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This essay is a qualitative study that examines seven teachers´ views on argumentative texts. 
The aim is to examine how teachers work and discuss argumentative texts, and how they 
work to develop students´ writing. The main question is: What are the teachers experience, 
perception and attitude about working with argumentative text? Furthermore: What specific 
features are important when they mark this type of text? : How do teachers work with 
formative grading in terms of writing this type of text? Research shows that Swedish 
students´ ability to write argumentative texts are inadequate. This study shows that teachers 
work varied and that they have a positive attitude to the subject. But it also shows that they 
focus on different abilities when they mark argumentative texts. Some teachers focus on 
linguistic correctness, while others focus on argumentation, which leads to different marking 
conventions on the same text. It is also noted that the interviewed teachers do not have a 
common language when they talk about argumentation, even though the essence is the same.  
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1. Inledning 
Vårt samhälle är i ständig förändring. Industrin har genomgått en effektivisering där många så 

kallade »enkla« arbeten – det vill säga de som inte kräver akademisk utbildning – har 

försvunnit. Denna omvandling ställer högre krav på invånarna gällande utbildning och hög 

kompetens, så som bland annat goda språkkunskaper. Saknas dessa finns en risk att 

människor stigmatiseras.1 Bland de stigmatiserade grupperna riskerar förtroendet för politiken 

och samhället i stort att urholkas.2 För att undvika detta utanförskap fyller 

språkundervisningen en viktig funktion. Att behärska till exempel argumenterande texter är 

nödvändigt för att kunna ta del av samhällslivet. Dels har denna typ av text stor betydelse vid 

studier på högskola och universitet – studier som krävs i ett modernt samhälle som ställer allt 

högre krav när det gäller kvalifikation och kritiskt tänkande. Dels är denna typ av text 

nödvändig att behärska för att ta del av samhällslivet. Människor behöver kunna argumentera 

för att göra sina röster hörda och påverka samhället. 

 

Samtidigt som denna samhällsförvandling har pågått, har den svenska skolan präglats av ett 

»lär-dig-själv-skrivande« med en betoning på det expressiva i textskapandet. I detta 

undervisningsparadigm har eleverna i mångt och mycket lämnats ensamma i sitt sökande efter 

text- och genrekompetens.3 Det viktigaste har varit att hitta den personliga rösten i elevernas 

skrivande, och den primära källan i denna process har varit elevernas egna livserfarenheter. 

Formen däremot har varit sekundär.4 Detta synsätt på skrivutveckling har fungerat väl när det 

gäller narrativa (berättande) texter, men när det gäller de diskursiva texterna har effekten varit 

den motsatta. Internationella studier har visat att svenska elever saknar kompetens när det 

gäller att skriva diskursivt – exempelvis argumenterande texter. För att ändra denna 

nedåtgående trend har därför Skolverket, i och med den nya läroplanen och de nya 

kursplanerna från 2011, låtit den här typen av texter få en mer framträdande roll.5 

 

                                                
1 Magnusson, Lars, Teorier om imperialism och globalisering, 2002, s. 191-214. 
2 Sernhede, Ove, Alienation is my nation: hiphop och unga mäns utanförskap i Det nya Sverige, 2007, 
passim. 
3 Bergh Nestlog, Ewa, Perspektiv i elevtexter: skriftligt argumenterande i grundskolans mellanår, 2009, s. 
12. 
4 Nyström Höög, Catharina, Mot ökad diskursivitet?: Skrivutveckling speglad i provtexter från årskurs 5 och 
årskurs 9, 2010, s. 12-14. 
5 Skolverket, Kommentarsmaterial till kursplanen i Svenska, 2011 B, s. 8. 



   7 

Studier som har gjorts kring elevers skrivande när det gäller den argumenterande texten visar 

att argumentationen överlag är mycket svag. Eleven har helt enkelt inte fått de verktyg som 

behövs för att hantera detta, något som delvis kan förklaras med »lär-dig-själv-skrivandet«.6  

 

Utifrån ovan sagda finner vi det aktuellt att göra följande undersökning: 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur svensklärare i årskurs sex till nio tänker kring 

arbetet med argumenterande texter, och hur de resonerar när det gäller bedömning för att 

utveckla elevernas skrivande. För att kunna göra detta ställer vi oss följande huvudfråga: 

• Vilka erfarenheter och uppfattningar har svensklärare kring arbetet med 

argumenterande text? 

 

Utöver denna fråga arbetar vi även utifrån två underfrågor: 

• Vilka specifika drag lägger svensklärarna vikt vid när de bedömer denna typ av 

text? 

• På vilket sätt arbetar svensklärarna med formativ bedömning när det gäller 

skrivandet av denna typ av text? 

                                                
6 Nyström Höög, 2010, s. 4-12. 
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2. Bakgrund 
Vår bakgrund inleds med en teoretisk diskussion kring begreppen genrepedagogik, genre, och 

texttyp. Syftet är att redogöra hur genreskolorna Sydneyskolan och Nyretoriken skiljer sig 

ifrån varandra. Sedan följer ett antal definitioner av viktiga begrepp. Efter detta kommer tre 

avsnitt som behandlar argumenterande texter i skolan. Det första avsnittet rör läroplanen och 

kursplanen; det andra tar upp möjligheter och svårigheter med denna sorts text inom 

skolvärlden; det tredje behandlar tidigare forskning kring bedömningen av denna text. 

Bakgrunden avslutas med ett avsnitt om formativ bedömning. 

 
2.1. Genrer, texttyper och genreskolor 
I debatten kring genrepedagogik förekommer framförallt två skolor – Sydneyskolan och 

Nyretoriken.7 Gemensamt för de båda skolorna är målet att eleverna ska lära sig att skriva 

olika texter för skilda sammanhang. Förespråkarna menar att detta arbetssätt främjar 

demokratin och människans självständighet.8 Men trots vissa likheter skiljer sig de båda 

genreskolorna åt. Skillnaden ligger framförallt i definitionen av begreppet genre – något som 

för in oss i en diskussion kring begreppen genre och texttyper.9 

 

Det sistnämnda begreppet, texttyper, definierar både Per Ledin och Catharina Nyström Höög 

som inomspråkliga kriterier för en text.10 Med detta menas språkliga strukturer i texten, till 

exempel grammatik, disposition och den semantiska uppbyggnaden. Ledin delar in 

texttyperna i tre kategorier: narrativ, argumenterande och utredande/förklarande. En text kan 

innehålla flera olika texttyper, men en av dem är den primära.11 Exempelvis är en insändare 

uppbyggd av framförallt en argumenterande texttyp, men i den kan det också finnas narrativa 

och utredande/förklarande partier. Samma sak menar även Elmfeldt och Erixon när de 

diskuterar begreppet texttyper.12 

 

Till skillnad från texttyper har de utomspråkliga kriterierna en avgörande roll när det gäller 

begreppet genre. Både Elmfeldt och Erixon, Ledin och Nyström Höög menar att genrer är en 

                                                
7  Nyström Höög, 2010, s. 12-14. 
8 Elmfeldt, Johan & Erixon, Per–Olof, Skrift i rörelse: om genre och kommunikativ förmåga i skola och 
medielandskap, 2007, s. 152-153. 
9 Holmberg, Per, Genrepedagogik i teori och praktik: Nyretorik och Sydneyskolan i två gymnasielärares 
klassrum, 2008, s. 2.  
10 Ledin, Per, Texter och textslag: en teoretisk diskussion, 1999, s. 18-23; Nyström Höög, 2010, s. 12-14. 
11 Ledin, 1999, s. 18-23. 
12 Elmfeldt & Erixon, 2007, s. 155-156. 
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kontextuell kategorisering av en hel text och inte specifika regler för hur en viss del av texten 

ska se ut.13 Enligt Ledin är olika texter inom samma genre inte formmässigt identiska, utan de 

visar endast upp vissa likheter.14 Deras resonemang bygger delvis på den ryske teoretikern 

Bachtins tankar kring intertextualitet. Med detta menas att en text inte kan ses som en sluten 

skapelse. Texten är snarare ett resultat av tidigare författares texter, vilket Bachtin bland annat 

menar kan utläsas i textens struktur. Utifrån detta kategoriseras texter i olika genrer och 

indelningen utgår från tidigare texterfarenheter och därmed förväntningar på hur en viss text 

bör vara uppbyggd. Enligt nämnda synsätt kan människor placera samma text i olika genrer 

eftersom de befinner sig i skilda sammanhang.15 Överför vi resonemanget på skolans värld 

kan det innebära att lärare har olika föreställningsvärldar kring hur texter ska vara uppbyggda 

och vilka specifika drag som belönas vid bedömningen. Detta innebär i sin tur att de i så fall 

påverkar sina elevers skrivande i skilda riktningar och varje klassrum bör ses som ett eget 

sammanhang. När begreppet genre diskuteras läggs också fokus kring textens funktion och 

syfte – med andra ord: vad skribenten vill uppnå med texten.16 

 

Återgår vi till diskussionen mellan Sydneyskolan och Nyretorikens sätt att definierar genre är 

det just i skillnaden mellan genre och texttyper som olikheterna finns. Inom Nyretoriken 

används, enligt Holmberg, den definition av begreppet som har redogjorts för ovan. Inom 

Sydneyskolan däremot definieras genre på ett sätt som påminner om det som här skrivits 

kring texttyper. Enligt denna skola kan det finnas olika genrer i en och samma text; samma 

genre kan återkomma i olika sociala situationer; och det finns någorlunda fasta regler kring 

hur en genre ska se ut.17 Detta menar vi är en tydlig definition på en texttyp och inte på en 

genre. 

 

Per Holmberg har i en artikel redogjort för hur två lärare arbetar med skrivundervisningen i 

skolan. Båda var omedvetet präglad av de synsätt som råder inom Sydneyskolan och 

Nyretoriken. Hans slutsats är att det är viktigt att arbeta med både textens form (Sydneyskolan 

och texttyper) och textens funktion (Nyretoriken och genre); den ena skolan kan därmed inte 

utesluta den andra.18 

                                                
13 Elmfeldt & Erixon, 2007, s. 155-156; Ledin, 1999, s. 23-24; Nyström Höög, 2010, s. 12-14. 
14 Ledin, Genrebegreppet: en forskningsöversikt, 2001, s. 28. 
15 Ajagán-Lester, Luis, Ledin, Per & Rahm, Henrik. ”Intertextualiteter” i Teoretiska perspektiv på sakprosa, 
red. Englund, Boel & Ledin, Per, 2003, s. 203-235. 
16 Holmberg, 2008, s. 2-3. 
17 Holmberg, 2008, s. 2-3. 
18 Holmberg, 2008, passim. 
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2.2. Begreppsdefinitioner 

Utifrån ovanstående resonemang har vi valt att använda följande definitioner för texttyp, 

genre, argumenterande text samt argumentation: 

• Texttyper är språkliga drag som en text är uppbyggd av. 
• Genre är en klassificering av en hel text som påverkas av människors tidigare 

erfarenheter och den aktuella kontexten. 
• En argumenterande text är en text som till största del är uppbyggd av en 

argumenterande texttyp. Centrala delar i denna texttyp är tes, för- och motargument, 

hållbarhet och relevans. 

• Argumentation består av samma centrala delar som en argumenterande text men 

används som ett vidare begrepp, exempelvis muntlig argumentation. 

 

Med begreppen tes, för- och motargument, hållbarhet och relevans menas följande: 

• Tesen är slutsatsen i en argumentation. 

• Med förargument menas ett påstående som stödjer tesen. Motargument strider mot 

tesen och används för att öka trovärdigheten i texten och förekomma kritik. 

• Hållbarhet är ett mått för kvalitén på argumenten och betecknar sanningsgraden av 

dessa. 

• Med relevans menas en överensstämmelse mellan tes och argument.19 

 

2.3. Argumenterande texter i styrdokumenten 
Olika sorters sakprosa, däribland argumenterande texter, har fått en framskjuten position i Lgr 

11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011). En av anledningarna 

till detta är de internationella studier som visar att svenska elever är ovana vid den sortens 

texter. Skolverket vill därför, med den nya kursplanen, försöka vända denna negativa trend.20 

Redan i det första stycket av läroplanen slås det fast att skolan ”ska förmedla och förankra 

respekt för de /.../ grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på.”21 Under rubriken »Saklighet och allsidighet« skriver Skolverket att skolan ska uppmuntra 

elevernas olika åsikter och arbeta för att de ska få tillfälle att göra egna personliga 

ställningstaganden, något de även nämner när de skriver att skolan ska präglas av ett etiskt 

                                                
19 Cassirer, Peter, Stil, stilistik och stilanalys, 2003, s. 181-182. 
20 Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i svenska, 2011 B, s. 8. 
21 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2011 A, s. 5. 
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perspektiv.22 I arbetet med detta har också de argumenterande texterna en viktig plats. Här får 

eleverna nämligen en möjlighet att göra sin egen röst hörd – då argumentationen i sig är ett 

uttryck för perspektiv, röster och värderingar. För den enskilda eleven är det därför viktigt att 

få lära sig hantera denna typ av texter för att kunna erövra sin plats i det offentliga rummet.23  

 

Även i kursplanen för svenskämnet får lärarna stöd för att arbeta med argumenterande texter i 

skolan, och i den första meningen slås det fast att ”[s]pråk är människans främsta redskap för 

att tänka, kommunicera och lära”.24 Skolverket motiverar detta påstående med olika teorier 

som hävdar att det är språket som hjälper människan att få syn på sina egna tankar och även 

stödjer människan att utveckla dem.25 I syftestexten står det sedan att svenskundervisningen 

ska utformas så att eleverna får forma sina egna tankar i olika slags texter och att 

undervisningen ska öka elevernas självförtroende för att uttrycka sina åsikter i skrift och tal. 

Ett av de långsiktiga ämnesmålen är också att skolan ska lära eleverna att anpassa sitt språk 

beroende på vilken kontext de befinner sig i, vad syftet med texten är och vilken som är 

textens mottagare.26 I Kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (2011) skriver 

Skolverket slutligen att ”[k]unskaper i och om språket skapar en trygghet som kan bidra till 

att eleverna vågar delta i diskussioner och argumentera för sina åsikter.”27 

 

I det centrala innehållet för årskurs ett till tre slår Skolverket fast att eleverna ska lära sig 

”[o]rd och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter”28 – till 

exempel att argumentera. När eleverna sedan blir äldre ska svenskundervisningen även lägga 

mer tyngd på att utveckla förmågan att argumentera; i det centrala innehållet för årskurs fyra 

till sex står det att de ska lära sig ”[s]trategier för att skriva olika typer av texter med 

anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag”.29 Skolverket skriver också att 

eleverna ska lära sig hur argumenterande texter är uppbyggda och vad de har för speciella 

språkliga drag. Samma sak ska de lära sig i årskurs sju till nio, och progressionen blir att 

eleverna även ska kunna kombinera olika texttyper – ”till exempel informerande texter med 

inslag av argumentation.”30 

                                                
22 Skolverket, 2011 A, s. 8-10. 
23 Bergh Nestlog, 2009, s. 8-10. 
24 Skolverket, 2011 A, s. 222. 
25 Skolverket, 2011 B, s. 7. 
26 Skolverket, 2011 A, s. 222. 
27 Skolverket, 2011 B, s. 7. 
28 Skolverket, 2011 A, s. 224 
29 Ibid, s. 225. 
30 Skolverket, 2011 A, s. 226. 
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2.4. Argumenterande texter i skolvärlden 

Vi har tidigare konstaterat att det är viktigt att eleverna lär sig hantera olika texttyper och 

genrer. Som skribenter behöver de denna förmåga för att nå sin målgrupp med texten. Trots 

det sjunker elevernas förmåga att skriva argumenterande texter. En förklaring till detta kan 

vara att elevers skrivande i skolan framförallt är av den narrativa arten, vilket tydligt märks då 

de ombeds producera argumenterande texter. Svårigheterna kan ligga i det faktum att de inte 

tränats i detta från tidig ålder.31 Nyström hänvisar här till de franska forskarna Golder och 

Coirier som menar att det beror på att eleverna inte utvecklar förmågan att skriva denna typ av 

texter förrän senare. Enligt den forskningen har det att göra med att eleverna inte kan urskilja 

argument, och att de inte kan inta någon annan position i skrivandet än sin egen.32 Resultatet 

av undervisningen har blivit att de flesta elever känner en större säkerhet i att skriva narrativa 

texter så som noveller och berättelser.33  

 

I sin avhandling Perspektiv i elevtexter – skriftligt argumenterande i grundskolans mellanår 

(2009) kan dock Eva Bergh Nestlog visa på ett delvis motsatt resultat jämfört med den 

franska undersökningen. Elever har visst förmågan att redan i tidig ålder behärska den 

argumenterande texttypen. Eva Bergh Nestlog menar att en tänkbar förklaring till detta skulle 

kunna vara att eleverna lär sig att hantera genrer utanför skolans väggar. Resultatet visar även 

att elever redan i årskurserna fyra till sex kan använda fler textröster i det de skriver än enbart 

deras egna. Flera av eleverna vet också vad de har för implicit läsare av texten.34 

 

Flera faktorer spelar in vad gäller osäkerhet hos ungdomar att behärska just skrivandet av 

argumenterande texter. Den första faktorn som lyfts fram är att eleverna inte har kunskapen 

om hur texten utformas. Enligt Frœydis Hertzberg saknar argumenterande texter strukturer 

som den narrativa texten har, och då tänker hon på novellens kronologi. Dock nämner hon att 

repetition av vilken funktion en argumenterande text har är av stor vikt för elevernas 

utvecklande av just detta sätt att skriva. Den andra faktorn Hertzberg presenterar är att 

berättelsen kan framföras muntligt av en person. Här sker en träning i hur berättelser 

utformas, och den som berättar står själv för struktur och innehåll. Argumentationer utspelar 

                                                
31 Hertzberg, Frœydis. ”Genreskrivning under senare skolår: att berätta räcker inte” i Det hänger på språket, 
red. Louise Bjar, 2006, s. 298. 
32 Nyström, Catharina, Argumentera!: En presentation av gymnasisters argumenterandet texter i databasen 
ARGUS, 2003, s. 14-15. 
33 Hertzberg, 2006, s. 298. 
34 Bergh Nestlog, 2009, s. 8-40, 111-122. 
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sig oftast i ostrukturerade diskussioner där ingen har ansvar för vart den leder eller hur den 

byggs upp. Diskussion är också beroende av minst två personers deltagande. Berättelser som 

muntligt framförs menar hon således ger träning i hur den skriftligen bör se ut, medan 

diskussioner inte ger denna färdighet. Dock ger strukturerade debatter, och andra forum där 

eleverna ges tydliga instruktioner i vad som ska behandlas, mer träning än lösa diskussioner.35 

 

2.5. Tidigare forskning – två linjer 
I den tidigare forskningen som har genomförts kring argumenterande texter i skolan går det 

uttyda två olika linjer. Den ena linjen, som kallas argumentationsanalys, lägger vikten vid 

stilistiken och språket i texten, medan den andra linjen, som kallas argumentanalys, mer 

fokuserar på själva argumentationen (hur den är uppbyggd och hur bra argumenten är).36 

 

Till argumentationsanalytikerna hör Eva Östlund-Stjärnegårdh. I sin avhandling Godkänd i 

svenska?: Bedömning och analys av gymnasieelevers texter (2002) har hon intervjuat lärare 

med syftet att undersöka vad gränsen mellan en godkänd och icke-godkänd text går, och hon 

tar bland annat upp bedömningen av argumenterande texter. Östlund-Stjärnegårdh konstaterar 

att det lärarna lägger störst vikt vid under betygssättningen är helheten, något som delvis kan 

bero på att hon har bett lärarna att kommentera just detta och inte olika delar. På andra plats 

kommer sedan relevant innehåll och hur väl eleverna har följt instruktionen för uppgiften, och 

efter det kommer röd tråd och meningsbyggnad. Detta gäller den argumenterande texten så 

väl som alla andra. Hon konstaterar vidare att den argumenterande texten inte heller är svårare 

att bedöma än andra texter – svårast är i stället skönlitterära texter, något hon tror kan bero på 

att lärarna har svårt att uttala sig om vad som är god litteratur. Viktigt när det gäller 

bedömningen av just den argumenterande texten är däremot att det finns en tes, samt att det 

finns ett engagemang i texten.37  

 

Även Nyström Höög har, i sin rapport Mot ökad diskursivitet?: Skrivutveckling speglad i 

provtexter från årskurs 5 och årskurs 9 (2010), framför allt gjort en argumentationsanalys. 

Där jämför hon hur elevernas skrivförmåga, när det gäller argumenterande texter, har 

utvecklats från de nationella proven i årskurs fem till de nationella proven i årskurs nio. Hon 

konstaterar att det sker en kraftfull utveckling av skrivförmågan under de här åren. I nian 
                                                

35 Hertzberg, 2006. s. 299-300. 
36 Nyström, 2003, s. 9-15. 
37 Östlund-Stjärnegårdh, Eva, Godkänd i svenska?: Bedömning och analys av gymnasieelevers texter, 2002, 
passim. 



   14 

klarar eleverna av att växla mellan olika texttyper i en och samma text. De skriver även längre 

texter och använder sig av flerordsfraser i en större utsträckning. Mer anmärkningsvärt är 

dock att hennes resultat visar att eleverna i årskurs fem i högre grad är bättre på att skriva täta 

texter. Hennes undersökning visar att de yngre eleverna har en större förmåga att skriva 

sakligt, något hon menar också kan bero på ämnet för texten. Femmorna har också en större 

förmåga att anpassa sina texter till den föreslagna genren. Hon menar att deras texter stämmer 

bättre överens med hennes bild av hur en insändare ska se ut än vad niornas debattinlägg gör. 

En förklaring till detta skulle, enligt henne, kunna vara att eleverna har blivit präglade under 

en längre tid av hur en text ska se ut för att få så högt betyg som möjligt. Detta gör att 

eleverna har svårt att tänka sig någon annan mottagare än läraren och detta påverkar deras 

skrivande. Nyström Höög konstaterar även att både femmorna och niorna har stora brister när 

det gäller argumentationen. Ingen av de texterna hon undersökt är särskilt argumenterande, 

något som kan bero på att eleverna inte har fått lära sig de strategier som behövs.38 

 

Också Ylva Lindberg och Elisabeth Sandblom gör framförallt en argumentationsanalys när de 

undersöker hur högskoleelever skriver argumenterande texter i artikeln Blivande svensklärare 

skriver argumenterande text (2013) – även om det också finns spår av argumentanalys. I sin 

undersökning har de låtit svensklärarstudenter på B- och C-nivå skriva argumenterande texter. 

Dessa data har de sedan analyserat med hjälp av Toulmins argumentationsmodell. I enlighet 

med denna modell har de sedan fokuserat på studenter slutsatser, fakta och data som bygger 

upp slutsatserna, de språkliga broarna mellan slutsats och fakta, samt studenternas förmåga att 

backa upp – det vill säga stödja ett argument: nu vet vi det här och utifrån det kan vi 

konstatera följande. Utifrån nämnda analysmodell kan de bland annat utröna att de 

studenternas som har studerat längre är mer medvetna om var de placerar sin huvudtes. 

Vidare menar de att studenterna måste bli bättre på att skapa de språkliga broarna mellan 

slutsatsen och de fakta som ligger till grund för den. Avslutningsvis konstaterar de även att 

texterna skiljer sig rent längdmässigt, då de studenter som skriver på C-nivå generellt sätt 

skriver längre.39 

 

Exempel på den andra linjen, argumentanalysen, finns i Catharina Nyström rapport 

Argumentera!: En presentation av gymnasisters argumenterande texter i databasen ARGUS 

                                                
38 Nyström Höög, 2010, passim. 
39 Lindberg, Ylva & Sandblom, Elisabeth, Blivande svensklärare skriver argumenterande text, 2013 (in 
print), passim. 
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(2003) där hon analyserar två texter utifrån Uwe Geists analysmodell. Specifikt för denna 

modell är att den lägger tyngdpunkten på just argumentationen i texten snarare än att den 

verkligen liknar en debattartikel eller ett debattinlägg. Nyström ställer sig också fem olika 

frågor till de undersökta texterna: ”Är texten argumenterande? Vad är det för synpunkter som 

konfronteras med varandra i texten? Hur kan man rekonstruera de argumenterande 

sammanhangen i texten? På vilket sätt är argumentationen förankrad i logik och empiri? Med 

vilken styrka presenteras argumentationen och bemöts invändningarna?”40 Genom att 

använda sig av denna analysmodell kan Nyström konstatera att texter har andra kvalitéer än 

vad en första genomläsning gav sken av. Hon menar att det vid en första läsning är lätt att 

tycka en längre och kanske mer neutral text är bättre, men det visade sig snarare vara tvärtom 

när hon ställde tidigare nämnda frågor till den.  Avslutningsvis frågar hon sig hur stor vikt 

lärare egentligen lägger vid just argumentationsstrukturen och hur högt detta värderas jämfört 

med en text som har större språklig korrekthet.41 

 

2.6. Formativ bedömning 
En av våra frågeställningar i den här uppsatsen syftar till att undersöka hur lärarna arbetar 

med formativ bedömning för att föra eleverna framåt i sitt skrivande av argumenterande 

texter. Med formativ bedömning menas att läraren genom sin bedömning hjälper eleven att 

utvecklas i läroprocessen – bland annat genom återkoppling med betoning på hur eleverna ska 

kunna arbeta för att fortsätta sin utveckling. Detta skiljer sig från det som kallas summativ 

bedömning och som utgör ett slutomdöme kring en prestation. Forskning visar att just 

formativ bedömning har positiva effekter på elevernas framtida kunskapsutveckling, men för 

att de positiva resultaten ska nås är det viktigt att läraren tydliggör för eleverna vad målet med 

uppgiften är, och på ett tydligt sätt förklarar för dem var de befinner sig i förhållande till det 

och hur de konkret ska arbeta vidare för att nå det i framtiden.42 Överför vi formativ 

bedömning till ämnet för uppsatsen innebär det att lärarna, för att kunna få ut en god effekt av 

den formativa bedömningen, måste ha ett tydligt mål med vad de vill att eleverna ska uppnå 

med sin argumenterande text – men också att läraren måste ha en klar bild kring hur eleverna 

ska arbeta för att nå målet. 

 

                                                
40 Nyström, 2003, s. 31. 
41 Ibid, s. 31-45. 
42 Lundahl, Christian, Bedömning för lärande, 2011, s. 52-64. 
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Detta synsätt kring bedömning är, enligt Anders Jönsson, starkt inspirerat av den ryske 

pedagogen Lev Vygotskij. Han menar att människor föds in i sociala strukturer som påverkar 

lärandet – som därmed ses som sociokulturellt betingat. Det innebär att människors 

utveckling är beroende av mellanmänskliga relationer och den kulturella kontexten. Vygotskij 

talar även om den proximala utvecklingszonen. Denna zon ska tolkas som skillnaden mellan 

vad eleven kan just nu och vad den skulle kunna lära sig med hjälp av andra, exempelvis en 

lärare. Genom att stötta och utmana eleven kan läraren enligt detta tankesätt öka deras 

förmåga.43 Det här är också vad den formativa bedömningen syftar till. Genom återkoppling 

som visar på hur eleven ska kunna ta nästa steg i sin utvecklingskurva kommer eleven, enligt 

förespråkarna, nå längre i sitt kunskapande. 

 

Ur ett svensklärarperspektiv kan skrivprocessen ses som en del i den formativa bedömningen 

som Lundahl talar om. Lärare som använder sig av skrivprocessen i sin undervisning delar 

upp skrivandet i olika faser då just detta är en aktivitet som kräver mycket mentalt arbete. 

Arbetsmetoden kan ses som en motreaktion till »lär-dig-själv-skrivandet« och utgångspunkten 

är här att eleverna inte kan lära sig skriva texter på egen hand. En av grundbultarna i 

skrivprocessen är att läraren ständigt ger respons under arbetets gång, och enligt Mehlum ger 

nämnda arbetssätt eleverna möjlighet att förbättra bland annat mottagaranpassning och att 

utveckla sitt ämne.44 

 

För att skrivprocessen ska fungera utvecklande för elevernas skrivande är det, enligt Mehlum, 

viktigt att lärarna, när de ger sin respons, är tydliga med vad eleverna gör bra och vad de 

behöver förbättra. Det är också viktigt att läraren förklarar hur de ska gå till väga för att lösa 

problemen.45 Här finns det också klara likheter mellan Mehlums resonemang och de tankar 

Lundahl har kring formativ bedömning. 

 

Lärarens roll i skrivprocessen är, enligt Mehlum, som mest effektiv när eleverna stöter på 

problem i sitt textskapande.46 Hans tanke går att applicera på Vygotskijs teori kring den 

proximala utvecklingszonen. När eleverna får bekymmer kan det ses som ett tecken på att de 

nått den nivå de kan klara av på egen hand. För att komma längre i sin utvecklingsprocess 

måste därför läraren vara närvarande och stötta eleverna vidare. 
                                                

43 Jönsson, Anders, Lärande bedömning, 2011, s. 19-21. 
44 Mehlum, Anders, Skrivundervisning, 1995, s. 121-122. 
45 Mehlum, 1995, s. 125-126. 
46 Mehlum, 1995, s. 122. 
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Under skrivprocessen är det också möjligt att använda sig av kamratrespons. Det kan bland 

annat innebära att två elever läser igenom varandras texter och ger feedback på det skrivna. 

För att underlätta denna feedback kan det, enligt Lundahl, vara en fördel om läraren har gjort 

checklistor där viktiga delar för uppgiften radas upp. Att arbeta med kamratbedömning kan ge 

flera positiva effekter. Dels utvecklar eleverna förmågan att även bedöma sin egen text när de 

ger respons på någon annans. Dels utvecklar de också sitt eget lärande i och med att de får 

förklara för någon annan.47 

                                                
47 Lundahl, 2011, s. 135-144. 
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3. Metod 
Då syftet med uppsatsen är att göra en empirisk forskningsstudie om hur lärare resonerar 

kring och arbetar med argumenterande texter, väljer vi att göra en undersökning med 

kvalitativa intervjuer som verktyg. 

 

Fördelen med ett kvalitativt angreppssätt är att fokus läggs på mötet med människor och att 

det därmed även går att komma närmare deras egentliga tänkande kring det valda ämnet. 

Genom att interagera med intervjupersonerna går det också att upptäcka nyanser i deras 

resonemang.48 Detta är något som för oss kan spela en avgörande roll vid tolkningen av 

intervjusvaren, och som inte hade gått att få tillgång till om vi hade använt oss av kvantitativa 

metoder, exempelvis en enkätundersökning. Dessa består ofta av fasta svarsalternativ, och att 

arbeta på detta sätt hade gjort det svårt för oss att komma åt hur lärare resonerar kring olika 

genreindelningar och arbetssätt. 

 

3.1. Tillvägagångssätt 
Innan det blev aktuellt att genomföra intervjuerna läste vi in oss på litteratur, avhandlingar 

och rapporter som berört ämnet ur olika perspektiv. Materialet har vi dels fått genom 

värdefulla tips från vår handledare och dels genom att söka information i olika databaser. Till 

vår hjälp har vi även haft ett antal sökmotorer exempelvis »Diva«, »Libris« och »Google 

Scholar«. Sökord har då varit »argumenterande text«, »genre«, »texttyper« och »bedömning« 

i olika kombinationer. Vidare har vi studerat referenslistor efter ytterligare källor på jakt efter 

fördjupad kunskap. Utifrån detta har vi sedan utarbetat syfte, frågeställningar och bakgrund. 

 

För att kunna få svar på frågeställningarna konstruerades intervjufrågorna (se bilaga nr. 4) 

utifrån dessa. Eftersom vi inte kunde ta förgivet att lärarna kände till de begrepp som används 

i uppsatsen valde vi att omformulera dem på ett enklare sätt. Tillvägagångssättet innebar 

samtidigt att vi måste tolka lärarnas svar mot de begrepp och teorier som redogörs för i 

bakgrunden. 

 

I undersökningen har vi intervjuat sju olika lärare – Tommy, Ronja, Pelle, Jonathan, Lotta, 

Malin och Lisa. De arbetar i årskurserna sex till nio på fyra olika grundskolor i Jönköpings 

                                                
48 Kvale, Steinar & Brinkman, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2009, s. 17-28. 
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län. Då de intervjuade lärarna har garanterats anonymitet använder vi oss av nämnda 

fingerade namn. De valda namnen har vare sig någon anknytning till person eller kön. Även 

skolorna är garanterade anonymitet och kommer inte att namnges. Anonymiseringen 

motiverar vi med de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har angivit, och som 

tydligt nämner att respondenterna inte får drabbas negativt av undersökningen.49 

 

De sju respondenterna har vi valt ut dels via personliga kontakter och dels har vi frågat andra 

personer ute på de aktuella skolorna om hjälp att hitta lämpliga respondenter. Slutligen har vi 

även sökt på olika skolors hemsidor och skickat mejl till de lärare som angivit att de 

undervisar i svenska. De tillfrågade för undersökningen har samtliga fått ett kort e-brev (se 

bilaga nr. 3) med information kring syftet med uppsatsen. Alla lärare har sedan haft möjlighet 

att ta ställning kring sitt deltagande i undersökningen. Flertalet valde att avstå. Även detta 

tillvägagångssätt motiverar vi med tidigare nämnda etiska förhållningsregler. Med tanke på 

den avsatta tiden för uppsatsen ansåg vi att detta var den bäst lämpade metoden för att 

tillgodose ett rimligt antal respondenter. 

 

Till de sju personer som valde att delta har vi skickat ut intervjufrågorna (se bilaga nr. 4) i 

förväg för att respondenterna ska få möjlighet att förbereda sig. Här erbjöds lärarna samtidigt 

ytterligare en möjlighet att tacka nej till att delta i undersökningen. Vi motiverar även 

tillvägagångssättet med att det effektiviserade intervjuerna, och gav lärarna möjlighet till 

utförligare och mer koncisa svar på frågorna. Vid samma utskick bifogades även två 

elevtexter tillsammans med den instruktion eleverna har skrivit utifrån. Dessa elevtexter 

uppmanade vi lärarna att läsa och sedan lyfta fram vad eleverna gör bra och vad de behöver 

arbeta vidare med. Texterna (se bilaga nr. 1 och 2) som vi använde oss av är skrivna i 

projektet Progression i en genre på MLS-plattformen (Medie-, Litteratur- och Språkdidaktik) 

– en forskningsplattform på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, något 

som även motiverat valet av ämne. De är skrivna av elever på högstadieskolor i 

Jönköpingsregionen som fick instruktionen att argumentera kring sin uppfattning om 

huruvida högre studier är viktigt eller inte. I samband med detta utskick betonade vi även för 

de aktuella lärarna att det inte finns några rätta eller felaktiga svar på frågorna. Detta för att 

respondenterna skulle kunna känna sig tryggare vid intervjutillfället. 

 

                                                
49 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s. 5-16. 
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Samtliga intervjuer genomfördes enskilt med respektive lärare på deras arbetsplatser. 

Intervjutiderna varierade mellan 20 till 45 minuter beroende på person. Innan vi påbörjade 

intervjuerna gav vi lärarna tillfälle att ställa frågor kring vårt syfte och frågade om de 

godkände att vi spelade in samtalet för att kunna transkribera det. Vi garanterade också att 

materialet enbart skulle användas i forskningssyfte i enlighet med Vetenskapsrådet etiska 

föreskrifter.50 Under intervjun använde vi oss av en semistrukturerad intervjuteknik. Denna 

delvis öppna frågemodell gör det möjligt att utforma intervjun efter respondentens tidigare 

svar.51 Under intervjutillfällena var vi två intervjuare, något vi motiverar med att det 

underlättade själva intervjun eftersom vi kunde stödja varandra. Det var också en fördel när vi 

sedan sammanställde materialet, eftersom att vi båda hade varit med under alla 

intervjutillfällen och därmed hade samma tolkningsförutsättningar. Nämnda arbetssätt gjorde 

det också möjligt att föra anteckningar under intervjun, något som gjorde att vi hade möjlighet 

att uppmärksamma även kroppsspråk och annat som kunde vara avgörande när vi sedan 

tolkade intervjusvaren. 

 

Under intervjuerna ställde vi inledningsvis frågor kring vad lärarna i allmänhet lägger vikt vid 

när de bedömer argumenterande text. Sedan fick de också förtydliga detta genom att resonera 

kring de bifogade elevtexterna. Vi valde att arbeta på detta sätt för att kunna se om lärarna 

verkligen resonerade kring texterna på det sätt de ansåg sig göra, eller om de i själva verket 

lade vikt vid helt andra saker. 

 

I analysen av intervjusvaren har vi valt att inleda med att transkribera intervjuerna och 

därefter gå igenom de förda anteckningarna för att skapa en överblick av det aktuella 

materialet. Steg två blev sedan att markera olika svar som på olika sätt är intressanta utifrån 

våra frågeställningar. Det tredje steget blev sedan att, med olika överstryckningspennor, 

markera olika ord och uttryck som kan härledas till våra frågeställningar och vårt 

övergripande syfte. Fördelen med detta är, enligt Jan Trost, dels att det dyker upp idéer och 

tankar under tiden vi markerar orden, och dels att det underlättar letandet efter mönster i 

analysfasen.52 Avslutningsvis ordnade vi de olika orden och uttrycken till meningar, samt att 

bearbetade dessa och teoretiserade kring dem i undersökningsdelen. 

                                                
50 Vetenskapsrådet, s. 5-16. 
51 Patel, Runa & Davidsson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 2011, s. 81-82. 
52 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer,  2010, s. 154. 
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4. Resultat 
De intervjusvar lärarna lämnat har vi valt att dela in i tre olika huvudavsnitt. I samband med 

varje huvudavsnitt följer också en teorianknytning för att underlätta och tydliggöra för 

läsaren. 

 

4.1. Uppfattningen om argumenterande text 

Lärarna vi har intervjuat anser överlag att den argumenterande texten fyller en viktig funktion 

i skolan och i samhällslivet: ”Det handlar ju om hela livet – att våga stå för nånting man 

tycker och att kunna göra det även i text. Att ha det självförtroendet.” Så motiverar till 

exempel Lisa arbetet med argumenterande texter. Hon anser också att den argumenterande 

texten har fått ett uppsving i och med den nya läroplanen och det faktum att skolorna nu även 

ska genomsyras av ett entreprenöriellt lärande. Enligt henne handlar det om att eleverna ska 

våga vara kreativa och driva igenom sina idéer. ”Hur ska man kunna göra det om du inte kan 

argumentera?”, frågar hon sig. 

 

Lisas tankar delar också delvis Pelle. Han anser att argumenterande texter och argumentation 

är viktigt för att eleverna ska kunna bli aktiva samhällsmedborgare som kan förstå, analysera 

och kritiskt granska argumentation. ”Man ska ha tillgång till det här språket för att kunna 

bevaka sina rättigheter som medborgare i en demokrati”, säger han och pekar även på vikten 

av att inte bara konsumera politik utan också kunna säga ifrån när det behövs. Även Lotta 

konstaterar att argumenterande texter är viktiga i skolan: ”I dag är det ju jätteviktigt för 

eleverna, dom måste hela tiden kunna argumentera för vad dom tycker.” Jonathan förklarar i 

sin tur att det är väldigt viktigt att ämnet får en större plats i skolundervisningen, då många 

elever har stora brister när det gäller att argumentera i skrift. Enligt honom arbetar många 

alldeles för lite med det. Malin menar att skolans roll är att lära eleverna att tänka själva. ”Där 

kommer ju reflektion in, och det är ju det vi har i en argumenterande text”, förklarar hon. 

 

4.1.1. Kunskap om argumenterande text 
En övervägande majoritet av lärarna upplever att de fick lära sig inget eller mycket litet om 

argumenterande text under sin lärarutbildning. I stället ägnades mycket tid till 

litteraturstudier. ”Vi läste ju jättemycket böcker”, säger Tommy, och Lisa tycker att de 

ägnades för mycket kraft på grammatik. ”Visst, det är jätteviktigt /.../ men att kunna göra sig 
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förstådd, det är väl ändå viktigare?”, säger Lisa. När de kom ut i yrkeslivet fick de därför söka 

sig kunskap kring hur de skulle arbeta med argumenterande text på egen hand. Vissa har tagit 

erfarna lärarkollegor till hjälp för pedagogiska diskussioner, medan andra har bläddrat i 

läroböcker för att få inspiration. Vid flera av intervjuerna nämner också lärarna att 

argumenterande text aktualiseras för dem i samband med de nationella proven, då ett av 

alternativen på skrivdelen brukar vara att författa en debattartikel eller liknande. ”Då får man 

lite ny input”, säger Ronja. Det finns också de som är politiskt engagerade på sin fritid och på 

så sätt lärt sig argumentationsteknik. Andra säger att de har ett intresse av att följa med i 

samhällsdebatten och i samband med detta stöter på argumentation. 

 

Alla delar dock inte samma erfarenhet. En av de intervjuade lärarna, Jonathan, anser sig ha 

fått lära sig väldigt mycket om argumenterande texter på sin lärarutbildning. Enligt Jonathan 

diskuterade de mycket kring hur skribenterna ska agera för att få fram sina åsikter i texten. 

”Jag hade en lärare som jag tyckte var fantastiskt duktig. Jag tror det har format mycket hur 

jag tänker kring det”, förklarar han. 

 

4.1.2. Ämnesintroduktionen 
Ungefär hälften av de intervjuade lärarna säger att de vanligtvis börjar undervisa kring ämnet 

i årskurs åtta. Detta val motiverar vissa lärare med att det i sjuan är mycket annat som är nytt 

för eleverna, och det läsåret används därför till inskolning. Andra lärare säger att detta beror 

på att de ägnar sig åt läsning och reflektion kring böcker i sjuan. Lärarna upplever också 

eleverna som mer mogna i årskurs åtta, vilket skulle kunna underlätta arbetet. Dessa tankar 

speglas bland annat i följande citat: 

 
Att förstå skillnad mellan åsikter, argument och fakta kräver en viss mognad. (Pelle) 
Kanske är de lite mer mogna då för att tänka till kring argument och bygga upp en balans i sin 
text. (Tommy) 
Man kan ju säkert jobba med det med yngre barn på mellanstadiet, på deras nivå liksom. (Ronja) 
 

Tre av de intervjuade lärarna, Jonathan, Lotta och Lisa, säger däremot att de börjar arbeta med 

dessa texter redan i årskurs sex, och Malin börjar med det i årskurs sju. I alla de fyra fallen 

börjar lärarna arbeta med argumenterande texter direkt när eleverna börjar på högstadiet. 

Både Jonathan och Lotta menar att de börjar enkelt och med sådant som ligger nära elevernas 

värld. Med enkelt nämner de insändare som exempel. Under arbetet går de igenom hur en 

argumenterande text vanligtvis är uppbyggd och betonar vikten av att klargöra vilka 
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ståndpunkter de har. Även Malin börjar med arbetet på ett enkelt sätt bland annat genom 

kortskrivning och läslogg där eleverna får träna sig i reflektion. ”Jag kanske blandar ihop 

reflektion och argumentation lite grann, men jag tycker ändå att det hänger ihop, för det 

handlar ju ändå om att plocka fram sina egna åsikter”, förklarar hon. Jonathan, Lotta och 

Malin menar också att det vore möjligt att börja med argumenterande texter ännu lägre ner i 

åldrarna. ”Jag hoppas att man gör det tidigare, men det är jag inte så säker på att man gör”, 

säger Jonathan. Hans erfarenhet är att eleverna under de tidigare skolåren framförallt har 

skrivit fria berättelser, den argumenterande texten blir därmed något helt nytt för dem. Denna 

erfarenhet delar också Malin som upplever att eleverna, under låg- och mellanstadiet, har 

blivit servade av lärarna. ”Sen kommer de till sjuan och får en chock därför att de måste tänka 

själva”, säger hon. På samma sätt diskuterar även Lisa som tycker eleverna ska börja skriva 

argumenterande så fort de har lärt sig att skriva. Hennes erfarenhet säger dock att så inte är 

fallet – något som visade sig på det nationella provet i årskurs sex: 
 

Då var det argumenterande text som en av skrivuppgifterna. /.../ Jag är inte säker på att det första 
gången (eleverna skrev en sådan text), men dom var ganska osäkra på det upplevde jag. 
 

Det nationella provet i årskurs sex påverkade också Lisas arbetssätt då hon ännu tidigare har 

börjat arbeta med att elever ska kunna känna igen olika genrer. ”Det är nog så att Skolverket 

tycker att det är viktigt att eleverna kan skilja ut dom texterna då”, resonerar hon. 

 

4.1.3. Att lära ut argumentation 
Alla de intervjuade lärarna upplever argumenterande texter som ett tacksamt ämne att arbeta 

med, framförallt därför att responsen från eleverna brukar vara god. ”Alla har ju någonting 

som de tycker någonting om”, konstaterar Tommy. Samma banor är Jonathan inne på när han 

förklarar att ”i grund och botten tycker alla elever om att få tycka något om saker och ting”. 

Malin upplever i sin tur elevresponsen som god då många har tröttnat på att skriva till 

exempel sagor. ”Det är ju inte många i nian som vill sitta och hitta på sagor”, säger hon. 

 

Flera av lärarna vi talat med brukar inleda arbetet kring argumenterande texter muntligt. Detta 

blir, enligt Ronja, en lekfull ingång: 

 
Dom fick börja med att välja vilket ämne dom skulle samla argument kring och redogöra det i 
klassrummet inför dom andra. Det kunde ju handla om rökning eller cykelhjälm... eller lite vad 
som helst. /.../ Sen hade vi en debattävling. Det blev som en tävlingsform där två grupper skulle 
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förbereda både för- och motargument och de visste inte vilken ståndpunkt de skulle ha sen på 
tävlingen. 
 

Just debattävlingar är också något som flera av de intervjuade tar upp som ett lyckat sätt att få 

eleverna att börja se både för- och motargument, då de inte vet vilken ståndpunkt de ska 

förespråka i tävlingsmomentet. Några av lärarna trycker också på just den muntliga delen när 

det gäller arbetet kring argumentation. Pelle menar att skolan i stort handlar om skriftliga 

prestationer, något som missgynnar vissa elevgrupper. Han anser att en kombination av 

muntliga och skriftliga moment levandegör till exempel en debattartikel och säger: ”För mig 

är det argumentation och det finns muntlig och det finns skriftlig. För mig är det självklart att 

arbeta med det sammantaget som en helhet.” Lisa håller också med om att arbetet med 

argumenterande texter kan gynna en annan grupp av elever. Enligt henne är det inte ovanligt 

att de elever som i vanliga fall har svårt att uttrycka sig i skrift är de som har de bästa 

argumenten. Ronja menar att hon på senare tid har insett att en text inte alltid behöver vara 

nedskriven, utan de muntliga delarna har en lika stor del. Jonathan däremot har dock gått 

motsatt väg – från mycket muntlig argumentation till mer skriftlig. Anledningen till detta är 

att han upplever många av hans elever som redan väldigt duktiga på att argumentera muntligt. 

Däremot låser det sig när de ska skriva om det, något som Jonathan förklarar så här: 

 
Om dom sitter och pratar med någon så kan dom få frågor, följdfrågor och så, och då har vi 
försökt att få dom att förstå att när dom sitter och argumenterar i skrift så måste du ställa dom 
frågorna till dig själv på något sätt. 

 

Lisa däremot, brukar dela upp arbetet med argumentation i olika delar under hela högstadiet. I 

hennes planering blir den muntliga argumentationen en egen del som oftast återkommer i 

årskurs nio. I samband med valåren brukar hon också aktualisera detta ytterligare och arbetar 

mer intensivt med både skriftlig och muntlig argumentation. 

 

Men även om många lärare anser att det muntliga har en stor betydelse arbetar de ändå med 

argumentation skriftligt, gärna i anknytning till det muntliga arbetet. Ronja och Jonathan 

berättar att de har arbetat med insändare som de sedan har skickat in till en dagstidning i 

närområdet. Ett antal av elevernas insändare blev också publicerade. ”Det är ju ganska roligt 

att visa upp det sen när dom ser sin egen text i tryck”, berättar Ronja. Tommy i sin tur nämner 

att han arbetar med tidningar som ingång till arbetet kring argumenterande texter, och han 

kopplar ihop det med olika sorters artiklar, till exempel just insändare. Två andra lärare, 

Malin och Lisa, brukar låta eleverna öva mycket på att känna igen olika genrer, bland annat i 
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samband med nationella provet i svenska. Detta arbete anser Lisa har blivit viktigare på 

senare tid. Anledningen är bland annat att eleverna på det nationella provet i årskurs sex ska 

kunna identifiera olika genrer så som krönikor, insändare och kåseri – något som ingen av 

eleverna på hennes skola klarade av. 

 

4.1.4. Svårigheter 
De svårigheter som lärarna nämner kring arbetet skiljer sig mycket åt från lärare till lärare. 

Enligt Malin är den främsta svårigheten att få eleverna att lyfta sin argumentation från sin 

egen värld till en allmänmänsklig nivå och ett samhällsperspektiv. ”Dom har sin lilla värld 

och det är ganska svårt att se vad som finns utanför”, konstaterar hon. Denna svårighet 

innebär också, enligt Malin, att eleverna har problem att hitta motargument, eftersom de har 

svårt att se en annan ståndpunkt än just sin egen. Just detta problem talar även Tommy och 

Lisa delvis om under intervjun. Den sistnämnda menar att eleverna framförallt har svårt med 

just motargument. ”De har svårare att se sin egen roll i det som inte är bra”, förklarar hon. 

Däremot upplever inte Lisa att eleverna har några bekymmer att argumentera för varför de 

tycker en viss sak. 

 

Andra svårigheter som nämns under intervjuerna, är att få eleverna engagerade till den grad 

att de lyckas skapa en sammanhållen text, där budskapet framgår på ett tydligt sätt, något som 

bland annat Ronja påpekar. Pelle däremot anser att problemen dels brukar vara att eleverna 

tycker sig vara färdiga med sin text och inte kan utveckla sina argument vidare, men också att 

de har svårt att anpassa texten till en tilltänkt mottagare. Strukturen är också viktig i 

argumenterande texter anser flera av de intervjuade. Bland annat pekar Pelle på vikten av en 

klar struktur, och menar att det i annat fall missgynnar de elever som inte kan strukturera upp 

sitt skrivande.  

 

Fler exempel på språkliga problem som kan uppkomma under arbetet är, enligt Lotta och 

Tommy, att elever som har problem att uttrycka sig i skrift har svårt att formulera en levande 

text. Detta är dock något som är ett lika stort problem inom andra texttyper. Samma sak gäller 

det faktum att vissa elever har bekymmer att komma igång med skrivandet. Jonathan säger att 

många har problem att inleda sin skrivprocess. Flera elever har, enligt honom, också 

svårigheter i avvägningen mellan innehåll och språk. Antingen fokuserar eleven för mycket 

på innehållet eller för mycket på sitt språk. Malin är också av den åsikten att ”svaga” elever 
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inte självmant väljer argumenterande texter på det nationella provet. Enligt henne beror det på 

att de ofta har bekymmer med att få igång en argumentation, och hon menar att argumentation 

upplevs som abstrakt för eleverna. I stället väljer dessa elever att skriva texter som de har 

tränat mer på, exempelvis narrativa. Allmänna skolsvårigheter som påverkar även detta arbete 

är, enligt Pelle, att läsförståelsen bland eleverna har sjunkit generellt och att de presterar 

mycket mindre: ”Det drabbar väl det här precis som allt annat. /.../ De har svårt med allting, 

behöver träna på precis allting. Tyvärr. /.../ Det är ett samhällsproblem!” 

 

4.1.5. Argumenterande texter kontra narrativa 
Även när det gäller skillnader och likheter i arbetet med argumenterande texter och narrativa, 

så som noveller, finns det skillnader i lärarnas resonemang. Tommy menar att det inte är 

någon egentlig skillnad i arbetssättet. Även Ronja har svårt att peka på några direkta 

skillnader när det gäller undervisningen. Hon tycker att det är viktigt att visa exempel – både 

när det gäller argumenterande texter och narrativa texter. ”Vi läser noveller innan och tittar på 

hur en novell är upplagd och så får dom skriva en egen – på det sättet är det ju inte så stor 

skillnad”, menar hon.  

 

Pelle, Jonathan, Lotta, Malin och Lisa menar däremot att arbetssättet skiljer sig åt. Pelle anser 

att när det gäller narrativa texter kan skribenten vara ”mystisk” i sitt skrivande – detta 

fungerar dock inte när det gäller argumenterande texter. Där måste eleverna vara oerhört 

tydliga. Detta gynnar, enligt Pelle, olika typer av elever. Vissa uppskattar de mer konstnärliga 

dragen i en narrativ text, medan andra kommer mer till sin rätt när det gäller de strukturerade, 

”fyrkantiga” och faktamässiga texterna. Även Jonathan talar om strukturen när det gäller 

arbetet med argumenterande text. Han utgår ofta från en mall där det framgår hur eleverna ska 

arbeta. I detta arbete läggs också mer fokus på mottagaranpassning. Jonathan förklarar att han 

hela tiden måste påminna eleverna om vem de skriver till och vem det är som ska förstå 

texten. Eleverna måste därför vara tydliga med vad de vill ha sagt. Han menar också att 

arbetet med detta kräver en större insats av läraren. ”Man måste hela tiden ifrågasätta vad som 

sker, vara med och titta på texterna som dom skriver. Dom har ganska mycket frågor också 

skulle jag vilja säga”, förklarar Jonathan.  

 

Lotta upplever, liksom Jonathan, att eleverna ställer mer frågor när det gäller argumenterande 

texter, och för henne ser också förarbetet annorlunda ut. När det gäller argumenterande texter 
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ägnar hon som lärare mycket tid åt att förklara hur eleverna ska argumentera och hur de visar 

sin åsikt. Kring arbetet med noveller däremot, så läggs mer vikt vid själva skrivandet, och hur 

de målar upp en berättelse med en bra början, mitt och avslutning. Malin i sin tur menar att 

arbetet skiljer sig åt i den mån att det är viktigt att lärarna ger eleverna en bakgrund till det de 

ska argumentera kring. Enligt henne går det inte att be eleverna skriva en text om 

universitetsutbildning utan att först klargöra för alla elever vad detta är. Enligt Lisa däremot 

finns den stora skillnaden i vilket språk eleverna använder i texten. Hon menar att det i en 

argumenterande text, som till exempel en insändare, går att använda ett mer talspråkligt 

uttryckssätt. ”[I] en novell eller berättande text, där ska du väva in budskap och helst skriva 

berättande och inte bara en massa dialoger”, säger hon. Svårast att skriva, enligt henne, är 

därför krönikor som hon tycker ska innehålla både berättande och argumenterande texttyper: 

 

Jag tänker att krönikor är det svåraste språkligt, för den ska ju vara både ock – både 
ställningstagande, men också helst lite klurig och roande att läsa. Jag ser en stegring upp till 
krönikan, att den är bland de svåraste argumenterande texter man kan skriva. 
 

Lisa talar också om att det går argumentera i exempelvis sagor i fall skribenten vill framföra 

samhällskritik. I detta fall ligger dock argumentationen mer dold i texten. Att det går att 

kombinera olika texttyper på detta sätta är Lisa den enda av de intervjuade som diskuterar. 

 

4.1.6. Teorianknytning 
Vi har tidigare i uppsatsen pekat på olika formuleringar i styrdokumenten som motiverar 

arbetet med argumenterande text och hur detta lyfts fram i och med den nya läroplanen, Lgr 

2011. Bland annat konstaterade vi att Skolverket betonar hur viktigt det är att eleverna får 

göra egna ställningstaganden. Utifrån våra intervjusvar verkar det som att styrdokumenten har 

blivit implementerade på de undersökta skolorna. Alla vi talat med arbetar med 

argumenterande texter, fast på olika sätt. Ett sätt för eleverna att få sina egna åsikter 

framförda är att lärarna låter dem välja ett eget ämne att argumentera för – något som flera av 

lärarna gör. I kursplanen för svenskämnet betonas också vikten av att kunna anpassa språk 

efter mottagare och sammanhang. Detta är också något som lärarna nämner flertalet gånger 

under intervjuerna. Lika implementerat verkar dock inte det faktum att eleverna i årskurs nio 

ska kunna blanda olika texttyper i en och samma text (något som även Ledin, Nyström Höög 

och Elmfeldt och Erixon redogör för) vara. Av de sju lärare vi talat med är det bara Lisa som 

nämner detta i samband med att hon förklarar varför hon tycker krönikor är svårare att skriva 

än till exempel en insändare, och att en saga kan vara argumenterande och samhällskritisk. 
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Två av de lärarna vi har intervjuat, Malin och Lisa, berättar att de brukar undervisa eleverna i 

att lära sig känna igen olika genrer – till exempel insändare och krönikor. När de talar om 

genrer på detta sätt använder de sig av Nyretorikens definition eftersom de lägger fokus på 

utomspråkliga kriterier. I ett sådant sammanhang blir funktionen och syftet med texten det 

viktigaste. En sådan undervisning kan också knytas till Bachtins tankar kring intertextualitet. 

Genom att läsa tidigare texter skapas en inre bild hos eleverna som de sedan kommer att bära 

med sig när de själva skriver. Till samma teori går det också att koppla de lärare som 

använder sig av tidningsartiklar som ingång till ett arbetsområde. 

 

Enlig Hertzberg skriver eleverna framförallt narrativa texter under de tidigare skolåren och 

många lärare börjar arbeta med argumenterande texter först högre upp i åldrarna. Nyström 

menar att detta beror på att många anser eleverna som tillräckligt mogna först senare i livet. 

Däremot menar Bergh Nestlog att det går utmärkt att arbeta med argumenterande texter 

tidigare. Utifrån de svar vi har fått av lärarna kan vi konstatera att Hertzberg och Nyströms 

resonemang till viss del överensstämmer med vad en del av våra respondenter har svarat. Tre 

av sju lärare börjar arbeta med detta i åttan, något de delvis motiverar med framförallt 

elevernas mognadsgrad. De fyra övriga började däremot arbeta med argumentation redan det 

första året de hade eleverna – i tre av fallen i årskurs sex och ett av fallen i årskurs sju. En av 

lärarna, Jonathan, uttryckte också en förhoppning om att lärarna redan under ”mellanstadiet” 

arbetade med detta, men menade att hans erfarenhet sade annorlunda. Samma åsikt uttryckte 

även Malin och Lisa. Enligt dem skrev eleverna framförallt fria berättelser under de tidiga 

skolåren, vilket med andra ord stödjer Hertzbergs påstående. 

 

Hertzberg konstaterade också att argumenterande texter skulle vara svårare att skriva då dessa 

saknar strukturer som narrativa texter har, och syftar då i huvudsak på kronologin. Många av 

lärarnas svar går också att tolka som att de menar att det krävs en större progression för att 

kunna skriva just argumenterande texter. Att de argumenterande texterna skulle sakna struktur 

håller dock inte alla med om. Flera av dem menar i stället att det finns tydligare strukturer och 

mallar för hur en argumenterande text ska se ut än vad det gör för en novell. Pelle menar till 

exempel att argumenterande texter gynnar de eleverna som vill ha tydlig struktur kring hur de 

ska skriva och missgynnar de som vill sväva ut i ett mer konstnärligt och fritt skapande. Även 

Jonathan pekar på detta och talar om att det är lättare att arbeta utifrån mallar med den 

argumenterande texten. Hertzberg menar också att en annan anledning till att den narrativa 
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texten skulle vara enklare är att de har fått den repeterad för sig i samband med muntliga 

berättelser. En muntlig diskussion, däremot, resulterar i allmänhet inte i samma träning, vilket 

beror på att den oftast är ostrukturerad och beroende av två personers samspel. Detta bekräftar 

Jonathan som menar att eleverna ofta inte kan utveckla sin argumentation utan följdfrågor och 

motfrågor– vilket missgynnar dem när de ska argumentera skriftligt. Eleverna klarar inte av 

att själva utveckla sina argument om de inte bemöts med kritik. 

 

Nyström refererade i sitt arbete till de franska forskarna Golder och Coirier som hävdade att 

yngre elever oftast har svårt att argumentera för en annan åsikt än sin egen. Samma sak 

hävdar Malin som vi intervjuat. Hon säger att eleverna har svårt att lyfta argumenten från sin 

personliga värld till en mer övergripande nivå. Enligt henne påverkar detta också elevernas 

förmåga att formulera motargument. Att elever har svårt att formulera motargument menar 

även Lisa. 

 

Jönsson pekar på vikten av autentisk undervisning för att göra uppgifterna meningsfulla för 

eleverna. Exempel på autentisk undervisning i detta fall är dels att eleverna får välja ämne 

själva – något som flera av lärarna lyfter upp. Ett annat exempel är att två av lärarna väljer att 

skicka in elevernas insändare till lokalpressen. 

 

4.2. Synen på bedömning 

Centrala begrepp när lärarna talar om argumenterande texter är åsikt, argument, budskap, 

tydlighet och tes. Dessa förekommer i mer eller mindre grad i alla intervjuer. Framförallt 

läggs vikt vid att argumenten och åsikterna framgår tydligt. Däremot skiljer det sig mycket åt 

när det kommer till att resonera kring autentiska elevtexter – då framgår det att olika lärare 

har skilda bilder av vad som är ett bra eller dåligt argument. När lärarna diskuterar kring 

texternas kvalitéer framgår också att flera fokuserar mycket på språkliga delar. 

 

4.2.1. Likheter och olikheter i värdering och bedömning 
Lisa tycker att den språkliga bedömningen skiljer sig åt när det gäller en argumenterande text 

och en berättande dito. I den förstnämnda menar hon att det är mer accepterat att skriva mer 

talspråkligt. Novellen däremot kräver att skribenten målar mer med sitt språk. Just denna 

språkliga skillnad gör också att Lisa upplever det som enklare att bedöma en argumenterande 
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text. Vid bedömningen menar Lisa att hon lägger lika stor vikt vid det språkliga som 

argumentationen. När det gäller det sistnämnda är det, enligt henne, viktigt att eleverna har 

tagit ställning för eller emot någonting och argumenterat kring detta. Hon tycker också det är 

viktigt att eleven i slutet av texten också ger ett förslag på hur tankarna ska omsättas till 

praktik. 

 

Enligt Malin är det svårare att bedöma en argumenterande text än till exempel en novell som 

eleverna skrivit. Hon talar om vikten av att vara på hugget vid genomläsningen av de här 

texterna. ”När jag läser igenom den här texten så måste jag verkligen liksom försöka titta på, 

vad har den här eleven för argument och finns det verkligen några argument?”, förklarar hon. 

När Malin bedömer argumenterande texter fokuserar hon delvis på hur väl eleverna lyfter 

argumentationen från sin egen värld till en allmänmänsklig nivå. Vid bedömningen läggs 

också vikt vid ifall eleverna har ett motargument eller inte. Däremot talar hon inte om språket 

när argumenterande texter diskuteras. 

 

För Jonathan har det skett en förändring när det gäller hur texter bedöms i allmänhet. Som 

nyutbildad lärare lades stor vikt vid den språkliga delen. Jonathan säger att han hade ”en 

känsla av att man inte kan bedöma en text speciellt högt om inte språket är perfekt”. Efter ett 

antal år inom läraryrket förändrades dock detta synsätt till att en text kan ha ett djup trots 

språkliga brister – dessa brister går, enligt honom, alltid att rätta till i efterhand. Jonathan 

anser sig också ha högre krav på eleverna när han bedömer dessa texter eftersom det syns 

tydligt om eleverna inte ”prickat det rätt”. Enligt honom är det också svårt att väga upp en 

bristande argumentation med ett bra språk. Betydelsefullt är även att eleverna ”har prickat en 

genre ganska bra” och att de har tänkt på mottagaranpassningen. När det gäller just 

argumenterande texter är det också viktigt med genomtänkta argument och att texten har ett 

klart syfte. Jonathan är även en av få lärare som nämner tes i samband med den 

argumenterande texten. 

 

När Lotta bedömer en argumenterande text anser hon att språket spelar stor roll. Dels ska 

eleverna använda sig av ett varierat och nyanserat språk. Dels ska de mottagaranpassa texten i 

en hög grad. ”Är det till en kompis, ja men då ser jag ju att språket får lov att vara på ett visst 

sätt. Ska det vara till en myndighet då kräver jag ju någonting helt annat av språket”, förklarar 

hon. Även tydligheten är viktig, och Lotta menar att det är angeläget att eleverna håller sig till 

ämnet och inte ”flummar runt för mycket”. När det gäller just argumenterande texter är det 
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också betydelsefullt att elevernas åsikter framgår klart och tydligt. När Lotta ombeds att 

konkretisera vad som enligt henne kännetecknar en argumenterande text nämns också 

åsikter. Hon menar att detta är en text där eleverna får tala om vad de tycker om något och 

göra det tydligt för någon annan. 

 

För Pelle är det i alla texter den kommunikativa förmågan som är viktigast vid bedömningen 

– det vill säga att texten är begriplig och att det framgår för läsaren vad skribenten vill med 

sin text. När det gäller argumenterande texter bedömer han argumentation och hur väl det 

framgår vad eleven tycker. Pelle lägger också vikt vid hur eleverna för ett källkritiskt 

resonemang i texten och att deras argumentation stöds av fakta: ”Texten måste präglas av en 

önskan att övertyga läsaren om författarens åsikt.” 

 

”Att det är klart och tydligt” är viktigt för Ronja när argumenterande texter bedöms. Enligt 

henne måste budskapet i texten framgå på ett tydligt sätt, och detta har en överordnad roll i 

bedömningen av texten, medan det språkliga har en underordnad. Hon talar också mycket om 

mottagaranpassning – språket eleverna använder sig av måste vara anpassat efter en tilltänkt 

mottagare. Ronja hänvisar här även till det nationella provet i svenska, där just 

mottagaranpassningen har varit ett av kriterierna. Tillsammans med Jonathan nämner hon 

också ordet tes när hon talar om argumenterande texter. 

 

Tommy delar alltid upp bedömningen av texter i två olika delar – en språklig och en 

innehållsmässig. Detta gäller så klart också den argumenterande texten. När det gäller den 

innehållsmässiga delen av dessa texter talar han om objektivitet – det vill säga att eleverna 

kan se både för- och motargument. Han menar att en argumenterande text ställer krav på att 

eleverna ska kunna ta olika roller där de gör olika ställningstagande. En annan viktig del när 

det gäller innehållet är, enligt honom, att texten är saklig och bygger på korrekt fakta. När det 

gäller den språkliga delen är den röda tråden betydelsefull och att eleverna kan knyta ihop 

texten i slutet. Vikt läggs också vid en bra inledning. 

 

4.2.2. Resonemang kring Elevtext 1 
Lärarnas åsikter kring texterna går isär när det gäller Elevtext 1. Den texten delar lärarna i två 

läger – ett som tycker den är bra, och ett som tycker att den har tydliga brister. Avgörande för 
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vilken sida lärarna ställer sig på är hur stor del de lägger vid de språkliga faktorerna jämfört 

med själva argumentationen. 

 

Till dem som tycker att Elevtext 1 är bra hör Lotta som tycker att texten är utvecklad, saklig 

och består av många bra tankar. Hon säger att hon får ”en känsla av att det är en klok person 

som har skrivit detta”. Lotta säger även att hon tycker om texten och har svårt att 

överhuvudtaget sätta fingret på något som skulle behöva förbättras: 

 
Det har jag faktiskt svårt att säga.... och det är ju alltid så med dom eleverna som är duktiga, att 
man alltid måste komma på nått mer. Då brukar det bli det här med ”ja du kan skriva ett ÄN mer 
varierat, ett ÄN mer flytande språk”. 
 

Även Tommy tycker att texten överlag är bra. Enligt honom har eleven en tydlig åsikt från 

början som den sedan knyter ihop genom texten. ”Det blir tydligt vad hon tänker”, säger han. 

Tommy menar vidare att det är tydligt vad eleven vill argumentera för och att det är en bra 

disposition på texten. Texten beskrivs också som språkligt acceptabel även om eleven 

”kanske kan finlira lite på nyanser och lite språkliga grejer”. Det största problemet med texten 

enligt honom är avslutningen; han förstår inte om eleven är klar med texten eftersom den 

upplevs oavslutad. 

 

Jonathan och Malin, däremot, är mer ambivalenta i sitt ställningstagande till texten. Den 

förstnämnda anser att språket är passande till uppgiften, och han gillar ordvalen, dispositionen 

och det faktum att eleven ställer retoriska frågor. Däremot tycker han samtidigt att 

argumenten i texten måste utvecklas mycket mer – något varken Lotta eller Tommy nämnt. 

Jonathan anser att eleven måste bli tydligare när det gäller argumentationen. 

Sammanfattningsvis konstaterar han att ”språkligt är det ju positivt att den är enkel, men 

innehållsmässigt är den lite väl enkel kan jag tänka”. Samma resonemang delar Malin. Hon 

menar att språket är bra i texten och att innehållet är relativt tydligt, även om både 

inledningen och avslutningen kunde ha formulerats bättre. ”Du ska ju inte behöva läsa 

instruktionerna för att förstå texten”, säger hon och anser också att eleven har missat en del av 

instruktionen – framförallt det som berör universitetsutbildningens roll i det moderna 

samhället. Malin anser även att argumentationen behöver förbättras och framförallt lyftas från 

elevens värld. 
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Lisa, Ronja och Pelle är samtliga mer negativt inställda till Elevtext 1. De menar att 

argumentationen i denna text har stora brister, och Lisa menar till och med att det går 

ifrågasätta om det är någon argumenterande text. ”Det är ju bara en beskrivning av vad hon 

vill. /.../ Det är ju inget övertygande liksom. Eleven försöker inte övertyga någon att tycka 

som hon... eller han.” Senare under intervjun säger hon att eleven ”inte har förstått vad 

argumenterande text är”. Det som är positivt i texten enligt Lisa är att eleven har en bra 

inledning och är duktig på att skriva korrekt. Ronja säger att ”det är ju väldigt oklart /.../ vad 

personen menar som har skrivit det”. Hon tycker också att texten har en konstig inledning 

eftersom att den inte sätter in läsaren i sammanhanget och att elevens tes är väl knapphändig – 

även om den framgår. Texten har, enligt henne, heller inte någon bra avslutning. Hon tycker 

dock att det är positivt att eleven har försökt sig på att använda motargument i texten, men att 

argumentationen överlag måste bli bättre. Pelle, i sin tur, menar att inledningen i Elevtext 1 är 

väldigt pratig och att det tar lång tid innan texten börjar beröra ämnet. ”Det är liksom i tredje 

stycket det kommer in på någon slags... så börjar det handla om rätt sak /.../ och därifrån till 

att göra någon argumentation om rätt sak vet jag inte riktigt vad det blir...”, konstaterar han. 

Pelle kritiserar också de argument som kommer fram i texten, och han anser att eleven hade 

behövt någon form av struktur innan skrivandet påbörjades. Däremot tvivlar han inte på att 

eleven har potential, och han tycker det är positivt att eleven utgick från egna erfarenheter. 

 

4.2.3. Resonemang kring Elevtext 2 
Om lärarnas åsikter gick isär när det gäller den första elevtexten, är det mer eniga i sitt 

tyckande kring Elevtext 2. Samtliga är överens om att den håller en lägre nivå än den första 

texten – både när det gäller språklighet och disposition, men också när det gäller 

argumentationen. 

 

Till skillnad från den första texten har inte Lotta några problem att hitta förbättringspunkter i 

Elevtext 2. Hon menar att texten är ”platt”, ”flummig” och ”allmänt babblig”. Hon menar att 

eleven har fått en text att skriva, och sedan gör den det utan att tänka efter. ”Usch, nu klankar 

jag ner jättemycket på den, men jag tycker inte att den var så bra”, konstaterar hon. Rent 

konkret pekar hon också på att texten saknar styckeindelning och att den är ostrukturerad. Just 

styckeindelningen och avsaknad av struktur är också något som de andra lärarna nämner. 
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Jonathan menar att det är svårt att hitta en röd tråd i texten och att den känns talspråklig i 

vissa delar – något han anser stör innehållet. Samtidigt konstaterar han att det inte finns 

särskilt många rena språkfel i texten och att den därför kan vara en bra grund för eleven att 

arbeta vidare med. Han menar också att det finns problem i argumentationen, då det är svårt 

att utröna vad personen i fråga tycker och tänker. Här säger han dock emot sig själv, då han 

senare i intervjun tycker att det finns tankar och argument som kommer fram i texten. 

 

De talspråkliga dragen nämner också Malin när hon talar om Elevtext 2, och hon upplever den 

som delvis ”rörig” och ”pladdrig”. Däremot tycker hon inte att texten är dålig, och hon anser 

att eleven inleder bra och har ett relativt väl fungerande språk, om hon bortser från det 

talspråkliga. Hon tror också att det talspråkliga problemet hade kunnat arbetas bort i fall 

instruktionen till uppgiften på ett tydligare sett talat om vem den tilltänkta läsaren är. I likhet 

med Elevtext 1 anser hon att argumentationen kan förbättras, och även denna gång talar hon 

om att lyfta texten till en högre nivå. 

 

När Ronja ska kommentera Elevtext 2 konstaterar hon att eleven har svårt att få fram sina 

argument. ”Den här texten är ju inte så väldigt argumenterande tycker inte jag, utan det är mer 

en berättande text om hur den här känner inför att själv studera på universitetet någon gång”, 

säger hon. Utöver den bristande argumentationen anser Ronja också att eleven behöver 

förbättra sin inledning och avslutning som enligt henne inte är särskilt bra. Samma tankar 

delar även Lisa som menar att texten är rörig. I likhet med Elevtext 1 är hon skeptisk om 

texten överhuvudtaget kan kallas argumenterande. ”Hon säger själv inte vad hon står för. Hon 

berättar ju bara vad någon annan står för”, säger Lisa. Enligt henne har också texten många 

språkliga brister, däribland styckeindelningen. Däremot anser hon att texten är ett bra skelett 

att arbeta vidare med. 

 

Enligt Pelle är det en viss mognadsskillnad mellan eleverna som har skrivit de båda 

elevtexterna. Detta bidrar därför till att Elevtext 2 blir sämre, och han kallar den ”platt”, 

”sval”, ”otydlig”, ”lång och pratig”. Eleven i fråga har också svårt att komma till saken och 

visar upp brister när det gäller argumentationen. ”Det enda argument eleven utvecklar lite mer 

är det om kompisar”, konstaterar Pelle. 

 

Till skillnad från de andra lärarna vi har intervjuat anser Tommy att Elevtext 2 har många bra 

argument då eleven skriver om sina åsikter och tankar. Dock kan argumentationen förbättras 
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ytterligare – framförallt med fler motargument. I ett senare skede av intervju säger han dock 

att det inte finns några tydliga argument i denna text. ”Det är rörigt”, konstaterar han. Tommy 

beskriver vidare texten som en monolog som är i behov av en tydlig början och slut. Han 

menar dock att den är språkligt acceptabel, och pekar på att eleven har en vilja att skriva och 

komma vidare i sin utveckling. Just denna vilja anses också viktig att bevara hos eleven, och 

därför vill han inte ”såga för mycket i texten” – vilket kan förklara varför han är oklar kring 

hur han slutligen bedömde den. 

 

4.2.4 Teorianknytning 
I det första avsnittet i bakgrunden redogjordes för skillnaderna mellan Nyretoriken och 

Sydneyskolan. Även om vi inte har diskuterat de här skolorna med de intervjuade lärarna kan 

vi ändå se att de i olika grad bedömer enligt de två linjerna. Inom nyretoriska 

genrepedagogiken läggs vikt vid textens funktion, till exempel vem texten vänder sig till och 

vad syftet med texten är. De lärare som arbetar på ett liknande sätt är Ronja, Lotta och Malin. 

De talar mycket om mottagaranpassning under intervjun. Likheter i arbetssätt finns också hos 

Pelle som fokuserar på den kommunikativa förmågan. Det är dock inte skrivet i sten att en 

lärare enbart kan placeras i en av de två skolorna (och det är heller inte vårt syfte), vilket 

Jonathan är ett bra exempel på. Han talar om betydelsen av mottagaranpassning – något som 

kännetecknar nyretoriken. Samtidigt talar han om vikten att ”pricka in en genre”, och enligt 

oss använder han sig av Sydneyskolans definition av genrebegreppet. Används den 

definitionen vi har gjort av begreppet är det nämligen svårt att tala om att ”pricka in en genre” 

eftersom genre då ses som kontextuellt och individuellt bundet. När Lisa diskuterar 

bedömningen förklarar hon att det är viktigt att en argumenterande text avslutas med en 

uppmaning. Att tala om modeller på detta sätt kan liknas vid Sydneyskolans metoder. Här 

handlar det framförallt om inomspråkliga kriterier. Tommy i sin tur är svår att överhuvudtaget 

placera i någon av de olika skolorna utifrån de svar vi har fått under intervjun. 

 

Att många lärare väljer att tala om mottagaranpassning kan också höra ihop med att 

Skolverket har valt detta som ett av de långsiktiga målen för svenskundervisningen. Det här 

skulle kunna tolkas som ytterligare ett tecken på att kursplanen har blivit implementerad 

bland de intervjuade lärarna. Samtidigt är det intressant att flera lärare talar om just 

mottagaranpassning, med tanke på Nyström Höögs konstaterande att elever oftast har svårare 
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att tänka sig någon annan mottagare än just läraren, något hon menar påverkar deras 

skrivande. 

 

Intressant att nämna är också att många lärare talar om samma saker när det gäller 

komponenterna i en argumentation men att de använder olika begrepp. Till exempel är det 

bara två lärare som använder sig av begreppet tes som vi utifrån Cassirers resonemang 

definierade i bakgrunden. De resterande lärarna talar i stället om åsikter, tankar och 

ställningstagande, men enligt vår tolkning talar de om detta på ett sätt som påminner om den 

definitionen av tes vi redogjort för. Större samsyn finns det däremot kring begreppet 

argument som alla utom Lotta använder när de ska förklara att eleverna måste motivera sin 

tes eller åsikt. Skillnaderna mellan lärarna gör sig dock återigen påminda när det gäller 

relevans. Det är heller ingen av lärarna som använder begreppet hållbarhet när det talar om 

argumenterande texter, men när vissa lärare tar upp källkritiska resonemang och att texten ska 

bygga på fakta tolkar vi detta som samma sak. 

 

De två linjerna, argumentationsanalys och argumentanalys, framkommer tydligt i denna 

undersökning. Det är stor skillnad på hur lärarna bedömer framförallt Elevtext 1, något som 

har sin grund i vad det är de tittar på när de gör sin bedömning. Bland de lärare som 

framförallt bedömer argumentationen och styrkan i denna, och därmed gör en 

argumentanalys, är omdömena kring Elevtext 1 svalare, än de som tittar på framförallt det 

språkliga. Lärarna nämner då att det tar lång tid för eleven att komma till saken och att 

argumentationen behöver utvecklas. Bland de lärare som fokuserar på språket och stilistiken 

är dock omdömena mer positiva. Här lyfts det goda språket fram, och Lotta har till och med 

svårt att hitta någon utvecklingspotential hos eleven. Klyftan mellan de båda linjerna blir här 

tydlig. Samtidigt finns det de lärare som tycker att de stora förbättringspunkterna också finns i 

språket, då de upplever texten som oavslutad. Dessa åsikter anser vi också ligga nära 

argumentationsanalysen. Kring Elevtext 2 är omdömena mer lika, även om det klart 

framkommer att olika lärare väljer att lyfta fram olika delar. Detta tror vi hänger ihop med att 

språket har tydligare brister, och vi kommer att diskutera det mer ingående i diskussionen. Att 

flera av lärarna anser att båda texterna har stora brister när det gäller argumentationen går 

också att koppla samman med Nyströms Höögs undersökning av de nationella proven. I den 

konstaterar hon att eleverna inte har fått lära sig de strategier som är nödvändiga för att 

konstruera en argumentation. Att lärarnas åsikter skiljer sig aktualiserar också Nyströms fråga 
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kring hur stor vikt som läggs vid argumentationsstruktur och vad som läggs på språklig 

korrekthet. Svaret på denna fråga verkar variera från lärare till lärare. 

 

Östlund-Stjärnegårdh konstaterade i sin avhandling att lärare framförallt har helheten som 

främsta bedömningsgrund. Hennes resultat stämmer relativt väl överens med vad vi har fått 

fram av intervjusvaren. Flera av lärarna nämner olika aspekter som är viktiga för 

bedömningen - framförallt språket, argumentationen och den röda tråden. De försöker sedan 

göra någon form av helhetsbedömning, men det framkommer tydligt vilken av dessa delar de 

värderar högst. I sin avhandling nämner Östlund-Stjärnegårdh också att det är viktigt med en 

tes när de bedömer argumenterande texter. Det är också något som alla de lärare vi intervjuat 

tar upp, även om de använder sig av olika begrepp. I avhandlingen konstaterar hon vidare att 

lärare oftast upplever att det är svårare att bedöma en berättande text än en argumenterande, 

något som skulle bero på att det i den berättande texten läggs mycket vikt vid språket och att 

lärarna känner sig oförmögna att bedöma vad som är ett bra språk. Hennes slutsats stämmer 

dock inte helt överens med de svar vi har fått. Malin menar i stället att det är tvärtom. Enligt 

henne är det svårare att bedöma en argumenterande text, något som beror på att det krävs att 

hon som lärare är mer fokuserad. 

 

4.3. Synen på formativ bedömning 

Till skillnad från våra tidigare frågeställningar har lärarna en större samsyn kring hur de 

arbetar för att utveckla elevernas förmåga att skriva argumenterande texter. Framförallt 

handlar det om att ställa olika frågor till texten för att på detta sätt utveckla elevernas 

resonemang och idéer. Även att vara tydlig i instruktionen är något som lärarna talar om. De 

menar att det underlättar skrivandet om eleven vet vem som är den tänkta läsaren. 

 

4.3.1. Argumentationsutveckling 
 
Ett sätt är ju kanske att ställa frågor till elevens text, om man inte tycker det är så tydligt så kan 
man genom att ställa några frågor så kan man kanske få fram det. Det funkar ofta tycker jag. 
 

Så här resonerar Ronja kring den formativa bedömningen av de båda texterna. Hon anser att 

frågor är en bra väg att gå för att utveckla både Elevtext 1:s och Elevtext 2:s argumentation. På 

ett liknande sätt resonerar även Jonathan som förklarar att han alltid försöker sätta sig ner med 
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varje elev, om tiden finns, och gå igenom texten. Under dessa tillfällen ställer han också 

frågor till eleverna för att få dem att utveckla sina tankar. ”Sen hade dom nog fått testa att 

skriva den igen, och då kan man gärna ha den första versionen framför sig. Man kan utgå från 

den och se skillnaden sen”, förklarar han. Även Malin och Lisa använder sig av frågor för att 

föra elevernas argumentation framåt. Malin vill då framförallt ställa frågor som hjälper 

eleverna att se andra perspektiv än sitt eget. 

 

Pelle anser att det är väldigt viktigt att arbeta strukturerat när det gäller den här typen av 

texter, och han använder sig av en trestegsmodell för att utveckla elevernas argumentation. 

Denna modell bygger på tre frågor: Vem vill du påverka? Vad tycker du? Varför tycker du 

som du gör? ”Jag låter alltid mina elever göra en plan, vad dom än ska skriva för något. /.../ 

Det kan vara en tankekarta, det kan vara en lista, det kan vara ett rutschema eller nånting – 

men nån typ av plan”, berättar han. Syftet med planen är att eleverna ska göra upp ett tydligt 

mål med vart de vill med texten och sin argumentation. Utifrån den här planen använder sig 

Pelle också av kamratrespons. Eleverna får läsa varandras texter och komma med 

kommentarer på vad som är bra och vad som behövs förbättras. Även Lotta anser att en plan 

är viktig för att eleverna ska kunna komma vidare i sin argumentation. ”Att stolpa upp lite... 

Vad ska jag ha sagt med det här? Det är det viktigaste”, säger hon. 

 

Den enda som inte talar om hur den ska arbeta för att föra elevernas argumentation framåt är 

Tommy. I stället fokuserar han enbart på den skriftliga utvecklingen. 

 

4.3.2. Språkutveckling 

En metod som flera av de intervjuade väljer att lyfta fram för att förbättra textens struktur och 

språk är högläsning. Enligt Tommy resulterar detta i att eleverna själva upplever vad som 

behöver förbättras. ”De hör till och med, eller ser, att här borde vi ha en ändring, här borde vi 

ha en liten paus, eller här behövs det någonting mellan de här meningarna”, förklarar han. 

Malin i sin tur menar att högläsningen gör att eleverna själva märker om texten låter lite 

”knasig”. Högläsning är också något som även Ronja använder sig av, och enligt henne kan 

det vara ett sätt för eleverna att bland annat lära sig att hantera styckeindelningen i en text på 

ett bättre sätt. 
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När det gäller språket i texten menar Lisa att lärarna inte ska vara rädda för att markera fel i 

elevernas texter. Enligt henne vågar många lärare inte markera stavfel eller sätta ut punkt där 

det borde vara det eftersom att de tror att de skulle hindra elevernas skrivlust. ”Jag vet att 

ungar vill veta vad som är fel i en text. /.../ Det handlar om att lära sig skriva så att man gör 

sig förstådd”, säger hon. 

 

Enligt flera lärare har kamratrespons en viktig roll när det gäller att utveckla den språkliga 

nivån i texten. En av förespråkarna för detta är Pelle som menar att det fyller en stor funktion 

för elevernas språkliga utveckling. ”Det är ju något som gör skillnad för elevernas 

kunskapsresultat att dom får syssla med dom här metaprocesserna – se sina egna resultat, 

bedöma andra – då sker det en jämförelse och en formativ bedömning. Det vill säga: här kan 

du göra så, här ska du göra så och så vidare...”Även Jonathan menar att detta är en bra metod. 

Enligt honom handlar det om ”att läsa sina texter för en kompis för att se om den här 

kompisen har förstått, eftersom att det är strukturen i texten som gör det svårare”. 

 

Återkommande i alla intervjuerna är också skrivprocessen, även om alla lärare inte använder 

sig av just detta ord. ”Här finns ju faktiskt en text att jobba vidare med”, konstaterar Tommy 

när han diskuterar hur Elevtext 2 ska bli bättre. Även Malin talar om hur texterna ska 

utvecklas på ett sätt som förutsätter att hon arbetar med skrivprocessen. Hon säger bland 

annat att ”om man jobbar lite så att eleven får lite respons från läraren och sen får tillbaka 

[texten] så skulle det ju kunna bli riktigt bra tror jag”. Pelle pekar i sin tur på hur viktigt det är 

med lärarstöd under hela skrivprocessen och att de bristerna som de aktuella elevtexterna 

visar upp tyder på just avsaknad av detta. Anledningen till att Lisa arbetar med skrivprocessen 

är att hon och hennes kollegor tror att det ger eleverna någonting för framtiden. Hon menar att 

eleverna behöver ”utmanas” och ”pressas” för att nå framåt i utvecklingen. Hade hon fått 

undervisa de två eleverna som skrivit de aktuella texterna, hade hon också arbetat just med 

skrivprocessen, och hon tror att de aktuella texterna hade gått mellan lärare och elev ”ett par 

tre gånger” innan de lämnade den: ”En sån här text är jätteviktig att ha process i, man får inte 

bara lämna in den.” 

 

För att eleverna ska ges förutsättningar att prestera så bra som möjligt krävs det också att 

instruktionerna till uppgiften är tydlig. Detta är något som flera av de vi intervjuat nämner, 

och det de saknar i instruktionen till skrivuppgiften är framförallt en hänvisning till vem den 

implicita läsaren är. Malin menar att det är viktigt att tala om för eleverna vem texten ska nå 
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förutom läraren. ”Skriver du en recension om en film, ja men då ska du tänka dig att den 

publiceras i en månadstidning för filmälskare, eller skriver du en insändare då är det klart att 

den ska skickas till JP”, förklarar hon. Att tala om detta är också något Malin tror hade hjälpt 

den som skrivit Elevtext 2 att arbeta bort en del av de talspråkliga inslagen. Även Ronja 

resonerar på samma sätt och säger: 

 
I instruktionen saknar jag vem som ska läsa denna text – vem ska svaret rikta sig till? Svarar 
man direkt till den här Julien Burchill och är den här Independent Online en tidning på nätet på 
något vis? Jag skulle vilja veta då om jag nu skulle svara på den här uppgiften om jag var elev 
om den ska publiceras nånstans eller om det är nånting jag skriver som kommer finnas på nätet 
eller som det något som ska skriva till en tidning. Det tycker jag inte framgår riktigt. Det skulle 
jag vilja ha med där i uppgiften så man vet. För det handlar ju då om vilken typ av språk man 
ska använda för att det ska passa i sammanhanget. 
 

Också Pelle menar att instruktionen saknar väsentlig information. Det står till exempel inte 

någonting om titeln är given, eller om eleverna får skriva en egen som bättre passar ihop med 

texten. 

 

4.3.3. Teorianknytning 
Liksom när det gällde vad lärarna lade vikt vid när de resonerade kring elevtexterna, går det 

att se spår av en uppdelning mellan argumentanalys och argumentationsanalys när det gäller 

vad de lägger fokus på för att utveckla elevernas skrivande. Vissa av lärarna koncentrerar sig 

på att utveckla elevernas argumentation, medan andra lärare lägger fokus på att utveckla dem 

språkligt. Gemensamt för båda linjerna är att de använder sig av skrivprocessen för att föra 

utvecklingen framåt. 

 

Många av lärarna nämnde också skrivprocessen som ett viktigt verktyg för att leda eleverna 

framåt i utvecklingen. Även de frågor som lärarna ställer till elevernas texter för att utveckla 

argumentationen bör ses som en del i skrivprocessen, trots att lärarna inte nämner begreppet i 

det sammanhanget. Att leda eleverna framåt i utvecklingen är också det som Mehlum syftar 

på i sin diskussion kring skrivprocessen. Enligt honom är det viktigt med respons, något som 

också Malin nämner under intervjun. Hon menar att respons kan göra att en ”svag” elevtext 

”stark”. Mehlum menar vidare att skrivprocessen kan vara till stor hjälp för att eleverna ska 

bli bättre på att mottagaranpassa sina texter. Hans tankar delar Pelle som brukar använda sig 

av en modell kring argumenterande texter där just mottagaranpassningen är något eleverna 

måste fundera på under skrivprocessen. 
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När Lundahl talar om formativ bedömning pekar han på vikten av att lärarna tydliggör målet 

med uppgiften för eleverna. Detta kan bland annat innefatta tydliga instruktioner där det 

exempelvis framgår vem en text ska vara skriven till – något som ett antal av respondenterna 

lyfter fram. De anser att information kring vem mottagaren är fattades i instruktionen och att 

detta därför gav eleverna sämre förutsättningar att prestera väl. Även lärarnas kommentarer 

kring betydelsen av strukturer går att koppla till Lundahls tankar kring formativ bedömning. 

 

Att ställa frågor för att utmana eleverna att tänka till ytterligare kan kopplas till Vygotskijs 

teori kring den proximala utvecklingszonen. Texten kan då ses som en produkt av vad 

eleverna kan klara utan lärarens hjälp – men genom att läraren ifrågasätter och ber eleverna 

förklara sina resonemang så kan de komma längre i sin utveckling. 
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5. Diskussion 
I den avslutande delen av uppsatsen kommer det först att redogöras för kritik kring metoden 

och frågeställningarna. Efter det följer ett förslag på vidare forskning i ämnet. Uppsatsen 

avslutas därefter med en diskussion rörande resultatet. 

 

5.1. Kritik 

I undersökningen har vi arbetat med kvalitativa intervjuer. Den kritik som har riktats mot 

arbetssättet är att det inte anses lika högt värderat som den kvantitativa studien.53 Det beror i 

mångt och mycket på att det inte i samma grad finns siffror och statistik att lägga fram som 

resultat. Vidare anses intervjuer som något enkelt att utföra, och många väljer därför att 

genomföra dessa utan några förberedelser, något som sänker statusen på 

undersökningsmetoden.54 I alla typer av undersökningar, kvalitativa som kvantitativa, måste 

även de som studerar beteendemönster, attityder och uppfattningar ta i beaktande att det inte 

är självklart att den intervjuade svarar helt sanningsenligt på de ställda frågorna. Vi menar att 

det snarare är mänskligt att undanhålla vissa fakta eller försköna sanningen och visa sig från 

sin bästa sida. Värt att betona är också svårigheten att hålla sig objektiv till det intervjuade 

subjektet. Mötet med respondenterna kan färga oss på olika sätt – det är alltid svårt att vara 

neutral till andra människor, eftersom att vi hela tiden bär på olika värderingar och fördomar. 

Det är också nödvändigt att ha i åtanke att vi inför varje ny intervju omedvetet kan ha 

påverkats av de tidigare intervjuerna, och därmed eventuellt styrt dem i en viss riktning. 

 

Under arbetsprocessen valde vi att inte göra någon pilotintervju, något som givetvis kan 

ifrågasättas. Beslutet motiveras med den begränsade tiden för undersökningen, samt 

svårigheterna att få tag i villiga respondenter. För att verkligen bilda sig en uppfattning kring 

hur väl frågorna föll ut hade det varit nödvändigt att pilotintervjua just en svensklärare och 

därmed minska antalet som intervjuades i uppsatsen.  

 

När vi intervjuade valde vi att inte använda begrepp som genre och texttyper, eftersom vi 

ansåg att risken skulle vara att samtalet låste sig och att lärarna skulle känna sig obekväma. 

Det är självklart möjligt att någon av lärarna skulle vara insatta i begreppen, och att vi hade 

                                                
53 Trost, 2010, s. 31. 
54 Kvale & Brinkman, 2003, s. 31. 
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kunnat få bättre svar om vi diskuterat kring dem. Ytterligare kritik kring arbetssättet och 

intervjuerna är att vi vid varje tillfälle var två personer som ställde frågor och lyssnade. Detta 

skulle kunna resultera i att respondenterna upplevde att de befann sig i ett underläge, vilket i 

sin tur kan ha påverkat deras svar. Exakt hur resultatet eventuellt skulle kunna ha påverkats 

negativt av detta är dock svårt att uttala sig om. Det går också kritisera det faktum att frågorna 

skickats ut till respondenterna i förväg. I och med detta gavs möjlighet att söka ”rätta” svar. 

Som människa i allmänhet och lärare i synnerhet är det viktigt att verka påläst och ständigt ha 

svar på alla frågor och visa på goda ämneskunskaper. Vi är också medvetna om att de lärare 

som valde att ställa upp troligtvis är de som upplever sig arbeta väl med just argumenterande 

texter – något som också har påverkat resultatet. Många av de lärare som fick frågan att ställa 

upp valde också att tacka nej. Som vi ser det kan det bero på två saker: upplevd tidsbrist eller 

upplevd okunskap. Detta bidrog också till att antalet lärare som intervjuades enbart blev sju 

stycken – något som skulle kunna anses som ett för begränsat antal. Problem är samtidigt 

svåra att kringå, då undersökningen bygger på ett frivilligt deltagande. 

 

Vid ett antal tillfällen i bakgrunden har det också hänvisats till sekundärkällor i stället för 

primärkällor. Detta gäller framförallt de avsnitt som berör Bachtin och Vygotskij. Risken med 

arbetssättet är att författarna skulle kunna ha tolkat teoretikerna fel, och att dessa felaktigheter 

i så fall även påverkar vår uppsats. Vi bedömer dock det som mindre troligt. 

 

Avslutande kritik mot undersökningen skulle också kunna riktas mot det faktum att 

frågeställningarna upplevs som väl omfattande för en uppsats på denna nivå. Trots det anser 

vi ha lyckats svara relativt väl på alla frågor, även om den tredje, gällande formativ 

bedömning, hade det varit möjligt att få ett mer övergripande svar på. Anledningen till att vi 

inte lyckades med detta tros ligga i att vi överskattade frågorna gällande detta i frågemallen. 

Det hade troligtvis varit möjligt att få ett mer uttömmande svar om fler frågor kring ämnet 

hade ställts.  Det har också medfört att frågeställningen, jämfört med de två andra, behandlas 

på ett förhållandevis begränsat utrymme i resultatdelen. Problemet hade eventuellt kunnat 

undvikas om vi genomfört en pilotintervju och utifrån den sedan ställt mer adekvata frågor 

kring ämnet. När det gäller övriga frågeställningar upplever vi oss dock ha fått ut tillräckliga 

svar utifrån frågeformuläret. 
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5.2. Förslag på vidare forskning 

Då alla lärare vi har intervjuat talar om hur engagerade eleverna är när det gäller att 

argumentera skulle vi tycka att det vore intressant att undersöka vilka uppfattningar eleverna 

har kring ämnet. Stämmer elevernas syn på argumentation överens med lärarnas uppfattning? 

Vet eleverna vad en argumenterande text är? Vilka begrepp använder de när de talar om 

denna text? Vilka metoder använder de sig av i arbetet? Detta tycker vi är ett ämne för vidare 

forskning. 

 

I vår undersökning har vi konstaterat att lärare betonar olika saker när de resonerar kring vad 

som är viktigt vid bedömningen av en argumenterande text. Detta gör att omdömena av 

samma text skiljer såg åt. I och med detta anser vi att det skulle vara intressant att genomföra 

en undersökning där olika lärare hade fått betygssätta en och samma text. Skulle då även 

betygen skilja sig åt beroende på vad de lägger vikt vid i texten? En sådan undersökning 

skulle ge större tyngd till vår hypotes kring likvärdigheten i bedömningsfrågan. 

 

5.3. Avslutande reflektion 

Resultatet av denna mindre undersökning visar att lärares tankar kring argumenterande texter 

och deras resonemang kring elevexemplen skiljer sig mycket åt. Som vi ser det kan det bero 

på ett flertal olika faktorer. En av de viktigaste är att majoriteten av lärarna inte anser sig ha 

fått tillräckligt med kunskaper kring argumenterande texter under sin utbildning - det är dock 

viktigt att betona att detta är just deras upplevelse och inte något bevis för att så faktiskt har 

varit fallet. Flera av lärarna berättar att de i stället har fått sina kunskaper om ämnet från 

kollegor eller av texter de stött på i samhället. Detta gör att bilden av den argumenterande 

texten tenderar att bli individuell. Dels riskerar den att skilja sig mellan olika skolor i Sverige 

och dels mellan olika lärare på samma skola. Att skillnaderna i den här undersökningen 

visade sig vara så pass stora anser vi är ett problem. Framförallt skulle detta kunna leda till att 

bedömningen i skolan tappar i likvärdighet och därmed även i rättsäkerhet vilket drabbar 

eleverna. Utgår vi från Vygotskijs sociokulturella teorier kring lärande innebär det att lärarnas 

olika fokuspunkter i undervisningen påverkar de kunskaper eleverna tillförskansar sig i hög 

grad. Har en elev haft en lärare som lägger väldigt mycket energi på språklig korrekthet men 

mindre på hur argumentationen är uppbyggd håller vi det för troligt att eleven också blir 

väldigt bra på att uttrycka sig, men att det innehållsmässigt kan finnas brister. Är situationen 
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den motsatta kan det däremot vara så att eleven har väldigt bra argumentation men att det 

skyms av elevens otillräckliga språkkunskaper. 

 

Skillnaderna i hur lärarna resonerar kring texterna är större när det gäller Elevtext 1. Det tror 

vi hör ihop med att den texten är språkligt mer utvecklad. Nyström menade i sitt arbete att det 

vid en första läsning av texter är troligt att den text som är mer språkligt korrekt uppfattas som 

bättre även om argumentationen brister. Nu kan inte vi uttala oss kring hur många gånger de 

intervjuade har läst de två texterna, men utgår vi från att de bara har läst dem en gång verkar 

Nyströms resonemang stämma. Elevtext 2 har tydligare brister när det gäller språket och när 

det gäller den texten är också lärarnas resonemang mindre spretiga. Både de som fokuserar på 

språket och de som fokuserar på argumentationen tycker att denna text har tydliga brister. Nu 

har aldrig betyg varit aktuellt för uppsatsen, men tänker vi oss att lärarna ändå skulle 

betygsätta texterna gissar vi att enigheten hade varit större när det gäller Elevtext 2. 

 

Att det skulle kunna finnas brister i undervisningen kring argumentationen för blivande lärare 

syns, enligt oss, också i det faktum att lärarna i denna undersökning saknar ett gemensamt 

språk för att tala om ämnet. När vi intervjuade dem talade många om samma sak, men 

använde olika begrepp. Framförallt gäller det tes som kallas både åsikt, tankar och 

ställningstagande. Däremot talar många om argument och att eleverna ska ha argument för 

eller emot sin åsikt eller sin tanke. Hade alla lärare haft samma språk när de talar om den 

argumenterande texten tror vi att det hade underlättat bedömningen av denna. Finns det en 

begreppsapparat menar vi att det blir enklare att veta var i texten som fokus bör ligga. Vi 

anser också att ett gemensamt språk skulle underlätta för eleverna i framtiden. 

 

Ewa Bergh Nestlog menar att den svenska skolan under en period har varit präglad av ett lär-

dig-själv-skrivande. Utifrån vårt resultat skulle det eventuellt kunna bero på att det finns 

lärare som saknar ett vetenskapligt förhållningssätt till argumentation. Finns inte den 

kunskapen hos lärarna tror vi att det blir svårare att få ett djup i undervisningen, något som 

kommer att drabba elevernas texter. Har lärarna sämre kännedom i ämnet håller vi det också 

för troligt att de låter eleverna själva söka den kunskapen – något som därmed leder till just 

det lär-dig-själv-skrivandet som Bergh Nestlog talar om. Att det finns brister i detta ämne 

menar också flera av lärarna som vi intervjuat. Många upplever att deras kollegor ägnar för 

lite tid åt ämnet – något som skulle kunna bero på att de känner att de saknar kunskapen. 
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Intressant att föra en diskussion kring är också de intervjuades uppfattningar kring texttyper 

och genrer – eller ”icke-uppfattningar” rättare sagt. Av de sju lärare vi har talat med är det 

bara en som nämner att det går att blanda en argumenterande texttyp med en berättande. 

Varför de andra inte nämner det kan bero på två saker. Dels skulle det kunna höra ihop med 

våra frågor till lärarna. Flera skulle kunna tänkas ha tankar kring detta om vi hade diskuterat 

med dem på ett annorlunda sätt – kanske hade det räckt med att låta dem ge sina definitioner 

av begreppen texttyp och genrer. Dels skulle det kunna bero på att lärarna inte tänker kring 

texttyper och genrer på detta sätt. Är detta fallet menar vi att det återigen går att koppla till 

kunskaperna i ämnet och lärarnas utbildning. Samtidigt är begrepp diskursberoende och 

föränderliga över tid – forskare lägger nya definitioner till gamla begrepp och ändrar därmed 

diskursen. Därför är det viktigt att den som använder ett begrepp alltid är tydlig med sin 

definition. 

 

Trots att det finns brister i samstämmigheten kring vad en argumenterande text är och hur den 

bör se ut, finns det mycket positivt att lyfta fram i undersökningen. Vi kan konstatera att de 

lärare vi har intervjuat verkar ha god kompetens när det gäller den formativa bedömningen. 

Alla vi talat med berättar om olika strategier för att utveckla elevernas skrivande och deras 

argumentation. Flera av lärarna talar också om vikten av tydliga instruktioner och kritiserar 

den skrivuppgiften eleverna fått utföra. Vi ser detta som positivt eftersom bland annat 

Lundahl visar att detta är en metod som har god inverkan på elevernas utveckling. Om lärarna 

verkligen arbetar på detta sätt, eller om de bara talar om det eftersom vi ställer sådana frågor, 

kan vi dock inte uttala oss om.  

 

Positivt är också att alla vi har talat med verkar ha ett väldigt stort engagemang för ämnet, och 

har flera konkreta förslag på hur lärare kan undervisa kring argumentation. Utifrån lärarsvaren 

förefaller det sig som att eleverna anser att det är väldigt roligt att argumentera och få uttrycka 

sina åsikter. Detta intresse är någonting att ta fasta på, och här ser det ut att finnas goda 

möjligheter att utveckla elevernas förmågor – framförallt att fördjupa sina för- och 

motargument. Kanske är det också den positiva kraften som är viktigast för att fortsätta att 

utveckla arbetet med argumenterande texter och vidareutbilda sig? Fortsätter lärarna sitt 

arbete med detta, och sprider det till eventuellt tveksamma kollegor, anser vi att det finns en 

grogrund för att vända den negativa trenden när det gäller skrivandet av dessa texter. 
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Bilaga 1: 
Instruktionen för uppgiften: 
”Om du inte tänker göra något speciellt som att vara läkare eller lärare eller att gräva upp 
gamla dinosaurier, så fattar inte jag 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 Burchilll om att universitetsstudier 
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 varit med om. 
 
Elevtext 1: 
 

Vad är poängen med universitetsutbildning? 
Jag håller inte med Burchill. Själv tycker jag att det är viktigt att ha möjligheten att kunna läsa 

vidare på universitetet. 

 

Jag går nu i 9:an och jag står nu inför de svåra beslutet angående min fortsatta skolgång: 

Vilket gymnasium ska jag välja? Vilken linje vill jag gå? Ja, det finns många fler svåra frågor 

som snurrar runt i mitt huvud. Ytterligare en fråga är den klassiska, som de vuxna ställde till 

mig när jag var liten: ”Vad vill du bli när du blir stor?” Den frågan har nog ställts till 

majoriteten av alla svenska barn. När man då fick den frågan som barn var vanliga svar man 

kunde ge t.ex. prinsessa, polis, brandman m.m. Men nu har jag ännu en gång denna fråga och 

nu förväntas de sig ett seriöst svar. Men dock är det enda ärliga svaret jag kan ge att jag inte 

för tillfället har en aning. 

 

Val av gymnasie, hur man ska fortsätta sitt liv är ett mycket stort beslut för någon som är 

endast 15 år. Men jag har kommit fram till några svar på mina frågor. Ett av svaren är att jag 

tänker gå ett högskoleförberedande program. Eftersom jag inte vet vad jag vill bli så anser jag 

att det är ett bra val. Jag vet vad jag är intresserad av och jag vill få utrycka min kreativa sida 

men jag vet ej alls vilket yrke för det finns så otroligt mycket olika. 



   50 

 

Att jag väljer ett högskoleförberedande program ger mig mer betänketid. Jag kan sedan 

fortsätta studera vidare på högskola eller universitet och verkligen fördjupa mig. 

Universitetsutbildning är viktigast för att man ska kunna fördjupa sig och få möjligheter till 

att stå ut bland resten. Det ger mig möjligheter att ta tag i det själv och det ger mig 

möjligheter iallafall till att bli framstående inom yrket jag till slut väljer, även om fallet inte är 

så att alla som går på universitet blir bäst i världen, nej. 

 

Men så klart finns det säkert personer som är lata och går där för att slippa gå arbetslös. Men 

jag tror att majoriteten är seriösa och vill skaffa sig ett välbetalt jobb sedan efter utbildningen. 
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Bilaga 2: 
Instruktion för uppgiften: 
”Om du inte tänker göra något speciellt som att bli läkare eller lärare eller att gräva upp gamla 
dinosaurier, så fattar jag inte vad universitetstudier 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 ungar utbildar sig bara för att slippa gå arbetslösa. Hur tänker du 
om att läsa vidare efter gymnasiet; håller du med Burchill om att universitetsstudier är 
meningslösa för de flesta eller tycker du att 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 varit med om. 
 
Elevtext 2: 
 

Vad är poängen med universitetsutbildning? 
Jag håller inte med Burchill för jag tycker att det är bra med universitetsutbildning. Jag tycker 

det för att om någon inte vill börja jobba direkt efter gymnasiet som jag tror att någon kanske 

inte vill, så skulle nog var bra att kunna gå där ifall man tycker det ämnet man håller på med 

är kul eller att man vill veta mer om det. Jag tycker också att det kan vara bra ifall någon inte 

hittar något jobb. Universitetsutbildning är nog väldig bra för vårt samhälle tror jag för att 

samhället kan locka dit fler folk genom att många kanske söker till ett universitet i någon stad 

där man är intresserad av att gå och det kan leda till att den personen tycker det universitet är 

bra och tipsar sina kompisar att gå där och kanske flyttar dit. Jag vill själv gå på ett universitet 

för jag vill utbilda mig till en dagisfröken. Jag tycker att verkar vara väldigt bra för att man 

kan komma till en ny stad och träffa mer folk och man får liksom mer kontakt med andra 

människor. Jag tänker med på att om man tex träffar någon som också vill bli tex dagisfröken 

då har man ju någon som har samma intresse som en själv och då kan man ju hjälpa varandra 

att klara det. Ett universitet är ju för de som är lite äldre än vad jag är och jag ser det som att 

det är bra för de äldre att träffa andra och inte känner sig så ensamma. Jag känner en som går 

på ett universitet för att bli fröken och hon tycker att det är bra för att man lär sig mycket och 

träffar andra som man kan arbeta tillsammans med och lära varandra genom sina kunskaper. 

När jag frågade henne om hur hon tyckte om själva universitetet och om det var mycket att 
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hålla ordning på och om det var rörigt så svarade hon: ” Jag tycker att hela universitet är bra 

och det är väldigt bra lärare men det är inte så mycket man behöver hålla ordning på” Det var 

detta jag hade att säga om universitetsutbildning. 
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Bilaga 3: 
Mejl vi skickat till de aktuella lärarna: 
 
Hej XXX! 
 
Vi är två studenter på Högskolan för lärande och kommunikation som skriver ett 
examensarbete i svenska där vi tänkte undersöka hur lärare resonerar och bedömer 
argumenterande texter. Vår frågeställning är: Hur resonerar lärare när det gäller arbetet med 
argumenterande texter?; vilka specifika drag lägger de vikt på när de bedömer denna typ av 
text?; på vilka sätt arbetar lärarna för att föra eleverna framåt när det gäller skrivandet av 
denna typ av text? 
 
Vi skulle vara mycket tacksamma om du kunde ställa upp och hjälpa oss med denna 
undersökning. För din del innebär det läsande av två elevtexter - dessa skulle vi sedan träffas 
och diskutera kring. I samband med att vi skickar ut dessa bifogar vi även de frågor vi tänker 
ställa så du kan fundera på dem innan. Intervjun beräknas ta ungefär en halvtimme. Vi 
garanterar självklart både er och skolans anonymitet. Hembakad kaka ingår som tack för 
hjälpen! 
 
Med vänliga hälsningar // Simon Johansson och Maria Wiberg 
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Bilaga 4: 
Intervjufrågorna: 
 
Vad tycker du en argumenterande text är? Vilka ord skulle du använda för att beskriva denna 
text? Vad skiljer den från andra texter? 
 
Hur arbetar du med argumenterande texter i klassrummet? I vilken årskurs brukar du börja 
med detta arbete – varför? 
 
Hur är det att arbeta med argumenterande texter med eleverna? Vilka svårigheter har du stött 
på? Hur har du löst dem? Vad brukar fungera bra? Hur skiljer sig arbetet med argumenterande 
texter sig jämfört med t.ex. noveller? 
 
Har du förändrat ditt arbetssätt med argumenterande texter den senaste tiden och i så fall hur? 
 
Vad lärde du dig om argumenterande texter när du utbildade dig till lärare? Vad mer har 
skapat din bild av denna typ av text? 
 
Vad lägger du vikt vid när du bedömer en argumenterande text? Hur skiljer sig bedömning av 
dessa texter jämfört med andra texter (t.ex. berättande)? 
 
Vad tycker du om de två texterna du har fått läsa? Vad har varit bra? Vad behöver eleven 
arbeta vidare med? Hur skulle du göra för att för att leda de respektive eleverna framåt? 
 
 

 


