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Inledning 
Den moderna skolan har många mål att uppfylla. Mål som gör att eleverna senare ska kunna fungera 

i och påverka samhällsutvecklingen. För detta krävs att de bland annat har en förståelse för olika 

medel för påverkan. Denna kunskap måste vara dubbel i den bemärkelsen att eleverna dels ska 

kunna ta ställning inför andras påverkan och dels ha möjligheten att själva påverka.         

Skolverket ser det som svenskämnets uppgift att bryta den trend som består i att elever endast får 

goda möjligheter att möta och skriva berättande texter men inte särskilt mycket av det som kallas för 

sakprosa.1 En förklaring till att elever lyckas bättre med den berättande texttypen menar Bergh-

Nestlog är att berättandet har en lång tradition av muntligt berättande som förlaga och 

genrekompetensen utvecklas därför mer eller mindre av sig självt. Det är inte på samma sätt med de 

så kallade diskursiva texttyperna.      

Från inledningen av arbetet har det varit min ambition att se progression i argumentation som en 

aldrig avslutad berättelse. För många som tar en högskoleexamen är C-uppsatsen tänkt att vara den 

akademiska kulmen på ett högskoleprogram. Alla studenter som vill ta en grundexamen har sedan 

1993 behövt skriva en C-uppsats. Detta sätter ofta käppar i hjulen, bland annat på grund av kraven på 

ett distanserat och argumenterande förhållningssätt, menar Blåsjö och Strand.2 Vi behöver alltså ha 

kunskaper i och om argumenterande förhållningssätt inte bara ur ett större samhällsperspektiv utan 

också som en förutsättning för att på det individuella planet kunna lyckas med studierna. Här är det 

lätt att jämföra kunskaper i argumentation med hur språkkunskaperna i stort är avgörande för 

framgång i skolan. Givetvis ska vi också se argumentation som en nödvändig färdighet även för de 

som inte ska fortsätta till högre studier; kanske är den till och med viktigare för dem. Dessa inledande 

perspektiv på argumentation gör det angeläget att undersöka och diskutera hur elever skriver 

argumenterande texter.  

I nästa stycke behandlas begrepp som är viktiga för förståelsen av undersökningens innehåll. Detta 

följs av en redovisning av styrdokumentens förhållande till argumentation. Därefter redogörs för 

några kritiska ställningstaganden kring argumenterande texter. Tillsammans med en ingång till ett 

formativt arbetssätt utgör dessa delar den bakgrund som motiverar uppsatsens efterföljande 

frågeställning.       

                                                             

1 Skolverket (2011 B). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska. s. 17 

2
 Blåsjö, M. & Strand, H. (2006). Studenternas examensarbeten. s. 73-84. Även Bergh-Nestlog, E. (2009) s. 8  
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Texttyper och genrer och genrepedagogik 
Begreppen texttyp och genre kan förklaras på ett flertal sätt, men det är inget jag tänker fördjupa mig 

i då det inte skulle tillföra undersökningen tillräckligt för att det ska vara motiverat. Jag använder 

Skolverkets tolkning av begreppen där de har funktionen att vara kategoriserande. Skolverket ser 

texttyp (till exempel skönlitteratur och sakprosa) som en övergripande benämning som i sin tur 

innehåller olika genrer.3 I grundskolans kursplan för svenska och svenska som andraspråk används 

begreppet genre endast en gång, och då som en del av det centrala innehållet som undervisning ska 

behandla:  

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsmässigt skiljer sig från varandra.4   

I den bemärkelsen blir argumenterande texter en texttyp och genrer fungerar som underkategorier 

till denna, i det här fallet till exempel insändare och debattartiklar. 

Ett begrepp som är centralt i sammanhanget och fungerar övergripande är diskursiva texter. 

Diskursiva texter är ett begrepp som hänvisar till de texter som är resonerande och analyserande till 

sin karaktär, de ska ge en sammanhängande bild av verkligheten. Diskursiva texter ställs ofta i 

kontrast till de berättande texterna.5 Det är lätt att falla in i samma tankebanor som tidigare forskare 

har använt sig av. Ett exempel på detta är hur det så ofta upprättas en skiljelinje mellan berättande 

och argumenterande texter. Det står helt klart att en skicklig argumentation också har inslag av 

berättande och vice versa. Det skulle troligtvis vara svårt att hitta en text vars syfte är att 

argumentera men som inte har något spår av berättande. Detta är lätt att glömma. Trots att de 

uppenbarligen går in i varandra så diskuteras de ständigt åtskiljda. Detta har troligen att göra med 

den vinst som finns i att teoretiskt sönderdela och undersöka var sak för sig, men vi ska ha i åtanke 

att uppdelningen inte helt stämmer överens med verkligheten.    

Genrebegreppet har gett namn åt den så kallade genrepedagogiken som har sitt ursprung i 

Australien. Begreppet genre och genrepedagogik har olika innebörder och behöver inte kopplas 

samman. Genrepedagogiken har under många år fått kritik för att på ett allt för enkelt sätt utgå från 

att innehållet kommer med formen. Hertzberg formulerar kritiken kring formkraven på ett träffande 

sätt:  

                                                             

3 Skolverket (2011 B) s. 17. Ledin, P. (1996). Genrebegreppet: en forskningsöversikt. s. 12f. 

4 Skolverket (2011 A). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 226, s. 243 

5
 Nyström Höög, C. (2010). Mot ökad diskursivitet?: Skrivutveckling speglad i provtexter från årskurs 5 och 

årskurs 9. Bergh-Nestlog (2009).  s. 8f 
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Det ringer en varningsklocka när man är tvungen att basera sig på konstruerade modelltexter därför 

att inga autentiska texter tillfredställer formkraven.6  

I en mer nyanserad bild av genrepedagogik erkänner man det fria skrivandets inverkan på 

skrivlusten.7 Ledin anser i sin forskningsöversikt av genrebegreppet att en genre helst bör användas 

för att beskriva ett resultat av en undersökning snarare än som en utgångspunkt. Detta är ett utslag 

av en genresyn där genrer skapas i föränderliga sociala sammanhang snarare än att vara fasta 

textprototyper.8    

Argumentation i styrdokumenten 
I inledningen konstaterade jag att argumentation är viktigt både ur ett mindre individperspektiv och 

ur ett större samhällsperspektiv. I detta stycke ska jag visa hur detta har manifesterats i skolans 

styrdokument.  

I grundskolans kursplan för svenska gör syftesförklaringen gällande att undervisningen ska ge 

eleverna möjlighet ”att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika 

slags texter och medier”.9 Flera punkter i det centrala innehållet har tydligt med argumentation att 

göra, exempel på detta är att undervisningen ska gå igenom ”Ord och begrepp som används för att 

uttrycka känslor, kunskaper och åsikter”10 och ”Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande 

och argumenterande texter […]”11  

Argumentation genomsyrar hela kursplanen för svenska i grundskolan. I kunskapskravens tre huvud-

kategorier läsa, skriva och tala finns argumentationen med som en underliggande förutsättning för 

utövandet av färdigheterna. 

Från läsa (betyget E): 

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och 

till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. 

 

                                                             

6 Hertzberg, F. (2006). Genreskrivning under senare skolår: att argumentera räcker inte. s. 312 

7
 Hertzberg, F. (2006) s. 312 

8
  Ledin, P. (1996). s. 29-38  

9 Skolverket (2011 A). s. 222 

10 Skolverket (2011 A). s. 226 

11
 Skolverket (2011 A). s. 226 
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Från skriva (betyget E): 

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och 

till viss del underbyggda resonemang om informationen och källornas trovärdighet och relevans. 

Från tala (betyget E): 

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla 

och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.12 

Hur underbyggda resonemang och argument ser ut och vad som är trovärdigt och relevant är grund-

stenar inom argumentation. En rimlig tolkning av dessa stycken är att eleverna förväntas redogöra 

för den kunskap de inhämtat genom att göra ställningstaganden som ska motiveras. De visar den 

kunskap de har i många ämnen genom att argumentera. Kunskaper om diskursiva texter blir på detta 

sätt en viktig del som lägger grunden för framgång i alla skolans ämnen.     

Argumenterande texter; en kritisk bakgrund 
Den argumenterande texttypen verkar vara en av de svåraste att producera. Traditionellt sett är det 

en textform som brukar introduceras i de senare delarna av skolgången, det har till exempel varit en 

obligatorisk del av gymnasiets nationella prov i dåvarande B-kursen sedan ht 2000.13 En tydlig 

utmaning vad gäller argumenterande texter är att skribenten måste inta dubbla positioner, alltså att 

denne måste tänka sig in i både perspektivet för och mot. Nyström menar att argumentation därför 

fodrar en empatisk förmåga.14 Andrews föreslår att idén om argumentation som svårbemästrad, eller 

mer avancerad typ av kommunikation, har sin grund i den stadieindelning som Piaget har utvecklat. 

Han menar att vi på grund av denna föreställning har tagit för liten hänsyn till den sociala 

dimensionen i kommunikation.15  Det finns med andra ord anledning att ifrågasätta tidigare upp-

fattningar kring argumenterande skrivande och dess förhållande till ålder. Ewa Bergh-Nestlog bevisar 

i sin forskning att den argumenterande texttypen kan introduceras i tidigare ålder än vad som i 

allmänhet rekommenderas. Hon undersöker i sin licentiatavhandling hur undervisning kring 

argumenterande genrer skulle kunna fungera redan på mellanstadiet. Hon kommer fram till att 

samtliga texter som producerats av eleverna i samband med undervisning i argumentation har en 

                                                             

12
 Skolverket (2011 A). s. 230 (fetstil från källtexten) 

13 Nyström, C. (2003). Argumentera!: en presentation av gymnasisters argumenterande texter i databasen 
ARGUS. s. 5 

14 Nyström, C. (2003). s. 5  

15
 Andrews, R. (1995). Teaching and learning argument. s. 18ff  
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tydlig tes, sammanhängande argument och andra betydelsefulla delar som visar att de kan lära sig 

följa genrekonventionerna.16  

Även Hertzberg försöker svara på frågan om varför argumenterande texter ses som svårbemästrade. 

Hon menar att detta kan bero på att eleverna har en mycket begränsad erfarenhet av 

argumenterande texter, vilket borde betyda att de inte har kunnat bygga upp en bild av hur 

strukturen ska se ut. Även Hertzberg påpekar relationen mellan muntligt och skriftligt 

argumenterande och berättande. Den muntliga argumentationen bygger på replikväxling där ingen 

har ansvar för den övergripande strukturen, i det muntliga berättandet är principen den motsatta.17  

Till argumentet om det muntliga berättandet som förebild för skriftligt berättande lägger hon också 

förklaringen att eleverna med de lägsta betygen skriver associativt och planlöst. Detta ligger dem i 

fatet då de ska producera en argumenterande text där det är viktigt att hålla sig till saken och försöka 

stödja tesen genom hela texten. I materialet från de norska eleverna i skolår 9 och 10 är det ca 80 % 

som väljer uppgifter där de kan använda narrativa strategier och expressiv stil18 om de får valet, här 

refererar Hertzberg även till en engelsk och en kanadensisk studie där elevernas preferenser verkar 

vara de samma. Frågan som vi måste ställa oss är den om hönan och ägget. Kan det inte vara så att 

eleverna föredrar den berättande genren för att det är den som skolan själv har premierat under 

långa perioder av elevens skolgång? Detta är i alla fall en tanke som Hertzberg för fram.     

En annan intressant fråga kring argumenterande texter är hur de ska bedömas. Är det argumentens 

vikt eller den språkliga framställningen som är avgörande?  Två intressanta begrepp i detta 

sammanhang är argumentanalys som undersöker tesen och argumenten som underbygger denna tes 

och argumentationsanalys där man undersöker den stilistiska och språkliga framställningen19.  Det 

verkar svårt att skilja de båda åt men kan vara intressant att ha i åtanke när man läser 

argumenterande texter.  

Privat och skolrelaterad argumentation 
En mycket viktig del av undervisning i argumentation är uppgiftsformuleringen. Ska eleverna själva få 

välja ämne eller ska läraren göra en eller flera uppgifter som de ska arbeta med? Frågan är inte lätt 

att svara på men i exemplen från forskningen är den övervägande delen av skrivuppgifterna som 

                                                             

16
 Bergh-Nestlog, E. (2009). s. 129 

17 Hertzberg, F. (2006). s. 299f 

18 Här förtydligar Hertzberg vad hon menar med expressiv stil. Det är den som är nära den muntliga formen 
med, men inte alltid, känslor inblandade och jämför med den engelska termen Language close to self 

19
 Nyström, C. (2003). s. 9f 
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citeras skapade av lärare eller forskarna själva.20 Hertzberg refererar till en undersökning där 

eleverna fick argumentera kring kroppsfixering. Hon använder resultatet av skrivuppgiften för att visa 

att vi får det vi frågar efter. När ämnet ligger nära privatlivet och texten, som i detta fall är tänkt ska 

läsas av en jämnårig blir stilen muntlig och expressiv. Motsatsen till dessa uppgifter är de som har ett 

mer abstrakt ämne och ska rikta sig till en okänd läsare.21 

Förutsättningar för den formativa bedömningen 
Bedömning har länge varit en viktig del av det pedagogiska arbetet. De senaste åren har den 

formativa bedömningen och dess relation till den summativa bedömningen diskuterats flitigt.22 I 

undersökningen används den formativa bedömningen för att visa på vilket sätt denna uppsats 

kommer att vara till nytta i just det arbetet. Den formativa bedömningen är ett omfattande synsätt 

som försöker förklara kunskapsutveckling, nedan redovisas den del av detta synsätt som är 

betydelsefull för uppsatsen.  

En viktig förutsättning för formativ bedömning är att lärarna först har tydliggjort begreppsapparaten 

för sig själva. Sedan kan de på ett tydligt sätt förmedla denna till eleverna. Två av skolans 

övergripande mål är att alla elever ”utvecklar ett allt större ansvar för sina studier” och att de 

utvecklar ”förmågan att själv bedöma sina resultat […]”.23 I detta arbete är det grundläggande att 

diskutera bedömningen och då också den begreppsapparat som används. Jönsson refererar till en 

undersökning som gjordes med biologistudenter som skulle avgöra om kriteriet för ”en tydlig och 

underbyggd slutsats” var uppfyllt. Detta var inte helt enkelt och studenterna kunde inte känna igen 

en sådan även om läraren visade den för dem.24 I denna uppsats vill jag ägna mig åt en viktig del av 

den formativa bedömningen, nämligen att tydliggöra kunskapskvalitéer. Lundahl menar att en viktig 

del av skolarbetet och bedömningsprocessen är tydliggörandet av kvalitéer och mål. Får inte eleverna 

en tydlig bild av vad som förväntas för att nå ett mål eller vad som är bra och mindre bra blir skolan 

lätt obegriplig.25 Ett sätt att arbeta med kunskapskvalitéer är med hjälp av elevexempel, där läraren 

                                                             

20 Se till exempel, Hertzberg, F. (2006) s. 302. Andrews, R. (1995) beskriver den klassiska 
argumentationsuppgiften väl, s. 10.  

21 Hertzberg, F. (2006) s. 301ff 

22 Ett kortfattat förtydligande av begreppen formativ och summativ bedömning: Den formativa bedömningen 
syftar till att vara ett stöd under arbetsprocessen medan den summativa är en sammanfattande bedömning, till 
exempel efter avslutad kurs. En viktig likhet mellan den summativa och fomativa bedömningen är att båda ska 
bygga på samma arbetsmetod, skillnaden ligger i hur komprimerad informationen är.  

23 Skolverket (2011A). s. 18 

24
 Jönsson, A. (2009). Lärande bedömning. s. 35 

25
 Lundahl, C. (2011). Bedömning för lärande. s. 89 f 
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konkret kan visa vad som menas med de aktuella begreppen i undervisningen och olika 

kunskapskvalitéer.26 

Att arbeta med elevtexter är alltså en pedagogisk metod som förespråkas inom den formativa 

bedömningen.  I denna uppsats kommer jag att undersöka vilka typer av kunskaper vi kan visa genom 

att använda elevtexter som exempel.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

26
 Lundahl, C. (2011). s. 98-102, Jönsson, A. (2009), s. 36-37. Skolverket (2011 C). s. 25 
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Syfte/problemområde 
I den ovanstående bakgrunden visas studier som klargör att skriftlig argumentation är ett eftersatt 

ämne i skolan. Den visar också indikationer på att vi behöver se över våra föreställningar om 

argumentation som en extra svår texttyp. Med mer kunskap om denna texttyp och medel att 

diskutera olika kvalitéer i argumentation med eleverna så skulle förutsättningarna för undervisning i 

argumenterande texter kunna förändras. Det är med denna förförståelse som jag formulerar mina 

frågeställningar.    

Ett övergripande syfte med uppsatsen är att göra ett bidrag till forskningsplattformen Medie-, 

litteratur- och språkdidaktik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Ett av de 

pågående projekten inom plattformen är: 

Progression i en genre: En litteratur- och språkvetenskaplig analys av elevers och studenters 

argumenterande texter i engelska och svenska.
27

 

I mitt fall är det endast argumenterande texter på svenska som kommer att behandlas.  

Syfte: 
Syftet är att undersöka vilken kompetens och förståelse elever i årskurs 7 har för den argumenter-

ande texttypen.   

Frågeställningar  

 

- Vilka är de texttypsmässiga styrkorna och svagheterna i elevtexterna? 

- Hur ser samspelet ut mellan berättandet och argumenterandet i elevtexterna?  

- Vilka typer av kunskaper i argumentation visar sig i elevtexterna? 

 

 

 

 

 

                                                             

27
 Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, hemsida, forskningsplattformar 
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Teori 
Ett vikigt första ställningstagande i form av det teoretiska ramverket är att jag använder mig av den 

sociokulturella teorin som utgångspunkt i förståelsen av genrebegreppet. En utgångspunkt för att 

förstå genre är att varje yttrande görs i en social och historisk kontext. Eleverna blir på detta sätt 

medskapare av den diskurs som argumenterande texter är. I en undervisningssituation skulle detta 

betyda att det är läraren som tillsammans med eleverna förhandlar fram det centrala och 

meningsfulla i argumenterande texter, jämför detta med en striktare genresyn där formkraven blir 

styrande.  

Argumentation i teorin 
Begreppet argumentation är väldigt brett. Här ges en kort definition av hur det används i denna 

studie . En viktig del att klargöra är att argumentation kan ha olika syften. I studien används Andrews 

uppdelning av begreppet som han hämtar från det latinska arguere. Utifrån detta delar han upp 

argumentation i tre huvudtyper: 

1 Visa, klargöra (argument som exposition) 

2 Hävda, bevisa (argument som del av en logisk process) 

3 Anklaga, kritisera (argument som del av en rättslig process eller en del av en dialog)28 

Jag har hämtat översättningen till svenska från Bergh-Nestlog då det inte finns någon mening i att 

skapa ytterligare en formulering.29 Det är en utgångspunkt för denna studie att dessa tre kan 

samverka och förekomma om vart annat i skriftlig argumentation. 

I detta stycke vill jag visa den grundsyn på argumentation som analysen bygger på. Jag har funnit 

Andrews definition av begreppet användbar:  

[…] a process of argumentation, a connected series of statements intended to establish a position and 

implying response to another (or more than one) position, […] 30  

Att använda denna definition innebär en del sällningstaganden. I denna undersökning kommer det 

att handla om att eleverna ska ge svar på en position (eller åsikt) som redan är etablerad och sedan 

etablera sin egen position. Uppgiftstexten berättar om Julie Burchills åsikter om universitetsstudier 

                                                             

28 Andrews, R. (1995) s. 2 

29 Bergh-Nestlog, E. (2009) s. 12 

30
 Andrews, R. (1995) s. 3 
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(bilaga A); det är den på förhand givna utgångspunkten som ska skapa ”[…] a process of 

argumentation […]”.  

Formuleringen ”to another (or more than one) position” får också betydelse för undersökningen. I 

den klassiskt argumenterande skoltexten finns bara två sidor i en argumentation, oftast ”för” eller 

”mot”, som framstår som diametrala åsikter. Detta blir tydligt när förklaringen av argumentation 

behandlar argument och motargument. I mitt analysschema finns de klassiska argument och 

motargument med men jag har hela tiden i åtanke att leta efter elever som vill finna en ”tredje väg”. 

Detta kommer att behandlas under rubriken tes.     

Det är som jag tidigare nämnt problematiskt att utgå från allt för fasta ramar både när man ska 

undervisa om och analysera texter utifrån genrer. Det är inte alls säkert att den som på bästa sätt 

uppfyller alla genrens konventioner lyckas bäst, det är snarare tvärt om. De texter som lyckas bäst 

med att få fram sitt budskap och sätter sig på minnet är de som bryter mot genren på ett lyckat sätt. 

Med detta vill jag säga att den bästa argumenterande texten antagligen inte ser ut som en 

argumenterande text i skolan. I min mening behöver det inte betyda att argumentation enligt den 

klassiska ”skolstilen” är förlegad eller inadekvat för att lära sig argumentation. Den kan få sitt 

berättigande genom att eleverna behöver öva sig i den allra enklaste, eller tydligaste, formen av 

argumentation för att sedan kunna diskutera lyckade genrebrott. Jag anser att två grundläggande 

färdigheter för att förstå argumentation är att känna igen ett argument och en tes när man ser dem. 

Detta övar man bäst i argumentation som är enkelt uppställd och med tydlig tes.   

Material  
Vad gäller materialet så ser jag det som en fördel att försöka ge analysen liv genom att föra in citat ur 

texterna till undersökningen. Detta ger också en bättre känsla för hur materialet faktiskt ser ut och av 

den anledningen har jag givetvis valt att skriva ut texterna med den stavning, interpunktion etc. som 

de faktiskt har. Det är dock omöjligt att kommentera alla bitar och jag fokuserar på de delar som 

redogörs för i metodavsnittet och låter allt annat gå okommenterat.    

Materialet som undersökningen bygger på är skrivet av 31 elever i årskurs 7, höstterminen 2011.31 

När jag refererar till texterna har jag valt att kalla en text för exempelvis ”13K”, vilket betyder att 

eleven är 13 år gammal och är kvinna/flicka. 

                                                             

31
 En mer översiktlig framställning av texterna ges i stycket Källmaterial (elevtexter) 
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Vid det första mötet med texterna hade jag uppgiften att förhålla mig till att ett ganska stort antal 

texter var mycket korta. De hade i stort sett inte något intressant att analysera ur ett 

argumenterande perspektiv. Det är dock viktigt att alla texter på något sätt får komma till tals för att 

ge en rättvis bild av den skolsituation som undervisningen om argumenterande texter ska anpassas 

till. Därför kommer jag i stycket Bortfall av texter att spekulera kring varför de inte lyckats bättre och 

vad det som faktiskt står antyder om förståelsen. Det är nödvändigt att spekulera i varför en del 

elever har så svårt att lösa uppgiften, och om det finns något som skulle kunna underlätta för dem.   

Metod 
Utifrån det material som jag beskrivit ovan har jag valt att använda mig av en undersökningsmetod 

där jag läser texterna var för sig. För att undersökningen ska bli så sammanhängande som möjligt har 

jag strukturerat läsningen efter ett antal begrepp som är redovisade i analysschemat nedan. Vid 

genomförandet av läsningen valde jag att dela upp begreppen i mindre grupper och föra in dem i 

separata dokument, dessa finns inte redovisade i uppsatsen utan ska ses som en sorts 

“transkribering” av texterna. I detta första steg av analysen läste jag texterna var för sig och delade 

upp kommentarerna i sammanfattande nyckelord och längre reflektioner med citat. Det är en 

sammanställning av dessa som utgör uppsatsens undersökning.          

Analysschema 
En analys av texter är en grannlaga uppgift. Den som analyserar gör redan innan själva analysen ens 

är påbörjad många viktiga val och bortval. Det går inte att analysera en text ur alla tänkbara syn-

vinklar. Mina val har bestått i att fokusera på det texttypsmässiga. I analysen har jag främst utgått 

från att identifiera förekomsten eller avsaknaden av ett antal olika sätt att yttra sig32 och därefter 

värderat dem efter hur väl de följer huvudpoängen för argumentation.  

Textspecifika drag 

I den första delen läser jag och söker efter de grundläggande karaktärsdragen hos den 

argumenterande genren. ”Rubrik” är givetvis inte i sig ett karaktärsdrag för den argumenterande 

texten men den skulle kunna användas som en del i argumentationen om den till exempel ställer en 

retorisk fråga, uppmanar till något eller innehåller ett uppseendeväckande påstående. Begreppen 

som jag då använder är: 

- Rubrik 

                                                             

32
 Jag har använt mig av det egna begreppet yttranden för att särskilja det från Bergh-Nestlog funktionella roller 

textenheter. Detta av den anledningen att hennes begrepp ingår i ett större system som grundar sig i en 
textlingvistisk bakgrund. Det är inte den ingången som jag har använt mig av i uppsatsen.   
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- Inledning 

- Avslutning 

- Tes 

- Argument 

- Stödargument 

- Motargument 

- Berättande stildrag 

Den andra delen av undersökningen fokuserar på förhållandet mellan berättande och 

argumenterande i texterna. De båda formerna visar sig tydligt i materialet. 

Avgränsningar  

Avgränsningen kommer främst att bestå av två delar; för det första en begränsning i hur många 

texter som analyseras (31 st.) och för det andra i urvalet av begrepp som används i analysschemat. 

Inga texter har valts bort ur den ursprungliga korpusen. Detta har gett mig ett material som ger en 

varierande analys men som också är spretigt. Stycket Bortfall av texter är ett sätt att försöka hantera 

denna spretighet.    

Metodkritik 

En viktig notering kring de texter som jag analyserar är att de är skrivna utan förberedelse. Det 

betyder att eleverna inte kunnat hämta information från andra källor, vilket ger nackdelen att det 

inte går att säga något om deras förmåga att referera, förhålla sig källkritiskt eller att skilja på eget 

och andras men det ger den intressanta fördelen att det som väl finns på pappret utan tvekan är 

elevens egen tankebana. 

Det är viktigt att ha i åtanke att eleverna inte hade någon längre tid till att strukturera sin text, även 

om det givetvis skulle gå att skriva enligt en liten skrivprocess genom att först strukturera upp 

tankarna med stödord eller liknande. Det finns dock inga tecken i materialet på att någon av eleverna 

hade använt stödord eller gjort försök att strukturera texten genom att stryka, göra pilar eller 

liknande. Med andra ord blir det elevernas instinktiva känsla för struktur, eller brist på sådan, som 

framträder i materialet.  

Själva skrivuppgiften (bilaga 1) har i stort sett visat sig vara fungerande. Den bygger på ett ämne som 

vi kan förutsätta att alla svarande har erfarenhet och tankar kring, nämligen utbildning. Det kan dock 

tyckas att universitetsutbildning är ett tidsmässigt ganska avlägset mål för elever i årskurs sju, men 

många visar att de kan fundera kring sina framtidsyrken i förhållande till utbildning. Det verkar också 

som om många är insatta i den aktuella debatten om att utnyttja studiemedel för ickerelevant 
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utbildning. Det framkommer också att eleverna har funderat olika mycket kring sin framtida 

utbildning, de flesta vet vilka yrken som kräver högskoleutbildning men inte alla.          

Undersökningsdelen Bortfall av texter visar att de elever som inte har kunnat skriva en text använder 

rubriken i uppgiften (”Vad är poängen med universitetsutbildning?”) för att avsluta tankeprocessen. 

De flesta har gjort det genom att svara på rubriken som om det vore en fråga som de inte kan svaret 

på. Det är svårt att veta om en annan rubrik hade gett ett annat resultat men en omformulering 

borde övervägas. För att förändringen ska få så små effekter som möjligt i förhållande till det redan 

insamlade materialet föreslår jag att rubriken ändras till ”poängen med universitetsutbildning.”    
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Undersökning 

Rubrik och koppling till frågetexten 
Då rubriken (”Vad är poängen med universitetsutbildning?”) redan är inskriven i själva skrivuppgiften 

blir resonemangen kring elevernas texter i förhållande till rubrik och uppgiften ganska begränsade. 

Ett antal intressanta saker går ändå att utläsa. Några elever har valt att skriva den första meningen av 

sin egen text som ett svar på rubriken, exempelvis: ”Det beror väll på”33. Detta kan ses som en god 

eller en mindre god strategi. Det är givetvis en fördel om eleverna försöker besvara den fråga som 

rubriken ställer, men det måste också ses som en nackdel om eleven svarar på rubriken på ett sätt 

som kan ge läsaren känslan av att rubriken inte ”tillhör” elevens text. I det undersökta materialet 

finns båda typerna.34 Totalt är det 13 texter som visar en explicit utskriven koppling till antingen 

uppgiftstexten eller rubriken. I detta stycke behandlas 7 av dessa och de andra blir analyserande i 

stycket Bortfall av texter. 

I text 7-1 använder sig eleven av rubriken på ett fungerade sätt eftersom hon först konstaterar att 

frågan kan ha flera svar. Hon inleder sin text med ett något korthugget ”Det beror väll på.” Efter det 

lägger hon fram ett resonemang om att vuxna alltid tjatar om att det är viktigt med bra betyg och 

håller sedan själv med om att utbildning är en väg till bra arbete. Efter det fortsätter hon in på ett 

annat spår kring att betygen inte visar om man kan klara av själva yrket eller inte. Med andra ord kan 

man säga att eleven på ett funktionellt sätt utvecklar det första påståendet, utbildning är vägen till 

jobb men betygen hindrar henne i den karriär som hon vill ha.  

På ett liknande sätt svarar eleven med text 7-23, som börjar sin text med att skriva ”Ja, jag håller med 

till viss del.” Detta är ett svar på den fråga som ställs i frågetexten (se bilaga 1). Detta är intressant att 

notera då det gör att texten inte blir ”självstående”, alltså att vi måste läsa frågetexten för att veta 

vad hon håller med om. Till elevens försvar är inte detta något som efterfrågas och det finns till 

exempel inte något utskrivet sammanhang där texten ska fungera i själva skrivuppgiften.  Eleven 

fortsätter därefter att konstatera att vissa bara vill ha studiemedel medan de som vill bli polis, lärare 

eller läkare måste gå en högskoleutbildning. Trots att det är en enkel omskrivning av informationen 

som ges i själva uppgiften måste kopplingen mellan uppgift och text ses som fungerande. En 

tveksamhet som kan uppstå när vi läser 7-28 är att eleven inleder med att slå fast att ”Jag tycker att 

det behövs för att om man till exempel har gått ut Gymnasiet och har inget att göra […]” Att ”det” 

syftar på universitetsutbildningen är klart men det blir en störande talspråklig stil av att det inte 

                                                             

33 Text 7-1 

34
 Se också stycket Bortfall av texter och Metodkritik 
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skrivs ut. I text 7-21 visas en av de bättre versionerna av att försöka svara på rubrikfrågan. Så här står 

det: ”Om man vill ha ett jobb som behöver sån utbildning.” Det som gör detta till en av de mer 

fungerande inledningarna av denna typ är att påståendet följs upp av en fundering kring att elevens 

mamma läste en utbildning som hon inte har nytta av i sitt nuvarande arbete.   

Tre elever har skrivit någon slags parafrasering av frågetexten eller rubriken. Text 7-25 som använder 

ordet universitetsstudier, från rubriken, i sin första mening: ”Jag tror att det är bra med 

universitetutbildning och ändå inte.” I text 7-26 hittar vi denna inledning ”Poängen med 

universitetsutbildning är […]”, ett direkt parafraserande svar på rubriken. Den tredje texten, 7-31, 

parafraserar uppgiftstexten ”jag håller med att många går på universitetsstudier för att dom inte vill 

vara arbetslösa.”   

Trots att kopplingen till rubriken och frågetexten är en liten del av den textmassa som eleverna har 

producerat så är den av stor vikt. Med hänvisning till definitionen av begreppet argumentation i 

teoridelen så blir det centralt att se elevernas argumentation som svar på en annan persons 

ställningstagande. De som gör kopplingar mellan det befintliga materialet och sitt eget uttalande är 

på ett tydligare sätt i dialog med en annan person.           

Inledning och avslutning  
Inledning och avslutning är givetvis av stor vikt i allt textskapande. Vad som gör dem intressanta att 

analysera ur just ett argumenterande perspektiv är de speciella funktioner som de kan ha där. I det 

specifika fallet med skriven argumentation är jag intresserad av ifall eleverna gör några inledande 

ställningstagande eller om dessa avslöjas först i avslutningen.  Det är också intressant att titta på hur 

de avslutar sina texter ur ett argumenterande perspektiv. Här kan vi till exempel undersöka om det 

finns någon tanke på att summera den tidigare argumentationen.  

Ett första problem med att undersöka indelning och avslutning i dessa texter är att de i flera fall inte 

tydligt markerade. Med tydligt markerade menar jag att det finns både en innehållsmässig och en 

grafisk markering, genom till exempel styckesindelning, som visar de olika delarna.  

Inledning 

I 5 av de 16 här undersökta texterna finns det ett grafiskt markerat inlednings- och 

avslutningsstycke.35 I fallet med de texter utan grafisk markering har jag försökt leta efter andra 

markörer som visar på en tanke på inledning.  

                                                             

35
 Med markering: 7-15, 7-21, 7-22 (inl. men inte avsl.), 7-24, 7-31 (inl. men inte avsl.) Utan markering: 7-1, 7-

17, 7-18, 7-19, 7-20, 7-23, 7-25, 7-26, 7-27, 7-28, 7-30   
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Vad jag har funnit intressant i elevtexternas inledningar är att det verkar finnas två huvudvägar 

beträffande hur de förhåller sig till ämnet. Det första sättet är att på något vis slå fast att frågan, från 

rubriken, är relativ. Det andra sättet är att tydligt markera en egen inställning gentemot 

universitetsstudier. En av de texter som vill inleda med att relativisera frågan är 7-1. Där inleds texten 

så här: ”Det beror väll på. Alla vuxna tjatar jämt om att det är viktigt att ha bra betyg om man vill bli 

något. Visst det är större chans att du får jobb om du har bättre utbildning.”36 Det intressanta här är 

alltså frasen ”Det beror väll på.” Detta är ett ställningstagande som senare utreds vidare i texten då, 

som jag nämnt i föregående stycke, eleven kommer in på ett resonemang om utbildningen verkligen 

visar om man klara av ett yrke. Det är också intressant att hon inleder med att hålla med om att 

betygen är viktiga för att sedan ifrågasätta dem, ”Visst det är större chans att […]”. Totalt är det tre 

elever som använder sig av greppet att delvis ge med sig för att sedan ifrågasätta.37   

Men åter till frågan om att relativisera resonemanget. Detta gör också text 7-23. Här vill jag med ett 

längre citat visa en intressant relativisering: 

 Ja, Jag håller med till viss del. Den [universitetsutbildningen] är ju inte onödig men det är ju vissa 

som bara vill ha studiebidrag och sen kanske blir arbetslösa. Men vissa som ska bli polis, Lärare, 

Läkare m.m. Det är ju bra för dom […].38     

Det som gör att eleven bara kan hålla med till viss del är att hon själv tänker studera till polis. Den 

enda invändning som hon har är mot utnyttjandet av studiemedlen. I text 7-25 så skriver eleven ”Jag 

tror att det är bra med universitetsutbildning och ändå inte.”39 Denna första mening utvecklas sedan 

genom att eleven konstaterar att man utvecklar viktiga yrkeskunskaper men frågar om hon själv 

verkligen kommer att behöva det för att bli en stjärna inom ridsporten. Utifrån elevens horisont blir 

detta resonemang giltigt. Hon använder sedan sina två föräldrar som exempel där utbildningen 

verkar vara av mindre betydelse, den ena har vidareutbildat sig men arbetar kvar på samma ställe 

och den andra bytte helt yrkesbana utan att utbilda sig. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 

hon inleder med ett principiellt ställningstagande för utbildning men fortsätter med att ifrågasätta 

detta genom personliga exempel.  

Det andra sättet att inleda sin text på är att skriva ut sin egen ståndpunkt. På det viset gör 7-19  

                                                             

36
 7-1 

37 7-1, 7-23, 7-25,  

38 7-23 

39
 7-25 
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Jag tycker man kan klara sig med åren i gymnasiet, eller aa om man klarar sina betyg så 

behöver man inte gå på högskolan för då har man så bra betyg att man klarar sig.40   

Det gör också 7-24 ”Jag tycker att man ska gå på universitet om man vill bli nåt.”41 Men det finns 

också andra sätt att positionera sig. Ett vanligt tillvägagångssätt är att direkt koppla till den personliga 

karriären eller drömyrket42, så gör 7-27  ”Jag tror att jag vill bli Ingenjör och för det behövs Högskole-

utbildning. Jag tycker det är viktigt att gå på universitet”43.    

De övergripande draget att i textens inledning koppla till drömyrket kan jämföras med text 7-17. Den 

här eleven har också drömmar men han knyter dem inte till universitetsstudier och blir därför osäker: 

Jag vet inte riktigt vad jag vill bli, men hoppas att jag får en bra utbildning. Jag kanske ska bli 

hockey eller fotbollsproffs. Eller om jag börjar jobba med något tekniskt. Jag vet heller inte vad 

jag tycker om universitetsutbildning, det är la ganska bra skulle jag tro.44  

Det här citatet visar på det krav på förkunskaper som ett till synes ganska allmänt ämne ändå kräver. 

Att ha kunskap, eller i alla fall en aning, om vad olika yrken kräver för utbildningar ger en faktamässig 

grund att bygga sina resonemang på.45   

Avslutning 

Från inledningarna tar vi nu steget till avslutningarna. Den mest markanta skillnaden i förhållande till 

inledningarna är att det inte är så många elever som verkar ha en tanke kring hur de vill konstruera 

sin avslutning.46 Det är inte helt enkelt att kategorisera texterna i de som har en uttänkt avslutning 

och de som inte har det. Två exempel som visar på osäkerheten är 7-19 och 7-20. I text 7-19 så 

berättar eleven om ett exempel där en moster vidareutbildar sig och konstaterar därefter ”[…] det är 

ju bra att det finns den möjligheten, och det var ju bra så man kan bli det man verkligen vill bli.” Det 

är tveksamt om detta är en markerad avslutning. Å ena sidan avslutas texten med ett generellt 

konstaterande men å andra sidan så skulle texten lika väl kunna fortsätta efter detta konstaterande. I 

                                                             

40
 7-19 

41 7-24 

42 7-15, 7-18, 7-20 och 7-27   

43
 7-27 

44 7-17 (i sin helhet) 

45 Se också stycket Metodkritik 

46
 Texter utan avslutning: 7-15, 7-18, 7-19, 7-20, 7-24, 7-26, 7-28, 7-31  Texter med avslutning: 7-1, 7-17, 7-20, 

7-21, 7-25, 7-27, 7-30 
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text 7-20 avslutas texten ”Jag satsar på höga betyg för jag vill få ett bra jobb som jag är nöjd med.”47 

Det är ett definitivt slutord då det sticker ut från resten av texten, som huvudsakligen handlar om 

universitetsstudier. Utifrån situationen där eleverna har skrivit dessa texter, för hand och under 

tidsbegränsning, så skulle vi kunna tänka oss att de är mindre benägna att gå tillbaka i texten och 

ändra inledningen men borde ha större chans att avsluta sin text på ett genomtänkt sätt. Det verkar 

generellt som att eleverna skulle vara hjälpta av undervisning om hur man bör och kan formulera 

avslutningar i argumenterande texter då det är få som visar försök att få till en avslutande del.      

Men det finns några texter som visar på en förståelse för avslutningen, jag vill därför visa de texter 

som har en tydligt markerad avslutning. En av dessa är 7-1 som skriver så här:  

Jag kom nyss på att `somliga går utan skor men tar sig till vägens ende` symboliserar de rätt bra. Du 

kan säkert gå utan utbildning och klara de om du bara har intresset. Om du bara vet allt. Då kan 

man. Detta låter pinsamt ser jag nu. Men detta är vad jag tycker.48 

Denna avslutning visar på två intressanta saker. För det första att hon använder sig av en så 

avancerad avslutning att hon åberopar ett talesätt som ska visa på den allmängiltiga sanning som 

ligger till grund för argumentationen. För det andra så visar de två avslutande meningarna i citatet 

att hon inte är nöjd med sin egen argumentation men ändå känner sig säker på sin sak. Här har vi 

alltså en elev som troligtvis skulle vara mycket intresserad av att lära sig mer om argumentation. 

Ytterligare en elev som har en tydlig avslutning är 7-22. Här är det en tydliggörande sammanfattning 

som är målet: 

Alltså kortfattat. Jag tycker att universitetet inte är till för att få pengar för att man inte har 

något jobb, men det är absolut inte meningslöst. För dom som vill gå på universitet ska få 

göra det. Plus att det är väldigt lärorikt.49    

Här använder sig eleven av det som Bergh-Nestlog kallar för en superstrukturell pekare50, ”alltså 

kortfattat”, som visar att skribenten går in i summerande fas. Ytterligare ett exempel på 

superstrukturell pekare är de i argumentation vanliga uppräkningen av argument eller anledningar i 

”för det första”, ”för det andra” osv. Den sistnämnda lyser för övrigt med sin frånvaro i samtliga 
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49 7-22 
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 Bergh-Nestlog, E. (2009)  s. 48 
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texter.51 Eleven med text 7-23 gör en intressant avslutning där konsekvenserna och följderna av 

vidareutbildning blir viktiga för samhället i stort:    

för finns det fler högskolor desto fler väljer kanske att bli t.ex polis eller lärare, och då får man 

kanske smartare elever för att man får fler utbildade lärare. Och då lyckas fler barn i skolan och 

undviker att hamna i polisens register! Och på det sättet blir det ett bättre samhälle.52    

Eleven har här gjort en avslutning som knyter an till de stora samhällsfrågorna. Det måste ses som 

något positivt ur den vinkeln att resonemanget förs på en mer abstrakt nivå men som en nackdel då 

tankebanan främst verkar vara associativ.    

Tes 
I detta stycke kommer vi in på begrepp som är förbehållna det argumenterande sättet att 

kommunicera.  

Vad det gäller tes så visar materialet på två övergripande sätt argumentera. Det första är den mer 

klassiska formen där det finns en explicit uttalad tes som ska bevisas. Det andra är en mer 

diskussionsinriktad argumentation där båda sidor vägs mot varandra för i avslutningen summeras. 

Detta ska kopplas till Andrews tre definitioner av argumentation. Fyra texter visar sig ligga mer åt 

argumentation som exposition, alltså att visa och klargöra.53 Tio texter visar sig ligga åt 

argumentation som del av logisk process.54  

Text 7-18 är ett exempel på argumentation som exposition. Det visar sig genom att eleven först 

konstaterar att han måste ha en utbildning eftersom han vill bli helikopterpilot. Därefter relaterar 

han till sin pappa som inte utbildade sig och nu är trött på sitt arbete och avslutar sedan med att 

berätta om sin mamma som utbildade sig men ändå inte trivs.55 På detta sätt utforskar eleven ämnet 

och har en inställning där det snarare handlar om att jämföra (å ena sidan, å andra sidan) hellre än 

att se det som för eller mot. Ovanstående referat av texten visar också att detta är en av de texter 

som saknar avslutning. Om vi hade kunnat så hade det varit intressant att se hur avslutningen skulle 

ha formulerats, det hade gett en tydligare bild av hur medveten eleven är om den mer resonerande 

inställningen.      
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Även 7-19 visar upp en struktur som syftar till argumentation som exposition. Vad som skiljer denna 

text från 7-18 är att den visar ett försök till att avsluta resonemanget på ett summerande sätt. Detta 

citat visar en inledning där eleven väger den ena sidan mot den andra: 

Jag tycker man kan klara sig med åren i gymnasiet, eller aa om man klarar sina betyg 

så behöver man inte gå på högskola för då har man så bra betyg att man klara sig.56  

Efter att ha berättat om bekanta som har vidareutbildat sig på högskola för att få ett yrke de önskar 

så avslutar hon så här: ”Det är ju bra att det finns den möjligheten, och det var ju bra så man kan bli 

det man verkligen vill bli.”57 I texten finns alltså en process som leder fram till slutsatsen snarare än 

en tes som ska bevisas vara meningsfull. 

Det är betydligt fler som skriver enligt argumentation som del av logisk process. Generellt för dessa 

texter är att de ofta har en explicit uttalad tes. Tesen visar sig på olika ställen i texterna. Både att 

inleda och avsluta med att visa sin ståndpunkt måste ses som funktionella strategier. Dock är det fyra 

texter där ställningstagandet visar sig i textens mittparti.58 Detta är en mindre bra strategi då texten 

struktur kan bli förvirrande om ett antal argument framställs och efter ett ställningstagande och 

sedan ytterligare argument.  

Argument, motargument och stödargument 
Alla texter som ingår i denna del av undersökning presenterar ett eller flera argument. Det är dock 

påfallande hur de i stort sett endast framförs med ett sambandsord, ”men”. Exempel som visar detta 

är:  

Men om man vill bli något specielt tror jag väl att det är bra att gå på universitet.59  

Men jag tycker inte att universitetet är till för att få studie lån för att man inte har något 

jobb.60 

”Men” är en av de klassiska sambandsmarkörerna i argumenterande texter. Det påtagliga är att detta 

i stort sett är den enda sambandsmarkören som används. De som vi också skulle kunna förvänta oss 

hitta är ”fördelen/nackdelen”, ”å ena sidan/å andra sidan”, ”däremot” och ”trots” med flera.  
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Allra vanligast är alltså användandet av argument som stöder tesen. Efter dem kommer 

stödargumenten som används för att befästa ett tidigare argument61. Stödargumenten används i de 

flesta fallen för att stötta ett argument. 

Motargument framträder tydligt endast i två texter.62 De elever som skriver uppgiften som 

argumentation som exposition har dock kunnat hitta argument som väger mot varandra. Alltså är de 

elever som skriver en argumentation som del av logisk process försiktiga med bruket av 

motargument. 

Berättande och argumenterande  
I bakgrunden klargörs att de flesta argumenterande texter också innehåller ett visst mått av 

berättande. I detta stycke undersöks hur detta sampel ser ut i elevtexterna. 

Över lag visar eleverna en vilja att använda berättandet. Själva skrivuppgiften verkar locka dem till att 

berätta om sina framtidsdrömmar. Många kopplar universitetsutbildning till sitt drömyrke. Ett 

exempel på ett fungerande inlägg av berättande typ är 7-20 som inleder med att konstatera att hon 

måste gå på högskola för att bli polis. Efter detta berättar hon mer:  

Helst skulle jag vilja bli en polis som går med hundarna. Jag vill det för jag gillar spänning och jag 

tycker om hundar.63      

Efter detta forsätter hon argumentationen genom att framföra åsikten att hon tycker att ”man” 

borde läsa vidare om det behövs. Som inlägg i argumentationen fungerar dessa passager bra, dock 

tar berättandet överhanden i två texter64. 7-30 börjar med att slå fast sin tes som följs av två 

argument. Därefter kommer ett stycke om framtidsdrömmar som är så långt att det är störande för 

helhetsintrycket. Dock avslutas texten med att skribenten återfinner sin tråd: ”Jag tycker i alla fall att 

gå på Högskola är väldigt viktigt om man vill ha en framtid!”65
 

Två elever hittar dock inte tillbaka till argumentationen. 7-31 avslutar texten med att uttrycka en 

förhoppning om att komma med i fotbollslandslaget. Den andra texten är 7-18, efter att ha 

konstaterat att hans pappa inte utbildade sig och därför är trött på sitt jobb fortsätter eleven att 
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berätta om övriga familjemedlemmars sysselsättning utan att knyta det till argumentationen eller 

något annat resonemang.  

Det är i båda fallen tydligt att skrivandet följer associativa tankebanor, den ena tanken leder till den 

andra och därmed steg för steg bort från argumentationen. Gemensamt för de båda texterna är att 

de går vilse i berättandet om det personliga. I ena fallet är det individuella framtidsdrömmarna och i 

det andra fallet är det familjemedlemmarnas yrken. Detta leder mig tillbaka till resonemangen om 

privat och skolrelaterat argumenterande från bakgrunden. Anledningen till att texterna spårar ur kan 

vara att eleverna kommer in på privata ämnen och helt glömmer vad syftet med uppgiften är. Det 

hade varit intressant att se hur dessa elever hade argumenterat i ett mer skolrelaterat ämne, hade 

förekomsten av associationer minskat hade det varit ett klart tecken på att privat argumenterande 

innebär ytterligare svårigheter. 

Genom berättande textinslag kan en skribent ta chansen att visa mer av sin personliga sida. Detta är 

en fördel i argumenterande sammanhang då det ger mer trovärdighet åt själva argumentationen om 

vi får förtroende för skribenten. Detta kan koppas till den gamla tredelade argumentationen ethos, 

pathos och logos, där ethos innebär att man ska försöka vinna mottagarens förtroende. I stort sett 

alla skribenter presenterar sig själva på ett personligt sätt genom att berätta om sina 

framtidsdrömmar, det är dock en skribent som sticker ut ur mängden: 

Helst skulle jag, just nu, bli plastikkirurg. När jag säger det tar ingen det seriöst, det kan jag 

förstå. Haha. Jag tror nog jag hinner ändra mig.66 

Här ser vi ett tydligt berättande stycke som är typiskt för de flesta texterna i den bemärkelsen att 

eleven berättar om sin framtidsdröm. Det som får den att sticka ut är användandet av humor. Hon 

vill bjuda på ett skratt och samtidigt visa sig vara en person med humor, en ofta mycket uppskattad 

egenskap som vinner många sympatisörer i många sammanhang. Men det kan vara svårt att säga 

om detta egentligen är en så medveten strategi som jag ovan tolkar det som.          

Bortfall av texter 
Under denna rubrik kommer jag att diskutera de texter som inte går att analysera utifrån de 

områden som jag redogjort för hittills i undersökningen. Det avgörande skälet till att de inte passar in 

i den förgående analysen är att texterna är alldeles för korta, alla elever i undersökningen har skrivit 

något men i de här fallen rör det sig om några enstaka meningar.  
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Ett intressant faktum är att en del av de texter som hamnat i denna kategori är formulerade på ett 

sätt som om de svarar på en fråga.67 Tydliga och illustrerande exempel på detta är text 7-8 som 

svarar ”att kuna överlev i samhälet”68 och 7-16  ”Jag vet inte riktigt. Jag vill ha ett jobb efter! [...]”69 

Detta är tydliga svar på uppgiftstextens rubrik (”Vad är poängen med universitetsutbildning?”). 

Resonemang kring rubriksättning på uppgiften diskuteras därför i stycket Metodkritik eftersom själva 

uppgiftsformuleringen är en metodfråga.  

Typiskt för texterna i denna grupp är att de flesta har en personlig ingång på ämnet.70 Med detta 

menar jag att de knyter uppgiftstexten endast till sig själva; ett exempel på det är 7-7 som skriver ”jag 

tänker inte plugga vidare.” Motsatsen till detta grepp är att kunna tala om andra än sig själv, i 

materialet är de vanligaste sätten att relatera till vuxna i omgivningen eller att referera till ett 

obestämt ”man”. En jämförelse med det material som undersökts i de andra styckena visar på vikten 

av detta. Samtliga texter som inte hamnar i kategorin bortfall av texter använder både en personlig 

och en allmän ingång eller endast en allmän. Detta resultat för tankarna tillbaka till Catharina 

Nyströms förklaring av problematiken i argumentation (se s. 8). Är det så att eleverna här inte kan 

inta dubbla roller? Det är svårt att svara på och för att vi ska bli säkra skulle vi behöva ytterligare ett 

antal uppgifter med skiftande teman för att göra resultatet säkrare. Det som dock står klart är att 

deras spontana tankebanor är centrerade runt dem själva och deras närmaste omgivning.        

Utan att lägga någon tonvikt vid genusaspekter i skrivandet går det ändå att lägga märke till en 

påtaglig skillnad i hur många pojkar och flickor som hamnat i denna kategori. Av materialets totalt 31 

texter är tolv flickor, men av det totala antalet bortfall av texter (16 st.) är det endast tre som 

kommer från pojkar. Det är viktigt att notera att det inte går att göra några generella antaganden 

utifrån denna undersökning i det avseendet, eftersom det skulle behövas en större statistisk 

säkerhet.     
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Diskussion  
Diskussionen är strukturerad så att rubrikerna besvarar de inledande frågeställningarna en och en.     

Texttypsmässiga styrkor och svagheter i elevtexterna 
Trots att eleverna inte har haft möjlighet att läsa på inför uppgiften så för de fram argument. Bristen 

på faktabaserade argument gör dock att de argument som används är av ett personligare slag. De 

relaterar till sig själva, sina bekanta och vad de har hört och sett. Det är också helt naturligt att de 

inte befäster sina argument med referenser eftersom tiden är kort och de skriver från minnet.  

Många elever utgår från sig själva och vad de vill ha för utbildning, men ett stort antal lyfter också 

fram exempel som rör andra. Att använda andras situation i argumenten visar på en viss förståelse 

för att vi människor har olika åsikter, förutsättningar och drömmar. För att bli skicklig på att 

argumentera är denna förståelse nödvändig och därför är det viktigt att eleverna fördjupar denna 

förmåga.  Ett sätt att gå vidare vore att eleverna fick intervjua de personer de nämner i texterna och 

andra människor i deras närhet om olika uppfattningar kring högskoleutbildning. Det skulle sannolikt 

leda till en mängd olika åsikter att diskutera och ta ställning till. 

Ett intressant resultat av undersökningen är att eleverna visar på både argumentation som exposition 

och argumentation som del av logisk process, det vill säga att eleverna intar antingen ett 

diskuterande eller ett argumenterande förhållningssätt till uppgiften.  Att diskutera innebär att man 

vänder och vrider på något för att sedan komma fram till en slutsats, medan argumentation innebär 

att man redan från början har en åsikt som man försöker befästa. I skolan har eleverna nytta av båda 

dessa metoder, men det är viktigt att lärarna är medvetna om skillnaden för att kunna tydliggöra den 

för eleverna.  När det gäller den här skrivuppgiften kan skillnaden i förhållningssätt bero på att 

eleverna inte har en bestämd åsikt sedan tidigare och därför använder uppgiften som ett sätt att 

resonera sig fram till en sådan. De som redan tidigare har en bestämd åsikt kan däremot 

argumentera för den. 

Något annat som har framträtt i undersökningen är att eleverna har problem med avslutningen på 

texten. I de fall där en avslutning går att finna är den ofta otydlig, och i flertalet texter finns ingen 

tydlig avslutning alls. Det kan bero på att man inte har undervisat om argumenterande texter, och att 

eleverna därför inte känner till hur man utformar en tydlig avslutning där man sammanfattar och slår 

fast en tes, eller kommer fram till en slutsats. En annan anledning till avsaknaden av avslutning kan 

vara att eleverna helt enkelt fick slut på tid och lämnade in texten sådan som de då var. Det är 

möjligt att de skulle vara hjälpta av att man diskuterade strategier för att hantera en sådan text, till 

exempel att läsa igenom sin text för att se om den leder fram till något och göra en liten 
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sammanfattning. I det analyserade materialet finns exempel på texter där eleverna har lyckats med 

detta. Dessa skulle kunna användas som exempel i undervisningen för att belysa tillvägagångssätt. 

Ett annat resultat av att eleverna troligen inte har arbetat så mycket med den argumenterande 

texttypen är att de saknar många så kallade sambandsmarkörer, till exempel ord som ”trots att” och 

”å ena sidan… å andra sidan.” Den sambandsmarkör som oftast används är ”men.” Detta skulle man 

kunna arbeta med genom att titta på argumenterande texter i undervisningen och markera 

sambandsmarkörer så att eleverna blir medvetna om hur de används. 

I undersökningen av argument är den mest intressanta iakttagelsen att de elever som skrev en 

argumentation som exposition använder motargument i större omfattning än de som skrev en 

argumentation som del av logisk process. Detta kan bero på att eleverna inte är medvetna om 

vinsten med att själv svara på de invändningar som en läsare kan komma med.    

Berättande i den argumenterande texttypen 
Många elever använder med framgång tekniker från den berättande texttypen, troligen för att de har 

fått mer undervisning i detta och har mer erfarenhet av det sättet att skriva.  Det är positivt att 

eleverna använder redan kända tekniker när de griper sig an uppgifter som de är mindre bekanta 

med. Det finns också ett par fall där det berättande och associativa skrivandet fullständigt har tagit 

överhanden och argumenten försvinner. Ämnena i det associativa skrivandet är sådana som ligger 

eleven nära, till exempel framtidsdrömmar eller familjemedlemmarnas yrken, vilket leder till 

antagandet att det privata argumenterandet lättare leder eleverna till associativt skrivande.  

Detta leder mig också tillbaka till resonemangen om privat och skolrelaterat argumenterande från 

bakgrunden. Anledningen till att texterna spårar ur kan vara att eleverna kommer in på privata 

ämnen och helt glömmer vad syftet med uppgiften är. Det hade varit intressant att se hur dessa 

elever hade argumenterat i ett mer skolrelaterat ämne, hade förekomsten av associationer minskat 

hade det varit ett klart tecken på att privat argumenterande innebär ytterligare svårigheter.   

Berättandet används av eleverna dels för att visa sin personliga sida och dels för att knyta sina 

framtidsdrömmar till ett argument om den nödvändiga universitetsutbildningen.      

Kunskaper i argumentation 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det samlade textmaterialet från eleverna visar på ett antal 

kunskaper av olika kvalitéer inom samma kunskapsområde. Vilka är de kunskaper som kan diskuteras 

utifrån en formativ undervisningssituation?  
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En av dessa är kunskapen att disponera en argumenterande text. Eleverna framför med skiftande 

tydlighet sin tes. I materialet finns elever som visar sin tes i slutet, några i inledningen och ytterligare 

några som på ett mindre lyckat sätt har den infogad i huvuddelen.  Några få gör en sammanfattande 

avslutning, som med tydlighet markeras i förhållande till resten av texten. En kunskap som inte visar 

sig i materialet är förmågan att använda de texttypiska formuleringarna. Detta skulle alltså vara en 

lucka som skulle behöva fyllas genom att arbeta med andra texter.    

En annan kunskap som undersöks är förmågan att förhålla sig till den berättande texttypen i 

argumentation. Det har visat sig lättare än vad jag från början trodde att skilja de båda texttyperna åt 

i elevtexterna. De allra flesta har inga problem med kombinationen, men en diskussion skulle kunna 

hjälpa eleverna att förstå dels att berättandet gärna kan användas humoristiskt och dels att allt 

berättande ska ha en poäng i den fortsatta texten. Dessa exempel på berättande, både bra och 

dåliga, skulle kunna användas i undervisningen för att belysa var och hur berättande fungerar eller 

inte fungerar. Eleverna som upplever svårigheter med detta skulle också ha nytta av en skrivstrategi 

med stolpar, för att lättare hålla sig till ämnet.     
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Avslutning 
Det har varit både intressant och en glädje att läsa dessa elevtexter. En anledning till att det har varit 

roligt är att jag samtidigt har fått ta del av deras framtidsdrömmar och förhoppningar på kommande 

yrken. Skrivuppgiften verkar också ha engagerat en stor del av eleverna att tänka framåt på sina 

kommande studieval, vilket är en vinst i sig.  

Avslutningsvis vill jag understryka vikten av kunskap i och om argumentation. Många gånger ser vi 

troligtvis argumentation som det sofistikerade sättet att bråka. Det finns gott om liknelser och 

förklaringar av argumentation som skulle kunna leda tankebanorna åt det hållet. Vi intar positioner 

som vi försvarar och attackerar motståndarens. Den engelska termen argument betyder ju inte bara 

argumentation utan även dispyt!71 Men det är inte hela sanningen. För att vi ska kunna få kunskap 

om argumentation behöver vi också se det som ett sätt att mötas och få förståelse för varandra och 

nå konsensus i olika frågor.   
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Källor (elevtexter) 
 

Texter från årskurs 7 

7-1 (13K) 

7-2 (13M)X (tveksam) 

7-3 (13K) X 

7-4 (13M) X (tveksam) 

7-5 (13M) X 

7-6 (13M)X 

7-7 (13M)X 

7-8 (12M)X 

7-9 (13M)X 

7-10 (13M)X 

7-11 (13M) X 

7-12 (13M) X 

7-13 (13M) X 

7-14 (13M) X 

7-15 (13M) 

7-16 (13M) X 

7-17 (13M) X 

7-18 (13M) 

7-19 (13K) 

7-20 (13K) 

7-21 (13K) 

7-22 (12K) 

7-23 (13K) 

7-24 (13K) 

7-25 (13K) 

7-26 (12M) 

7-27 (13M) 

7-28 (13K) 

7-29 (13K) X 

7-30 (13K) 

7-31 (13M)
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Bilaga 1 - Skrivuppgift 
 

”Om du inte tänker göra något speciellt som att vara läkare eller lärare eller att gräva upp gamla 

dinosaurier, så fattar jag inte vad universitetsstudier ska vara bra för”. Citatet är taget från en text 

skriven av Julie Burchill (publicerad den 10 mars 2011 i The Independent Online). Burchill menar att 

de flesta unga utbildar sig bara för att slippa gå arbetslösa. Hur tänker du om att läsa vidare efter 

gymnasiet; håller du med om Burchill att universitetstudier är meningslösa för de flesta, eller tycker du 

att de har en given och viktig plats i vårt moderna samhälle? Förklara varför du tycker som du gör och, 

om du vill, ge exempel som du eller någon du känner har varit med om. 

Rubrik: Vad är poängen med universitetsstudier?        

 


