivutveckling, i och med att 

möjligheterna till att skapa i text ökar om texten blir längre (Pettersson, 1989). En annan anledning till 

att använda textmängd som kriterium var att textens omfattning ofta uppfattas som viktig av elever. En 

fråga man i vardagen som lärare kan mötas av vid uppsatsskrivning är ”Hur lång ska texten vara?” 

varpå läraren, inklusive undertecknad, ofta svarat att det inte är längden som är det viktigaste. Det 

bedömdes som intressant att se om sådana lärarsvar stämmer eller om vissa elevers uppfattning om att 

längre ofta är bättre är mer relevant. Skolverkets bedömningsmatris (www.skolverket.se) anger 

gestaltande beskrivningar som ett mer avancerat sätt att beskriva än att använda adjektiv, vilket fick 

ligga till grund för hypotes 2. Den tredje hypotesen baserades på tidigare forskning om hur barn med 

blindhet använder språkliga uttryck som de inte har egen erfarenhet av, ”verbalisms” (Harley, 1963, 

Kreuzer, 2007). 

 

Texterna bearbetades kvantitativt utifrån ordantal, antal och andel innehållsord. Innehållsorden listades 

utifrån ordklass och räknades. Substantiv delades in som abstrakta och konkreta substantiv och andel 

abstrakta substantiv av det totala ordantalet beräknades. Antal adjektiv och beskrivande adverb 

noterades och andelen adjektiv av innehållsord beräknades. 
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Den kvalitativa analysen har inriktats främst på innehåll (Widén, 2009). Textanalytiska aspekter har 

undersökts utifrån användandet av gestaltande beskrivningar och sökning efter missuppfattade ord 

eller felanvända uttryck. Texterna har lästs igenom flera gånger och bedömts utifrån kronologi, 

sammanhang, referentbindning, tempusanvändning, meningsbyggnad och struktur i texten. En 

kvalitativ bearbetning av data gjordes för att analysera förhållandet mellan olika faktorer, såsom 

meningsbyggnad, olika sätt att beskriva och bygga upp en fyllighet och variation i texterna 

(www.skolverket.se). Meningsbyggnad i texterna undersöktes utifrån grammatiska analyser av 

meningsbyggnad och satsindelning. Kategoriseringar har alltså skett utifrån olika aspekter, för att söka 

samband mellan olika sätt att skapa hög kvalitet i text. Under bearbetningarna gjordes också 

reflektioner kring personlig stil, kontextbundenhet, logik och förmågan att skapa intresse hos läsaren, 

något som uppstår snarare genom helhetsintrycket än genom att studera detaljer men är svårare att 

redovisa i en tabell. 

Ordnivå 

Texterna delades in i två olika kohorter, där texter skrivna av elever ur årskurs 6 bildade 

undersökningsgrupp A. Texter skrivna av elever ur årskurs 9 bildade undersökningsgrupp B. Vid 

analys på ordnivå användes variablerna produktivitet, ordanvändning och abstraktionsnivå. 

Produktivitet kan mätas i antal ord eller antal satser (Price & Jackson, 2015). I föreliggande studie 

mäts produktiviteten i antalet ord som eleven producerat i sin text, då det är en aspekt som de flesta 

textanalyser använder (Price & Jackson, 2015; Kreuzer, 2007). Texterna delades in i olika kategorier 

utifrån produktivitet. Då de bedömningskriterier som studien grundas på avser årskurs 6 har ordantalet 

i texterna från årskurs 6 fått ligga som grund för kategorisering. Som grund för analysen har använts 

Microsoft word count för att fastställa antalet ord i respektive text (Kreuzer, 2007). 

 

Kategorisering utifrån produktivitet  
Ordantalet i texter i undersökningsgrupp A varierade mellan 100 och 1517 ord. Medianvärdet av 

ordantalet i texterna skrivna av elever i årskurs 6 var 479 ord medan medelvärdet var 559 ord. Med 

utgångspunkt i medianvärde och medelvärde formades en kategori ”medelhög produktivitet” med ett 

ordantal mellan 400 och 600 ord. Kategorier under och över medelkategorin formades med ett 

intervall om 200 ord: 

 

1. Mycket låg produktivitet: 0-200 ord 

2. Låg produktivitet: 200-400 ord 

3. Medelhög produktivitet: 400-600 ord 

4. Hög produktivitet: 600-800 ord 

5. Mycket hög produktivitet:  >800 ord 

 

Berättande texter skrivna av elever i årskurs 9 hade i medeltal något högre ordantal än texter från 

årskurs 6, medianvärdet var här 558 ord medan medelvärdet var 672 ord. 

  

Texterna analyserades också utifrån vilka ord som förekom i respektive text med utgångspunkt i den 

analysmetod av ordanvändning som Kreuzer (2007) använt. Orden listades efter ordklass utifrån 

följande (Teleman et al., 1999; Kreuzer, 2007): 

 

 Substantiv – konkreta och abstrakta; totalt antal som användes och antalet unika substantiv. 

Substantiv som för de flesta har en viss konkretion men för någon utan syn kan uppfattas som 

abstrakta rödmarkerades. 

 Egennamn; totalt antal som användes och antalet unika egennamn 

 Adverb – beskrivande och övriga; totalt antal och antal unika beskrivande adverb 

 Adjektiv; totalt antal och antal unika 

 Verb; totalt antal och antal unika 

 

Price och Jackson (2015) rangordnade komplexiteten i ordanvändningen utifrån substantivens 

abstraktionsnivå. Gränsen mellan vad som kan uppfattas som ett konkret respektive abstrakt begrepp 
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är flytande och behandlas vidare i diskussionen. Antal abstrakta substantiv, andelen abstrakta 

substantiv i relation till det totala antalet substantiv räknades ut samt andelen unika abstrakta 

substantiv i relation till det totala antalet unika substantiv. Detta för att kunna göra en jämförelse med 

de resultat som presenterades i Kreuzers (2007) studie. Antal adjektiv och andelen adjektiv i 

förhållande till det totala ordantalet räknades ut (Kreuzer, 2007). Utifrån den modell som Berman et al. 

(2011) använt räknades antalet innehållsord i elevtexterna ut, samt andelen innehållsord av det totala 

ordantalet. Innehållsorden utgjordes av substantiv, beskrivande adverb, adjektiv och verb. Uträkningar 

av vilken andel respektive ordklass utgjorde av innehållsorden gjordes, samt hur hög andel av verben 

som använts i varje text som var unika. 

Meningsbyggnad 

När analysen inriktas på meningsbyggnad är det möjligt att göra en kvantitativ analys, genom att mäta 

antalet meningar, huvudsatser respektive bisatser, meningslängd eller satslängd, antalet konjunktioner 

och grammatiska fel (Price & Jackson, 2015). I föreliggande studie har antalet meningar räknats, samt 

genomsnittlig meningslängd i texten. För att bestämma genomsnittlig meningslängd har ett 

elektroniskt analysinstrument använts, vilket utgår från Carl Hugo Björnssons analysmetod för 

läsbarhetsindex från 1968, LIX. Analysinstrumentet finns att tillgå på Seimyrs hemsida via Karolinska 

institutet (www.lix.se). Då interpunktionen i texterna i vissa fall haft stora inkorrektheter har 

meningslängden räknats manuellt efter genomläsning, där meningar har tagits ut utifrån hur satserna 

fördelats. Zhihui och Zhijun (2011) förordade en funktionell språkanalys, där text analyseras bland 

annat utifrån sambandsord, inskjutna bisatser och relativsatser. På meningsnivå analyseras 

användningen av tema-rema (okänd information presenteras för att sedan användas som känd i 

följande mening) och hur eleven gör för att skapa sammanhang i texten. En sådan analys inriktar sig 

framför allt på hur språket flyter och avancemang i meningsbyggnad. Inspirerad av Zhihui och Zhijuns 

(2011) studie räknades antalet tema-rema-strukturer i föreliggande studie, för att analysera flyt i texten 

på en strukturell nivå. 

 

En kvalitativ analys av texterna gjordes utifrån variation i meningslängd, mellan enkla och mer 

komplexa eller avancerade meningsbyggnader samt hur skribenten hade hanterat replikskiften i sin 

text (Beard & Burrell, 2010; Liberg, u.å.; Price & Jackson, 2015). I Östlund Stjärnegårds (2002) studie 

har meningsbyggnad lyfts fram av gymnasielärare som ett viktigt område i bedömning av elevtexter. 

Förekomst av bisatser och satsradning uppges vara två mått som används. Enligt Östlund Stjärnegård 

(2002) är villkorsbisatser, bisatser inledda med ”att” eller ”som” samt tidsbisatser inledda med ”när”, 

de vanligaste i de undersökta elevtexterna. Variation i ordföljd är också en viktig aspekt för deltagande 

gymnasielärare (Östlund Stjärnegård, 2002). Galloway och Uccelli (2015) redogör för forskning som 

visar att användningen av inskjutna bisatser ökar under skolåren. Texternas meningar analyserades i 

föreliggande studie utifrån satsbyggnad. Bisatsernas placeringar i meningarna markerades och texterna 

kategoriserades utifrån komplexitet i meningsbyggnaden. Graden av komplexitet i meningsbyggnad 

kan inte enkelt avgöras, då komplexitet och variation måste bedömas utifrån sammanhanget (Sigurd & 

Håkansson, 2007). I gymnasietexter bedöms enligt Östlund Stjärnegård (2002) ett högt antal bisatser 

vara en nackdel men på den nivå som föreliggande studie avser bidrar användningen av bisatser till en 

större variation i meningsbyggnaden och en del av utvecklingsprocessen (Pettersson, 1989). 

 

Kategorier skapades utifrån textunderlaget, där komplexiteten i meningarna fick ligga till grund för 

kategoriseringen. Komplexitet måste anses vara en glidande skala men i föreliggande studies 

kategorisering har det gjorts utifrån helhetsintrycket och med hjälp av tre olika nivåer; enkel 

meningsbyggnad, mer komplex meningsbyggnad och avancerad meningsbyggnad. En text med enkel 

meningsbyggnad kunde bestå mestadels av meningar som utgjordes av en enstaka huvudsats, en 

uppradning av huvudsatser eller en enkel konstruktion av huvudsats + bisats med bisatsinledare ”att” 

eller ”som”. En mer komplex meningsbyggnad kunde bestå av en framförställd bisats eller en 

inskjuten bisats av det enklare slaget i kombination med huvudsats, konstruerad på ett sätt som var i 

huvudsak korrekt. En avancerad meningsbyggnad kunde bestå av ett flertal olika satser innehållande 

både huvudsats och bisats, med en ovanlig inledning av mening eller inskjutna bisatser. Texterna 

delades in i fyra kategorier, W, X, Y och Z, där kategori W representerar texter med nästan enbart 
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enkla meningsbyggnader. Kategori X innehåller texter där det finns en ansats till mer komplex struktur 

i meningsbyggnaden men där skribenten inte helt behärskar strukturen. Kategori Y innehåller texter 

med mer komplex struktur och ett antal avancerade meningsbyggnader medan kategori Z innehåller 

texter där skribenten använder varierade meningsstrukturer med säkerhet och där meningsbyggnaden 

ger texten elegans och dynamik samt skapar flyt i läsningen. 

Innehåll 

Texterna lästes igenom flera gånger med avseende på helhetsintryck och för att hitta gestaltande 

beskrivningar i texterna. Bedömningen av helhetsintrycket gjordes utifrån olika aspekter av språk. Vad 

som identifierades i texterna var om texten höll en röd tråd med kronologi i händelseförloppet. En mer 

svåridentifierad aspekt var om texten var elegant skriven och om den hade ett personligt anslag. En 

sådan bedömning har gjorts men blir av nödvändighet en subjektiv bedömning som grundas i 

erfarenhet från läraryrket. De gestaltande beskrivningarna var en mindre subjektiv markör för om 

texten skapade bilder hos läsaren. 

 

Förekomsten av gestaltande beskrivningar används som kriterium i betygssättning av delprovet, som 

en aspekt av hur avancerad texten är (Skolverket, 2013a). Med anledning av detta görs en 

kategorisering utifrån kvalitet på de gestaltande beskrivningarna, där texterna delades in i fyra 

kategorier, A, B, C och D. I kategori A placerades texter utan gestaltande beskrivningar. Texter med 

enkla gestaltande beskrivningar placerades i kategori B. Kategori C utgjordes av texter med 

utvecklade gestaltande beskrivningar och kategori D innehöll texter med välutvecklade gestaltande 

beskrivningar. De gestaltande beskrivningarna kodades efter vilka sinnen de anknöt till; visuella 

beskrivningar, auditiva beskrivningar, beskrivningar som anknöt till känselsinnet, luktsinnet och 

smaksinnet.  

 

Texterna genomlästes och sökning gjordes efter gestaltande beskrivningar, något som framhålls som 

en viktig innehållslig aspekt i det bedömningsunderlag som Skolverket tillhandahåller vid 

bedömningen av texter ur de nationella proven och som även återfinns i betygskriterierna för årskurs 6 

(Skolverket, 2011). De gestaltande beskrivningarna i texterna undersöks också utifrån om eleven har 

en grundad förståelse för abstrakta begrepp eller om man kan finna ”verbalisms”, att eleven använder 

begrepp som denne inte har djupare förståelse för (Harley, 1963; Kreuzer, 2007). 

Trovärdighet 

Studien baseras på ett urval av 23 elevtexter, vilket gör detta till en liten studie där resultatet inte är 

generaliserbart. Om studien skulle ha genomförts på texter från andra elever hade den kanske gett ett 

annat resultat. Reliabiliteten hade varit större med ett mer omfattande underlag som sträckte sig över 

fler år eller fler elever från varje årgång. För att öka trovärdigheten har tillvägagångssättet vid 

insamling och analys beskrivits i detalj, så att läsaren lätt kan följa arbetets gång. Det finns en 

subjektiv aspekt i metodens utformning. Att göra en textanalys där vissa meningar plockas ut som 

representativa för exempelvis beskrivningar innebär ett urval. Om någon annan än undertecknad hade 

gjort analysen hade kanske ett annat urval setts som representativt. I och med att studien baseras på 

texter och citat ur dessa blir autenticiteten hög även om tolkningen av citaten får en mer subjektiv 

prägel (Svensson, 1996). För att läsaren ska kunna bedöma om tolkningen är relevant har så många 

citat som möjligt presenterats utan bearbetningar, med undantag för något stavfel. Enligt Svensson 

(1996) kan validitet skapas, även om olika observatörer kan komma fram till olika resultat. För att öka 

trovärdigheten har urvalet gjorts med ambitionen att skapa en bredd, där citat har hämtats från så 

många elevtexter som möjligt. Elevtexterna har också analyserats ur med hjälp av kvantitativa 

bearbetningar. Underlaget är dock så litet att en systematisk generalisering inte är aktuell (Svensson, 

1996). 
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Resultat 

Resultaten redovisas under tre olika huvudrubriker; ordnivå, innehåll och meningsbyggnad, utifrån 

vanliga områden som undersöks vad gäller analys av elevtexter (Price & Jackson, 2015). 

Kategoriseringar har gjorts inom varje område, där samband sökes mellan olika aspekter av kvalitet i 

text. Området ”innehåll” fokuserar främst på gestaltande beskrivningar i texterna samt missuppfattade 

ord och uttryck som kunde identifieras i texterna. Under rubriken ”meningsbyggnad” behandlas analys 

av texternas struktur och textbindning. Fördelningen av flickor och pojkar anges under respektive 

kategori inom de olika områdena. 

Ordnivå 
Resultat på ordnivå redovisas utifrån aspekterna produktivitet och innehållsord, där användandet av 

ord ur olika ordklasser redovisas. Elevtexterna har kategoriserats utifrån produktivitet, här angivet som 

ordantal. Under aspekten innehållsord redovisas resultat utifrån vilka substantiv eleverna har använt i 

sina texter. Resultaten av den analys som gjorts av adjektivanvändningen i texterna redovisas också 

under denna rubrik. 

Produktivitet 

Kategorierna baseras på ordantalet i respektive text och resultatet redovisas först i två olika kohorter; 

texter skrivna av elever i årskurs 6 och texter skrivna av elever i årskurs 9. Texterna i de två 

kohorterna slås sedan samman i respektive kategori, för ytterligare analys. Analysen har som syfte att 

visa samband mellan produktivitet och andra aspekter av kvalitet i text. 

 

Kategorisering av de olika texterna 
Tabellen beskriver antal texter i de olika kategorierna, samt beteckning på texterna. De två övre 

raderna gäller undersökningsgrupp A, texter skrivna av elever i årskurs 6 medan de två nedre gäller 

undersökningsgupp B, texter skrivna av elever i årskurs 9. 

 

 Kategori 1. Mycket 

låg  

0-200 ord 

2. Låg 

200-400 

ord 

3. Medelhög 

400-600 ord 

4. Hög 

600-800 

ord 

5. Mycket 

hög 

>800 ord 

Undersöknings- 

grupp A 

Antal 3 1 5 2 2 

Beteckning Db, Fb, Ob Eb Bb, Cb, Kb, Lb, 

Mb 

Ab, Jb Gb, Hb 

Undersöknings-

grupp B 

Antal 1 2 2 2 3 

Beteckning Ub Vb, Wb Sb, Åb Qb, Äb Rb, Zb, Öb 

 

Undersökningsgrupp A 
Det lägsta ordantalet i texterna ur årskurs 6 var 100 medan det högsta ordantalet var 1517. Antalet 

konkreta substantiv är i princip lika med eller överstiger antalet abstrakta substantiv i alla texter utom 

en. Missuppfattningar återfinns framför allt i texter ur kategorierna mycket hög produktivitet och hög 

produktivitet. Där finns också de flesta och mest utvecklade gestaltande beskrivningarna. Alla de 

beskrivningar där man kan finna någon form av missuppfattning i texterna skrivna av elever i årskurs 

6 finns i de gestaltande beskrivningar som har en visuell anknytning. Andelen flickor och pojkar är 

relativt jämnt fördelade i de olika kategorierna, där en text i varje kategori är skriven av en flicka 

medan resten skrivits av pojkar. 
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Undersökningsgrupp B 
Den text som hade det lägsta ordantalet i undersökningsgrupp B innehöll 164 ord medan texten med 

det högsta ordantalet innehöll 1416 ord. I texterna skrivna av elever i årskurs 9 var det vanligt att 

antalet abstrakta substantiv översteg antalet konkreta substantiv, detta gällde samtliga 

produktivitetskategorier. Genomgående i texterna skrivna av elever i årskurs 9 sågs att texterna med 

ett större ordantal hade ett större antal gestaltande beskrivningar än de ordfattigare texterna. Fyra av 

texterna, Qb, Zb, Äb och Öb, hade en större variation än de andra vad gällde vilket sinne som 

beskrivningen anknöt till. Det vanligaste var att beskrivningen hade en visuell anknytning medan det 

var mer varierande vad gällde övriga sinnen. En text, Öb, stod ut i att ha beskrivningar som anknöt till 

alla olika sinnen. Denna text stod ut även vad gällde helhetsintrycket; korrekthet, språkanvändning och 

stil. Texterna från årskurs 9 hade avsevärt färre missuppfattningar i gestaltande beskrivningar än 

texterna från årskurs 6 och en missuppfattning kunde bara hittas i en text vad gäller gestaltande 

beskrivningar. Kategori 1 och 3 innehåller texter skrivna av pojkar, medan kategori 2 har en jämn 

fördelning där två av texterna är skrivna av flickor, två av pojkar. I kategori 5 finns bara texter skrivna 

av flickor. 

 

Kategori 1, Mycket låg produktivitet 
Texterna som kategoriseras inom kategori 1 har det lägsta ordantalet bland de insamlade texterna. 

Texterna är fyra till antalet, varav tre är skrivna av elever i årskurs 6. Alla berättelserna är skrivna i 

jag-form och medan de fyra texterna ur årskurs 6 beskriver en påhittad händelse, är texten från årskurs 

9 ett återberättande av något självupplevt. Samtliga texter håller en enkel kronologi och 

meningsbyggnaden har en låg variation. En av texterna, Ob, har en något mer avancerad uppbyggnad 

med en inledning som berättar lite mer om huvudkaraktären och en mer utvecklad avslutning. Två av 

texterna har en övervikt på abstrakta substantiv och alla texter innehåller adjektiv som är vanliga i 

vardagligt språk. Texter ur kategorin mycket låg produktivitet kännetecknas av få, enkla gestaltande 

beskrivningar, med ett par undantag där det finns något mer utvecklade beskrivningar. Som mest 

innehåller en av texterna två beskrivningar. En av texterna bryter av från detta och innehåller tre 

gestaltande beskrivningar, där en anknyter till det visuella sinnet, en till det auditiva sinnet och en till 

luktsinnet. Den gestaltande beskrivning som är av det visuella slaget innehåller en missuppfattning, 

som antyder att eleven inte fullt ut förstått hur en publik är placerad i en lokal. När kohorterna läggs 

samman ses att kategori 1 innehåller tre texter skrivna av pojkar, en av en flicka. 

 

Kategori 2, Låg produktivitet 
Kategori 2 innehåller tre texter, två skrivna av elever i årskurs 9 och en från årskurs 6. Texterna har 

olika karaktär. De två texterna skrivna av elever i årskurs 9 är självupplevda eller resonerande. Texten 

som skrivits av eleven i årskurs 6 är något kortare än texterna från årskurs 6 ur kategori 3 men i övrigt 

håller den samma innehållsmässiga och språkliga nivå som dessa. I texten ur undersökningsgrupp A 

finns ett antal gestaltande beskrivningar som anknyter till flera olika sinnen och de är i viss mån 

utvecklade med en personlig ansats. I de två texterna ur undersökningsgrupp B har bara den ena en 

gestaltande beskrivning, mindre utvecklad. Den text som skrivits av en pojke saknar gestaltande 

beskrivningar. I texten från undersökningsgrupp A finns en viss övervikt av konkreta substantiv men 

det finns också en mängd abstrakta begrepp, mestadels med tidsanknytning. Texterna ur 

undersökningsgrupp B innehåller fler abstrakta än konkreta substantiv. Kännetecknande för samtliga 

texter i kategori 2 är att de håller en strikt kronologi som skapar en tydlig struktur men också visar på 

att eleverna skapar en stark struktur som skapar en röd tråd i respektive text. Kategori 2 har en relativt 

jämn fördelning mellan könen när kohorterna läggs samman, två texter har skrivits av flickor och en 

text är skriven av en pojke.  

 
Kategori 3, Medelhög produktivitet  
Texterna som lagts i kategori 3 är sju till antalet. Av dessa är fem skrivna av elever i årskurs 6 och två 

av elever i årskurs 9. I kategori 3 finns en klar övervikt av pojkar; fem av sju texter är skrivna av 

pojkar. 
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I kategori 3 kan man framför allt i undersökningsgrupp A se en viss variation i meningsbyggnaden. 

Två av texterna i denna kategori saknar utvecklade gestaltade beskrivningar. De beskrivningar som 

finns är enkelt uppbyggda och ljudhärmande. I kategorin finns gestaltande beskrivningar som är 

utvecklade i viss mån med liknelser men ger i något fall en bild genom ett upprepande av adjektiv. I 

en av texterna, Mb, finns gestaltande beskrivningar som syftar till att ge en bild av karaktärerna men 

stannar på det ytliga, visuella planet och ger inget ytterligare innehåll som senare används i 

berättelsen. I texten finns enbart visuella anknytningar i beskrivningarna och den enda gestaltande 

beskrivning som är mer välutvecklad anknyter till egna erfarenheter i och med att författaren ger en 

beskrivning av konsekvenserna av blindhet när det gäller att hitta i ett mörkt rum. En missuppfattning 

av ett uttryck finns att hitta i en av texterna. 

 

Texterna i kategori 3 ur undersökningsgrupp B har en liten variation i meningsbyggnad och långa 

meningar. I en text finns försök till att skapa en högre komplexitet i meningarna, något som bidrar 

negativt till korrektheten men ger en god variation i inledningen av meningar. I denna text har 

skribenten använt sig av tema-rema-strukturer för att skapa flyt i texten. Den andra texten innehåller 

många upprepningar och saknar tema-rema-strukturer. Ingen av texterna ur undersökningsgrupp B 

innehåller gestaltande beskrivningar, inte heller några missuppfattningar. Antalet adjektiv är lågt i 

båda texterna, vilket innebär att de båda texterna inte har ett avancerat beskrivande språk. 

 

Kategori 4, Hög produktivitet 
Kategori 4 innehåller fyra texter, två från undersökningsgrupp A och två från undersökningsgrupp B. 

En av texterna är skriven av en flicka, tre av pojkar. Alla berättelserna är skrivna i jagform, vilket 

också instruktionerna till årskurs 6 uppmuntrade till. Alla texterna innehåller ett antal gestaltande 

beskrivningar och tre av fyra texter innehöll även varsin missuppfattning. De gestaltande 

beskrivningarna anknyter till synsinnet, hörseln och känseln. Missuppfattningarna anknyter till det 

som kan uppfattas visuellt. De gestaltande beskrivningarna från undersökningsgrupp A är i viss mån 

utvecklade men är relativt enkla till sin utformning, de beskriver en scen som den uppfattas med enkel 

meningsuppbyggnad. 

 

Texterna från undersökningsgrupp B innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar, som anknyter 

till såväl det visuella, auditiva och taktila sinnet. En missuppfattning går att hitta i en av texterna. Där 

finns en större andel abstrakta än konkreta substantiv och en hög variation i användningen av adjektiv, 

trots att texterna innehåller mindre än 700 ord. De två texterna skrivna av tonåringar har en tydlig 

strävan mot att använda ett personligt språk och ger därmed en språklig dräkt åt författaren. 

 

Kategori 5,  Mycket hög produktivitet 
Kategori 5 innehåller fem texter, två från undersökningsgrupp A och tre från undersökningsgrupp B. 

Fyra av fem texter är skrivna av flickor. Samtliga texter innehåller en mängd välutvecklade 

gestaltande beskrivningar, som anknyter till olika sinnen. En av texterna är en berättande text om 

något självupplevt medan de fyra andra texterna i kategorin är skrivna utifrån fantasin. Fyra av 

texterna anknyter till ungdomars liv på något sätt även om innehållet inte är självupplevt; en tänk-om-

berättelse, där eleven får en ovanlig händelse på en vanlig plats att skriva om medan de övriga tre 

handlar om något som är fullt möjligt att uppleva i elevens vardag. Två av dessa berättelser är skrivna 

i jag-form. 

 

Den femte berättelsen, Öb, har ett annorlunda upplägg och beskriver en gammal kvinnas dag på ett 

äldreboende. Det finns en variation i abstraktionsnivå utifrån det händelseförlopp som beskrivs, där 

den självupplevda berättelsen, Rb, får ses som mest konkret av de fem texterna och Öb är den text som 

ligger längst ifrån elevens verklighet och kräver störst förmåga att sätta sig in i någon annans 

tänkande. Helhetsintrycken av texterna ger också en gradskillnad i kvalitet, som följer 

abstraktionsnivån. Text Öb har många avancerade inslag både vad gäller variation i meningsbyggnad, 

språk och variation mellan repliker och beskrivningar av händelseförlopp. Texten innehåller en mängd 

komplexa gestaltande beskrivningar som anknyter till samtliga sinnen. 
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I den självupplevda texten, Rb, finns en överanvändning av begreppet ”sårad”, som inte ingår i en 

gestaltande beskrivning men ändå väcker intresse: 

”Nu på senare år har min synskada blivit sämre och det gör mig väldigt sårad för jag vill inte bli blind.” 

 

Missuppfattningar eller överanvändningar finns med andra ord inte bara i gestaltande beskrivningar 

utan här även som ett enstaka ord, i detta fall ett adjektiv. I en annan av texterna kan dock ett par 

missuppfattningar ses i de gestaltande beskrivningarna, vilka anknyter till visuella upplevelser. 

Innehållsord 

Analysen av antal och andel innehållsord i texterna visade inget samband med övriga variabler. När 

andelen unika innehållsord av det totala ordantalet räknades ut fanns en stor variation. En text med låg 

produktivitet kunde ha samma andel innehållsord som en text med hög produktivitet. Inte heller sågs 

något samband med kvalitetsaspekten meningsbyggnad. Medelvärdet för andel innehållsord i texterna 

var 43%. De texter som enligt denna definition hade en lexikal täthet över genomsnittet var Bb, Gb, 

Ab, Lb, Öb, Rb, Fb, Vb, Eb och Db, i stigande ordning. Lexikal täthet kan mycket väl vara ett 

användbart mått när man jämför olika texttyper men på individuell basis gav måttet ingen användbar 

information i föreliggande studie, förutsatt att den lexikala tätheten också anger ett mått på kvalitet. 

 

Abstraktionsnivå i användningen av substantiv 
Tabellen beskriver antal texter i de olika kategorierna, samt beteckning på texterna. Kategoriseringen 

gäller användningen av abstrakta substantiv i texter ur de båda kohorterna. 

 

 Undersökningsgrupp A 

Texter från åk 6 

Undersökningsgrupp B 

Texter från åk 9 

Störst antal konkreta substantiv  Ab, Eb, Gb, Hb, Jb, Kb, Mb  Qb, Åb 

Störst antal abstrakta 

substantiv  

 Rb, Sb, Ub, Vb, Wb, Zb, Äb 

Ingen tydlig skillnad Bb, Cb, Db, Fb, Lb, Ob Öb 

 

Vid analys av vilka substantiv som används i texterna framgår att nio av texterna hade en övervägande 

del konkreta substantiv, både när man räknade antalet använda substantiv och när man räknade antalet 

unika substantiv. Sju av texterna var skrivna av elever i årskurs 6 medan två av texterna var skrivna av 

elever i årskurs 9. Fem av dessa texter var skrivna av flickor, fyra av pojkar. 

 

I sju av texterna utgjorde de abstrakta substantiven en tydligt större andel av det totala antalet 

substantiv. Dessa texter var alla skrivna av elever i årskurs 9. Två av texterna var skrivna av flickor, 

fem av pojkar. 

 

I sju av texterna sågs ingen tydlig skillnad mellan konkreta och abstrakta substantiv. Det kunde 

innebära att texten hade en jämn fördelning av konkreta och abstrakta substantiv. Alternativt var 

antalet konkreta substantiv fler när alla substantiv räknades men de abstrakta substantiven var fler när 

man räknade unika ord. Två av dessa texter hade skrivits av flickor, fem av pojkar. 

 

Andelen abstrakta substantiv av det totala antalet ord är högre i texter skrivna av elever i årskurs 9. 

Nedan anges medianvärdet för de olika kohorterna. 

 

 Abstrakta substantiv – totalt Unika abstrakta substantiv 

Undersökningsgrupp A, åk 6 39% 42% 

Undersökningsgrupp B, åk 9 62% 66% 

 

Utifrån vad som kan observeras i denna samling texter är det vanligt att elever i årskurs 9 använder 

abstrakta substantiv i högre utsträckning än elever i årskurs 6. 
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Adjektivanvändning 
Tabellen beskriver antalet adjektiv i texterna, fördelade i de två kohorterna och andelen adjektiv av det 

totala ordantalet. 

 

 Kohort Kategori 1 

Mycket låg 

produktivitet 

Kategori 2 

Låg 

produktivitet 

Kategori 3 

Medelhög 

produktivitet 

Kategori 4 

Hög 

produktivitet 

Kategori 5 

Mycket hög 

produktivitet 

Antal 

adjektiv 

A 8-10 25 15-30 15-37 45-68 

B 10 16-21 16-43 - 59-101 

Adjektiv/ 

totalt ordantal 

A 3-10% 6% 3-5% 2-6% 4% 

B 6% 5-7% 2-6% - 5-8% 

 

Användandet av adjektiv är mycket varierat och antalet adjektiv har i de insamlade elevtexterna ett 

tydligt samband med det totala ordantalet. Andelen adjektiv av det totala ordantalet ligger mellan 2% 

och 10%. Medianvärdet är 5% beräknat på samtliga texter, för årskurs 6 på 4% och årskurs 9 på 6%. 

Det innebär att texter från undersökningsgrupp B innehåller en något större andel adjektiv än texter 

från undersökningsgrupp A men en tydlig skillnad kan inte ses. Något samband med de olika 

kategorierna gällande produktivitet eller meningsbyggnad kan inte ses i användandet av adjektiv. De 

texter som har en högre andel adjektiv, mellan 7% och 10%, har inte mycket i övrigt gemensamt. 

Detsamma gäller de texter som har en lägre andel adjektiv, mellan 2% och 4%. 

Meningsbyggnad  
Tabellen beskriver hur texterna har fördelats i olika kategorier utifrån komplexitet i meningsbyggnad.  

 

Kategori W – enkla 

konstruktioner 

X – viss 

komplexitet 

Y – viss säkerhet, 

god variation 

Z – hög säkerhet 

och komplexitet 

Texter ur åk 6 Db, Fb, Ob Bb, Cb, Kb, Lb, 

Mb 

Ab, Jb Eb, Gb, Hb 

Texter ur åk 9  Qb, Sb, Ub, Vb, 

Wb, Åb 

Rb, Zb, Äb Öb 

 

I kategoriseringen av texter skrivna av elever i årskurs 6 placerades de flesta i de två lägre 

kategorierna; W och X. Texterna skrivna av elever i årskurs 9 placerades nästan enbart i de två 

mittenkategorierna X och Y, där texterna har en viss komplexitet alternativt en hög komplexitet men 

där säkerheten i skrivandet varierar. Kännetecknande för texter i kategori Z är en hög variation i sättet 

att hantera språket i kombination med en hög säkerhet i skrivandet. I de två lägre kategorierna är fyra 

texter skrivna av flickor medan tio texter är skrivna av pojkar. De två högre kategorierna har en 

övervägande del flickor, sex texter är skrivna av flickor och tre av pojkar. 

 

Tre av texterna; Zb, Äb och Öb, innehåller ett antal inkorrekta satser i form av bisatser utan huvudsats. 

Gemensamt för dessa texter är också att de är skrivna med en personlig ansats och de grammatiska fel 

som hittas tycks vara avsiktliga. Skillnaden mellan texterna är att meningarna i text Öb har en högre 

komplexitet, en större variation och skribenten tycks ha en större säkerhet i att hantera svåra 

konstruktioner i meningar.  

 
Kategori W, enkla meningskonstruktioner  
De tre texterna i kategori W är alla skrivna av elever i årskurs 6. De består till största delen av 

huvudsatser. I respektive text hittas ingen eller en enstaka tema-rema-struktur av det enklare slaget, 

där slutet av den förra meningen plockas upp i den följande, exempelvis följande citat: 

”Jag blir varm för att jag jobbar hårt. När jag jobbat klart så blir jag trött och sover gott på natten.” 
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I två av texterna finns en inkonsekvens i tempusanvändning. En av texterna visar på osäkerhet i 

användningen av sambandsord medan två av texterna har i huvudsak korrekt meningsbyggnad och 

ordval. Den text som visar på en större osäkerhet hos skribenten har också en något mer komplex 

meningsbyggnad, större variation i meningslängd och inledning på meningar. Exempelvis finns där 

några inledande bisatser medan de två texter som visar på större säkerhet också är mindre komplexa 

med större delen huvudsatser. En av texterna innehåller repliker. Sammanfattande är detta texter med 

enkla meningsbyggen, mestadels huvudsatser med några bisatser och relativt många upprepningar. 

”Jag blev mycket berömd för min insats.” 
”Alla människor jublade och applåderade mycket.” 
”Till sist kände jag mig väldigt nöjd.” 

 

Alla tre texterna i kategori W innehåller kortfattat uttryckta gestaltande beskrivningar. En av texterna 

innehåller flera gestaltande beskrivningar, som också anknyter till olika sinnen. I två av texterna finns 

varsin gestaltande beskrivning med visuell anknytning, där den ena innehåller en missuppfattning.  

Två av texterna är skrivna av pojkar medan en text har skrivits av en flicka. 

 

Kategori X, viss komplexitet i meningsbyggnad 
Elva texter har placerats i kategori X. De är jämnt fördelade, fem av texterna är skrivna av elever i 

årskurs 6 medan sex av texterna kommer från elever i årskurs 9. Kännetecknande för texterna i 

kategori X är att skribenterna försöker sig på en större komplexitet än vad som finns att hitta i texterna 

i kategori W. Variationen i inledning av meningar och i meningslängd är större. Det finns fler 

meningar som innehåller både huvudsats och bisats, en större förekomst av spetsställningar av bisatser 

och flera olika typer av satser som följer på varandra. Några av texterna innehåller ett flertal mer 

komplexa eller avancerade meningsbyggen som skribenten inte fullt ut behärskar utan som leder till 

syftningsfel, upprepade eller utelämnade ord.  

” Istället för att det var hon som hjälpte mig så fick jag hjälpa henne istället.” 
”Hur kunde du göra såhär Henry frågade mamma argt innan hon såg boven som polis tog fast på 2 sekunder.” 

 

Där de största risktagningarna finns hittar man också de flesta felaktiga meningarna; skribenten tappar 

konsekvens i användning av pronomen och tempus och det finns några kongruensfel, där böjningar av 

ord inte är konsekventa. Det är relativt vanligt att det finns flera komplexa fraser i en viss modell i 

texterna. Då detta mönster kan ses har skribenten hittat en metod för att hålla en högre komplexitet 

men har ännu inte fått någon variation i hur denne kan skapa mer komplexa fraser på olika sätt. De 

flesta av texterna har en god variation i bisatsinledare. Ungefär hälften av texterna innehåller ett antal 

tema-rema-strukturer i meningarna. Sammanfattande innehåller kategori X mer komplexa texter där 

skribenterna försöker sig på ett skrivande på en strukturellt högre nivå, som de ännu inte riktigt 

behärskar. 

 

Åtta av texterna innehåller gestaltande beskrivningar. Antalet beskrivningar varierar mellan en och 

sex. Tre av texterna har huvudsakligen gestaltande beskrivningar med visuell anknytning medan de 

övriga till största delen anknyter till andra sinnen. Två av texterna innehåller någon form av 

missuppfattning, där skribenten inte har full förståelse för uttrycket. Båda missuppfattningarna har en 

visuell anknytning, den ena har även ett taktilt inslag. Tre av texterna har skrivits av flickor, åtta av 

pojkar. 

 
Kategori Y, komplexitet med viss säkerhet  
Kategori Y utgörs av fem texter, där två är skrivna av elever i årskurs 6 och tre av elever i årskurs 9. I 

kategori Y hittas två olika typer av texter. Tre av texterna har en hög andel avancerade eller mer 

komplexa meningsbyggnader, där man kan hitta inskjutna bisatser, spetsställda adverbialfraser eller en 

komplicerad uppbyggnad med omväxlande huvudsatser och bisatser. Variationen är hög i såväl 

meningslängd, meningsstruktur och bisatsinledare.  
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”Jag kastade återigen en blick på min kompis för att se om han förstod frågan men han fattade inte ett dyft 
heller det syntes. Skulle du kunna ta om frågan igen mumlade min kompis försiktigt.”  

 

Där finns vissa inkorrektheter men skribenterna visar på en relativt stor säkerhet vad gäller att 

komponera meningar på ett varierat och komplext sätt.  

 

Två av texterna visar på en större upprepning men här tycks upprepningarna vara medvetna och 

används som ett stilgrepp för att skapa en språkmelodi och elegans i texten. Båda dessa texter är 

skrivna av elever i årskurs 9. En av texterna visar på en viss överanvändning av avskalat språk, som 

leder till att vissa ord utelämnas på ett sätt som stör meningsbyggnaden. Samtliga texter innehåller ett 

antal tema-rema-strukturer, vilket skapar ett flyt i texten. Sammanfattande är detta texter som har en 

hög variation och komplex meningsbyggnad alternativt visar på försök att skapa ett personligt anslag 

genom språkanvändningen, i dessa fall genom upprepningar och återhållsam språkanvändning. 

”Skolbyggnaden stod där, så grå och vardaglig. Ändå fylldes hon av hopp liksom varje gång hon såg den. 
Bara utifall det var dags idag. Kanske skulle hon våga, äntligen efter alla dessa år av väntan. Kanske, kanske 
inte.” 

 

Tre av texterna i kategori Y har en hög förekomst av gestaltande beskrivningar, åtta eller fler. En av de 

tre texterna har huvudsakligen gestaltande beskrivningar med visuell anknytning medan de två andra 

har en större variation vad gäller anknytning till olika sinnen; visuellt, auditivt och taktilt. Två av 

texterna har färre gestaltande beskrivningar, fem i vardera, där den ena upprepar i princip samma 

gestaltande beskrivning flera gånger. Den andra texten har en variation i anknytning till olika sinnen i 

sina gestaltningar. Tre av texterna innehåller missuppfattningar, två i sina visuellt anknutna 

gestaltande beskrivningar och en i ett ordval. Tre av texterna är skrivna av flickor, två av pojkar. 

 

Kategori Z, hög komplexitet och säkerhet  
Fyra texter har placerats i kategori Z. Tre av texterna har producerats av elever i årskurs 6 medan en av 

texterna är skriven av en elev i årskurs 9. Här finns texter som visar på en säkerhet i 

meningsskapandet. I texterna finns en stor variation i meningsbyggnad där text som illustrerar 

händelseförlopp har mer avancerad meningsbyggnad än repliker, som har en betydligt enklare och mer 

kortfattad meningsbyggnad. I texterna finns medvetna grepp där man skapar tempo med hjälp av 

variation i meningsbyggnaden. Skribenterna har medvetet utelämnat subjekt i meningar på ett korrekt 

sätt, vilket gör att texten flyter bättre och får en högre elegans. En av texterna innehåller ett 

konsekvent hållet, något ålderdomligt språk med avancerad meningsbyggnad och ovanlig ordföljd. 

Språkbruket bidrar till intrycket av en driven och komplex text. 

”’Det vore bäst för alla om jag gjorde dem den tjänsten, att slippa mig’, tänkte den gamla kvinnan, vars hand 
nu skakade mer än vanligt. Den hand som långsamt sträcktes ut på nattduksbordet. Den hand som, med 
enorm kraftansträngning, lyckades få upp burken till de där tabletterna. De där som folk sa ’var försiktigt 
med de här, Sigrid’.” 

 

Där finns ett flertal tema-rema-strukturer i alla fyra texterna. En av texterna gör dessutom skillnad i 

markering av repliker och tankar. Sammanfattningsvis är detta texter som har en hög grad av 

komplexitet i meningsbyggnaden och där skribenterna behärskar en avancerad meningsbyggnad med 

god variation i form och ordval. Alla texterna i kategori Z har en hög förekomst av gestaltande 

beskrivningar, åtta eller fler. Den kortaste texten, Eb, har också den lägsta förekomsten av gestaltande 

beskrivningar. Alla texternas gestaltningar anknyter till olika sinnen. Två av texterna innehåller 

formuleringar där innehållet kan tolkas som en missuppfattning men också vara resultatet av en lite 

oklart uttryckt tanke. Tre av de fyra texterna i kategori Z är skrivna av flickor. 

 

Meningslängd 
Den genomsnittliga meningslängden i texterna var drygt 12 ord för texterna från årskurs 6, drygt 13 

ord för årskurs 9. Det gick inte att hitta ett samband mellan meningslängd och gestaltande 

beskrivningar, något tydligt samband fanns inte heller mellan meningslängd och komplexitet i 

meningsbyggnad. Svaga samband gick att hitta mellan meningslängd och produktivitet, där texterna 
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som ingick i kategorin ”mycket hög produktivitet” samtliga hade en meningslängd under 

genomsnittet. Av de texter som hade den lägsta genomsnittliga meningslängden, 10 eller färre 

ord/mening, återfanns tre av fyra i denna kategori. Texterna med den högsta genomsnittliga 

meningslängden, 16 eller fler ord/mening, fanns i olika kategorier, där två texter låg i de två lägsta 

produktivitetskategorierna, en i mittenkategorin och en i kategorin ”hög produktivitet”. Några 

slutsatser gick inte att dra av detta resultat. 

Innehåll 
Den kvalitativt inriktade analysen syftade till att undersöka ett eventuellt samband mellan 

användningen av adjektiv och användningen av gestaltande beskrivningar, för att se om de gestaltande 

beskrivningarna ersatte adjektiven som ett mer välutvecklat sätt att beskriva. Tabellen nedan beskriver 

kategoriseringen gjord utifrån förekomsten av gestaltande beskrivningar i texterna, fördelade i de två 

kohorterna. 

 

 Inga gestaltande 

beskrivningar 

 

Kategori A 

Få, enkla 

beskrivningar 

 

Kategori B 

Utvecklade 

gestaltande 

beskrivningar 

Kategori C 

Välutvecklade 

gestaltande 

beskrivningar 

Kategori D 

Undersökningsgrupp 

A, texter skrivna av 

elever i årskurs 6 

Fb Bb, Cb, Db, Kb, 

Lb, Mb, Ob 

Ab, Eb, Hb Gb, Jb 

Antal adjektiv, A 8 9-30 25-45 15-68 

Andel adjektiv, A 5% 2-10% 4-6% 2-4% 

Undersökningsgrupp 

B, texter skrivna av 

elever i årskurs 9 

Sb, Wb, Åb Ub, Vb Qb, Rb, Äb,  Zb, Öb 

Antal adjektiv, B 16-21 10-18 16-101 59-90 

Andel adjektiv, B 5% 6-7% 2-8% 6% 

 

Kategori A, inga gestaltande beskrivningar  
Texterna i kategori A innehåller inga gestaltande beskrivningar. En av texterna är skriven av en elev i 

årskurs 6 medan de andra tre är skrivna av elever i årskurs 9. Samtliga texter innehåller 5% adjektiv 

relativt det totala ordantalet i texterna, som ligger relativt lågt. Antalet adjektiv är 8 för texten ur 

årskurs 6, mellan 16 och 21 i texterna från elever i årskurs 9. Två av texterna i kategori A är skrivna av 

flickor, två av pojkar. 

 

Kategori B, få, enkla beskrivningar  
De gestaltande beskrivningarna i kategori B är få och enkelt utformade.  

”Applåderna dånade som åska.” 
”Jag är inte så lång jag har mörkt långt hår och blåa ögon.” 
”Applåderna övergick i skratt.” 
”Det kan bli mörka stunder i livet.” 

 

Få sinnen är inblandade i beskrivningarna. Där beskrivningarna är något mer utvecklade har de ingen 

förankring i händelseförloppet i övrigt utan är skrivna som en presentation, som den övriga texten inte 

anknyter till. Det finns två exempel på missuppfattningar, där det ena gäller hur en elev i sin text har 

missuppfattat hur en publik är placerad i en lokal, där denne beskriver hur publiken står runt lokalen 

på ett sätt som antyder att publiken är placerad utanför lokalen. Det andra exemplet följer nedan: 

”Det kändes väldigt bra att få ställa upp för flera tusen andra människor.” 
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Utifrån sammanhanget blir uttrycket felaktigt använt, då huvudkaraktären i berättelsen ska genomföra 

en föreställning inför publik och detta är vad som känns bra. 

 

Antalet adjektiv i texterna är mellan 6 och 30 medan andelen adjektiv av det totala ordantalet är 

spridd, mellan 2 och 10%. Sju av de nio texterna i denna kategori är skrivna av pojkar. 

 
Kategori C, utvecklade gestaltande beskrivningar  
I kategori C finns mer utvecklade gestaltande beskrivningar där språket anknyter till fler sinnen. 

Beskrivningarna är mindre rakt på sak, använder metaforer eller kroppsliga reaktioner för att illustrera 

en känsla. Exempel på sådana beskrivningar följer nedan: 

”Då skrattade publiken så högt att det hördes ända in i blodet på mig.” 
”Jag kände hur hjärtat började banka hårt.” 
”Vi hörde hur dörren slog igen bakom en av de som jobbade i affären och hur nyckeln vreds om.” 

 

Här finns också missuppfattningar eller övergeneraliseringar. Flera av dessa är visuellt anknutna, med 

ett undantag där det finns en missuppfattning som anknyter även till känselsinnet och ett annat som är 

mer allmänt. Följande citat anger några av de beskrivningar som innehöll missuppfattningar. 

Eventuella stavfel är rättade. 

”Nu stod hundarna på marken igen och när jag sa fram gick de på frambenen som en människa och när jag 
sa bak gick de på bakbenen istället.” 
”Gatlyktorna utanför ett fönster visade mig att klockan var halv ett på natten.” 
”Sedan var allt ett moln av kroppsdelar innan en av männen kastade sig över mig och började stöta på mig.” 

 

Antalet adjektiv är högre än i de två tidigare kategorierna, mellan 25 och 101 medan andelen adjektiv 

varierar mellan 2% och 8%. Fem av sex texter i kategori C är skrivna av flickor. 

 

Kategori D, välutvecklade gestaltande beskrivningar  
Kategori D innehåller texter med välutvecklade gestaltande beskrivningar, som skapar ett djup i texten 

och ger läsaren bilder av händelseförloppen. De är ofta underförstådda och innehåller antydningar som 

ska slå an en känsla hos läsaren. Beskrivningarna har en mer komplex meningsbyggnad än vad som 

kunde ses i de tidigare kategorierna. Flera av beskrivningarna anknyter till fler sinnen än synen: 

”Vattenpölarna efter ovädret har ännu inte dunstat bort helt, och mina skor är snart genomblöta. Naturligtvis 
tog jag inte stövlarna idag!” 
”Hon stirrade ner i bordet med glödande kinder.” 

 

Andra beskrivningar har en visuell anknytning, som fungerar väl: 

”Hon stannade upp, medan hon såg tabletterna lösas upp i glaset.” 
”Ljust lockigt hår, bruna ögon med långa täta ögonfransar och ett litet underfundigt leende som alltid hade 
fått henne att undra vad han tänkte på.” 

 

Det finns några missuppfattningar i texterna, där ett par exempel är angivna nedan. 

”I mitten av sjön ligger en ö, där någon har satt ut sina kor på bete. Dit ska vi gå och meta senare, har mamma 
lovat.” 
”Jag och min kompis snurrade runt där stod en svartklädd man med hår som en virvelvind, ögon som kål 
och näsa som en hund. Mannen höll i en pistol som siktade mot oss.” 

 

Det sista citatet har lämnats utan rättning, då det finns en osäkerhet på om ”ögon som kål” istället ska 

vara ”ögon som kol”. Båda varianterna är tänkbara och tankar kring vad eleven kan ha menat 

behandlas vidare i diskussionen. 
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Antalet adjektiv i den ena texten från årskurs 6 är lågt, 15, medan de tre andra texterna har ett stort 

antal adjektiv, 59-90. Andelen adjektiv varierar i denna kategori mellan 3% och 7% relativt det totala 

ordantalet. Tre av fyra texter i denna kategori har skrivits av flickor. 

 

Olika sätt att beskriva 
Resultatet av analysen kring kopplingen mellan adjektivanvändning och gestaltande beskrivningar blir 

tämligen grovhugget men en slutsats kan vara att olika sätt att beskriva följs åt i viss mån och i vilket 

fall inte ersätter varandra. Någon koppling till ordanvändning vad gäller konkreta respektive abstrakta 

substantiv är inte tydlig. Andelen flickor är hög i de två kategorier där flest beskrivningar hittas; 

kategori C (5/6) och D (3/4). 

Hög kvalitet – gemensamma drag 
Några gemensamma drag kan ses i de texter som har placerats i de högsta kategorierna såväl vad 

gäller produktivitet, meningsbyggnad och beskrivande språk. 

 

Kvalitet vad gäller Produktivitet Meningsbyggnad Innehåll Antal substantiv: 

abstrakta>konkreta 

Undersökningsgrupp 

A 

Ab Hög Hög Hög  

Eb  Mycket hög Hög  

Gb Mycket hög Mycket hög Mycket 

hög 

 

Hb Mycket hög Mycket hög Hög  

Jb Hög Hög Mycket 

hög 

 

Undersökningsgrupp 

B 

Qb Hög  Hög  

Rb Mycket hög Hög Hög X 

Zb Mycket hög Hög Mycket 

hög 

X 

Äb Hög Hög Hög X 

Öb Mycket hög Mycket hög Mycket 

hög 

 

 

De texter som under rubriken ”innehåll” kategoriseras i de två högre grupperna; kategori C och D, och 

alltså enligt skolverkets betygskriterier vad gäller gestaltande beskrivningar bör bedömas ha en relativt 

hög respektive hög kvalitet är fem från årskurs 6 och fem från årskurs 9. Alla fem texterna i 

undersökningsgrupp A håller också en hög eller mycket hög kvalitet vad gäller meningsbyggnad 

medan fyra av texterna har ett högt ordantal. I undersökningsgrupp B kategoriseras fyra av de fem 

texterna i de högre kategorierna vad gäller meningsbyggnad medan två av texterna har ett högt och tre 

av texterna har ett mycket högt ordantal. Text Eb och Qb är intressanta på så vis att de avviker från de 

övriga och håller en högre innehållslig kvalitet än vad ordantal eller meningsbyggnad antyder. Eb 

lades i kategorin låg produktivitet på grund av sitt låga ordantal medan meningsbyggnaden bedömdes 

hålla mycket hög kvalitet. Qb lades i kategorin medelhög vad gäller meningsbyggnad medan det 

beskrivande språket höll en högre kvalitet. 

 

Av de tio texter som sorterades in i de två övre kategorierna vad gäller innehåll och beskrivande språk 

är det bara tre texter; Rb, Zb och Äb, som har en högre andel abstrakta än konkreta substantiv. En 

högre abstraktionsnivå i användningen av substantiv tycks inte ha något direkt samband med övriga 

aspekter av hög kvalitet i text i denna studie. 

 
Resultaten i sammanfattning 
De olika aspekterna av kvalitet i en text hänger relativt tätt ihop. Texter med ett högt ordantal 

innehåller ofta fler gestaltande beskrivningar, fler adjektiv och en mer komplex meningsbyggnad än 
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texter med lågt ordantal. Det finns undantag, där övriga kvaliteter är höga, trots ett lågt ordantal. 

Däremot ses inte motsatsen, att en text med högt ordantal håller låg kvalitet i det insamlade materialet. 

 

Ålder på elever har inverkan på produktivitet och abstraktionsnivå i texterna. De texter som skrivits av 

äldre elever; från årskurs 9, innehåller i genomsnitt fler ord. I de äldre elevernas texter är det vanligt 

att abstrakta substantiv används i högre utsträckning än i de yngre elevernas texter. Det är även vanligt 

med fler abstrakta än konkreta substantiv i de äldre elevernas texter. 

 

Adjektiv och gestaltande beskrivningar är två sätt att beskriva och göra texten fyllig. De texter som 

hade ett större ordantal hade också ett större antal adjektiv och gestaltande beskrivningar medan 

andelen adjektiv av innehållsorden inte varierade nämnvärt. 

 

De texter som håller en något högre kvalitet innehåller också fler uttryck och ord som har 

missuppfattats eller används på ett sätt som inte är helt korrekt. Dessa missuppfattningar finns framför 

allt i de texter som innehåller aspekter av högre kvalitet men inte ligger i de högsta kategorierna. 

 

Missuppfattningar i texterna hittas oftast i beskrivningar med visuell anknytning. 

 

I de kategorier som angav en högre kvalitet i text var något fler texter skrivna av flickor än av pojkar 

(6/10). Detta gällde i synnerhet aspekterna meningsbyggnad och gestaltande beskrivningar, där de 

högsta kategorierna hade en klar övervikt på flickor. 

Diskussion 

Utifrån bristen på relevant forskning har lärare som vidareutbildar sig inom området undervisning av 

elever med blindhet hos Resurscenter syn inte fått så mycket information om skrivandet. Detta kan 

leda till att lärare inte uppfattar att blindheten får konsekvenser för skrivandet och att det därmed inte 

är ett specifikt utvecklingsområde. I och med detta frågar de inte efter stöd inom området utan frågor 

från skolor handlar ofta om läsutvecklingen och behovet av stöd vad gäller lästeknik och lästräning. 

Då lärare inte frågar om stöd i skrivandet får vi som arbetar på Resurscenter syn inte någon 

uppfattning om att skrivandet behöver utvecklas hos elevgruppen och därmed blir det en ond cirkel där 

skrivandet kanske inte tas upp i tillräcklig utsträckning. Förhoppningen är att föreliggande studie kan 

ge lite starthjälp för att frågor ska komma upp till ytan och därmed leda till ökade kunskaper. 

Frågeställningarna som har legat till grund för studien gällde hur den språkliga variationen och de 

gestaltande beskrivningarna såg ut i elevernas texter. Som vägledning för att besvara dessa frågor 

ställdes tre hypoteser, som fick tjäna som ingång till textanalysen: 

 

1. Det finns ett samband mellan textlängd och kvalitet i text. Möjligheterna till att texten ska 

kunna anses vara avancerad ökar om texten är längre. 

2. Texter som överlag håller en hög kvalitet innehåller fler gestaltande beskrivningar medan 

texter som överlag håller en lägre kvalitet innehåller beskrivningar gjorda med enstaka eller 

uppradade adjektiv och adverb. 

3. Missuppfattningar finns i de gestaltande beskrivningar som anknyter till visuella upplevelser. 

 

Den första hypotesen, ett antagande om att det finns ett samband mellan textlängd och kvalitet i text, 

tycks till viss del stämma utifrån texterna i föreliggande studie. Det finns någon text i det insamlade 

materialet som håller hög kvalitet i innehåll och meningsbyggnad trots att den har ett lågt antal ord. 

Däremot fanns ingen text med ett mycket högt ordantal som höll låg kvalitet i de övriga aspekterna. 

Det tycks alltså grundat på de insamlade texterna inte vara någon nackdel att skriva mycket, även om 

det inte är en förutsättning för en högkvalitativ text. Det skulle kunna vara så att den som skriver 

längre får fler tillfällen att uttrycka sig fylligt med hjälp av beskrivningar eller beskrivande ord i form 
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av adjektiv eller adverb. Alternativt skulle det kunna förhålla sig så att texten ofta blir längre när man 

lärt sig att utveckla sin text med hjälp av bland annat gestaltande beskrivningar och mer ingående 

presentationer. Ytterligare resonemang kring produktivitet förs under rubriken ”ordnivå”. 

 

Den andra hypotesen; texter av hög kvalitet innehåller fler gestaltande beskrivningar medan texter av 

lägre kvalitet innehåller beskrivningar gjorda med enstaka eller uppradade adjektiv och adverb, gick 

inte att belägga i föreliggande studie. Det var snarare så att de mer avancerade texterna innehöll båda 

sätten att beskriva medan de mindre avancerade texterna saknade beskrivningar och innehöll färre 

adjektiv och adverb. Andelen adjektiv i texterna var något lägre i denna samling texter än vad som 

påvisades i Kreuzers (2007) studie. Bedömningsgrunderna, där gestaltande beskrivningar lyfts fram 

som ett viktigt medel för att höja kvaliteten i en text, kan göra att undervisningen fokuserar på 

beskrivningar istället för att uppmuntra eleverna att använda adjektiv för att göra texten fyllig. 

Skolverkets bedömningsmatris framhåller välutvecklade gestaltande beskrivningar som en högre nivå 

av beskrivande språk jämfört med att använda adjektiv som förstärkning eller beskrivning 

(www.skolverket.se). Om så är fallet, blir det extra viktigt att läraren har fler sinnen än synen i fokus 

när undervisningen ska handla om hur eleverna kan beskriva och det finns en elev med blindhet i 

klassen. Detta diskuteras vidare under rubriken ”implikationer för undervisningen”. 

 

Den tredje hypotesen berörde missuppfattningar, som finns i samtliga texter ur kategorin ”hög 

produktivitet”. I de gestaltande beskrivningarna återfinns uttryck som författarna inte fullt ut har 

förstått eller lärt sig använda korrekt (Harley, 1963; Kreuzer, 2007). I sammanhang där 

andraspråksinlärare tar risker uppfattas det positivt även om det har en negativ effekt på korrektheten 

enligt Abrahamsson och Bergman (2005) och det är inte otänkbart att detsamma gäller här. Den som 

känner sig säker i skrivandet vågar ta ut svängarna lite mer, även om det leder till att ord och uttryck 

ibland används felaktigt eller övergeneraliseras. Resultaten vad gäller missuppfattningar diskuteras 

vidare under rubriken ”innehåll”. 

Ordnivå 
Ordantalet i texterna är högre i de texter som skrivits av elever i årskurs 9 än i de som skrivits av 

elever i årskurs 6. Detta är något man kan förvänta sig utifrån att eleverna i denna grupp haft tre års 

längre skolgång än eleverna i årskurs 6. Det är också något som tidigt uppmärksammats i forskning. 

Enligt tidigare opublicerad forskning, som Pettersson (1989) resonerade kring; Björnssons material 

med mängder av elevtexter från olika årskurser och med skilda uppsatsämnen, ökar textlängden 

mellan årskurs 6 och årskurs 8 med 100 ord i genomsnitt. Resultaten som Pettersson (1989) 

redogjorde för stämmer väl överens med resultaten från föreliggande studie, där ordantalet i 

genomsnitt ökat med ungefär 90 ord i jämförelsen mellan texter från årskurs 6 och texter från årskurs 

9. Galloway och Uccelli (2015) konstaterade i sin studie att äldre elever hade mer utvecklade 

färdigheter i skriftspråklighet även vad gällde andra aspekter, som ordförråd, struktur i skrivandet och 

grammatik. 

Adjektiv 

I Kreuzers (2007) studie var medianvärdet gällande användande av adjektiv för elever med blindhet 

7% relativt det totala ordantalet. Resultaten i föreliggande studie stämmer relativt väl överens med 

Kreuzers (2007) resultat. I de undersökta texterna är andelen adjektiv något lägre; 4% i 

undersökningsgrupp A, texter från årskurs 6, och 6% i undersökningsgrupp B, texter från årskurs 9. 

Med andra ord pekar resultaten mot att svenska elever med blindhet har ungefär samma frekvens i sin 

användning av adjektiv som amerikanska elever med blindhet. I de bedömningsunderlag som används 

i Sverige fokuseras framför allt på gestaltande beskrivningar medan adjektiv som markör för 

beskrivande språk har en mer undanskymd roll (www.skolverket.se). Vad läraren väljer att fokusera på 

i sin undervisning bör ge avtryck i elevernas alster. Om läraren understryker vikten av ett beskrivande 

språk i form av fraser skulle det kunna leda till att eleverna använder detta som beskrivningar snarare 
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än att fokusera på att använda adjektiv. Det är dock intressant att se att de båda sätten att beskriva följs 

åt och används omväxlande. 

 

Adjektiv kan liksom substantiv ha en mer konkret eller abstrakt innebörd. De kan också anspela på 

olika sinnen. Här blir blindheten en viktig faktor. Ett adjektiv med en innebörd som av seende 

uppfattas som observerbar och tämligen konkret, exempelvis en färg, blir för eleven med blindhet 

abstrakt. Andra adjektiv har en abstrakt betydelse för samtliga, oavsett synmässiga förutsättningar. I 

en text finns en missuppfattning som inte ingår i de gestaltande beskrivningarna och utgörs av ett 

felaktigt ordval, det återkommande ordet ”sårad” som används något felaktigt i en utomstående 

betraktares ögon. Att bli sårad antyder att det finns en förövare, någon eller något som aktivt orsakar 

en skada. I texten beskrivs hur författaren har reagerat på sin tilltagande synskada, något som inte har 

skett med uppsåt utan beror på en sjukdom. Begreppet sårad är abstrakt och skillnaden mellan detta 

begrepp och exempelvis orden ”sorgsen, besviken eller ledsen”, som hade varit lämpligare i 

sammanhanget, är subtil. Att använda ordet ”sårad” kan vara ett sätt att försöka hitta en mer avancerad 

nivå på språk, där ”ledsen” känns för allmängiltigt och banalt. Möjligen kan ordvalet bero på att 

författaren uppfattar skeendet fientligt. Huruvida detta är en rimlig slutsats går inte att få reda på utan 

personlig kontakt med skribenten och då återstår bara att gissa vad avsikten var. 

Meningsbyggnad 
En förväntad nivå på färdigheter vad gäller meningsbyggnad och hantering av satser är att yngre 

elever förväntas ha en kongruens avseende subjekt och pronomen. Något äldre elever förväntas kunna 

välja mellan olika grad av komplexitet i meningsbyggnaden för att senare kunna använda en varierad 

meningsstruktur och därigenom skapa sammanhang och utveckling i sin text (Galloway & Uccelli, 

2015; Liberg, u.å.). Pettersson (1989) beskrev hur skrivutvecklingen hos en elev i grund- och 

gymnasieskolan genomgår tre faser; enkelt om enkelt, svårt om svårt och enkelt om svårt. Detta 

innebär i korthet att en elev först har ett enkelt språkbruk med enkel meningsbyggnad och liten 

variation då eleven skriver om det som ligger eleven nära, exempelvis självupplevda situationer. 

Därefter kommer en fas där eleven eller ungdomen skriver på ett komplicerat och krävande sätt, med 

avancerad meningsbyggnad, tätt innehåll och svårtillgängliga begrepp om komplexa eller abstrakta 

ämnen. Till sist kommer en fas där skribenten har lärt sig att behärska det skrivna språket på ett sådant 

sätt att denne kan skriva om komplexa ämnen på ett sätt som är enkelt, lättillgängligt och motsvarar 

sitt syfte. Att använda sig av det tankemönstret vid bedömning av texter skapar en möjlighet att stödja 

eleven där denne befinner sig i sitt skrivande. I bedömningen av texterna i föreliggande studie kan 

många av texterna i de lägre kategorierna både vad gäller produktivitet och syntax sägas vara tämligen 

enkelt uppbyggda. 

 

Abrahamsson och Bergman (2005) resonerar kring vad det innebär att kunna ett språk utifrån 

Bachman och Palmers modell av kommunikativ språkförmåga, där kompetens i språkets form, den 

textuella kompetensen, den funktionella och sociolingvistiska kompetensen mynnar ut i en strategisk 

kompetens. Utifrån denna modell skulle föreliggande studie visa på att det bland denna grupp elever 

med blindhet finns en högre organisatorisk och textuell kompetens hos flickor än hos pojkar. Detta 

stämmer överens med Beard och Burrells (2010) studie där seende flickors och seende pojkars texter 

jämfördes och där flickorna presterade högre vad gällde berättande text. 

Innehåll  
Att det finns en koppling mellan produktivitet och antalet gestaltande beskrivningar kan tyckas vara 

självklart. En text med lågt antal ord kan inte fyllas med lika många gestaltningar som en text med ett 

högt ordantal, då blir det en text späckad med metaforer och utvikningar. Antingen blir texten blir 

svårläst eller också kan den uppfattas som en betraktelse eller poesi. Kvaliteten på de gestaltande 

beskrivningarna hänger inte nödvändigtvis ihop med produktiviteten, en välutvecklad gestaltande 

beskrivning skulle kunna finnas i en kort text såväl som en lång. När kvalitetsaspekten 
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meningsbyggnad tas in i ekvationen och kopplas till gestaltande beskrivningar kan man se att kvalitet 

kan skapas utan att texten nödvändigtvis är mycket lång. En av texterna visar på detta, den har 

placerats i kategorin låg produktivitet men i kategorin komplex meningsbyggnad med hög säkerhet. I 

denna text kan man också hitta ett stort antal gestaltande beskrivningar, i synnerhet när man tar hänsyn 

till hur kort texten är. Om denna elev uppmuntrades att börja skriva längre texter och kanske få mer 

uthållighetsträning i de tekniska aspekterna av skrivande, som exempelvis att ha en korrekt 

fingersättning på tangentbordet och få upp en högre skrivhastighet, kan måhända också 

produktiviteten öka. 

 

Studiens tredje hypotes, att missuppfattningar skulle finnas i de gestaltande beskrivningar som 

anknyter till visuella upplevelser stämmer till viss del. Det fanns sådana missuppfattningar, även 

någon som anknöt till känselsinnet. Alla texter innehöll inte den typen av missuppfattningar utan de 

hittades framför allt i texter som höll hög kvalitet, men inte hörde till gruppen med det högsta 

ordantalet. Hur komplicerat det kan vara, när skribenten tar till sig intryck på annat sätt än via den 

egna synen men ändå vill göra en visuell beskrivning så att den slår an hos läsaren, kan anas i exempel 

ur elevtexterna i föreliggande studie. Ett stycke i en text, där eleven beskriver hur denne ger hundar 

kommando att ”gå på frambenen som en människa” visar att eleven förstått att hundar vanligtvis går 

på fyra ben men även med rätt träning kan gå på två. Eleven har kanske ingen egen erfarenhet av hur 

det går till när en hund går på två ben och den som beskrivit detta för eleven har missat eller inte 

lyckats förmedla hur det ser ut. Framför allt har eleven inte förstått kopplingen mellan de ben 

människor går på och hur dessa motsvaras av hundars bakben medan frambenen snarare motsvaras av 

människans armar. Att använda ett uttryck felaktigt på det här viset tyder på att det är en företeelse 

som seende elever har kunnat iaktta på avstånd men som denna elev gått miste om på grund av 

blindheten (Webster & Roe, 1998). 

 

I ett annat exempel ur texterna, när en elev beskriver en hotfull person ”med hår som en virvelvind, 

ögon som kål och näsa som en hund” är det svårare att avgöra var missuppfattningen ligger. Det kan 

handla om ett stavfel, vad gäller kål/kol, förutsatt att eleven ville göra gällande att mannen hade svarta 

ögon. Det kan också röra sig om en missuppfattning av uttrycket. Kanske tror eleven att man talar om 

att ögon kan se ut som kål, möjligen brysselkål, som har rätt storlek. I så fall skulle man kunna 

tydliggöra beskrivningen i undervisningen genom att göra en ingående beskrivning av ögonfärger och 

vad de anger vad gäller känsloläge. Hår som en virvelvind kan ange en frisyr som har blivit rufsig av 

blåsten eller möjligen att formen på frisyren ser ut som en cyklon. Näsa som en hund öppnar för 

allehanda tolkningar och här får fantasin fritt spelrum. Bilden som eleven vill förmedla är inte helt 

tydlig för läsaren men säger ändå något om karaktären på personen som eleven vill beskriva. Eleven 

har använt ett målande språk med visuella anknytningar, kanske taget ur fantasin. Om eleven 

uppmuntrades att använda fler liknelser som anknöt till sinnen som denne har egen erfarenhet av 

skulle beskrivningarna kanske bli mer träffsäkra och ändå lika fantasifulla, exempelvis med auditiv 

anknytning (Eardley & Pring, 2014). 

 

Ett tredje exempel ur en text, som också härrör till en visuell upplevelse, är när det felanvända 

uttrycket ”ställa upp för” används i samband med en föreställning. Orden är i sig desamma och 

felanvändningen är på sätt och vis logisk; byter man plats på orden är föreställning och ställa upp för 

lika. I vardagligt tal är det dock en stor skillnad, där att ställa upp för innebär att man gör någon en 

tjänst medan en föreställning är något man visar andra. Att ställa upp en häst är också något man gör 

inför en tävling då man hälsar på domarna. I och med att just denna text handlade om en föreställning 

på hästryggen kan felanvändningen av uttrycket komma sig ur att författaren inte förklarade sig 

tillräckligt utförligt i texten för att läsaren ska förstå kopplingen till hästuppvisningar. Att ställa upp 

blir ett abstrakt uttryck, kanske har eleven tagit det färdiga uttrycket och överanvänder det, kanske är 

det bara en missuppfattning (Andersen et al., 1984). Utan att ha frågat eleven förblir det spekulationer.  

 

En beskrivning, som visade på en missuppfattning om hur man använder uttrycket att ”stöta på”, 

anknöt till syn- och känselsinnet och hade ett sexuellt inslag, vilket kan bero på bristande erfarenhet av 

situationen. Användningen av uttrycket kompliceras dessutom av att betydelsen av det beror på vilken 

betoning man lägger på ord och stavelser, det kan betyda att man utför en fysisk rörelse, att man lägger 
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an på någon eller att man helt enkelt träffar på någon slumpartat. I det sammanhang som uttrycket 

används i elevtexten måste det tolkas som den fysiska rörelsen och då blir det malplacerat. Samtliga 

uttryck som använts i exemplen ovan ligger nära den gängse användningen och skulle vara lämpliga 

att använda i undervisningen tillsammans med andra exempel, förutsatt att det görs på ett finkänsligt 

och inkluderande sätt.  

Begreppsbildning och språkutveckling i relation 

till skrivandet  
Teleman et al (1999) har definierat konkreta substantiv som något med massa. Det innebär i så fall att 

det kan upplevas med hjälp av känselsinnet. I den andra änden av spektrumet, de mest abstrakta 

substantiven, ligger enligt denna definition härledda abstrakta substantiv. Man skulle kunna tänka sig 

de mest abstrakta begreppen som något som måste föreställas; en idé eller en tanke, begrepp ur 

elevtexterna i studien är exempelvis ”förhoppning”, ”sorgsenhet” och ”legend”. Det är samma typ av 

abstrakta ord som Eardley och Pring (2014) använt i sin studie och som där definieras som ”low 

imagery words”, alltså ord som inte inspirerar till inre bilder. 

 

Vilka begrepp som enligt Telemans et al. (1999) definition är konkreta respektive abstrakta kan 

relativt enkelt delas upp men vid en närmare analys är uppdelningen inte lika tydlig. Vad som en 

enskild individ uppfattar som konkret alternativt som något som måste förstås genom att personen gör 

sig en föreställning om begreppet utifrån sina förutsättningar blir något annat än en enkel uppdelning. 

Hur begreppen uppfattas måste skilja sig åt beroende på bakgrund och kultur, exempelvis är en höbal 

för en person som vuxit upp i landsbygdsmiljö på en bondgård och hoppat i höet något mer konkret än 

vad begreppet innebär för någon som växt upp i en storstad och inte upplevt höbalens beskaffenhet 

utan varit tvungen att skapa sig en föreställning utifrån vad man läst, hört och i bästa fall upplevt som 

hödoft i en djuraffär eller sett en ensilagesäck på en äng bredvid motorvägen. 

 

En annan aspekt är det som blir aktuellt i just denna studie; vad är konkret respektive abstrakt för den 

som inte ser det som andra upplever med synsinnet? Exempel på detta ur texterna är konkreta 

substantiv som spegel, frisyr, gatlykta, sjö eller ö. Under rubriken abstrakta substantiv finns bland 

annat begrepp som solsken eller min i betydelsen ansiktsuttryck. Samtliga begrepp kan upplevas på 

något sätt med hjälp av olika sinnen men utan synen blir begreppet spegel eller gatlykta ett konkret 

föremål där funktionen måste föreställas. Begreppen frisyr, min och solsken kan upplevas genom 

känseln vad gäller frisyr och min (om man har en sådan relation med någon, där det är lämpligt att 

använda känseln för att göra denna erfarenhet) respektive den temperaturförändring som sker när man 

upplever solskenet. Det visuella intrycket blir dock något som lämnas åt fantasin, i synnerhet som när 

en elev i en av texterna återger att en karaktär i texten återskapar solens sken i en målad, visuell bild. 

Begreppen sjö och ö, vilka förekommer i en annan text, har gemensamt att det rent fysiska; att gå på 

ön och att känna på vattnet i sjön är möjligt att uppleva med andra sinnen än synen. Helhetsbilden, att 

sjöns vatten är omgivet av land, intrycket av hur stor sjön är och överblicken över densamma, blir 

dock liksom intrycket av hur ön är omgiven av vatten och vad det innebär, en abstrakt föreställning. 

Harley (1963) menar att synen är det sinne som skapar helhet när betraktaren iakttar enstaka objekt, en 

helhet som barnet utan syn inte kan uppleva i samma utsträckning som det seende barnet. Barnet med 

blindhet måste använda sina sinnen för att uppfatta delar, som sedan ska sättas samman till en helhet 

genom en kognitiv process (Ek, 2000). Det innebär att vissa begrepp som seende skulle uppfatta som 

konkreta får en abstrakt aspekt för den som inte har synsinnet att tillgå (Webster & Roe, 1998). I 

Eardley och Prings (2014) studie ses också att ungdomar med blindhet har svårare att skapa inre bilder 

till ord med en visuell anknytning än ord som har en taktil eller auditiv anknytning. Millar (1997) 

påpekar också att abstraktion innebär något annat för personen med blindhet än för den som ser. Ett 

ord som symboliserar rörelse behöver exempelvis inte behöver vara mer abstrakt än ett ord som 

symboliserar något visuellt. 
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Resultaten i studien vad gäller användandet av abstrakta substantiv, med ett medianvärde på 39% i de 

yngre elevernas texter och 62% i de äldres, kan jämföras med Kreuzers (2007) studie. Den visade på 

att elever med blindhet i årskurs 4 och 5 använde abstrakta substantiv med medianvärdet 21%, relativt 

till det totala antalet substantiv när eleverna skrev texter utifrån fantasin. För självupplevda texter var 

resultatet 20% unika abstrakta substantiv i Kreuzers (2007) studie medan texterna i föreliggande studie 

hade motsvarande siffror på 42% unika abstrakta substantiv i texter från årskurs 6 och 66% i texter 

från årskurs 9. Resultaten kan inte vara helt jämförbara i och med att distinktionen självupplevda och 

påhittade texter inte fanns med i de svenska instruktionerna men de ger en fingervisning om att det blir 

vanligare att använda abstrakta substantiv med ökande ålder. En iakttagelse är att den text som 

innehållsmässigt håller högst abstraktionsnivå, i och med att den är minst kontextbunden för en 

tonåring, inte har en övervikt av abstrakta substantiv. Vad gäller ordval ligger just den texten på en 

mer konkret nivå än de flesta andra texter från årskurs 9, sett till substantiven. Den innehållsmässiga 

abstraktionsnivån verkar inte nödvändigtvis följas av ett ordval som är mer abstrakt. Enligt Piaget 

(1951) utvecklas förmågan att tänka logiskt och abstrakt efter 11-12-årsåldern och resultaten i denna 

studie tyder på att det syns en utveckling vad gäller ordval mellan årskurs 6 och grundskolans sista år, 

i de texter som studien baseras på. Att texterna i Kreuzers (2007) studie med yngre elever innehöll en 

lägre andel abstrakta substantiv är intressant i sammanhanget och skulle kunna tyda på att det finns ett 

mönster i hur ett mer abstrakt språk växer fram med ålder, erfarenhet och mognad. Det finns 

naturligtvis även en mängd kulturella skillnader att ta hänsyn till, liksom skillnader i 

undervisningstraditioner och skolsystem, vilket innebär att några direkta jämförelser inte kan göras. 

Flickors och pojkars skrivande 
I Beard och Burrells (2010) undersökning där pojkars och flickors skrivande jämfördes var 10 av 13 

högpresterande elever flickor. Författarna har listat några exempel på kännetecknande drag för de 

berättande texter som bedömdes som mest avancerade, där man framhöll strukturella drag, 

innehållsliga drag, konsekvens i användning av tredje person och tempus, byte av tempus i dialog, 

stilistiska drag, lämpligt och kreativt ordval för att understryka händelser, tankar och känslor. 

Dessutom hade flickorna presterat bättre vad gällde produktivitet och skrivtekniska drag. Även i 

föreliggande studie visade flickornas texter på högre kvaliteter vad gällde meningsbyggnad, som är en 

aspekt av skrivtekniska drag. Vad gäller produktiviteten syntes i denna studie inte någon skillnad vid 

granskning av texterna från elever i årskurs 6, däremot fanns där en skillnad i de texter som skrivits av 

elever i årskurs 9. I kategorin mycket hög produktivitet fanns bara texter skrivna av flickor medan 

texterna i kategorin hög produktivitet var skrivna av pojkar och alltså hade ett något lägre ordantal. 

Texterna i de tre lägre kategorierna hade en jämnare fördelning mellan könen. I Beard och Burrells 

(2010) studie var de innehållsliga dragen av högre kvalitet i flickornas texter. Även i föreliggande 

studie visade kategoriseringen utifrån gestaltande beskrivningar på att flickorna skrivit texter med 

högre kvaliteter. 

 

Det är något förvånande att skillnaden mellan könen blir tydligare i den grupp som innehåller texter 

från äldre elever än i gruppen där texterna skrivits av yngre elever, vilket inte överensstämmer med 

resultaten hos Beard och Burrell (2010), där pojkarna hämtade upp en del av skillnaderna mellan 

könen under det år som passerade mellan mättillfällena. I Beards och Burrells (2010) studie presterade 

pojkar bättre vid skrivande av argumenterande text och om fler texttyper varit representerade kanske 

resultatet hade blivit ett annat även i föreliggande studie. Studien baseras på ett begränsat antal 

elevtexter och måste därför följas upp med mer omfattande studier för att några generella slutsatser 

ska kunna dras. Väl medveten om detta är skillnaden mellan pojkar och flickor i denna studie ändå en 

tendens att fundera kring. Man kan spekulera kring om skillnaderna avspeglar kulturella kontexter där 

pojkars prestationer värderas högst inom andra områden än akademiska eller om resultaten speglar den 

forskning som visar att flickor presterar högre än pojkar överlag, åtminstone vad gäller läsning och 

literacy (Driessen & van Langen, 2013; Skolverket, 2015b). 
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Literacy 
Samhället utvecklas genom ett ständigt ökande informationsutbyte och läs- och skrivkunnighet kan 

vara viktigare än någonsin. Att bedöma källors trovärdighet framstår i dagsläget som en viktig 

kunskap då privata åsikter till synes kan ha samma dignitet som vetenskapligt underbyggda fakta, i ett 

informationsflöde där alla har samma tillgång till att producera text och få det publicerat i medier utan 

granskning. Texten kan sedan på kort tid nå ett mycket stort antal läsare. Samtidigt utvecklas tekniken 

mot att formen för den information som flödar kan bli mer anpassad till individen och den tryckta 

skriften blir mer och mer konkurrensutsatt av exempelvis ljudböcker, internetbaserad kommunikation, 

podcaster och strömmande media. Frågan är då vad det innebär att vara litterat år 2017. Skolverkets 

bedömningskriterier framhåller läs- och skrivkunnighet som viktiga. I läroplanen för grundskolan 

finns följande text angivet som första punkt under övergripande mål, kunskaper: ”Skolan ska ansvara 

för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett 

rikt och nyanserat sätt.” (Skolverket, 2011). Beard och Burrell (2010) pekar på den generellt lägre nivå 

på skrivandet som elever visar upp, jämfört med deras prestationer i läsning men också på att det sker 

en utveckling under mellanåren, som är viktig att ta vara på. 

 

Med jämna mellanrum kommer frågor in till Resurscenter syn, där lärare undrar om hur de ska hantera 

exempelvis texter i nationella prov. Frågorna kan handla om hur de ska göra med proven gällande 

elever med blindhet eller svår synnedsättning, som i vanliga fall får all sin text via datorns talsyntes 

eller inläst som talböcker. Enligt provdirektiv ska eleverna läsa texten och lyssnandet är inte ett 

godkänt sätt att tillägna sig text i proven för årskurs 3 och 6 (www.skolverket.se). Det innebär att den 

lyssnande och talande eleven, som inte har ett läs- och skrivspråk, inte uppnår kravnivån för delproven 

som prövar läsförmåga. Detta eftersom avkodning bedöms som en viktig del av läsförmågan. Vad 

gäller skrivande är direktiven inte lika tydliga men text ska produceras via skrivande för hand eller på 

dator (Skolverket, 2013b). I Wangs och Al-Saids (2014) studie framkom att de undersökta personerna 

ville använda en betydligt bredare definition av literacy som innebar att en person mycket väl kunde 

anses litterat om denne kunde tillägna sig och förstå information oavsett format där informationen 

gavs. Både i Sverige och internationellt hörs ibland röster och attityder som antyder att punktskriften 

skulle vara ett förlegat kommunikationsmedel i och med en snabb utveckling av tekniska lösningar för 

auditivt informationsutbyte och informationsinhämtning. Cay Holbrook (personlig kommunikation, 5 

april 2017) framför en motstridig tanke: Varför förväntas inte den seende personen ge upp sitt läs- och 

skrivmedium för att ersätta det med auditiva informationskällor? Om denne inte anser att det räcker 

med att lyssna till information och ta till sig skrift auditivt kan det inte heller vara en rimlig lösning för 

den som läser taktilt. Auditiva medier har många fördelar men är också flyktiga. Att lyssna belastar 

arbetsminne och koncentration medan skriven text och anteckningar kan avlasta arbetsminnet, sparas 

och vara ett stöd vid senare tillfällen (Backström Lindeberg, 2014). Även om man kan tillägna sig 

mycket av den information som ges i skrift auditivt är det en nödvändighet att kunna uttrycka sig 

skriftligt på ett korrekt och kommunikativt sätt för att bli en självständig samhällsmedborgare. Med 

mindre exponering av skriven text riskerar den språkliga korrektheten som exempelvis stavning bli 

lidande (McCall, 1999). 

Metoddiskussion 
Tidigare forskning som behandlar elevtexter omfattar till största delen kvantitativa studier med ett 

stort antal elevtexter som underlag. Att göra en kvantitativ studie var inte möjligt utifrån hur 

elevgruppen ser ut i Sverige. Valet föll då på att göra en kvalitativ studie som innehöll kvantitativa 

bearbetningar. Ett annat incitament till att välja en kvalitativ metod var att det gav en möjlighet att få 

gå in djupare i texterna och studera innehållet, vid sidan om strukturella och lexikala drag i texterna. 

Att studera innehåll i enstaka texter är betydligt svårare när man använder kvantitativa metoder. 

 

Studien baseras på antagandet att det Kreuzer (2007) har sett också går att översätta till svenska 

förhållanden. Här finns en viss osäkerhet i och med att Kreuzer (2007) verkar i ett sammanhang med 

andra kulturella förhållanden och en annan undervisningskultur. I USA finns en lagstadgad utökad 
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läroplan för elever med blindhet, där undervisning i kompensatoriska färdigheter regleras. Det finns 

också möjlighet att gå på specialskola, något som två av eleverna i Kreuzers (2007) studie gjorde. 

Stödet för elever med blindhet ser också annorlunda ut i USA, där man använder olika varianter av 

konsultativt stöd för lärare alternativt undervisande stöd från reselärare direkt riktat till eleven. 

Kreuzers (2007) undersökning är mycket omfattande och ligger till grund för en doktorsavhandling. 

Då föreliggande studie genomförs under några få månader blir också omfattningen betydligt mindre. 

Kreuzer (2007) gjorde sina jämförelser genom att ge alla elever som ingick i studien samma uppgift. 

Berman et al. (2011) använde samma metod som Kreuzer (2007), där undersökta texter grundades i 

samma uppgift. I Beard och Burrells (2010) studie, som också baserades på textanalyser, användes ett 

test, the Literacy Impact Test B, som samma elever fick genomföra två gånger under två år. Att 

använda ett tillvägagångssätt där samtliga elever fick samma uppgift hade gjort förutsättningarna mer 

lika. Det var inte lämpligt att göra så i denna studie då det hade blivit en mycket liten 

undersökningsgrupp, i och med att antalet elever med blindhet i varje årskurs är så litet 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2014). 

 

Studien begränsades till att gälla berättande text, detta utifrån att tidigare forskning till stor del har 

baserats på berättande text (Beard & Burrell, 2010; Kreuzer, 2007). De bedömningsmatriser som 

ligger till grund för bedömning av texter ur nationella proven i svenska och svenska som andraspråk är 

också utformade för bedömning av berättande text (www.skolverket.se). Liksom i Kreuzers (2007) 

studie är det en svaghet att endast berättande texter undersökts. Andra texttyper än den berättande är 

viktiga för att undersöka ordanvändning hos elever med blindhet. Att studien begränsades till 

berättande texter berodde delvis på uppsatsens omfattning, men också delvis på att 

forskningsunderlaget inom genren berättande text är större än vad gäller andra genrer, både vad gäller 

texter skrivna av seende elever och elever med blindhet (Beard & Burrell, 2010; Kreuzer 2007). 

Berättande text är enligt Hultman (1989) både den vanligaste genren som elever ägnar sig åt i 

grundskolan och texter av andra slag används framför allt i vidare studier. Detta är något som 

utvecklats sedan den senaste läroplanens antagande men berättande texter är fortfarande förmodligen 

det vanligaste inslaget när elever ska skriva fritt. Att undersöka andra texttyper är då ett behov som 

kvarstår. 

 

Tidigare forskning som inriktat sig på olika aspekter av elevers skrivande, som ordförråd och 

grammatiska strukturer i texterna, har ofta en skala där man bedömer substantiv som mer eller mindre 

abstrakta, exempelvis använder Galloway och Uccelli (2015) och Berman et al (2011) en fyrgradig 

skala där substantiv rankas utifrån sin abstraktionsgrad. Dessa studier var kvantitativa och avsåg 

seende elever. I och med att föreliggande studie handlar om elever med blindhet valdes med 

utgångspunkt i Kreuzers (2007) studie att göra en enklare uppdelning av substantiven; som antingen 

konkreta eller abstrakta och sedan reflektera över substantivanvändningen i diskussionen. Detta 

medför dock en mer grovhuggen indelning av substantiven än vad Galloway och Uccelli (2015) och 

Berman et al. (2011) har använt och det hade varit intressant att dyka djupare in i en mer nyanserad 

undersökning av de abstrakta aspekterna i texterna, där även adjektivens och verbens abstraktionsgrad 

och anknytning till olika sinnen hade fått ta plats. 

 

En begränsning i studien är det låga antalet texter, vilket medför att resultaten inte med säkerhet kan 

anses vara representativa för gruppen elever med blindhet i sin helhet, då gruppen är mycket 

heterogen. Vissa tendenser kan dock ses i studien, som kan bidra till tidigare kunskap om hur 

undervisningen kan anpassas för att instruktioner och inspiration till skrivande kan bli tillgängligt för 

alla elever i klassen, där det går en elev med blindhet. 

 

En första kategorisering vad gällde produktivitet gjordes baserat på medianvärdena i de olika 

kohorterna, där ordantalet i de olika kategorierna var olika för årskurs 6 och årskurs 9. Efter 

diskussioner och överväganden ändrades kategoriseringen till att grundas på medianvärdet i ordantal i 

texterna för årskurs 6. Detta var en svår avvägning att göra då ”medeltexten” i årskurs 9 var tydligt 

längre än ”medeltexten” i årskurs 6. Den senare kategoriseringen, som baserades på ordantalet i texter 

från årskurs 6 valdes utifrån att bedömningskriterierna för årskurs 6 har fått ligga till grund för 

analysen för samtliga texter. 
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Som nämnts tidigare är gruppen punktskriftsläsande elever mycket heterogen, orsaker till blindheten 

och eventuella ytterligare funktionsnedsättningar varierar i gruppen (de Verdier & Ek, 2014). I och 

med att de elever, vars texter samlats in, läser enligt grundskolans läroplan och skolan har beslutat att 

eleven ska göra det nationella provet har jag dragit slutsatsen att elevens resultat bedöms på samma 

grunder som andra, seende elever i grundskolan. Huruvida eleven är bedömd på samma grunder som 

andra är dock svårt att veta utan att ha tagit kontakt med skolan. Där vetskap har funnits om att elever 

som läst enligt särskolans kursplaner men ändå genomfört provet har texterna efter noga övervägande 

undantagits från studien. Det kan finnas sådana texter i det tidigare insamlade materialet där 

information om skolform inte har framgått. Om det finns sådana texter kommer de från elever som går 

inkluderade i grundskolan och studerar tillsammans med grundskoleelever, vilket gör att de i stort 

följer samma undervisning som resten av klassen. Det kan göra att analys av dessa texter ändå har 

relevans för undervisningens upplägg. 

 

En svaghet i studien är att jag för att försäkra mig om anonymitet för de elever som skrivit texterna 

avstått från att ta reda på orsaken till blindhet, även om denna kan ha betydelse för utvecklingen i 

förmågan att ta olika perspektiv och förstå andra människors föreställningar och avsikter, något som 

skulle kunna ha ett samband med hur man uttrycker sig i skrift. Begeer, Dik, voor de Wind, Asbrock, 

Brambring och Kef (2014) gav exempel på detta i sin studie där de undersökt sambandet mellan 

utvecklingen av Theory of mind eller mentalisering och var blindheten sitter. I denna studie visades att 

barn med en blindhet som beror på skador på de främre synorganen inte hade någon försening av 

utvecklingen i mentaliseringsförmågor medan den förseningen fanns hos barn där blindheten berodde 

på skador i nervsystemet. Pring och Dewart (1998) kunde också se ett samband mellan barns förmåga 

till mentalisering och orsak samt tidpunkt för blindhet. Tidpunkten då blindheten inträffade är en 

viktig faktor i många studier som undersöker samband mellan blindhet, språkutveckling och 

läsutveckling. Uppgifter om tidpunkt för blindhet har inte undersökts i denna studie då det utifrån 

konfidentialitetskravet skulle påverka anonymitetsaspekten om det redovisades (www.codex.vr.se). 

Sådana uppgifter är inte heller lätt tillgängliga och skulle kräva omfattande kontakter med 

vårdnadshavare, något som tidsramarna för studien inte medgav. 

 

Avidentifiering av texterna skedde före genomläsning för att undvika att personlig kännedom om 

eleverna skulle färga analysen. Ytterligare åtgärder kunde ha vidtagits för att öka anonymiteten, som 

att en annan person kunde ha genomfört avidentifieringen. Tidsbrist gjorde dock att den aktuella 

avidentifieringen gjordes. Då flera olika parametrar använts i analysen och jag inte haft närmare 

bekantskap med någon av eleverna bedöms avidentifieringen i sammanhanget vara tillräcklig. 

 

Även andra aspekter än tidpunkt för blindhet har följder för begreppsbildningen, något Webster och 

Roe (1998) beskriver. Om eleven tidigare haft syn men förlorat den finns synminnen kvar som kan 

påverka upplevelsen av situationer och begrepp som eleven med medfödd blindhet inte har haft 

tillgång till. Grad av blindhet är också en faktor som givetvis har betydelse exempelvis i vilka begrepp 

som upplevs som konkreta och abstrakta. Vissa av eleverna har synrester och exempelvis färgseende. 

En beskrivning av ett föremåls färg och form blir då självupplevd medan en elev med total blindhet 

måste föreställa sig detta (Webster & Roe, 1998). Nyfikenhet väcks på vad eleverna menat med vissa 

uttryck i sina texter. Om det hade funnits utrymme för intervjuer med de unga skribenterna hade 

studien kanske gett mer konkreta utvecklingsområden vad gäller undervisning om begrepp. Det var 

dock inte möjligt att utföra en sådan inriktning inom denna studie, dels på grund av att det gått flera år 

sedan texterna skrevs, dels på grund av att inriktningen på studien var själva texterna och 

språkanvändningen. Att genomföra intervjuer hade lett i riktningen att det var individerna och deras 

språk som undersöktes med högre krav på sekretess och avidentifiering samt en omfattning som inte 

medgavs inom ramarna för föreliggande studie. 
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Sammanfattande reflektioner  
Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste resultaten i studien och vad dessa kan ge för 

implikationer för undervisningen. 

 

Studien inleddes med syftet att undersöka hur elever med blindhet uttrycker sig i berättande texter i de 

nationella proven i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 6. Detta gjordes genom att 

försöka besvara frågor om hur den språkliga variationen och de gestaltande beskrivningarna ser ut i 

texterna. Som grund för studien formades tre hypoteser. Den första hypotesen visade sig stämma med 

vad som gick att finna i materialet. Det fanns till övervägande del ett samband mellan textlängd och 

kvalitet. Text med ett lågt ordantal kunde hålla hög kvalitet men det fanns inga texter med ett högt 

ordantal som höll låg kvalitet i detta material. Den andra hypotesen visade sig inte stämma med 

undersökningens resultat. Det fanns ingen motsättning mellan de två olika sätten att beskriva i dessa 

texter, det gick inte heller att se en naturlig utveckling från att beskriva med enstaka adjektiv i texter 

som i övrigt höll lägre kvalitet till att texter av högre kvalitet innehöll mer omfattande eller utvecklade 

gestaltande beskrivningar. Snarare återfanns båda beskrivningstyperna i samma texter. Andelen 

adjektiv var tämligen konstant i texterna. Den tredje hypotesen visade sig stämma i relativt hög 

utsträckning. Det fanns fler missuppfattningar i gestaltande beskrivningar med visuell anknytning än i 

gestaltande beskrivningar som anknöt till andra sinnen. Förutom resultat som relaterade till 

hypoteserna uppkom några andra resultat som kan vara av intresse för att utveckla undervisningen för 

punktskriftsläsande elever, vad gäller skrivande och begreppsbildning. Föga förvånande höll äldre 

elever en högre produktivitet i skrivandet och använde ett mer abstrakt språk vad gällde substantiv. 

Liksom hos seende elever presterade flickor i undersökningsgruppen bättre vad gäller beskrivande 

språk och meningsbyggnad. Däremot fanns ingen tydlig skillnad vad gäller produktivitet mellan 

flickor och pojkar. 

 

Implikationer för undervisningen 

Som förslag för framtida forskning angav Kreuzer (2007) bland annat ett behov av mer kunskap vad 

gäller hur undervisningen kan utformas för att elevernas abstrakta språk ska utvecklas. Det innebär att 

rikta undervisningen mot att utveckla mentaliseringsförmågor och ett abstrakt tänkande (Kreuzer, 

2007). De begrepp som uppfattas som konkreta för den övriga klassen men som blir en abstraktion för 

eleven med blindhet behöver konkretiseras för att begreppet ska förstås på lika villkor. Synen är det 

dominerande sinnet och därför blir det viktigt att aktivt välja att också fokusera på andra sinnen i 

undervisningen för alla elever, i synnerhet när abstraktionsnivån ökar under skoltiden (Webster & 

Roe, 1998). Undervisning som inriktas på fler sinnen bör inte bara användas i kommunikationen med 

eleven med blindhet, för ökad delaktighet behöver både lärare och andra elever referera till andra 

sinnesförnimmelser. I en elevtext refereras till huvudkaraktären som att hon ”stirrade ner i bordet med 

glödande kinder” när hon rodnade. Det är ett exempel på hur man i en beskrivning kan använda det 

faktum att inte bara färgen på kinderna förändras när man är generad, även temperaturen på dessa. 

 

För att undervisa i hur eleverna ska lyfta sina texter genom att skriva välutvecklade gestaltande 

beskrivningar ligger förmodligen som seende närmast till hands att skapa bilder genom att beskriva 

situationer visuellt, i och med att synsinnet är så omedelbart till hands för de som ser. Att beskriva en 

situation auditivt, taktilt eller så att beskrivningen involverar lukt- eller smaksinne kan naturligtvis 

likväl skapa inre bilder men kräver att läraren har andra sinnen än synsinnet i åtanke och undervisar i 

olika sätt att skapa inre bilder, samt ger exempel på hur detta kan göras. Eardley och Pring (2014) 

konstaterade också att visuella och auditiva inre bilder var likvärdiga för både seende elever och elever 

med blindhet. Att förmedla multimodala inre bilder och låta eleverna utveckla detta sätt att beskriva 

situationer och händelseförlopp är något som inte bara bör gynna elever med blindhet. Att använda 

flera olika sinnen i samband med undervisning om begrepp fungerar kompensatoriskt för eleven med 

blindhet men kan också vara ett språkutvecklande arbetssätt som även ger fördelar i undervisningen av 

exempelvis elever med svenska som andraspråk. För att gynna alla elever förordar Gibbons en 

”språkligt näringsrik kost” (Gibbons, 2002, s. 184). 
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Att skriva om en annan verklighet än sin egen kräver en förmåga att leva sig in i andra människors 

synsätt och livssituationer och förmåga att använda språket på ett sätt som inte är situationsbundet 

(Abrahamsson & Bergman, 2005). Det märks i studien av texterna att den förmågan är mer utvecklad 

hos några äldre elever än hos de flesta andra i undersökningsgruppen. I och med att de abstrakta 

substantiven förekom i de äldre elevernas texter i så mycket högre grad än vad som var vanligt i de 

elevtexter som skrivits av elever i årskurs 6 är antagandet att det är en mognadsfråga rimligt. För att 

utveckla elevernas texter är detta något som lärare bör göras uppmärksamma på och att aktivt 

undervisa om abstrakta begrepp, så att de införlivas i elevernas ordförråd och kan användas i 

skrivandet. Att tillägna sig abstrakta begrepp kan vara en väg till att utveckla ett mer abstrakt 

tänkande. Pijnacker et al. (2012) vittnar om att förståelsen för underförstådda budskap och insikter i 

andra människors föreställningar och tankar ökar med elevernas ålder. Att det abstrakta tänkandet 

utvecklas över tid skulle kunna gälla även förståelsen för ord och begrepp. Om åldern är en avgörande 

faktor vad gäller mentaliseringsförmåga kanske barn med blindhet under skolåldern tar igen de luckor 

som från början kan finnas i språkutvecklingen. Alternativt finns skillnader kvar men på ett mer subtilt 

plan, som inte framkommer i talat språk. Abstraktionsnivå är så mycket mer än bara enstaka begrepp 

som ska befästas, det kan också innebära att föreställa sig skeenden som man aldrig har haft erfarenhet 

av och knyta an till egna erfarenheter för att berättandet ska bli trovärdigt. Erfarenheter kan göras på 

annat sätt än att själv uppleva dem i praktiken, genom en rik tillgång till andras berättelser och insikter 

i andra människors sätt att tänka. Vad som för läraren är viktigt att ha i åtanke måste vara att de 

insikter som förmedlas till eleverna måste visas på ett sätt som gör dessa tillgängliga för alla, även för 

den som inte ser. Fantasin kan väckas på så många sätt, genom att använda flera sinnen. 

 

I undervisningen om hur gestaltande beskrivningar kan utformas finns ett lämpligt tillfälle att ta in fler 

sinnen än det visuella. I elevtexterna finns många exempel på hur sådana beskrivningar kan se ut men 

även hos elever som läser punktskrift dominerar de visuella beskrivningarna. Det är också här man 

finner de flesta missuppfattningarna. Enligt Skolverkets bedömningsstöd för att bedöma texter som är 

skrivna av elever med svenska som andraspråk ska felaktigheter inte bara pekas på som felaktigheter 

utan också som ett utvecklingssteg (www.skolverket.se). Det är förstås inte självklart att detsamma 

gäller för elever med blindhet men man kan spekulera i om ett prövande förhållningssätt till språket 

kan leda till utveckling hos båda grupperna, förutsatt att omgivningen stöttar och reflekterar kring 

språkbruket. I och med att båda grupperna gynnas av ett språkutvecklande arbetssätt är det en fördel 

om omgivningen tillhandahåller ett rikt språk, där man sätter ord på sina handlingar och tankar och där 

läraren verbaliserar det som sker i klassrummet (Backström Lindeberg, 2016). 

 

Missuppfattningar kan vara ett gyllene tillfälle till kommunikation kring begrepp, där viktiga 

diskussioner och förhandlingar om vad olika elever lägger in i ett ord eller ett uttryck får komma upp 

till ytan. Framför allt är misstagen en källa till kunskap för undervisande lärare, som då kan se hur 

elevens begreppsbildning ser ut och hur man kan utveckla undervisningen så att begrepp blir tydliga 

och hur språket kan användas för att skapa bilder både hos eleven med blindhet och hos dennes 

klasskamrater. Detta gäller även korrekthet i andra sammanhang, exempelvis meningsbyggnad. En 

högre komplexitet i meningsbyggnaden kan leda till att eleven gör grammatiska fel om eleven ännu 

inte lärt sig att hantera den högre komplexitetsgraden. Detta kan vara en del av den språkliga 

utvecklingen när andraspråkselevers språkhantering bedöms och där tar man hänsyn till detta. Det bör 

kunna vara en del av skrivutvecklingen även för elever som utvecklas inom sitt modersmål. 

 

Beroende på var eleven befinner sig i sin skrivutveckling kan undervisningen stödja utvecklingen på 

olika sätt. En elev vars text sorteras in i de lägsta kategorierna, där texten är kortfattad, 

meningsbyggnaden enkel och med låg variation och där gestaltande beskrivningar saknas, behöver 

förstås mycket stöd för att utvecklas vidare. Modeller i form av lästa texter i olika genrer, 

undervisning i hur man kan skapa mer liv och intresse i texten förutom genom att ha en strikt 

kronologi är båda viktiga inslag. Att ta in alla sinnen i undervisningen om hur språket kan bli mer 

målande och beskrivande kan dels vara en viktig del i elevens begreppsbildning, dels en väg till att 

stödja elevens skrivutveckling. En elev vars text skulle passa i någon av mittenkategorierna, där 

produktiviteten är högre och texten har fått en sådan längd att det finns fler möjligheter till 

utsvävningar i skrivandet kan behöva träna på vissa aspekter i skrivandet, där ett beskrivande språk 
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kan vara en sådan aspekt. Att träna på att få in olika typer av beskrivningar av miljöer och personer på 

olika ställen i texten kan vara en sak. Att fokusera på att använda beskrivningar i händelseförlopp 

medan repliker är mer kortfattade och rakt på sak samt att växla mellan replikskiften och att ta 

berättelsen framåt genom att beskriva ett skeende är en annan. 

 

En elev vars text passar in på de högre kategorierna, där man finner missuppfattningar och 

meningsbyggnader som eleven ännu inte behärskar fullt ut, befinner sig kanske i en utvecklingsfas. 

Missuppfattningarna ger viktiga ledtrådar om begrepp som eleven vill kunna använda men inte har full 

förståelse för. Att ta upp och diskutera sådana begrepp och uttryck som kan vara dubbelbottnade i 

klassen ger möjlighet till flera infallsvinklar än lärarens, som kan ha som uppgift att styra diskussionen 

mot att fler sinnen än det visuella ska finnas med i begreppsbildningen. Elevtexter som i likhet med 

några av texterna i studien befinner sig i de kategorier som anger mycket hög kvalitet är inte 

nödvändigtvis perfekta, det finns alltid utvecklingsmöjligheter. Att våga sig på att skriva om andra 

situationer än det man känner till, använda nya genrer och utveckla skrivandet är alltid viktigt. Det 

anas dock i texternas utformning att de är skrivna av elever som tycker om att skriva och själva vill 

komma vidare i sin utveckling. Texterna visar också att dessa elever har hittat strategier för att 

utveckla sitt skrivande så att blindheten inte blir ett hinder i skrivandet. 

 

De få delprovsbetyg som fanns att tillgå i anknytning till de insamlade elevtexterna tyder på att 

bedömning i ett fåtal fall har gjorts med överdriven hänsyn, i synnerhet vad gäller betygssättningen av 

texter från elever i årskurs 6. Vad gäller elever med funktionsnedsättning finns alltid risken att 

bedömningen blir för ”snäll”, något som i längden inte gör eleven någon tjänst. I Skolverkets (2015) 

material om att planera för elever med funktionsnedsättning påtalas vikten av att eleven med 

funktionsnedsättning ska ges utmaningar. Det finns en risk för att omsorgsperspektivet tar över på ett 

sätt som inte är fallet för elever utan funktionsnedsättningar, utifrån den i och för sig goda ambitionen 

att hänsyn ska tas till funktionsnedsättningen. Beard och Burrell (2010) påtalar vikten av höga 

förväntningar som en viktig del av utveckling och även om detta gällde att minska gapet mellan 

flickors och pojkars skrivande är det förstås lika viktigt för elever med blindhet att det finns höga men 

realistiska förväntningar på deras prestationer. Eleven ska på sikt konkurrera med den övriga 

arbetsmarknaden och har mycket större fördelar av att ha fått verktyg för att skaffa sig de kunskaper 

denne behöver än av ett alltför generöst betyg. Efter genomläsning och granskning av texterna är det 

tydligt att blindheten visserligen komplicerar skrivutvecklingen något och att undervisning som kan 

kompensera för funktionsnedsättningen behövs. Däremot visar elevtexterna som ligger till grund för 

studien att blindheten inte på något sätt behöver vara ett hinder för en elev att bli en skicklig skribent. 

Vidare forskning 

Samband mellan grad av blindhet, tidpunkt för blindheten, orsaker till blindhet och kvalitetsaspekter 

på elevers skrivutveckling skulle vara mycket intressanta att undersöka och återstår att studera. Någon 

genomförd forskning på detta område har inte hittats. Det hade varit intressant att undersöka hur 

resultaten vad gäller exempelvis användning av abstrakta substantiv och gestaltande beskrivningar 

hade sett ut för en grupp texter skrivna av seende elever med jämförbara förutsättningar vad gäller läs- 

och skrivutveckling samt kognitiv förmåga. En djupare inblick i lärares bedömningar av arbeten 

gjorda av elever med blindhet hade också varit värdefull. Som framförts i flera andra tidigare studier 

återstår att granska skrivandet hos elever med blindhet inom fler genrer än den berättande. 
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Bilaga 1 

Sammanställning, kategorisering av texter 

 

 Produktivitet Meningsbyggnad Beskrivande språk Lexikal  

täthet 

Text 1 2 3 4 5 W X Y Z A B C  D  

Ab    4    Y    C  45% 

Bb   3    X    B   44% 

Cb   3    X    B   35% 

Db 1     W     B   57% 

Eb  2       Z   C  48% 

Fb 1     W    A    47% 

Gb     5    Z    D 44% 

Hb     5    Z   C  39% 

Jb    4    Y     D 41% 

Kb   3    X    B   38% 

Lb   3    X    B   45% 

Mb   3    X    B   40% 

Ob 1     W     B   41% 

Qb    4   X     C  36% 

Rb     5   Y    C  46% 

Sb   3    X    B   41% 

Ub 1      X    B   41% 

Vb  2     X    B   47% 

Wb   2     X   A    40% 

Zb     5   Y     D 42% 

Åb    3    X   A    38% 

Äb    4    Y    C  39% 

Öb      5    Z    D 45% 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 
 
Stockholm den 5 februari 2016 

 

Hej! 

Jag arbetar som rådgivare vid Resurscenter syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Genom mitt 

arbete kommer jag i kontakt med elever med blindhet och deras lärare i samband med kurser och när 

skolan söker specialpedagogiskt stöd. Då er skola tidigare varit i kontakt med oss har jag kännedom 

om att elev med punktskrift som läsmedium går på er skola. 

 

Jag har tidigare arbetat som lärare i svenska och samhällsorienterande ämnen i årskurs F-6. Som en del 

av min tjänst som rådgivare studerar jag också till speciallärare, inriktning mot synskada, vid 

Stockholms Universitet. Jag förbereder just nu mitt självständiga arbete där jag avser att undersöka 

skrivandet och skriftspråket hos elever med punktskrift som läsmedium. Såvitt jag vet finns inga 

svenska studier som undersöker blindhetens konsekvenser för skrivandet. Som underlag för uppsatsen 

använder jag elevtexter ur de nationella proven i svenska för årskurs 6, då samtliga sjätteklassare i 

landet fått samma instruktioner och så likartade förutsättningar som möjligt. Därför vill jag nu be er att 

skicka kopior av de texter som er elev med punktskrift som läsmedium skriver i årets nationella prov i 

svenska. Elevlösningar på nationella prov är allmän handling, se länken:  

http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/arkivering 

 

Materialet som jag samlar in ligger till grund för textanalys och kommer att sammanställas anonymt. 

Inga uppgifter om eleverna som individer kommer att användas. Under arbetet med texterna får varje 

text ett kodnummer som representerar elev, genre och år. Analysen kommer att grundas på ord och 

fraser som används i texterna samt gemensamma drag som kan urskiljas i texterna. För att förstärka 

anonymiteten anger jag inte kön, språkbakgrund eller vilket år texterna skrivits. Syftet är att få en bild 

av hur blindheten påverkar elevernas skriftspråk, som bidrag till kunskapen kring vilken träning 

gruppen elever med blindhet behöver vad gäller skrivande. 

 

Det jag önskar få in från er är elevens två egenhändigt skrivna texter ur årets nationella prov i svenska 

för årskurs 6. 

 

Eftersom undersökningsgruppen är mycket liten, är det viktigt med ett så litet bortfall som möjligt. 

Min förhoppning är därför att ni så snart som möjligt kan hjälpa mig med detta. Jag tar gärna emot 

texter via e-post: maria.ellingsson@xxxx.xx eller via post:  

 

Maria Ellingsson 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Resurscenter syn 

Box 121 61 

102 26 Stockholm 

 

Om du har några frågor eller tankar kring detta är du välkommen att höra av dig till mig via e-post 

eller telefon: 072-xxx xx xx. 

 

Med vänlig hälsning  

Maria Ellingsson 

  



 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


