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Sammandrag 

Förtroende är en viktig aspekt av argumenterande skrivande. Det är något som måste skapas, och 

kan inte antas vara på förhand givet. Syftet med den här studien är tudelat. För det första ämnar 

den undersöka hur elever skapar förtroende i sina argumenterande texter, samt hur detta förtroende 

överensstämmer med betyget. För det andra ämnar den utveckla en analysmetod som grundar sig 

i ethosbegreppet. Analysmetoden bygger på ett antal kriterier som har utarbetats utifrån retorikens 

ethosbegrepp. Materialet för studien består av 27 elevtexter skrivna av andraårselever på 

gymnasiet. Resultatet visar på att elevers förtroendeskapande uttalande kan kategoriseras i tio 

distinkta kategorier, samt fyra typer av uttalanden som kategoriseras som destruktiva för 

förtroende. Av dessa kategorier går det att se en relation till betyget i fyra av dem. Slutsatsen är att 

många av de kategorier som skapar förtroende inte är ett krav för att nå de högre betygen. Trots 

detta finns det en skillnad mellan hur elever i de olika betygsgrupperna signalerar förtroende. 

Nyckelord: Förtroende, ethos, retorik, argumenterande texter, betyg.  
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1. Inledning 

Att skapa förtroende i en text är en viktig aspekt av allt skrivande som syftar till att 

kommunicera med andra. Som mottagare är det osannolikt att vi skulle bli övertygade av en 

kommunikationshandling om vi saknar förtroende för sändaren (Hellspong 2018:34). Eftersom 

förtroende är en central del av vår förmåga att övertyga blir detta i förlängningen en viktig 

kunskap att ha som medborgare i ett demokratiskt samhälle. I ämnesplanen för gymnasieskolan 

(2011) preciseras det att elever ska ”ha förutsättningar för att delta i demokratiska 

beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv”, vilket betyder att detta är kunskap som kan tänkas 

förvärvas i skolan. Skolan är dock inte en autentisk miljö, då det mesta som sker i skolan har 

det underliggande syftet att ge läraren underlag som informerar bedömning. Lärare och 

provkonstruktörer kan skapa uppgifter som har en autentisk karaktär, genom att exempelvis låta 

eleverna skriva om något som intresserar dem utanför klassrummet, eller som rör det större 

samhället. Det går dock inte att undvika det faktum att elevernas prestationer ska bedömas, 

vilket innebär att den situation som uppgiftsinstruktionerna presenterar måste samspela med 

lärarens bedömningsarbete. Eleverna förväntas alltså skriva för en större publik, trots att den 

egentliga mottagaren är läraren. Kommer då eleverna att försöka skapa förtroende, trots att de 

är välbekanta med mottagaren? Denna studie ämnar undersöka hur elever skapar förtroende i 

sina texter, samt om det finns någon relation mellan förtroendeskapande handlingar och betyg. 

Undersökningen genomförs med begrepp och teori från retorik, där det retoriska begreppet 

ethos används för att analysera de metoder som kan användas för att skapa förtroende. För att 

åstadkomma detta ämnar studien även utveckla en metod som grundar sig i ethosbegreppet för 

att analysera elevers förtroendeskapande handlingar.  

1.1. Syfte och Frågeställning 

Syftet med den här undersökningen är tudelat. Det primära syftet är att belysa vilka metoder 

elever använder för att skapa förtroende i argumenterande texter och hur förtroende samspelar 

med det betyg texten bedöms uppnå. För att åstadkomma detta ämnar studien utveckla en metod 

inspirerad av retorik för analys av elevers förtroendeskapande handlingar. Med detta i åtanke 

formuleras tre frågeställningar: 

I) Hur skapar elever förtroende i sina argumenterande texter? 

II) Finns det en relation mellan elevernas ethos och lärarens bedömning? 

III) Vilka fördelar och nackdelar har den valda metoden? 



2 

 

2. Bakgrund 

I det här avsnittet presenteras den bakgrundsinformation som är nödvändig att känna till inför 

senare delar. De olika retoriska begrepp som används i undersökningsdelen presenteras och 

beskrivs i detta avsnitt, och vilken roll retoriken har i undervisningen i svenska på gymnasiet. 

Även tidigare forskning om retorik i skolan presenteras. 

2.1. Retorik 

Retoriken som verktyg vid kommunikation begränsar sig inte enbart till de typer av texter vi 

genast kan identifiera som argumenterande. Olika former av uttryck som kan sägas ha en 

påverkande effekt faller, i vid mening, under retorik (Renberg 2007:14). Trots att många av oss 

säkerligen inte skulle beskriva våra handlingar som retoriska uttryck kan de ha en liknande 

effekt som handlingar uttryckta med ett retoriskt syfte (Renberg 2007:14). Utöver detta kan 

begreppet retorik användas i en negativ bemärkelse, särskilt i den engelskspråkiga världen, som 

ett sätt att skapa misstroende för en persons ärlighet (Merriam-Webster Dictionary). Retorik är 

även en teori och metod som kan användas för att analysera andras uttalanden och agerande, 

men även som en metod för att planera egna framföranden (Renberg 2007:9). Den här studiens 

definition av begreppet retorik utgår från vad som framgår om retorik i ämnesplanen för svenska 

i gymnasieskolan (Skolverket 2011). 

Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och 

genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och 

kommunikationssituation i övrigt. 

Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i 

planering och utförande samt som redskap för analys. 

Begreppet den retoriska arbetsprocessen förtydligas i kommentarmaterialet för ämnet 

(Skolverket 2011). Den specificerar att det handlar om de sex delarna av partesläran: intellectio, 

inventio, dispositio, elocutio, memoria, och actio. Denna arbetsmetod kan sägas vara grunden 

till vad som idag benämns som skrivprocessen (Strömquist 2007:20). Då retoriken inte haft en 

särskilt stark ställning i Sverige under stora delar av 1800- och 1900-talet ses kopplingen mellan 

retorik och skrivprocessen som svag (Strömquist 2007:21). Vidare går det att läsa i 

kunskapskraven för kursen svenska 3: ”Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande 

retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.” (Skolverket 

2011). Vilka begrepp som åsyftas nämns inte. För den här studien antar jag att dessa begrepp i 

första hand syftar till de begrepp Aristoteles introducerade. Dessa utgör grunden för retorik 
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idag, trots att det har skett utveckling i form av nya begrepp (Hellspong 2018:31, 43 - 46). Även 

den svensklärare vars elever den här studien bygger på nämner den antika grekiska retoriken 

som en viktig aspekt av hens retorikundervisning, och specifikt de retoriska begreppen ethos, 

logos, och pathos. Retorik i skolan har då både funktionen att agera som ett verktyg för att 

kommunicera, och ett teoretiskt ramverk för analys, fast med olika begreppsapparater. Denna 

dubbla betydelse kan skapa förvirring, men i enlighet med den antika synen på retorik kan 

analysen användas som självreflektion och självförbättring (Hellspong 2018:20). Teori och 

praktik kan alltså samverka för att på så vis skapa bättra kommunikatörer. 

2.1.1. Förtroende 

Det har länge varit känt att det inte bara är vad om sägs eller hur det sägs som påverkar talarens 

förmåga att övertyga, men även vem det är som säger något (Hedquist 2002:9). För att bli 

övertygad om något måste vi ha förtroende för den som ämnar att övertyga. Denna aspekt av 

övertygelseförmåga är ingen hemlighet, och den dyker till och med upp i sagor som vi berättar 

för våra barn. I sagan om pojken och vargen roar sig en ung pojke med att ropa på hjälp från 

byborna genom att varna om att en varg har kommit för att äta upp byns får, trots att ingen varg 

finns att beskåda. När vargen sedan dyker upp tror ingen på pojken. I vår värld kan liknande 

situationer uppstå, men i fallen där talaren eller skribenten inte redan är en offentlig person, där 

mottagarna på förhand har en viss inställning till personen bakom texten, är förtroendet för 

sändaren inte per automatik hög. Sändaren måste då själv ge mottagaren själ att tro på hen.  

I det skrivande som sker i skolan förväntas eleven skapa förtroende i sin text. I många 

uppgifter blir elever instruerade att skriva för en publik som ofta är intresserade av ämnet i 

fråga, men som inte har någon egen koppling eller tidigare interaktion med eleven i fråga. De 

fiktiva mottagarna vet inget om eleven, utan kan enbart förlita sig på den information eleven 

själv har valt att förmedla. I andra situationer, till exempel när sändaren är en offentlig person 

eller skriver för en etablerad nyhetstidning, finns det faktorer utöver det som står i texten som 

påverkar hur förtroende skapas. Dessa typer av bakgrundsfaktorer utgör inte ethos i sig, men de 

kan sägas lägga grunden för det ethos sändaren sedan försöker skapa i sin kommunikation 

(Kjeldsen 2006:134). 

2.2. Retorikens roll i undervisning 

Retorik blev en obligatorisk del av undervisningen vid gymnasiereformen 2011 (Bakken 

2019:94). Retorik ska främst läras ut inom skolans svenskämne, och kan påträffas i flera av 

kurserna. I det övergripande syftet för svenskämnet i gymnasiet står det att elever ska tillägna 
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sig ”kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt 

planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare 

och kommunikationssituation i övrigt” (Skolverket 2011). Detta syfte manifesteras sedan i de 

olika kurserna i svenska, där eleverna i kursen svenska 1 ska lära sig grunderna i den retoriska 

arbetsprocessen, vilket fördjupas i kursen svenska 3. I den senare kursen ska eleverna även 

använda retorik som analysmetod. Utöver de obligatoriska kurserna är den frivilliga kursen 

retorik helt tillägnad disciplinen. 

Det övergripande syftet för svenskämnet specificerar att retorik ska appliceras på den 

skriftliga framställningen såsom den muntliga, men innehållet i de olika kursplanerna 

framhåller främst den muntliga aspekten av retorik. Som nämnt i det föregående avsnittet kan 

retoriska verktyg även appliceras på skriftliga framställningar. Detta gör i sin tur kursplanernas 

beskrivning av retorik som primärt användbart vid muntliga framställningar anmärkningsvärd, 

särskilt i relation till det övergripande syftet med den retoriska arbetsprocessen och dess 

tillämpning på skrift. Det övergripande syftet för svenska specificerar att användning av den 

retoriska arbetsprocessen ska leda till att eleverna syftes-, mottagar-, och situationsanpassar sina 

texter. Dessa aspekter dyker upp i kunskapskraven för de olika kurserna, vilket gör dem till det 

enda egentliga spåret av retorik som går att skåda i ämnesplanens krav på skriftliga 

framställningar. Trots retorikens många användningsområden är retorik i skolan begränsad till 

en särskild form av metod för skrivande, samt som en specifik metod för att analysera muntlig 

kommunikation. 

2.3. Tidigare forskning 

En del av den skrivpedagogiska forskningen som bedrivs idag har sina rötter i den antika 

retoriken. Forskningen som rör skrivprocessen har sina grunder i den antika retoriken, och då 

framför allt partesläran (Strömquist 2007:20). Skolforskning som regelrätt utgår från retorik är 

mindre vanlig, och den som existerar intresserar sig främst för muntlig kommunikation, vilket 

kan ses i Olsson Jers (2010) avhandling. Denna typ av forskning är därför inte särskilt intressant 

för denna studie. Mer intressant är nyretoriken, vilket är ett forskningsområde som baseras på 

tankar från den antika retoriken (Blåsjö 2010:58 f.). Forskare inom nyretoriken intresserar sig 

för det sociala samspel som sker när personer lär sig skriva inom nya genrer. Freedman (1987) 

visar hur genrer inte är något som lärs ut explicit, utan är något som skapas inom den sociala 

kontext skribenten befinner sig i. I hennes studie undersöker hon hur personer som studerar på 

ett universitet lär sig skriva inom en disciplin de inte har tidigare erfarenhet av. En intressant 

upptäckt var att betyget elevernas texter bedömdes med spelade större roll för elevernas 
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inlärning av den specifika genren än kommentarerna (Freedman 1987:108). Detta är intressant 

för den här studien, då den tar lärarens summativa bedömning i åtanke. Miller (1984) bidrar till 

nyretoriken genom att argumentera för att genrer uppstår som en lösning på olika retoriska 

situationer, där gemensamma mönster uppstår för att skapa framgångsrik kommunikation. 

Genrer blir i denna mening inte formella kategorier, utan sätt att handla som bäst passar den 

givna situationen (Kjeldsen 2008:107). Implikationen av detta blir att mottagaren får avgöra 

ifall kommunikation kan anses vara lyckad eller inte. I en skolsituation där eleven producerar 

en text som ska bedömas är det lärarens uppfattning som avgör ifall texten lyckas eller inte, 

vilket är intressant för en studie som ämnar undersöka vilka handlingar som bedöms som 

lyckade.  

I det stora hela saknas det skolforskning som utgår från den klassiska retoriken. Den 

forskning som existerar fokuserar i princip enbart på muntliga framställningar, vilket kan 

förklaras genom att retoriken historiskt sett varit ämnad för muntliga framställningar. Detta till 

trots är retorik inte ett förlegat forskningsområde, utan har istället sett anpassningar som i sin 

tur har lett till nya forskningsområden. 

2.4. Att skapa förtroende 

Aristoteles (2012:70) använder begreppet ethos som benämning på det förtroende vi behöver 

för att övertyga, vilket han även nämner som den viktigaste faktorn när det kommer till vår 

förmåga att övertyga. Det ter sig då inte särskilt märkligt att många personer som är intresserade 

av att studera hur förtroende skapas utgår från ethos (Olsson Jers 2012:52). Rolf Hedquist 

(2002) presenterar en kontemporär tolkning av de antika begreppen med fokus på dess praktiska 

appliceringsområde i både skrift och i tal. Det är dessa omarbetningar som denna studies analys 

utgår ifrån. Nedan presenteras Hedquists beskrivning av begreppen, samt hur jag har anpassat 

dem för att passa en analys av elevers skrivande. 

De tre kategorier som Aristoteles identifierade som viktiga vid skapande av ethos: dygdighet, 

kunskap, och välvilja har överlevt till idag. Den första av dessa kategorier har ersatts av 

begreppet karaktär. Kunskap innebär, i en retorisk kontext, att åhörarna har förtroende för 

talaren på grund av dennes teoretiska eller praktiska kunskaper och erfarenhet (Hedquist 

2002:25). Vi har lättare att bli övertygade om vi upplever talaren som expert på området. Denna 

kategori är starkt kontextbunden, då vi gärna lyssnar på en mekanikers råd om hur en bil ska 

lagas, men kan ställa oss tveksamma till personens åsikter om utrikespolitik. Det är i talarens 

intresse att göra det klart för åhörarna att hen innehar kunskap, exempelvis genom att referera 

till erfarenheter som är relevanta för ämnet (Hedquist 2002:25). Ett mer praktiskt sätt att härleda 
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kunskap är att referera till andra personer som anses vara experter på ett visst område, eller vars 

erfarenheter ger dem ett unikt perspektiv på frågan (Hedquist 2002:26). För gymnasieelever, 

som med största sannolikhet saknar den auktoritet som kommer från en utbildning eller 

yrkestitel, är detta den förväntade vägen att gå. Deras framställningar ska i hög grad bygga på 

andra människors kunskaper, vilket tydligt framgår i utformningen av uppgifter, där de antingen 

förväntas finna information på egen hand, eller får texter som innehåller den information som 

kan tänkas vara användbar vid argumentationen. 

Välvilja syftar på att mottagarna kan utröna att sändaren tar deras åsikter och inställningar i 

beaktning och respekterar dem (Hedquist 2002:28). Det kan konstateras att människor har olika 

perspektiv på olika frågor, vilket gör det svårare för oss att bli övertygade om att någon annans 

perspektiv är mera giltigt. En god retoriker är medveten om detta, och visar genom sin 

kommunikation att hen förstår mottagarnas perspektiv. Med andra ord betyder det att sändaren 

visar respekt för mottagaren. Utöver att respektera sina mottagare bör en god retoriker även 

visa att hen bryr sig om dem. Sändaren ska visa omsorg till mottagaren genom att signalera, 

åsiktsskillnader till trots, att hen vill mottagaren väl (Hedquist 2002:38).  

Kategorin karaktär har historiskt sett betytt olika saker, och även idag bestämmer sociala 

normer vad det innebär att ha god karaktär. För Aristoteles innebar god karaktär att exempelvis 

vara rättfärdig, modig, måttfull, och generös (Aristoteles 2012:94). Hedquist (2002:31 f., 37) 

föreslår kriterierna värdighet, ärlighet, och integritet som avgörande för en persons karaktär i 

modern tid. Det förstnämnda kriteriet är krångligt att applicera på en elevs skolsskrivande, då 

den syftar till en persons allmänna beteende och utseende, vilket inte är något som framkommer 

i texterna. Detta kriterium exkluderas då från analysen. Ärlighet syftar till hur ärlig en person 

framstår. Ärlighet innebär, utöver att tala sanning eller framstå som att tala sanning, att kunna 

visa osäkerhet kring den egna ståndpunkten eller de egna argumenten. Paradoxalt nog stärks 

ethos när sändaren framför bevis som talar mot den egna ståndpunkten (Hedquist 2002:33). 

Begreppet integritet syftar till hur självständig eller obunden sändaren framstår (Hedquist 

2002:37 - 38). Detta kan exemplifieras med hur klimatforskare som är anlitade av 

fossilindustrin har svårt att övertyga om hur det inte finns en koppling mellan fossila bränslen 

och klimatförändring, vilket kan kontrasteras med hur obundna klimatforskare lättare kan 

övertyga om motsatsen. För elever som argumenterar om mobilförbud i skolan kan detta verka 

svårt att applicera. Jag föreslår då att integritet syftar till målmedvetenhet, alltså hur säker på 

sin sak sändaren framstår. 
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3. Metod och material 

I detta avsnitt presenteras det material och den metod som uppsatsen utgår från. Eventuella 

problem med materialet diskuteras även. 

3.1. Material 

Materialet består av 27 uppsatser skrivna av andraårselever som läser på det 

samhällsvetenskapliga programmet. Jag hade ingen egen inverkan på materialet eller 

materialinsamlingen; materialet kan beskrivas som autentiskt och slumpmässigt utvalt. 

Eleverna hade tre timmar till förfogande för att producera en text på cirka 600 till 800 ord på 

en dator. De hade ingen tillgång till internet, utan fick förlita sig på sina egna kunskaper och 

det bifogade texthäftet. Eleverna var inte medvetna vid skrivtillfället att deras uppsatser skulle 

utgöra material i en vetenskaplig undersökning. Alla medverkande elever gav sitt medgivande 

om att deras uppsatser skulle få användas. Materialet kompletteras med bedömningar ifyllda i 

en matris. Bedömningarna genomfördes av en annan lärare än deras ordinarie svensklärare. 

Bedömningarna är enbart summativa, och innehåller inga förklaringar till varför ett visst betyg 

tilldelades. 

Det texthäfte eleverna använde innehåller tre artiklar. Artiklarna ”Låt mobiltelefonerna 

användas i klassrummet” och Skolklassen fick över 2 000 mobilnotiser under lektion är 

publicerade i Dagens Nyheter, och artikeln Priset för att ha ständig hjärnkoll är publicerad i 

Fokus. Instruktionen för uppgiften var följande: 

Sedan de smarta mobiltelefonerna gjort sitt intåg i vår vardag har de påverkat oss inom en rad olika 

områden och frågan om mobiltelefonens roll i skolsituationer samt vid inlärningen har lyfts i många 

olika sammanhang. Det diskuteras också om användningen av den smarta telefonen bör begränsas i 

såväl skolan som vid studierna hemma.  

 

På webbplatsen Skolfrågor pågår en debatt om mobiltelefonens roll i studierna. Redaktionen ber 

läsarna bidra med debattinlägg och du bestämmer dig för att medverka. Syftet med debattinlägget 

är att väcka intresse för frågan och att övertyga läsarna om din åsikt. 

 

Skriv ditt debattinlägg. Ta ställning i frågan om begränsning av mobilanvändning i studiesituationer 

är nödvändig. Argumentera för din ståndpunkt och utveckla argumentationen med hjälp av 

synpunkter i texthäftet. Tänk på att läsarna inte har tagit del av artiklarna. 

 

Eleverna som medverkar i den här studien ska, i enlighet med styrdokumenten, vara bekanta 

med den retoriska arbetsprocessen. Som nämnts tidigare har eleverna även fått undervisning 

om begreppen ethos, logos, och pathos, som används vid retorisk analys. De bör då vara 

medvetna om, och ha kunskap i, hur retorik kan användas med syftet att övertyga. Eftersom 
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retorik, eller något retoriskt begrepp de är bekanta med, inte nämns i uppgiftsinstruktionerna 

eller i bedömningsmatrisen finns det inget uttalat krav på retoriska kompetenser i uppgiften, 

vilket döljer faktumet att retorik här kan komma till användning. 

3.2. Metod 

För analysen används de tre kategorier som beskrivs i bakgrundsavsnittet. Dessa tre är karaktär, 

kunskap, och välvilja. I tabell 1 presenteras dessa kategorier, och de kriterier som används för 

att avgöra skapandet av ethos. Kriterierna ska inte ses som en checklista som behöver fyllas i, 

utan fungerar som ett sätt att illustrera hur kategorierna kan uppfyllas. Analysen ämnar se vilka 

av kriterierna som kan förknippas med betyg. 

Tabell 1: Kategorier nödvändiga för att bygga ethos, samt dess kriterier. 

Kategori Kriterium 

Karaktär Ärlighet, integritet 

Kunskap Kompetens, erfarenhet 

Välvilja Respekt, omsorg 

Retorik är lika mycket en konst som en vetenskap. Detta tydliggörs i de kriterier jag identifierat 

ovan. Vissa av dem, såsom kompetens och erfarenhet, är enkla att identifiera. Dessa två kriterier 

kan sägas vara uppfyllda om sändaren refererar till sina egna, eller någon annans, kompetens 

eller erfarenhet som är relevant för ämnet. Det finns förstås ett tolkningsutrymme, men det är 

relativt snävt. Vi stöter dock på problem när vi introducerar ärlighet och integritet som kriterier. 

Dessa begrepp är mer värdeladdade och öppna för debatt, särskilt när vi tar med tillägget att 

begreppet ärlighet även innefattar uppfattad ärlighet. Med detta i åtanke introducerar jag i tabell 

2 mina definitioner av dessa begrepp, då med reservationen att det är rimligt att ha invändningar 

kring hur specifika de är. Begreppen och definitionerna kommer ifrån Rolf Hedquists rapport 

Trovärdighet – en förutsättning för förtroende, skriven på uppdrag av Styrelsen för 

psykologiskt försvar (2002). Ytterligare information om detta kan ses i avsnitt 2.4. Rapporten 

är praktisk i den mening att antika begrepp anpassas för att enklare kunna appliceras på 

kontemporära fenomen. Trots att rapporten i huvudsak syftar till att förklara hur företag och 

myndigheter kan skapa förtroende är flera av begreppen och definitionerna applicerbara på 

kommunikation personer emellan.  
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Tabell 2: Kriterier för kategorier nödvändiga för skapandet av ethos och dess definitioner. 

Kriterium Definition 

Ärlighet Uttalanden som är sanna, eller rimligtvis skulle 

kunna vara sanna. Signalering av osäkerhet. 

Integritet Uttalanden som signalerar målmedvetenhet och 

övertygelse. 

Kompetens Sin egen, eller annan persons, kunskap relevant för 

ämnet 

Erfarenhet Sin egen, eller annan persons, erfarenhet relevant för 

ämnet 

Respekt Uttalanden som tar mottagarens potentiella 

invändningar i beaktning. 

Omsorg Uttalanden som signalerar att sändaren vill 

mottagarens bästa. 

 

Då analysen ämnar se på vilka sätt elever skapar förtroende med hjälp av ethos fokuserar 

analysen på hur eleverna realiserar dessa olika kriterium. Analysen ämnar inte bedöma huruvida 

en elev kan sägas ha en stark ärlighet, till exempel, vilket betyder att en elev som signalerar en 

kategori en gång och en elev som signalerar kategorin flera gånger bedöms båda ha fyllt den 

lika väl.  Då denna studie syftar till att utforska en metod för analys av elevers ethos presenteras 

en djupgående genomgång av metoden i resultatsavsnittet. 

 

3.3. Citat- och referatteknik – problem med bedömningarna 

När det kommer till skapande av ethos är det svårt att enbart se till ett betygskriterium. Många 

faktorer som bedöms vid en argumenterande text, såsom språk och argumentationsteknik, kan 

sägas utgöra delar av ethos. För att omfånget på denna uppsats inte ska bli alltför stort begränsar 

jag mig till det slutgiltiga betyget på elevens text. Detta skapar ett problem, då nästintill hälften 

av eleverna blev underkända på uppgiften. Anledning till detta var deras problematiska 

referatteknik, vilket är ett betygskriterium med svag koppling till ethos. Jag anar att en sådan 

skevhet i bedömning kommer att påverka undersökningens resultat. För att motverka detta 

väljer jag därför att ignorera detta betygskriterium, och beräknar vilket betyg eleverna hade fått 

på uppgiften om citat- och referatteknik inte hade varit ett krav. Vid de fall där jag bedömer att 

elevens bristande citat- och referatteknik påverkar elevens ethos nämns det. Det är inte helt 

oproblematiskt att räkna bort ett betygskriterium, då gränsfall vid summering kan uppstå. I 

sådana fall är det min uppfattning om vad eleverna ska få för betyg som noteras, snarare än den 

bedömande lärarens egentliga bedömning. För att vara tydlig med hur min bedömning 

genomfördes presenterar jag min process nedan. 

Efter att ha eliminerat betygskriteriet gällande citat- och referatteknik finns det fyra kriterier 

kvar: innehåll, disposition och sammanhang, kritisk läsning och resonemang, språk och stil, och 
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argumentation. Dessa fyra kriterier anses vara likställda, vilket spelar roll vid 

mellanstegsbetygen D och B. Betygssättningen följer sedan Skolverkets regler gällande betyg, 

där det lägst presterande kriteriet avgör vilka helhetsbetyg prestationen kan få, även kallat 

tröskelregeln (Skolverket 2016:65). Exemplifierat kan det se ut som så att en prestation bedöms 

uppnå kraven för betyg A i tre av de fyra kriterierna, men enbart E i en av dem, vilket leder till 

att hela prestationen bedöms som ett D. Mellanstegsbetygen delas ut när en överväldigande del 

av kriterierna ligger på den högre betygsnivån. Om en prestation når två av de högre 

betygsnivåerna, och två av de lägre, tillämpas principen att hellre fria än fälla, och prestationen 

får mellanstegsbetyget snarare än det lägre. I de fall prestationen har blivit underkänd i ett av 

de fyra betygskriterierna blir helhetsbetyget underkänt, trots att prestationen kan uppvisa högre 

betygsnivåer i något annat kriterium. Det går att rikta kritik mot principen att två lägre betyg 

och två högre leder till ett mellanstegsbetyg snarare än ett lägre betyg, men då jag inte har 

tillgång till en nyanserad bedömning anser jag att det är en rimlig princip att följa för den här 

studien. 

4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Avsnitt 4.1 presenterar de genererade kategorierna. 

Avsnitt 4.1.1 presenterar en sammanställning av de genererade kategorierna, samt hur många 

texter som faller inom varje kategori. Avsnitt 4.2, 4.3, och 4.4 presenterar en utförligare 

genomgång av de kategorier elever använder för att signalera karaktär, kunskap, och välvilja. I 

avsnitt 4.5 presenteras utsträckningen dessa kategorier överensstämmer med lärarens 

bedömning och betygssättning. 

4.1. Genererade kategorier 

Kategorierna är genererade ur de kriterier som beskrivs i avsnitt 3.2. För att undvika att min 

egen tolkning av elevernas skrivande skulle spela en alltför stor roll i studiens resultat väljer jag 

att identifiera ett relativt litet antal kategorier. De enskilda kategorierna täcker ett relativt brett 

spann av elevers uttalanden, vilket gör kategoriseringsprocessen enklare än om det funnits fler, 

men snävare, kategorier. I tabell 3 presenteras de genererade kategorier som utvunnits ur 

elevernas texter. Det bifogas även ett elevexempel som illustrerar hur ett uttalande inom 

kategorin kan se ut. Alla elevexempel presenteras ordagrant som eleverna själv skrev dem, med 

undantaget att vissa exempel är förkortade med […] för att spara utrymme. Vissa av 

kategorierna har inget bifogat elevexempel, vilket beror på att de är svåra att demonstrera med 

ett enskilt uttalande från en elev. De fyra kategorierna otillräcklig information, presenterar inte 
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ståndpunkt, presenterar ståndpunkt men argumenterar inte konsekvent, och nedsättande 

ord/överdrifter visar signaler som kan påverka ethos negativt. De resterande kategorierna bör 

alla ha en positiv inverkan på ethos, då i enlighet med de kriterier som presenterades i tabell 2. 

Tabellen är färgkodad. Gul är de kategorier som faller under kriteriet ärlighet, grön är de som 

faller under integritet, blå är den som faller under kompetens, grå är de som faller under 

erfarenhet, röd är de som faller under respekt, och orange är den som faller under omsorg. 

Tabell 3: Genererade kategorier med bifogade elevexempel 

Kategori Exempel Kategori Exempel 

Information + Mobilen har förändrat vårt 

samhället rejält 

Andras 

kompetenser + 

[…] så finns det också 

forskning från göteborgs 

universitet som tyder på […] 

Otillräcklig 

information - 

Datorer är ett mycket bättre 

alternativ än telefoner, då det är 

mindre sannolikt att de används för 

att kolla sociala medier och dylikt. 

 

Anekdoter + Utifrån egna erfarenheter är 

det även vanligt 

förekommande att elever tar 

smygfoton på andra, vilket ej 

bör accepteras 

Gardering + Visst, korrelation är inte lika med 

kausalitet. 

Eleverfarenhet 

+ 

Jag är själv en elev. 

Legitimera motsatt 

ståndpunkt + 

Det råder delade meningar kring 

huruvida telefonen är ett användbart 

verktyg vid studier. Trots att den är 

en källa till mycket kunskap, nya 

perspektiv och kommunikationer, är 

den samtidigt en distraktion som 

förändrar våra sinnesintryck och vår 

inlärning negativt. 
 

Andras 

erfarenheter + 

Gymnasieläraren Torbjörn 

Ott understryker att mobiler 

har "många olika funktioner, 

både störande och nyttiga". 

Han nämner också att många 

lärare faktiskt tillåter 

mobiltelefoner om de 

används i själva skolarbetet. 

Presenterar 

ståndpunkt och 

argumenterar för 

den + 

- Bemötande av 

motargument + 

Visst, skolan skulle ha haft 

mer pengar om de inte la 

pengar på tekniska föremål 

som t.ex. datorer eller Ipads 

som vi hade i min förra skola 

men med de här pengarna 

köper dem material som 

kommer att ge nytta i vår 

framtid. 

Presenterar inte 

ståndpunkt - 

- Nedsättande 

ord/Överdrifter 

- 

[…] att låta en 8 åring 

springa runt med mobilen på 

skoldagrana och använda det 

undre lektionerna är absurt 

[…] 

Presenterar 

ståndpunkt men 

argumenterar inte 

konsekvent - 

- Övergripande 

budskap + 

 

- 
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4.1.1. Andelen texter kategoriserade inom de genererade kategorierna 

Efter att ha analyserat elevernas argumenterande texter går det att se på vilka sätt elever skapar 

eller stjälper sitt ethos, samt hur fördelningen mellan de olika kategorierna ser ut. I tabell 4 

presenteras kategorierna analysen resulterade i, samt hur många texter som uppfyllde de 

enskilda kategorierna. Andelen exempel presenteras både i absoluta summor, samt genom 

vilken procent av totalen de utgör. 

Tabell 4: Genererade kategorier och antalet texter inom dem. 
Kategori Antal texter/% av totalen 

Information 27/100% 

Otillräcklig information 26/96% 

Gardering 3/11% 

Legitimera motsatt ståndpunkt 8/30% 

Presenterar ståndpunkt och argumentera för den 24/89% 

Presenterar inte ståndpunkt 1/4% 

Presenterar ståndpunkt men argumenterar inte konsekvent 2/8% 

Andras kompetenser 26/96% 

Anekdoter 14/52% 

Eleverfarenhet 9/33% 

Andras erfarenhet 5/19% 

Bemötande av motargument 23/85% 

 

Nedsättande ord/Överdrifter 11/41% 

Övergripande budskap 27/100% 

 

4.2. Karaktär 

I det här avsnittet presenteras de underordnade kategorier som faller inom ramarna för 

kriterierna ärlighet och integritet. 

4.2.1. Ärlighet 

Att bygga sin karaktär för att visa för sina mottagare att man är en person värd att lita på är en 

komplicerad process. Elevtexterna i denna undersökning visar olika vägar elever tar för att nå 

detta mål, där den vanligaste metoden eleverna använder är att undvika att ljuga eller tala 

osanning. Alla elevtexter visar på någon form av ärlighet, vilket inte är förvånande. 

Alla elever använder sig av uttalanden som är oproblematiska i kontexten och kan tolkas 

som sanna. Då uppgiftsinstruktionerna förklarar att eleverna bidrar med sin åsikt i en redan 
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rådande debatt kan eleverna på förhand anta att mottagarna känner till de bakomliggande 

orsakerna för debatten. Eleverna har därför mer frihet att göra påståenden som i andra 

sammanhang skulle behöva ytterligare information för att framstå som sanna.  Exempel på 

sådana former av uttalanden kan ses i exempel (1) och (2). 

(1) mobiler är problematiska och försämrar skolundervisningen. Vilket stämmer. 

(2) Vi lever i en allt mer digitaliserad värld där vi spenderar mer och mer tid framför våra 

skärmar. 

Eleverna använder sig också av ett flertal uttalanden som kan tolkas som mer faktabaserade. I 

exempel (3) och (4) gör eleverna påståenden som få skulle ha invändningar mot, även personer 

som inte är insatta i debatten. Detta skulle kunna klassificeras som en separat kategori, men då 

gränsen mellan vad som kan anses vara något som alla vet, och något som bara de insatta i 

debatten vet, är svår att fastställa, väljer jag att klassificera båda dessa typer av uttalanden inom 

kategorin jag kallar information.  

(3) Vare sig det är från Samsung, Huawei eller Microsoft så har de flesta sig en egen 

smartphone. 

(4) Mobiler ger tillgång till en snabb sökmotor som kan ge information när man har åkt 

fast. 

Ett problem eleverna stöter på är antagandet att mottagaren håller med om deras påstående.  

Många av eleverna använder skoldatorer som ett motargument för att bemöta argumentet att 

teknik kan vara användbar i klassrummet. Sättet eleverna presenterar detta argument på är dock 

ofta problematiskt. I exempel (5) påstår eleven att datorn är mer anpassad för arbete än en 

mobiltelefon. 

(5) Det finns andra mer effektiva sätt att använda sig av elektroniska verktyg som t.ex. en 

personlig skoldator. På en skoldatorn har du tillgång till samma saker som en 

mobiltelefon förutom att datorn inte ger ifrån sig några notiser. En dator är betydligt 

mer anpassad för arbete och det är mer effektivt att använda en. 

Det är inte svårt att föreställa sig att många håller med elevens slutsats, men skälen eleven ger 

är öppna för kritik. Det går att stänga av notiser på en mobiltelefon, vilket inte är något som 

eleven tar i åtanke. Inom denna kategori faller även uttalanden som gör breda påståenden och 

antaganden som är problematiska att bevisa. Detta är påståenden som i en annan situation hade 
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krävt att eleven refererade till en källa som innehåller den informationen. Jag väljer att kalla 

denna kategori otillräcklig information, snarare än lögner, då det är omöjligt att veta elevens 

intentioner. Det är problematiskt att kategorisera vissa uttalanden som omedvetna felaktigheter, 

och andra som medvetna lögner. 26 av 27 elever använder sig av uttalanden som klassificeras 

som otillräcklig information. Den enstaka elev som inte gör det lyckas med detta då hen inte 

presenterar några egna lösningar eller förslag som kan ifrågasättas, samt att hen spenderar 

mycket tid med att presentera innehållet i källorna och ger en stor mängd grundläggande 

bakgrundsfakta. 

Inom kategorin otillräcklig information faller även uttalanden som exempel (6), där eleven 

presenterar en åsikt som en del personer har, men utan att delge varifrån denna information 

kommer eller vilka det är som uttrycker den åsikten. Ett undantag till detta är när elever påstår 

något som vid första anblick kan se ut som ett påstående med otillräcklig information, men ger 

mer information senare i texten. Detta inkluderar påståenden som bygger på eller kommer ifrån 

en av elevens källor, samt påståenden som bygger på kontextspecifik kunskap eller allmän 

kunskap. Detta betyder att två uttalanden som på ytan ser snarlika ut kan kategoriseras på olika 

sätt beroende på om eleven ger mer information på en annan plats i texten eller inte. En brist 

med att jag klassificerar kategorin på det här sättet är att ett uttalande, som är sant, kan bedömas 

som bristande om eleven inte refererar till källan som hen fick den informationen ifrån. 

Exempel (7) visar hur en elev gör ett påstående som bygger på en studie som en av artiklarna i 

elevernas texthäfte lyfter, men eftersom eleven inte refererar till den specifika studien som visat 

detta, eller nämner att studier har visat på detta, klassificeras det som otillräcklig information. 

I det här fallet har ethos alltså en inverkan på bedömningen av elevernas citat- och referatteknik, 

vilket problematiserar mitt beslut att bortse från det betygskriteriet. Jag väljer ändå att bortse 

från betygskriteriet, då detta är den enda kategori där det beslutet har en inverkan på resultatet. 

(6) Somliga, som är för mobilanvändning i skolan, tycker att de flesta skolor redan köpt in 

datorer och surfplattor för att använda det i undervisningen. 

(7) Omedvetet sjunker koncentrationen och intelligensen bara av mobilens närvaro något 

som skapar mycket problem inom studier eller jobb. 

Med detta sagt hade eleven kunnat lyckas bättre om hen signalerat osäkerhet, och visat att hen 

berättar hela sanningen. Eleven hade kunnat signalera att datorn inte är en perfekt lösning, men 

är ett bra alternativ till mobiltelefonen. Det är vanligt att eleverna framstår som självsäkra i sina 

uttalanden, och snabbt avfärdar kritik med motargument. I enlighet med retorisk teori kan 

skribenten visa en viss osäkerhet kring sin egen ståndpunkt eller sina argument för att nyansera 
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sin slutsats, vilket kan ses i exempel (8). Jag väljer att kalla denna kategori gardering. Endast 

tre av 27 elever gör uttalanden som klassificeras inom denna kategori. 

(8) Övergången till att ha mobilen som ett verktyg i skolan från att vara ett stressmoment 

som vi är beroende av kommer inte att vara enkel, men möjlig. 

Eleverna kan även signalera osäkerhet genom att legitimera motsatt ståndpunkt, vilket 

illustreras av exempel (9). I det här exemplet ger eleven exempel på varför vissa människor är 

av en annan åsikt gällande frågan, medan andra elever enbart nämner vad andra personer tror, 

vilket kan ses i exempel (10). Sådana uttalanden klassificeras inte som legitimera motsatt 

ståndpunkt. Uttalanden som visar att eleven håller med om delar av den motsatta ståndpunkten 

klassificeras även som legitimera motsatt ståndpunkt. I exempel (11) ger eleven inte en 

nyanserad bild av vad andra människor kan ha för åsikten om frågan, men erkänner den som 

relativt rimlig. Slutligen så finns det uttalanden där eleven börjar med att beskriva en motsatt 

ståndpunkt, men konstaterar att den är felaktig eller inkorrekt, vilket kan ses i exempel (12). 

Den motsatta ståndpunkten legitimeras inte i detta exempel, då eleven inte ger en förklaring till 

varför det är en rimlig åsikt att ha, vilket gör att inte heller detta klassificeras som legitimera 

motsatt ståndpunkt. Åtta av 27 elever legitimerar den motsatta ståndpunkten, vilket gör det 

vanligare än gardering. 

(9) Det råder delade meningar kring huruvida telefonen är ett användbart verktyg vid 

studier. Trots att den är en källa till mycket kunskap, nya perspektiv och 

kommunikationer, är den samtidigt en distraktion som förändrar våra sinnesintryck 

och vår inlärning negativt. 

(10) Vissa menar att mobilerna är ett bra studiemedel. 

(11) Jag tror absolut på att Mobiltelefoner kan vara ett hjälpmedel i undervisningen. 

Men mobilerna kan likså vara ett enormt problem för eleverna. 

(12) Därför kan man tycka att det är motsägelsefullt att förbjuda mobilerna samtidigt 

som man köper in datorer. Så är det dock inte. 

4.2.2. Integritet 

Att skapa integritet¸ att signalera till andra att man har fasta principer som man sedan agerar 

efter, kan vara klurigt. Eleverna måste visa för läsarna att de har ett tydligt syfte med sin 

argumentation, och sedan argumentera konsekvent utifrån det syftet. De flesta elever har inga 

större problem med detta, då de tidigt klargör den egna ståndpunkten, och för fram argument 
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som stödjer den, samtidigt som de besvarar relevanta motargument. Vissa elever presenterar 

sin ståndpunkt i rubriken snarare än i huvudtexten. Jag klassificerar detta som presenterar 

ståndpunkt och argumenterar för den. 24 av 27 texter kategoriseras inom denna kategori.  

Endast två elever av 27 uppvisar problem med att vara konsekventa i sin argumentation. Det 

här uttrycker sig genom att eleverna presenterar sin ståndpunkt, men använder argument som 

strider mot den utan att bemöta dem. Detta klassificeras som presenterar ståndpunkt men 

argumenterar inte konsekvent.  

Slutligen så finns det ett exempel på en elev som inte presenterar sin ståndpunkt. Trots att 

det i detta fall kan gå att lista ut vad eleven argumenterar för finns det en större risk för 

missförstånd. Detta klassificeras som presenterar inte ståndpunkt 

4.3. Kunskap 

I det här avsnittet presenteras de underordnade kategorier som faller inom ramarna för 

kriterierna kompetens och erfarenhet. 

4.3.1. Kompetens 

Att signalera kunskap är, som tidigare nämnt, en viktig komponent i att stärka sitt eget ethos. 

Eftersom ett av kraven på elevernas skrivande var att stärka sina egna resonemang med hjälp 

av källor signalerar eleverna kompetens i stor utsträckning. Att visa kompetens handlar dock 

inte om att visa var sin information kommer ifrån; det handlar om att använda en persons 

auktoritet inom ett område för att rättfärdiga en egen åsikt eller ett argument. I den här analysen 

kategoriseras ett uttalande enbart som kompetens om eleven ger skäl till att lita på personens 

auktoritet i frågan. Detta uttrycks genom till exempel en persons yrke, arbetsplats, eller den 

publikation hen skriver för, vilket kan ses i exempel (13) eller om eleven refererar till en 

auktoritetsgrupp i allmänhet, till exempel forskare, vilket kan ses i exempel (14). Dessa 

uttalanden klassificeras som andras kompetens. 26 av 27 elever gör uttalanden som klassificeras 

inom denna kategori. Den enda elev som inte uppfyller kraven för denna kategori signalerar 

kunskap genom att referera till annans erfarenhet. Eleverna refererar enbart till andra personers 

kompetenser, snarare än sina egna. Detta ter sig inte särskilt underligt, då elevernas unga åldrar 

hindrar dem från att inneha kompetenser som skulle ge dem särskild auktoritet på området. Som 

nämndes i avsnitt 3.3 bedömde läraren elevernas citat- och referatteknik som undermålig. 

Denna bedömning bygger på att eleverna har svårt att korrekt citera och referera källor, snarare 

än att det finns en avsaknad av andra personers kompetens. I denna undersökning bedöms inte 

bristen på korrekt referatteknik som bristande kompetens. 
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(13) Under en tidigare studie  från Texas universitet i Austin visade att om man störs, 

av exempelvis en mobilnotis eller ringsignal, under ett moment som kräver hög 

koncentration kan man sedan inte återgå till uppgiften utan att ha tappat fokuset. 

(14) Som sagt visar studier alltså att vår koncentration försämras om vi hör eller rör 

mobilen i samband med problemlösning och att blotta närvaron av en mobil sänker vår 

intelligens. 

4.3.2. Erfarenhet 

När det kommer till att signalera erfarenhet förhåller sig eleverna lika. En väg eleverna tar är 

att använda anekdoter som bevis för ett argument eller en ståndpunkt. Trots att anekdoter för 

sig själva inte ses som starka vid argumentation kan de användas för att läsaren ska kunna förstå 

varför sändaren intresserar sig för ämnet, eller som en del av ett större resonemang. I exempel 

(15) ger eleven ett exempel på hur hen själv har gynnats av teknik i klassrummet. Detta säger 

förstås inget om hur andra elever eller lärare på den skolan upplever teknikanvändningen, eller 

hur elever på andra skolor känner. I det här fallet använder eleven en anekdot för att 

exemplifiera hur teknik kan användas i klassrummet, snarare än som bevis för att teknik hör 

hemma i undervisningen. Även observationer klassificeras som anekdoter, då de används i 

samma syfte, nämligen att styrka ett resonemang eller signalera intresse. I exempel (16) 

beskriver eleven en observation för att visa varför hen önskar att skolan hen går på ska förbjuda 

mobilanvändning. 14 av 27 elever använder sig av anekdoter. 

(15) I skolan jag går i så får vi de flesta uppgifterna genom Google classroom vilket 

man kan nå genom både en telefon och en dator 

(16) jag som själ går på en gymnasieskola, kan därför ibland se andra ungdomar som 

sitter bredvid varandra på rasterna men utan att prata med varandra och titta varandra i 

ögonen. 

I många texter intar skribenten rollen som elev eller ungdom, vilket kan ses i exempel (11). 

Trots att eleven inte explicit signalerar erfarenhet kan troligtvis en del läsare tolka dessa 

uttalanden som en form av erfarenhet som kommer från deras status som elev, vilket ger 

legitimitet åt elevens åsikt om frågan. Den här typen av uttalanden räknas enbart när eleven 

uttryckligen nämner sin egen roll i den rådande debatten, till exempel att hen nämner att hen är 

en elev eller en ungdom. Jag väljer att kalla denna kategori eleverfarenhet. 10 av 27 elever 

signalerar till läsaren att hen är en elev eller ungdom. 
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(17) Mobiltelefoner är en stor del av våran vardag, speciellt för oss ungdomar, men 

det är många som hävdar att  skolan bör vara en helt mobilfrizon. 

Ett annat sätt att signalera erfarenhet är att lyfta andra personers relevanta erfarenheter. I 

texthäftet eleverna använder finns det två erfarenheter de kan referera till, en av dem från en 

elev som deltog i en undersökning, och en från en forskare som även arbetar som lärare. Den 

sistnämnda skapar vissa problem, då artikeln denna person nämns i lyfter både hans egen 

forskning, samt hans erfarenhet som lärare. I de fall eleverna refererar till honom som forskare 

kategoriserar jag det som andras kompetens, se exempel (18), eftersom eleven signalerar att 

hans utbildning är den viktigaste signalen för hans kunskap. Om eleverna refererar till honom 

utan forskartiteln kategoriseras det som andras erfarenhet om det framgår att han bevittnat eller 

observerat det han kommenterar på, se exempel (19), och som andras kompetens om det inte 

framgår varifrån han har fått sin information, se exempel (20). Slutligen finns det elever som 

refererar till honom både som forskare och som lärare, vilket gör att ett uttalandet kan 

klassificeras både som kompetens samt som andras erfarenhet, vilket kan ses i exempel (21). 

Fem av 27 elever använder sig av andra personers erfarenheter för att stärka sitt argument. 

(18) […] om forskaren Torbjörn Otts arbete för en positiv inställning till 

mobilanvändandet i klassrummet. Otts främsta agrument […] 

(19) Gymnasieläraren Torbjörn Ott understryker att mobiler har "många olika 

funktioner, både störande och nyttiga". Han nämner också att många lärare faktiskt 

tillåter mobiltelefoner om de används i själva skolarbetet. 

(20) Där frågas Torbjörn Ott hur mobilen skulle kunna användas i skolarbetet. 

"Elever kan söka information när de kör fast, […] 

(21) forskaren samt gymnasieläraren Torbjörn Ott säger att mobiltelefoner är ett 

problem i klassrummet men att rätt användning av mobiltelefoner kan bli en naturlig 

del av undervisningen 

4.4. Välvilja 

I det här avsnittet presenteras de underordnade kategorier som faller inom ramarna för 

kriterierna respekt och omsorg. 

4.4.1. Respekt 

För att signalera respekt använder eleverna olika metoder. Den vanligaste metoden är att 

presentera en potentiell invändning eller ett potentiellt motargument. Eleverna bemöter 
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motargument på olika sätt, där det vanligaste är att själva presentera ett eget motargument. I 

exempel (22) signalerar eleven att hen är medveten om, och förstår argumenten som den andra 

sidan för, men visar varför de är problematiska. Denna typ av uttalande klassificeras som 

bemötande av motargument. Denna kategori har en del överlappning med kategorin legitimera 

motsatt ståndpunkt, eftersom det är möjligt att presentera den motsatta ståndpunkten som 

rimlig, men sedan argumentera för den egna ståndpunkten. På grund av detta kan ett och samma 

uttalanden klassificeras som både bemötande av motargument och legitimera motsatt 

ståndpunkt, vilket (22) är ett exempel på. Det är dock möjligt att argumentera mot en ståndpunkt 

utan att legitimera den, vilket betyder att vissa uttalanden kan klassificeras som den ena men 

inte den andra. Exempel (23) illustrerar hur en elev bemöter ett motargument utan att legitimera 

den motsatta ståndpunkten. 23 av 27 elever bemöter motargument. Att en sådan stor andel av 

eleverna gör så kan bero på att elevernas lärare under tidigare lektioner nämnt att bemötande 

av motargument bör vara en del av deras argumenterande texter. 

(22) Om vi kan hitta ett bra sätt att  använda mobilerna som ett läromedel så är det ett 

bra sätt att underlätta undervisningen på och man kan spara enormt mycket tid till 

annat på. Det finns dock mycket hinder i att det skulle funka. Man kan inte förutsäga 

att alla elever har en egen smartphone [...] 

(23) Dom menar alltså att skolan lägger väldigt mycket pengar på att köpa in datorer 

och surfplattor och att man då skulle spara in dessa pengar om eleverna kunde 

använda sina mobiler istället. Men vad skulle då hända om man gjorde detta? Jo det 

hade gjort att skolan hade blivit väldigt ojämlik 

Ett annat sätt för elever att bemöta motargument är att använda sin egen erfarenhet för att stärka 

sitt eget argument. I exempel (24) nämner eleven att hens egen erfarenhet inte stämmer överens 

med motargumentet. Trots att anekdoter enbart säger något om en enskild person eller grupp 

kategoriserar jag dessa ändå som bemötande av motargument. 

(24)     Denna idylliska bild som beskrivs där lärandet och tekniken samspelar i 

undervisningen låter ju fantastisk. Jag kan dock av egen erfarenhet säga att så inte är 

fallet. 

Den sista kategorien jag identifierat som signalerar respekt väljer jag att kalla nedsättande 

ord/överdrifter. Det är inte ovanligt att eleverna presenterar åsiktsmotståndare, eller den effekt 

deras ståndpunkt kan ha, med ord och termer som kan framstå som opassande i en respektfull 
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debatt. I exempel (25) använder eleven starkt laddade ord för att visa vilken effekt 

åsiktsmotsmotståndarnas åsikt kan komma att ha. I exempel (26) använder eleven versaler för 

att besvara ett motargument, vilket troligtvis inte inger respekt hos läsaren. Dessa två exempel 

klassificeras under samma kategori, eftersom nedsättande ord kan användas i syfte att överdriva 

en poäng. Elva av 27 elever använder nedsättande ord eller överdrifter. Hur eleverna uttrycker 

denna kategori varierar dock. På grund av detta presenteras alla exempel inom denna kategori 

i bilaga 1. 

(25) Om risken är att vi fostrar en generation av ointelligenta och flegmatiska 

mobilmissbrukare - är då verkligen de möjligheterna värda riskerna? 

(26) Hur många elever kommer att dra fram sin telefon för just den anledningen om 

att söka informationen som läraren bad om? INGEN! ABSOLUT INGEN […] 

4.4.2. Omsorg 

En annan aspekt av att bygga välvilja är att signalera omsorg. Alla elever signalerar omsorg 

med hjälp av vad jag kallar övergripande budskap. Detta kan beskrivas som textens bärande 

tema och förklarar vad syftet med texten är. Själva argumentationen är inte viktig här, utan det 

handlar snarare om att läsaren kan förstå vad eleven vill uppnå, och hålla med om att syftet är 

nobelt, trots att de inte nödvändigtvis håller med om att vägen dit är den rätta. 

4.5. Betyg och ethos 

I det här avsnittet presenteras antalet texter som uppfyller kraven för de genererade kategorierna 

och vilket betyg de fick. Tabell 5 presenterar resultaten för betygen F och E, tabell 6 presenterar 

resultaten för betygen D och C, och tabell 7 presenterar resultaten för betygen B och A. 

Trots att betygskravet rörande citat- och referatteknik har exkluderats når åtta elever inte 

kraven för att bli godkända. Inom gruppen av elever som inte blev godkända finns alla exempel 

på texter som inte har en tydligt formulerad ståndpunkt och konsekvent framförd 

argumentation. Det ter sig inte särskilt underligt att elever som misslyckas med att argumentera 

inte blir godkända på en uppgift som kräver argumentation. Inom den här gruppen finns även 

det enda exemplet på en elev som inte refererar till en annan persons kompetens. Det finns inga 

exempel på signalering av osäkerhet i gruppen, men eleverna bemöter dock motargument i stor 

utsträckning. Det är enbart en elev som inte direkt bemöter ett motargument. Hälften av gruppen 

använder anekdoter, och tre elever uppfyller kraven för eleverfarenhet. Tre exempel på 

uttalanden som signalerar andras erfarenhet går även att finna, vilket betyder att denna grupp 

signalerar den kategorin i högst utsträckning. Slutligen använder tre elever nedsättande 
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ord/överdrifter, vilket är en lägre andel än vad som går att hitta i flera av de andra grupperna. 

Detta indikerar att uttalanden som klassificeras inom denna kategori överensstämmer med ett 

högre betyg. Resterande kategorier uppfylls av alla elever i gruppen. 

Det är endast två elever som blir bedömda med betyget E på uppgiften. Det låga antalet 

elever i denna grupp gör det problematiskt att göra direkta jämförelser, eftersom en enskild 

elevs prestation har en stor påverkan på resultatet. Med detta i åtanke kan vi ändå se att E-

eleverna gör vissa saker annorlunda, men också att de har mycket gemensamt med F-gruppen. 

I E-gruppen hittar vi det första exemplet på en elev som signalerar osäkerhet genom att 

legitimera motsatt ståndpunkt. Utöver detta, samt att båda eleverna i denna grupp presenterar 

ståndpunkt och argumenterar för den, liknar den här gruppens resultat den tidigare gruppen. 

Information, otillräcklig information, andras kompetenser, anekdoter, eleverfarenhet, 

bemötande av motargument, och nedsättande ord/överdrifter används i en liknande utsträckning 

i de båda grupperna. Undantag till detta är signaleringen av andras erfarenhet, vilket ingen elev 

i denna grupp gör. 

Tabell 5: Antalet uppfyllda kategorier för texter bedömda med betyget F respektive E. 
Kategori Antal Kategori Antal 

Information 8 Information 2 

Otillräcklig information 8 Otillräcklig information 2 

Gardering 0 Gardering 0 

Legitimera motsatt ståndpunkt 0 Legitimera motsatt ståndpunkt 1 

Presenterar ståndpunkt och 

argumentera för den 

5 Presenterar ståndpunkt och 

argumentera för den 

2 

Presenterar inte ståndpunkt 1 Presenterar inte ståndpunkt 0 

Presenterar ståndpunkt men 

argumenterar inte konsekvent 

2 Presenterar ståndpunkt men 

argumenterar inte konsekvent 

0 

Andras kompetenser 7 Andras kompetenser 2 

Anekdoter 4 Anekdoter 1 

Eleverfarenhet 3 Eleverfarenhet 1 

Andras erfarenhet 3 Andras erfarenhet 0 

Bemötande av motargument 7 Bemötande av motargument 1 

Nedsättande ord/Överdrifter 3 Nedsättande ord/Överdrifter 1 

Övergripande budskap 8 Övergripande budskap 2 

 

Gruppen som blev bedömd med betyget D är den enskilt största av alla betygsgrupper och består 

av nio elever. Resultatet för eleverna i den här gruppen liknar resultaten för E-gruppen. De 

signalerar osäkerhet, men enbart genom att legitimera motsatt ståndpunkt, vilket en tredjedel 

av texterna gör.  En tredjedel av texterna använder även anekdoter och eleverfarenhet, vilket 

liknar resultaten från den andra grupperna. Det är även enbart en elev som inte bemöter 

motargument, vilket är en liknande utsträckning som F-gruppen. Procentuellt används 

nedsättande ord/överdrifter i minst utsträckning i denna grupp, med undantaget för den enda 

eleven i A-gruppen. Användandet av andras erfarenhet särställer gruppen, där det endast går att 
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hitta i F-gruppen utöver denna grupp. Precis som i alla de andra grupperna, förutom den 

enskilda eleven i F-gruppen, signalerar alla elever kunskap genom att referera till andras 

kompetenser. Alla elever presenterar sin ståndpunkt och argumenterar för den, vilket stämmer 

för alla grupper förutom F-gruppen 

De sex elever som blev bedömd med betyget C visar andra resultat än eleverna i de tidigare 

grupperna. Likheterna ligger i att det återigen är en elev som inte bemöter motargument, samt 

användandet av eleverfarenhet. Det är dock i denna grupp vi ser det första exemplet på 

gardering, vilket två texter signalerar. Tre texter signalerar även osäkerhet genom att legitimera 

motsatt ståndpunkt. Vi hittar även det enda exemplet på en elev som inte utrycker otillräcklig 

information. Trots detta bedöms de andra fem eleverna uppfylla kraven för betyget C, vilket 

tyder på att det inte betraktas som ett stort problem. Den här gruppen använder sig av anekdoter 

i högre utsträckning än någon annan grupp. Som nämndes tidigare signalerar ingen elev 

kunskap genom andras erfarenhet. En tredjedel av eleverna i gruppen använder eleverfarenhet. 

Slutligen använder hälften av eleverna i denna grupp nedsättande ord/överdrifter, vilket är 

samma andel som den mindre E-gruppen. B-gruppen har en högre andel, men består enbart av 

en elev. 

Tabell 6: Antalet uppfyllda kategorier för texter bedömda med betyget D respektive C. 
Kategori Antal Kategori Antal 

Information 9 Information 6 

Otillräcklig information 9 Otillräcklig information 5 

Gardering 0 Gardering 2 

Legitimera motsatt ståndpunkt 3 Legitimera motsatt ståndpunkt 3 

Presenterar ståndpunkt och 

argumentera för den 

9 Presenterar ståndpunkt och 

argumentera för den 

6 

Presenterar inte ståndpunkt 0 Presenterar inte ståndpunkt 0 

Presenterar ståndpunkt men 

argumenterar inte konsekvent 

0 Presenterar ståndpunkt men 

argumenterar inte konsekvent 

0 

Andras kompetenser 9 Andras kompetenser 6 

Anekdoter 3 Anekdoter 4 

Eleverfarenhet 3 Eleverfarenhet 2 

Andras erfarenhet 2 Andras erfarenhet 0 

Bemötande av motargument 8 Bemötande av motargument 5 

Nedsättande ord/Överdrifter 3 Nedsättande ord/Överdrifter 3 

Övergripande budskap 9 Övergripande budskap 6 

 

För betygen B och A finns det enbart en elev representerad i varje kategori. Detta begränsade 

underlag gör det problematiskt att dra slutsatser. Det visar dock hur elever kan skriva för att nå 

de två högsta betygen. Båda eleverna gör uttalanden som klassificeras som otillräcklig 

information  ̧ vilket tyder på att den bedömande läraren inte anser att det är ett förödande 

problem. Båda eleverna signalerar osäkerhet, fast på olika sätt, där B-eleven uttrycker en 

gardering, och A-eleven legitimerar motsatt ståndpunkt. Majoriteten av de resterande 
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kategorierna uppfylls av båda eleverna, där den enda skillnaden är att A-eleven uppfyller kraven 

för eleverfarenhet, och B-eleven använder nedsättande ord/överdrifter, där det sistnämnda kan 

vara anledningen till att texten bedömdes som B i stället för A. Resterande kategorier uppfylls 

i samma grad i de båda grupperna. 

Tabell 7: Antalet uppfyllda kategorier för texter bedömda med betyget B respektive A. 
Kategori Antal Kategori Antal 

Information 1 Information 1 

Otillräcklig information 1 Otillräcklig information 1 

Gardering 1 Gardering 0 

Legitimera motsatt ståndpunkt 0 Legitimera motsatt ståndpunkt 1 

Presenterar ståndpunkt och 

argumentera för den 

1 Presenterar ståndpunkt och 

argumentera för den 

1 

Presenterar inte ståndpunkt 0 Presenterar inte ståndpunkt 0 

Presenterar ståndpunkt men 

argumenterar inte konsekvent 

0 Presenterar ståndpunkt men 

argumenterar inte konsekvent 

0 

Andras kompetenser 1 Andras kompetenser 1 

Anekdoter 1 Anekdoter 1 

Eleverfarenhet 0 Eleverfarenhet 1 

Andras erfarenhet 0 Andras erfarenhet 0 

Bemötande av motargument 1 Bemötande av motargument 1 

Nedsättande ord/Överdrifter 1 Nedsättande ord/Överdrifter 0 

Övergripande budskap 1 Övergripande budskap 1 

 

5. Sammanfattning av resultat 

Genom analysen är det möjligt att se hur elever bygger och stjälper förtroende med hjälp av 

ethos. Det går med stor säkerhet att fastställa att det krävs någon form av ethos för att kunna 

skriva en argumenterande text i skolan. Detta ter sig emellertid självklart, då man inte kan 

förväntas klara skolan om man enbart kommunicerar med osanningar, exempelvis. Ett flertal 

av kategorierna uppfylls dock inte av alla elever, och det går att se hur vissa kategorier 

förekommer i en större utsträckning i de olika betygsgrupperna. 

Som tidigare antytt använder alla elever något uttalanden som kan klassificeras som 

information. Trots detta använder nästan alla elever, 96 %, även något uttalande som saknar 

nödvändig information och därigenom klassificeras som otillräcklig information. Detta sker i 

alla betygsgrupper, där det enda undantaget finns hos en enskild elev i C-gruppen. Att använda 

sådana typer av uttalanden ter sig då inte särskilt problematiskt, då det är möjligt att nå det 

högsta betyget trots en brist på nödvändig information. 

Eleverna uttrycker över lag en stark tillit till den egna ståndpunkten. Endast 11 % av eleverna 

uttrycker någon form av osäkerhet kring den egna ståndpunkten, medan 30 % uttrycker 

förståelse för den motsatta ståndpunkten. När eleverna stiger i betyg går det att se en trend där 

eleverna framstår som mer ödmjuka i sina texter. 



24 

 

Kategorin nedsättande ord/överdrifter går att finna i 41 % av alla texter och realiseras i alla 

betygsgrupper, förutom den enskilda eleven i A-gruppen. Det finns en grad av nyans i den här 

kategorin, då eleverna uttrycker sig med uttalanden som kan sägas vara mer eller mindre 

konfrontativa. Det enda synliga exemplet där kategorin kan ha påverkat betygssättningen ses 

hos de eleven som fick betyget B, samt eleven som fick betyget A. Eleven i B-gruppen använder 

nedsättande ord/överdrifter, vilket eleven i A-gruppen inte gör. 

Nästintill alla elever signalerar integritet genom målmedvetenhet. 89 % av alla texter har en 

tydlig ståndpunkt som eleven argumenterar för. De resterande elva procenten presenterar endels 

inte sin ståndpunkt, eller argumenterar inte konsekvent. Dessa texter hittas alla i F-gruppen, 

vilket tyder på en stark koppling mellan bristande integritet och betyg. 

Kategorin andras kompetenser uppfylls av 96 % av alla elever. Detta är inte förvånande, 

eftersom uppgiften kräver att eleverna refererar till andra personer. Den enskilde elev som inte 

refererar till andras kompetenser refererar till andras erfarenhet. Alla elever uppfyller då minst 

ett kriterium för kategorin kunskap. Den andra kategorin som faller under överkategorin 

kunskap, andras erfarenhet, uppfylls inte i lika stor utsträckning, endast 19 %. Dessa elever 

befinner sig exklusivt i de tre lägsta betygsgrupperna, vilket pekar på att signalering av andras 

erfarenhet har en negativ effekt på elevernas betyg. 

En majoritet av texterna, 52 %, använder anekdoter för att signalera egen erfarenhet som är 

relevant för ämnet. Dessa uttalanden är relativt jämnt fördelade över de olika betygsgrupperna, 

där det enda undantaget finns i A- och B-gruppen, där alla elever använder anekdoter. Även 

eleverfarenhet används i jämn utsträckning över grupperna, men i en lägre utsträckning, endast 

33 %. Det verkar alltså inte finnas något att vinna genom att presentera sig själv som en objektiv 

observatör, då elever i de högsta betygsgrupperna såsom de lägsta presenterar egna erfarenheter. 

Bemötande av motargument är en av de kategorier med högst uppfyllnad; 85 % av eleverna 

bemöter någon gång ett motargument i sina texter. Det är dock enbart i de två högsta 

betygsgrupperna alla elever bemöter ett motargument, då det i de andra grupperna finns en elev 

vardera som inte gör detta, vilket tyder på att den bedömande läraren är villig att ha överseende 

med detta. 

Slutligen signalerar alla elever omsorg genom att ha ett övergripande budskap. Detta är, 

liksom kategorin information, en kategori vars avsaknad skulle göra det svårt att skriva en 

argumenterande text överhuvudtaget. 

Över lag går det att se att vissa kategorier är vanligare i de högre betygen än i de lägre. Att 

signalera osäkerhet blir vanligare ju högre eleven går i betyg. Då detta är en signal som har en 

positiv effekt på ethos tyder det på att ett att starkt ethos kan leda till högre betyg. Å andra sidan 
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går det att se hur eleverna flitigt använder nedsättande ord/överdrifter över alla betygsgrupper 

upp till och med B-gruppen. Detta är en kategori som signalerar negativ respekt. Som nämndes 

tidigare finns det dock nyanser i hur elever uttrycker denna kategori, vilket gör det 

problematiskt att påstå att denna kategori inte har någon påverkan på betyget, då eleverna i de 

högre betygsgrupperna uttrycker kategorin på ett mer diplomatiskt sätt. I en vid bemärkelse kan 

det dock konstateras att det går att komma undan med en viss grad av uttalanden som signalerar 

negativ respekt, och ändå nå ett betyg så högt som B. Slutligen signaleras integritet minst i F-

gruppen, där alla exempel på misslyckad integritet går att finna, och att andras erfarenhet endast 

går att finna i de lägre betygsgrupperna. Majoriteten av de kategorier eleverna använder för att 

skapa förtroende har ingen påverkan på lärarens bedömning av texten. De tre tydligaste 

undantagen är signalering av osäkerhet, signalering av integritet, samt referenser till andras 

erfarenhet. Det förstnämnda förekommer i en större utsträckning i de högre betygsnivåerna, 

vilket tyder på att läraren uppskattar när eleven visar ödmjukhet i sin text. Signalering av 

integritet verkar vara ett krav för att bli godkänd, då alla exempel där eleverna misslyckas med 

detta går att finna i F-gruppen. Slutligen så visar analysen på att referenser till andras erfarenhet 

har en negativ inverkan på bedömningen. 

6. Avslutande diskussion 

Detta avsnitt av studien diskuterar huruvida det är möjligt att besvara frågeställningarna som 

presenterades i avsnitt 1.1, implikationerna av detta resultat, samt förslag på vidare forskning. 

Frågeställningarna presenterades i avsnitt 1.1 och var som följande: 

I) Hur skapar elever förtroende i sina argumenterande texter? 

II) Finns det en relation mellan elevernas ethos och lärarens bedömning? 

III) Vilka fördelar och nackdelar har den valda metoden? 

Svaret på I är att eleverna använder 10 olika sorters uttalanden och signalerar för att skapa 

förtroende. Det finns en stor variation i hur ofta en viss kategori manifesteras, där information 

och övergripande budskap existerar i alla texter, medan gardering enbart skådas i tre av texterna, 

vilket resulterar i 11 % av texterna. Trots att retorik inte nämndes explicit för eleverna använder 

de sig av ethosskapande metoder i sitt skrivande. 4 kategorier identifierades som har en negativ 

inverkan på en persons förtroende. Även inom denna gruppering finns det variation, där 

otillräcklig information uttrycktes av 26 elever, vilket är 96% av alla elevers texter, medan 
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kategorin presenterar inte ståndpunkt, enbart finns hos en elev, vilket resulterar i fyra procent 

av texterna. 

Svaret på II är mer nyanserat, då det finns få kategorier som definitivt svarar på 

frågeställningen. Kategorierna presenterar inte ståndpunkt och presenterar ståndpunkt men 

argumenterar inte konsekvent finns enbart i de texter som blev bedömda med betyget F. Låg 

integritet har då en relation till ett lågt betyg. Även de kategorier som signalerar osäkerhet 

återkommer i en högre utsträckning ju högre betyg texten fick. Kategorierna gardering och 

legitimera motsatt ståndpunkt har en positiv effekt på en persons ethos, och saknas helt i F-

gruppen. Två påtagliga undantag är att kategorin andras erfarenhet, som ska ha en positiv effekt 

på en persons ethos, endast finns i texter som fick ett lägre betyg, samt att kategorin nedsättande 

ord/överdrifter, som ska ha en negativ effekt på en persons ethos, återfinns i nästan alla 

betygsgrupper. Att det förstnämnda sker är enkelt att förklara, eftersom signalering av kunskap 

inte kräver att andras erfarenhet uttrycks. Att det sistnämnda sker är dock svårare att förklara, 

då användning av nedsättande ord/överdrifter bör skada den respekt personen försöker skapa. 

Svaret på III är aningen komplicerat. För det första bygger analysen på retorik, vilket skapar 

problem om man önskar skapa en text som är så objektiv som möjligt. En del kategorier, såsom 

nedsättande ord/överdrifter, skapar en del problem, då min tolkning av vad som anses vara 

opassande väger starkt in på resultatet. Genom att använda exempel kan dock läsaren själv 

bestämma om de delar tolkningen. Vidare ger metoden möjligheten att förbise de kategorier 

som kan anses vara problematiska utan att ogiltigförklara resultaten från de andra kategorierna. 

I och med att kategorierna är relativt breda är det enkelt att finna elevuttalanden som passar den 

givna kategorin. Kategoriernas bredd utgör dock problem. Anledningen till att det enbart finns 

en kategori under kriteriet omsorg beror på den breda tillämpningen av kategorierna gardering 

och bemötande av motargument. Detta gjorde det problematiskt att skapa en gränsdragning 

mellan de kriterierna ärlighet och omsorg, vilket ledde till att den sistnämnda enbart har en 

kategori. Variationen i hur kriterierna realiseras skapar även det problem, då det inte går att 

identifiera en enskild analysenhet som passar för alla kategorier. Vissa av dem är på ordnivå, 

såsom negativa ord/överdrifter, medan andra rör textens struktur, såsom presenterar ståndpunkt 

och argumenterar konsekvent. Med mer tid hade en tydligare struktur för analysen kunnat 

skapas. 

Implikationerna av detta är att ethos är något eleverna skapar oavsett om det är ett uttalat 

krav eller inte. De bygger sin karaktär, signalerar kunskap, samt visar välvilja med ett flertal 

olika metoder och över de olika betygen. Kategorierna presenterar inte ståndpunkt och 

presenterar ståndpunkt men argumenterar inte konsekvent hittas enbart i de texter som 
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bedömdes som icke-godkända, vilket tyder på en relation mellan integritet och betyg. Även den 

övergripande kategorin signalera osäkerhet förekommer i en högre utsträckning i de högre 

betygen, vilket tyder på en relation mellan att signalera osäkerhet och betyg. Flera av de signaler 

som används för att skapa ethos verkar dock inte påverka betyget i en stor utsträckning. Ett 

flertal elever i C-gruppen, och den enskilda eleven i B-gruppen, använder nedsättande 

ord/överdrifter i en relativt stor utsträckning. Med avstamp I avsnitt 2.3, att en elevs betyg 

informerar hen om hur en genre fungerar, är det möjligt att dessa elever inte ser några problem 

med att uttrycka sig på det här viset, då de blev belönade med ett relativt högt betyg. Ett fokus 

på retorikens användning även inom skrift skulle kunna motverka att detta blir en 

återkommande aspekt av elevernas argumenterande skrivande. Som nämndes i avsnitt 2.1 bör 

eleverna vara bekanta med den retoriska arbetsprocessen samt delar av den antika retoriken. De 

ska då ha redskapen för att planera och utvärdera sina egna produktioner. Trots att retorik har 

en segregerad roll i skolan finns det vinster med att även lyfta in den i områden den vanligtvis 

exkluderas från, trots att det inte alltid har en positiv effekt på elevens betyg. 

Med allt detta i åtanke har jag några förslag på vidare forskning. En av bristerna i studiens 

material är den låga mängd elever som bedömdes med ett betyg högre en C. Denna studie kan 

därmed inte säga särskilt mycket om hur högpresterande elever skapar förtroende i sina texter. 

Utöver detta skulle framtida studier även kunna titta på de individuella betygskriterierna, 

snarare än att enbart förhålla sig till textens summativa bedömning. Som har nämnts tidigare är 

analyser av retorisk karaktär beroende på individuell tolkning. Det skulle då vara gynnsamt om 

liknande studier genomfördes för att endels problematisera denna studiers resultat, eller stärka 

resultatet. Slutligen så är skolforskning med utgångspunkten i den antika retoriken ett relativt 

outforskat område, vilket bäddar för vidare forskning.   
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Bilaga 1: Alla exempel på uttalanden inom kategorin 

nedsättande ord/överdrifter 

1. Nedsättande ord/Överdrifter: att låta en 8 åring springa runt med mobilen på 

skoldagrana och använda det undre lektionerna är absurt 

2. Nedsättande ord/Överdrifter: Slutligen anser jag att det är fullkomligt ogenomtänkt 

att anta och förutsätta att alla har tillgång till dessa dyrgripar 

3. Nedsättande ord/Överdrifter: Till att börja med tycker jag att det är så typiskt att 

man alltid ska fokusera på det negativa. Dessutom att man bara får höra 

"mobiltelefoner är dåligt", men inte varför är de dåliga. 

4. Nedsättande ord/överdrifter: Detta är helt galet. 

5. Nedsättande ord/Överdrifter: Efter att läst Mats Holm artikel om Mobiltelefoner 

och dess effekt på vår hjärna så blir det självklart att vi MÅSTE begränsa telefon 

användning både inom skolan och hemmet. 

6. Nedsättande ord/Överdrifter: - Självbilden då många tror att nyheter, kunskaper och 

perspektiv kommer från oss själva är befängd.  

7. Nedsättande ord/Överdrift: Enligt mig skulle det vara en komplett katastrof ifall 

man skulle tillåta mobilerna att fritt husera i de svenska klassrummen 

8. Nedsättande ord/Överdrifter: eleven som rubbar hela sin koncentrationsförmåga 

och får svårare att lära sig nya saker, som definitivt hotar människans 

framtidshistoria.  

9. Nedsättande ord/överdrifter: Hur många elever kommer att dra fram sin telefon för 

just den anledningen om att söka informationen som läraren bad om? INGEN! 

ABSOLUT INGEN, 

10. Nedsättande ord/Överdrifter: Anledningen till detta är telefonernas potential som 

hjälpmedel i undervisningen. Men det är enligt min Åsikt väldigt dumt. 

11. Nedsättande ord/Överdrifter: Om risken är att vi fostrar en generation av 

ointelligenta och flegmatiska mobilmissbrukare - är då verkligen de möjligheterna 

värda riskerna? 


