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Sammandrag  
Syftet med detta arbete är att undersöka om gymnasielevernas argumenterande texter följer en 

typisk struktur för argumentation och om det finns skillnader i texterna mellan elever som 

läser svenska som andraspråk 1 och svenska 1 på gymnasiet. Undersökningen görs genom 

argumentanalys och analys av textmönster utifrån en handbok som riktmärke. Femton 

underkända texter skrivna av manliga elever som läser svenska som andraspråk 1 och femton 

underkända texter skrivna av manliga elever som läser svenska 1 granskas. Det fattas 

tillräckligt med underkända texter författade av kvinnliga elever. Underkända texterna väljs 

eftersom strukturella briser blir då mer synliga. Samtliga texter var skrivna vid det nationella 

provet i årskurs 1 under vårterminen 2015. Slutligen jämförs de olika analyserna med fokus 

på strukturella drag mellan dessa två grupper.  

Vid den jämförande analysen framkommer det att det är flera elever som läser svenska som 

andraspråk som följer den typiska strukturen för en argumenterande text. De är tydligare när 

tesen formuleras och det är även de som placerar sin tes tidigt i texten jämfört med elever som 

läser svenska som oftast uttrycker sin tes implicit och placerar den mot slutet av texten. Det är 

svårt att dra generella slutsatser då materialet har varit begränsat och det är endast texter 

skrivna av manliga elever som har ingått i undersökningen. 

Nyckelord: svenska som andraspråk, argumenterande texter, nationella prov, argumentanalys 
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1 Inledning  
Som verksam lärare arbetar man med olika texttyper och varje år genomförs de nationella 

proven i årskurs tre, sex och nio på grundskolan och årskurs ett och tre på gymnasiet. Det är 

alltid mycket förarbete inför provet och man måste förbereda eleverna och ge dem redskap 

inför alla deluppgifter men speciellt för skrivdelen eftersom den är ganska krävande. I den här 

uppsatsen kommer jag att fokusera på det nationella provet i svenska 1 och svenska som 

andraspråk 1. I delprovet C i det nationella provet i såväl svenska som svenska som 

andraspråk ingår alltid någon argumenterande uppgift som debattinlägg, debattartikel eller 

manus till argumenterande tal.  

Att argumentera för sin ståndpunkt som ett barn eller en elev är något som är självklart för det 

västerländska samhället där man som medlem delar de givna kulturella föreställningar om hur 

man ska vara och agera utifrån de kulturella mönstren. I dagens skola i Sverige är det ett stort 

antal barn som har en annan kulturell bakgrund. Det kan vara att de är nyinflyttade till Sverige 

eller födda här men har uppfostrats enligt en annan tradition än den svenska. Dessa barn har 

samma krav på sig att klara de nationella proven vid grundskolans slut eller på gymnasienivå. 

Om man är nyinflyttad i Sverige har man mycket kortare tid på sig för sin språkliga 

socialisering men man har inte samma förutsättningar. Att lära sig ett språk innebär många 

olika delar. Det handlar om många delkomponenter så som ordförråd, uttal, grammatik men 

också mycket om de pragmatiska kunskaperna och språkbruksnormerna. Kulturella skillnader 

beträffande inställningen till språkbruk påverkar både tal- och skriftspråk och det är den 

pragmatiska kunskapen som är svårast att identifiera och införliva för andraspråksinlärare 

(Carlsson, 2002).  

När jag läste kursen Lärarlyftet 2 2015-2016 blev jag inspirerad av en avhandling av Ylva Carlsson 

som heter Kulturmöten, textmönster och förhållningssätt, första- och andraspråksskrivande i några 

svenska brevgenrer (2002) där hon undersökte vuxna andraspråktalares texter. Ylva Carlsson har i sin 

avhandling kommit fram till att eventuella brister i andraspråksskivande inte alltid beror på okunskap 

utan på kulturella mönster som präglar skrivandet ungefär som transfer. I min uppsats vill jag granska 

argumenterande uppsatser skrivna av både andraspråkselever och modersmålstalare som studerar på 

gymnasiet och göra en jämförande analys. Det kan vara av intresse att se om kulturella mönster 

påverkar även argumenterande skrivande hos ungdomar.  

Under min verksamma tid som lärare i svenska som andraspråk på Sprint-programmet har jag stött på 

problemet att andraspråkinlärare ofta har svårt att argumentera för sin åsikt. I många texter som jag 
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har läst och rättat har eleverna haft svårt att tydligt uttrycka sin åsikt. Många underkändes på grund av 

att tesen inte framgick tydligt eller skrevs först i avslutningen. Att bli underkänd på nationella provet 

eller på del skriftliga delen i ett ämne kan få stora konsekvenser för framtiden för en ungdom. 

Förmågan att argumentera och följa en typisk struktur för argumentation testas flera gången under 

gymnasieutbildningen. Dessutom menar den australiensiska genreskolan att förmågan att behärska 

vissa priviligierade genrer har med en maktrelation i samhället att göra. Individer som inte behärskar 

dessa genrer ”genres of power” står utanför samhällets prestigeinstitutioner (Apelgren and Holmberg, 

2020). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att utreda hur argumenterande texter skrivna av gymnasielever med svenska 

som andraspråk skiljer sig från texter skrivna av elever med svenska som modersmål när det gäller 

textmönster och struktur.  Jag vill bland annat undersöka om en tes uttrycks explicit eller implicit samt 

hur långt in i texten den presenteras(direkt/indirekt). I Genreskolan lyfts följande steg fram som ska 

finnas med i en argumenterande texts uppbyggnad: introduktion till fråga/ämne, åsikt/tes, 

motivation/argument, utveckling av argument, motargument, konklusion eller rekommendation 

(Hedeboe &Polias, 2008:54). De frågor uppsatsen ämnar besvara är: Hur följer eleverna denna struktur 

för argumenterande? Finns det någon skillnad i argumentationen mellan elever som har svenska som 

andraspråk och elever som har svenska som modersmål?  

Tanken med min uppsats är att resultaten ska kunna användas praktiskt av lärare i skrivundervisning 

och provförberedelse.  

 

2 Bakgrund/forskningsöversikt  
I det här kapitlet kommer jag att definiera några begrepp som är viktiga i min undersökning. 

För det första är det angeläget att definiera vad jag avser med kultur eller kulturmönster i den 

följande undersökningen eftersom det råder skilda uppfattningar om begreppet beroende på 

den kontext det används i. Vidare kommer jag att reda ut två ganska svårdefinierade begrepp 

som texttyp och genre eftersom det finns skilda definitioner av dessa i olika källor och de kan 

vara lätt att blanda ihop dem. Dessutom kommer jag att redogöra för vad en genrebaserad 

undervisning är. Det är även viktigt att belysa vad som är typiskt för en argumenterande text 

och om det finns några särskilda drag för just ett debattinlägg utifrån befintlig litteratur. 
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Eftersom jag kommer att analysera argumenterande texter som är producerade av elever inom 

det nationella provet är det även av betydelse att titta närmare på utformningen av uppgiften 

och presentera det nationella provet. I min undersökning har jag hämtat inspiration och idéer i 

två viktiga avhandlingar i ämnet Kulturmöten, textmönster och förhållningssätt av Ylva 

Carlsson (2002) samt Tvärkulturella skrivstrategier: kohesion, koherens och 

argumentationsmönster i iranska skribenters texter på svenska av Gunilla Jansson (2000). 

Dem kommer jag att presentera lite närmare och referera till. Dessutom är det av stor vikt att 

belysa skrivinlärningsprocessen på ett första- och ett andraspråk så forskning kring den här 

frågan kommer även att presenteras kort. 

 

2.1 Kultur och språkgemenskap 
Kultur är ett begrepp som många använder dagligen men innebörden och betydelsen av det 

begreppet kan vara väldigt olika. I min undersökning kommer jag att fokusera på kultur som 

en yttring av hur en ”större grupp människor ordnar sin försörjning och organiserar 

gemensamma angelägenheter på samhällelig nivå” och även delar kunskaper om ”sedvänjor 

och regler för gott uppträdande” (Svenska ordboken 1999). Jag lånar även Ylva Carlssons 

definition av begreppet: ”Kultur innebär kortfattat en uppsättning av regler och uppfattningar 

som är gemensamma för de individer som tillhör en viss grupp. Detta styr såväl 

gruppmedlemmarnas eget agerande som deras tolkning av andras” (Carlsson 2002). Som 

medlem i ett samhälle ingår man i en språkgemenskap som bygger på att medlemmarna har 

gemensam kulturell bakgrund, minst ett gemensamt språk och gemensamma uppfattningar om 

språkets konventioner (Carlsson 2002). Det innebär att det inte är tillräckligt att lära sig ord 

eller uttryck när man tillägnar sig ett nytt språk utan man måste även känna till de 

pragmatiska konventionerna. Man måste behärska de situations- och relationsberoende 

oskrivna regler som styr språkanvändningen vilket kallas för pragmatik (Wellros 1998). Som 

andraspråksinlärare kan man tillägna sig ordförrådet och grammatiken men det tar längre tid 

att förstå och framförallt börja använda de rådande språkkonventionerna. Speciellt tydligt kan 

man se det i vuxna andraspråksinlärarens texter där textmönster eller hälsningsfraser kan vara 

avvikande från det man är van vid i Sverige men man måste vara medveten om att det inte 

handlar om språkliga brister utan att den egna kulturen präglar utformningen av texter 

(Carlsson 2002).  
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Seija Wellros skriver i sin bok Språk, kultur och social identitet (1998) att etnologer och 

sociologer beskriver de kollektiva kognitiva strukturer som gemensamma referensramar eller 

metamedvetande som man även kan kalla för kollektivt medvetande. Om man ingår i en 

gemenskap har man ett delat meningssystem eller kultur. Det medvetna blir gemensamt bara 

om man kommunicerar, har ett gemensamt språk, förstår koder och budskap och ”tillskriver 

händelser och handlingar samma slags betydelse som alla andra eller åtminstone många andra 

i sin omgivning” (Wellros 1998). Det som är viktigt att poängtera är att metamedvetandet om 

man socialiseras in i det från barndomen blir osynligt för en, det blir en del av ens eget 

beteendemönster eller en del av ens egen kultur. Det bygger på att man delar omgivningens 

värderingar och världsbild och förutom språkinlärningen tillägnar man sig sociala normer och 

regler, hur man organiserar tid och rum och upprätthåller relationer till andra medlemmar av 

den givna gemenskapen.  

Sammanfattningsvis räcker det inte att känna till ett språks grammatiska regler eller ha ett 

stort ordförråd utan man måste även tillägna sig den pragmatiska kompetensen. Med 

pragmatisk kompetens menas att man känner till vilket språkligt uttryck som är lämpligt i 

olika sammanhang.  

När det gäller att skriva argumenterande texter kan det te sig väldigt olika i olika kulturella 

gemenskaper beroende på hur samhället är uppbyggt. I skolan kan fokus i undervisningen 

läggas på olika färdigheter och kompetenser beroende på den politiska situationen i landet. I 

Sverige bygger utbildningen på att eleven ska ifrågasätta, reflektera och komma med nya 

idéer samtidigt som skolan i andra länder kan handla mer om att memorera, lyda och ta för 

givet allt som står i läroböckerna och uppfatta läraren som en för alltid given auktoritet. 

Gunilla Jansson (2000) har genomfört intervjuer med iranier. Informanterna har berättat att 

uppsatser i den iranska skolan domineras av beskrivande karaktär och argumenterande ämnen 

om aktuella frågor i samhället är nästan obefintliga. Eftersom det iranska samhället 

kontrolleras av hård censur är det en orsak till att man i skolan eller i massmedier har varit 

tvungen att använda metaforer eller omskrivningar. Det har varit omöjligt att uttrycka sin 

åsikt öppet (Jansson 2000). I nästa avsnitt ska jag kortfattat återge det som Gunilla Jansson 

och Ylva Carlsson har kommit fram till i sina undersökningar av hur kulturella mönster 

påverkar andraspråkelevernas skrivande.  

 



9 
 

2.2 Kulturmöten, textmönster och förhållningssätt – Ylva 

Carlsson  
I sin avhandling undersöker Carlsson (2002) om det finns skillnader och likheter i 

utformningen av praktiskt inriktade texter så som jobbansökan, ett begärande brev och ett 

ursäktande brev skrivna på svenska av informanter med olika språkliga och kulturella 

bakgrunder, dels utomeuropeiska, dels infödda svenskar med svenska som modersmål. 

Studien blir då kulturkontrastiv, genom att Carlsson inriktar sig på att se hur skrivmönster, 

innehåll och stil i både formella och informella texter påverkas av att skribenterna tillhör olika 

kulturer. En andra aspekt som hon uppmärksammar är eventuella skillnader i hur kvinnor och 

män skriver. Det finns forskning som menar att skillnaderna i männens och kvinnornas 

kommunikationssätt kan förklaras med socialisation av flickor och pojkar i olika 

språkmönster där flickor utvecklar samarbete och stöd medan pojkar väljer att tävla med 

varandra och uttrycka sig mer direkt utan förmildrande omskrivningar. Andra forskare menar 

att maktaspekten har en avgörande roll (Carlsson 2002). 

I sin studie undersöker Carlsson hur vuxna inlärare med olika bakgrund formulerar sig på 

svenska. Ett fyrtiotal studerande med persisk respektive latinamerikansk bakgrund, förutom 

lika många studerande med svenska som modersmål deltar i projektet. Hennes forskning 

består av flera intervjuer med deltagarna och analys av tre texttyper: jobbansökan, begärande 

brev och ursäktande brev.  

Hennes undersökning visar i korthet att det finns ganska stora skillnader i hur representanter 

för olika kulturer utformar jobbansökan och breven men det finns även väsentliga skillnader 

mellan män och kvinnors texter. Resultatet visar till exempel att spansktalande män är mer 

direkta i sin ansökan och i sitt begärande brev medan svenska män är mer återhållsamma och 

försiktiga i att begära en ny tid för anställningsintervjun. I det ursäktande brevet är det fler 

svenskor som tackar för senast och ger komplimanger jämfört med svenska män. 

Spansktalande och persisktalande skribenter hänvisar flera gånger till ödet eller oturen i det 

ursäktande brevet medan svenskarna skyller på sin klumpighet eller nöjer sig med att endast 

be om ursäkt utan vidare förklaringar.  

 

2.3 Tvärkulturella skrivstrategier – Gunilla Jansson 
Gunilla Jansson (2000) undersökte argumenterande texter skrivna av en iransk och en svensk 

undersökningsgrupp samt en grupp av invandrare med blandad härkomst. Hon fann att 
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iraniernas texter bygger på en induktiv presentation av tesen vilket innebär att textens viktiga 

budskap introduceras stegvis och blir tydligt först långt in i texten. Först kommer en lång 

inledning med allmän beskrivning av bakgrunden. Kontrollgruppens texter som är skrivna av 

svenska modersmålstalare uppvisar ett deduktivt textmönster vilket i sin tur innebär att tesen 

introduceras tidigt i texten.  

Det Jansson har funnit i sin undersökning är att i de argumenterande texterna skrivna av 

iranier förekommer många beskrivningar medan det i svenskarnas texter förekommer 

exempel på personliga erfarenheter och händelser i omvärlden. Andra studier visar att 

svenskarnas textmönster används i stor utsträckning av engelsktalande, medan det iranska 

textmönstret präglar även texter skrivna av kineser och finnar (Jansson 2002). De senare 

placerar den tunga och viktiga informationen sent i texten och den föregås av förklaringar och 

berättiganden. Detta kan skapa en förvirring hos en västerländsk läsare som förväntar sig att 

det viktigaste kommer från början och det kan även leda till ett missförstånd. I en 

utbildningssituation kan det orsaka problem när man ska skriva en argumenterande text som 

ska betygssättas.  

 

2.4 Att skriva på ett första- och andraspråk 
I dagens globaliserade värld är det många människor som skriver på sitt andraspråk eller på 

ett främmande språk i sin vardag på grund av olika orsaker så som migration – människor 

flyttar till följd av krig, naturkatastrofer, jobb, kärlek. Dessutom kan det finnas fler än ett 

officiellt språk i ett land och även fler minoritetsspråk. Många ungdomar i den svenska skolan 

har ett annat umgängesspråk än svenska hemma. I det här avsnittet försöker jag belysa kort 

två forskningsstudier i ämnet som kan vara relevanta för min uppsats. Den första studien 

gjordes av Cummings 1988 (i Magnusson 2014) och den andra är genomförd år 2020 av Britt-

Marie Apelgren och Per Holmberg (2020).  

Den första studien som kort återges här är som sagt gjord av Cummings (i Magnusson 2014). 

I studien undersöker han relationen mellan språkkompetens på första- och andraspråket hos 

vuxna skribenter. Deltagarna i studien hade franska som första språk och hade skilda 

erfarenheter av skrivande och möte med texten. De lärde sig engelska som sitt andraspråk och 

hade kommit olika långt i språkutvecklingen. Cummings fokuserade just på textstruktur och 

helhetsperspektiv på texten i sin undersökning och kom fram till ett intressant resultat att ”de 

andraspråksanvändare som hade hög skrivkompetens på första språket skrev mer 
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välstrukturerade texter på andraspråket” (i Magnusson 2014). De skribenter som hade mer 

erfarenhet av skrivande och möte med texten på sitt förstaspråk fokuserade mer på 

textövergripande egenskaper. De mindre erfarna fokuserade däremot mer på ord och satser. 

Studien visar alltså att läs- och skrivkompetens och erfarenhet av skrivet språk är avgörande 

för hur väl inlärarna kan lyckas att strukturera sina texter på ett andraspråk. Dessa kunskaper i 

textstruktur och att kunna hålla en röd tråd i en text är överförbara från språk till språk. I 

bedömningen av en text väger dessa egenskaper tungt och de är väsentliga även för förståelse 

av en text.  

Apelgren och Holmberg (2020) fokuserar i sin studie på textstruktur i uppsatsskrivande. De 

har följt 40 elever i tre olika gymnasieskolor i Sverige och analyserat totalt 320 texter där 

hälften var skrivna på engelska och hälften på svenska. Eleverna fick skriva fyra uppsatser på 

svenska och fyra uppsatser på engelska i både argumenterande och utredande (förklarande) 

genrer under sin treåriga gymnasieutbildning där samtliga elever läste högskoleförberedande 

program. Textstruktur är avgörande för nästan varje typ av skrivande men speciellt när texten 

blir längre och språket blir mer formellt (Apelgren och Holmberg 2020). De svenska 

kursplanerna betonar särskilt vikten av en fungerande och tydlig struktur och därför har 

författarna valt att fokusera just på den aspekten. Eftersom den australiensiska genreskolan 

lägger stor vikt vid just struktur har författarna valt att ta upp den i sin artikel. De menar att 

den australiensiska genreskolan betonar vikten av en explicit undervisning i ett socialt 

sammanhang där eleverna dekonstruerar en text och lär sig ”mönster” i en text. Syftet med 

undersökningen har varit att skaffa kunskap om utvecklingen av mer avancerade diskursiva 

texter i relation till genreundervisning och den australiensiska skolan.  

Apelgren och Holmberg fick flera intresseväckande resultat. Framförallt kom de fram till att 

texter skrivna på engelska som är elevernas andra- eller främmande språk var mer 

strukturerade än motsvarande uppgifter på svenska på grund av en personlig och affektiv 

inställning till frågan i uppgiften. I sin undersökning kom forskarna fram till ett liknande 

resultat som påvisas i studien gjord av Cummings (i Magnusson 2014), det vill säga att 

möjligheten att strukturera diskursiva texter verkar kunna överföras mellan språk. Ett annat 

resultat är att de flesta av eleverna, tjugotre av fyrtio, inte visar någon progression i att logiskt 

strukturera sina texter under de tre åren. Fyra elever behärskade detta från början, tretton 

elever utvecklades i sin förmåga att kunna strukturera en text. Undervisningen hade alltså 

föga eller ingen inverkan på elevernas progression. Dessutom kom de fram till att 

undervisningsspråket hade liten inverkan på elevernas förmåga att strukturera texter: 
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” The results indicate that this skill is of a more general nature. When students are able to keep the text in what 

we called the logical text structure, they manage, as a rule, to do that in both argumentative and explanatory 

tasks, as well as in both Swedish (L1) and English (L2).” 

Som det har sagts tidigare menar forskarna att förmågan att strukturera diskursiva texter 

hänger samman med godkända eller högre betyg framförallt i svenska och engelska och elever 

som inte behärskar detta riskerar att avvika i betygsutvecklingen. Författarna menar att deras 

resultat tydligt visar att enbart implicit undervisning i genre inte räcker. I kommande avsnitt 

kommer jag att definiera och förklara vad som menas med genre och explicit undervisning.  

 

2.5 Genrepedagogik – texttyp eller genre? 
Begreppen texttyp eller genrer har använts på olika sätt i litteraturen. Palmer och Östlund-

Stjärnegård (2005:18) använder termen texttyp och talar om fyra övergripande texttyper: 

berättande, beskrivande, utredande och argumenterande. En genre förklaras däremot som ”en 

social förankrad textsort” (Hellspong & Ledin 1997:24). Detta innebär att man är överens om 

vad till exempel en novell eller en saga är. Skillnaden mellan genre och texttyp kan man även 

förklara med hjälp av exempel. Berättande texttyp kan delas in i tre genrer: novell, saga och 

en roman. Argumenterande texttyp kan i sin tur delas in i debattinlägg och ett argumenterande 

brev. Gibbons (2002:82) menar att varje genre har sina särdrag: ett specifikt syfte, en 

övergripande struktur, specifika språkliga drag och att uppfattningar om dessa delas av de 

som ingår i samma kultur. Att varje genre har ett specifikt syfte kan förklaras på följande sätt: 

varje text har ett specifikt syfte eller mål. Till exempel ett recept har som mål att förklara hur 

något ska göras steg för steg och det är en instruerande text. Med en övergripande struktur 

menar Gibbons att det finns en viss ordning i en text eller till exempel i ett nyhetsprogram. 

Det börjar alltid med de viktigaste nyheterna och avslutas med väderprognosen. Tittare är 

vana vid den ordningen och skulle förvånas om nyhetsprogrammet började med till exempel 

sportnyheter. När det gäller språkliga drag illustrerar Gibbons det med hjälp av en 

instruerande text där de flesta av verben står i imperativ form. Och till sist menar författaren 

att genrer återspeglar kultur. Till exempel skrivs ett affärsbrev på olika sätt i olika kulturer 

och man måste knäcka den kulturella koden för att kunna använda språket på ett korrekt sätt 

(Gibbons 2002). Författaren tar upp som exempel olika sätt att hälsa på varandra i olika 

kulturer.  
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2.6 Argumenterande genre 
Palmér och Östlund-Stjärnegård (2005) inleder kapitlet som handlar om argumenterande 

texter med att tala om vikten av att kunna argumentera och föra fram sin åsikt för att påverka i 

ett demokratiskt samhälle. I skolans läroplaner och skolplaner uppmanas eleverna att kritiskt 

granska information och ifrågasätta, ta ställning i en fråga och kunna argumentera för sin åsikt 

i både tal och skrift (Palmér och Östlund-Stjärnegård 2005:111). För att kunna analysera en 

argumenterande text måste man ha kännedom om genren. En argumenterande text 

kännetecknas av att den innehåller tes (åsikt) och argument. Skribenten driver fram sin tes och 

motiverar den med hjälp av argument som även kallas pro-argument (latin) eller argument för 

åsikten. Det kan även finnas med så kallade kontra-argument (latin) eller motargument 

(Palmér och Östlund-Stjärnegård). Skribenten kan presentera motargument i texten för att 

utveckla och bredda innehållet och visa på att inte alla läsare är av samma åsikt. 

Motargumentet ska senare motbevisas.  

Gibbons (2002) tar i första hand upp genrens syfte – att övertyga läsaren/lyssnaren om en 

synpunkt/åsikt (2005). Vidare presenterar hon de olika stegen som hon även kallar för 

uppbyggnad: Introduktion till ämne, åsikt/tes, motivation/argument, utveckling av argument, 

motargument, konklusion eller rekommendation. Vidare förklarar Gibbons på vilket sätt man 

kan arbeta med olika genrer i skolan med hjälp av stöttning och cirkelmodellen. Jag kommer 

att presentera hennes tankar i nästa del.  

I läromedel i både svenska och svenska som andraspråk som man använder på gymnasiet 

(Svenska impulser 2017 och Svenska impulser Sva 2017) presenteras en struktur som eleven 

förväntas följa med de olika stegen som beskrivits ovan: introduktion/bakgrund till ämnet, 

åsikt, argument, motargument, konklusion/rekommendation. De stegen kommer jag att titta på 

senare.  

 

2.7 Genrebaserad undervisning  
Eftersom begrepp som explicit undervisning och genrebaserad undervisning tas upp av 

Apelgren och Holmberg (2020) och har en betydande roll i diskussionsdelen i denna uppsats 

behöver de förklaras närmare. Elever som lär sig ett andra språk behöver explicit 

undervisning viket innebär att eleverna ska vara involverade i sociala aktiviteter där genrer 

undersöks eller dekonstrueras och det krävs en aktiv och språkmedveten lärare som visar och 
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betonar vikten av struktur eller mönster i en texttyp för att eleverna ska kunna rekonstruera 

och följa ett mönster i sin egen uppsats senare (Apelgren and Holmberg). ”Genre-rörelsen” 

har framförallt växt fram i Australien med bland andra Derewianka (1990) som engagerat sig 

i utvecklingen av genrebaserad undervisning. Den genrebaserade undervisningen använder sig 

av cirkelmodellen som består av fyra faser: Bygga upp kunskap om ämnesområdet, Studera 

texter inom genren för att få förebilder, Skriva en gemensam text och Skriva en individuell 

text (Gibbons). Lärandet sker genom en explicit undervisning och stöttning som lärarna och 

klasskamraterna ger varandra för att utveckla ny kunskap och förståelse. Den första fasen i 

cirkelmodellen handlar om att bygga upp kunskap om ämnet eller aktivera tidigare kunskap 

hos eleverna. I fas två läser man flera exempeltexter eller modelltexter och tittar på mönster 

som finns i texten när det gäller struktur, språkval, syfte texten har och andra kännetecken. 

Här läggs fokus på att undersöka form och funktion tillsammans i klassen. Som ett tredje steg 

skriver lärare och elever en gemensam text och det gör man i helklass eller om möjligheten 

finns i mindre grupper. Slutligen skriver eleverna en egen text.  

 

3 Metod och material  
I min undersökning har jag analyserat 30 texter skrivna av elever som läser svenska och 

elever som läser svenska som andraspråk på gymnasienivå där varje grupp representeras med 

15 texter var. Texterna är skrivna vid ett provtillfälle från 23 april 2015 i Svenska 1 och 

Svenska som andraspråk 1 vid det avslutande nationella provet vårterminen 2015.  

 

 3.1 Urval och avgränsningar  
Jag har valt att använda mig av argumenterande texter som har fått betyget F på 

skrivuppgiften på nationella provet vid delprov C. Om texterna är godkända borde de följa 

den argumenterande strukturen och innehålla alla bitar i argumentationen och därför väljer jag 

i denna studie bort det alternativet. Det går tyvärr inte att få till rätt antal texter som är skrivna 

av både pojkar och flickor eftersom betyget F domineras just av pojkar.  
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 3.2 Materialinsamling och informanter  
Jag har kontaktat Institutionen för nordiska språk för att få tillgång till elevtexterna skrivna 

vid det nationella provet. Det handlar om elevuppsatser som har blivit underkända på 

delprovet: 15 argumenterande texter skrivna av elever som läser svenska och 15 

argumenterande texter skrivna av elever som läser svenska som andraspråk första året på 

gymnasiet. Samtliga texter är skrivna av pojkar eftersom det saknades tillräckligt med antal 

texter författade av flickor.  

Det som är positivt med att undersöka texter från nationella provet är att de kommer från hela 

landet och man får en stor bredd på både kommuner och gymnasieskolor men även på olika 

program. Den negativa aspekten är att det tyvärr inte framgår av de insamlade elevtexterna 

vad eleverna som läser svenska som andraspråk har för språkbakgrund eller deras antal år i 

Sverige. På försättsbladet finns en sådan rubrik där det står att man ska fylla i ett annat 

modersmål än svenska men den informationen saknas på samtliga prov.  

 

 3.3 Det nationella provet 
De nationella proven i svenska och svenska som andraspråk konstrueras av Institutionen för 

nordiska språk vid Uppsala Universitet på uppdrag av Skolverket. Proven finns för årskurs 3, 

6 och 9 i grundskolan samt för årskurs 1 och 3 i gymnasieskolan, enligt den nya 

gymnasieförordningen Lgr 11. Om syftet med provet kan man läsa följande: 

”Skolverkets syften med proven är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning samt att ge 

underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på huvudmannanivå och på 

nationell nivå” (www.natprov.nordiska.uu.se ). 

Det nationella provet består av tre uppgifter där delprov A är en muntlig uppgift och 

genomförs under lektionstid. Delprov B är en läsförståelse och delprov C är en skriftlig 

framställning. Som utgångspunkt för arbete får eleverna ett texthäfte med ett bestämt tema 

som bearbetas under lektionstid innan delproven genomförs. Delprov B som är läsförståelse 

innehåller olika typer av texter så som artiklar, krönikor, inlägg, dikter och skönlitterära 

texter. Häftet innehåller även många bilder som har ett samband med provets tema. Delprov C 

är en skriftlig framställning där eleverna skriver en sammanhängande text med utgångspunkt i 

texthäftet. Uppgifterna är detsamma för svenska och för svenska som andraspråk. Provet 

genomförs på av Skolverket fastställd skrivdag och omfattar fem timmar eller 300 minuter. 

Delprovet prövar argumenterande och till en viss del utredande skrivande.  

http://www.natprov.nordiska.uu.se/
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Argumenterande skrivuppgifter ingår sedan lång tid tillbaka i skolans skrivtradition och i det 

nationella provet i svenska och i svenska som andraspråk ingår alltid någon argumenterande 

uppgift. I den svenska gymnasieskolan är det obligatoriskt att genomgå det provet i samband 

med den avslutande kursen i svenska eller svenska som andraspråk. Vid varje provtillfälle 

skickas en del av elevtexter till Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som 

andraspråk vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet där gruppen bedriver 

vidare arbete med provkonstruktion och forskning (Nyström 2003). De texter som sänds in 

sparas och som uppsatsskribent eller forskare har man tillgång till dem på vissa villkor.  

Det nationella provet som jag kommer att analysera i min undersökning gavs vårterminen 

2015 i svenska och svenska som andraspråk. Provet heter I andras ögon och innehåller texter 

som handlar om kommunikation, påverkan och identitet. Skrivuppgiften som instruerar till att 

skriva en argumenterande text heter Ungdomar och arbete och handlar om unga människors 

attityd och inställning till arbetet. Inlägget skulle enligt uppgiftsinstruktionen publiceras på 

Arbetsförmedlingens webbplats. Till uppgiften hör debattartikeln skriven av Magnus 

Henrekson och Tino Sanandaji ”Bristande social kompetens - skäl till ungas arbetslöshet” 

(Dagens Nyheter 6.7.2013) Instruktionen går ut på att eleverna ska skriva ett debattinlägg i 

den lokala tidningen för att visa sin inställning i den pågående debatten om attityd och 

arbetsmoral bland unga. Så här presenteras uppgiften: 

Ungdomar och arbete 

Fler unga människor skulle få jobb om de hade en annan inställning till arbete och en annan 

attityd. Detta hävdar forskarna Magnus Henrekson och Tino Sanandaji i debattartikeln 

”Bristande social kompetens skäl till ungas arbetslöshet” (Dagens Nyheter 6.7.2013). Är 

arbetsmoralen hos dagens unga låg? 

En debatt om hur avgörande attityd och social förmåga är i arbetslivet har startat på 

Arbetsförmedlingens webbplats för samhällsfrågor. Läsarna uppmanas att skriva debattinlägg 

och du bestämmer dig för att bidra. Syftet med debattinlägget är att väcka intresse för frågan 

och övertyga läsarna.  

Skriv ditt debattinlägg. Ta ställning till om ungdomars attityd och arbetsmoral måste 

förändras för att de ska få jobb. Argumentera utförligt för din åsikt. Presentera något från 

artikeln av Henrekson och Sandaji som är relevant för din argumentation. Tänk på att läsarna 

inte har tagit del av artikeln.  
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Rubrik: Ungdomar och arbete 

Bedömning av elevtexterna görs utifrån bedömningsmatriser som medföljer provet, 

kommentarer till bedömningsmatriserna samt med hjälp av elevexempel som presenteras i 

bedömningshäftet. De tre delaspekterna av en text som bedöms: Innehåll och kritisk läsning, 

Disposition och sammanhang samt Språk och stil. Samtidigt ges en helhetsbedömning av 

texten som leder till ett delprovsbetyg. Bedömningsmatriserna skiljer sig något åt i ämnena 

svenska och svenska som andraspråk. 

 

3.4 Metod    
Jag kommer att göra en jämförande analys av argumenterande uppsatser i Svenska 1 och Svenska som 

andraspråk 1. Genreskolan lyfter fram följande steg som ska finnas med i en argumenterande texts 

uppbyggnad: Introduktion till fråga/ämne; Åsikt/tes; Motivation/argument; Utveckling av argument; 

Motargument; Konklusion eller rekommendation (Hedeboe & Polias, 2008:54). En förklaring av 

genrestegen utifrån Hedeboe & Polias (2008) följer nedan: 

• Finns det en introduktion till fråga/ämnet? I steget introduktion till fråga/ämne 

presenteras läsaren till frågan och ämnet i form av en kort sammanfattning. 

• Finns det en åsikt/tes i texten? I steget åsikt/tes måste det finnas en tes som texten 

driver framåt. 

• Finns det argument i texten? I steget motivation/argument måste det finnas argument 

som stödjer tesen genom språkliga indikationer och formuleringar som till exempel 

”jag hävdar att…” eller ”min slutats är…”. 

• Utvecklas argumenten? I steget utveckling av argument stärks argument med 

ytterligare fakta eller belägg som förstärker argumenten. 

• Finns motargument? I steget motargument låter texten motståndarsidan komma till tals 

eller visar förståelse för en motsatt tes. 

• Finns det en konklusion? I steget konklusion eller rekommendation bör texten avslutas 

med en bekräftelse av tesen och uppmana läsaren till någon form av handling. 

Stegen identifieras och rangordnas i texterna utifrån min egna framtagna trestegsskala som tydligt, 

otydlig och saknas för att avgöra till vilken grad elevtexterna använder genrestegen. Genresteg som 

inte existerar i texten bedöms som saknas. Till exempel bedömer jag att en text saknar ett genresteg 
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om en elev helt hoppar över introduktionen till frågan och inleder texten med sin tes. Jag kommer att 

sammanställa resultat i tabeller och göra en jämförande analys. 

De genresteg som jag kommer att undersöka är således steg som baseras på vad Hedeboe 

och Polias (2008) samt Svenska impulser 1 och Svenska impulser 1 Sva (Markstedt, 

Eriksson 2017) som är ett läromedel i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 på 

gymnasiet lyfter fram. De frågor som styr analysen är följande: 

• Finns det introduktion till ämnet? Tydlig/otydlig/saknas 

• Finns det en tes? Tydlig/otydlig/saknas 

• Hur långt in i texten kommer den? Direkt/i introduktionen/i mitten/i konklusion eller 

rekommendation 

• Finns det några argument för åsikten? 

• Finns det några motargument?  

• Finns det en konklusion eller rekommendation? Tydlig/otydlig/saknas 

 

4. Resultat  
Något som man kan säga generellt om resultatdelen är att det har varit svårt att analysera F-texterna i 

både svenska och svenska som andraspråk och kategorisera dem med tanke på att texterna ofta är 

svårlästa, saknar en röd tråd och strukturen är svår att följa eftersom många texter, speciellt de 

handskrivna saknar styckemarkering eller så är styckemarkeringen inte logisk. Det har även 

förekommit många stavfel och syftningsfel vilket har ytterligare försvårat undersökningen. 

Jag kommer först att redogöra för analysen av texterna skrivna av elever med svenska som andraspråk. 

Inledningsvis presenteras det om det finns en introduktion eller bakgrund till ämnet, sedan om det 

finns en tes och om den är explicit eller implicit. Det är även av intresse var i texten är tesen placerad. 

Vidare presenteras textens argument för och emot och avslutningsvis görs en sammanställning av den 

sista komponenten i argumentationen nämligen konklusion/rekommendation. Samma ordning följs 

när det gäller redovisningen av resultat när det gäller elever som läser svenska. Som en sista del i 

analysen kommer jag att jämföra resultaten av de både grupperna utifrån alla stegen i argumentationen. 

Jag har döpt texterna till SVA1-SVA15 och SV1-SV15. Jag kommer även att ta med citat och exempel 

från elevtexterna för att tydliggöra analysen.  
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4.1 Elevtexter skrivna av elever som läser svenska som 

andraspråk 
Nedan presenteras resultaten från elevtexter inom ämnet svenska som andraspråk 1. Tablån som följer 

nedan visar en sammanställning av resultaten utifrån alla femton texterna. I första kolumnen 

presenteras de analyserade elevtexterna (SVA1-SVA15). I den andra kolumnen presenteras en 

sammanställning av Introduktion till ämnet. Vidare kommer en kolumn med Tes som kategoriserar 

tesen i tydlig, otydlig, saknas och ”fel” tes. Med ”fel” tes menar jag att eleven har missuppfattat 

instruktionen i provuppgiften och argumenterat för en annan tes. Jag vill påminna läsaren att uppgiften 

gick ut på att eleven skulle argumentera för eller emot huruvida ungdomars attityd och arbetsmoral 

måste förändras för att de ska få jobb. Därefter kommer kolumnen med Tesens plats. Där presenteras 

kategorier för tesens placering i texten som: direkt, i introduktionen, i mitten, ingen tes. Med direkt 

menar jag att texten inleds med en åsikt. Näst sista kolumnen visar Argument/Motargument och här 

räknar jag argument för och argument mot. Tablåns sista kolumn visar resultat för 

Konklusion/rekommendation utifrån kategoriseringen som: tydlig, otydlig, saknas.  

Text  Introduktion till 

ämnet 

Tes Tesens plats Argument/ 

Motargument  

Konklusion/ eller 

rekommendation 

SVA1 tydlig tydlig i intro/konkl 4 för otydlig 

SVA2 tydlig otydlig i mitten 2 för otydlig 

SVA3 tydlig (efter intro) ”fel” tes direkt 1 för 1 mot saknas 

SVA4 saknas tydlig direkt 4 för saknas 

SVA5 saknas tydlig direkt 3 för 1 mot otydlig 

SVA6 saknas  tydlig direkt/ i mitten 3 för tydlig 

SVA7 tydlig (efter intro) tydlig direkt 5 för tydlig 

SVA8 tydlig tydlig i intro/i mitten 2 för saknas 

SVA9 otydlig (en mening) saknas saknas saknas tydlig 

SVA10 tydlig tydlig i intro/i mitten 4 för 1 mot saknas 

SVA11 tydlig  ”fel” tes i introduktionen 3 för 1 mot saknas 

SVA12 otydlig ”fel” tes i mitten 2 för 1 mot otydligt  

SVA13 tydlig ”fel” tes i introduktionen saknas tydlig 

SVA14 tydlig (1 fråga) tydlig i intro/konkl 3 för tydlig 

SVA15 saknas ”fel” tes direkt 4 för tydlig 

       Tablå 1 Översikt av elevtexterna från svenska som andraspråk. 
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4.1.1 Introduktion eller bakgrund till ämnet  

De flesta eleverna har en tydlig introduktion. Nio av femton texter har någon längre introduktion eller 

bakgrundsbeskrivning. Två exempel är:  

Är arbetsmoral hos dagens unga låg? Vi lever i ett samhälle där utan jobb man kan inte leva eller man kan leva men utan 

att ha ett roligt liv. Många människor eller arbetsgivare säger att ungdomar arbetsmoral är låg men tror jag inte för att vi 

vet att nästan alla ungdomar vill jobb eller studera Vidar. (SVA14) 

Nuförtidens ungdomar är väldigt lata. De är vana att leva på föräldrarnas pengar. Men det finns de som verkligen vill och 

försöker hitta ett jobb och jobba. De flesta ungdomarna gillar att ligga i sängen och vänta till någon ska fixa ett jobb åt de. 

(SVA8) 

Två av de femton texter har en introduktion som jag bedömer som otydlig. Texten SVA9 börjar med 

ett påstående som skulle kunna vara en kort introduktion eller bakgrund till ämnet men sedan följer 

nästa mening som handlar om körkort och praktik och texten är mer av en berättande karaktär med 

mycket talspråklig meningsbyggnad. Texten innehåller många grammatiska fel och saknar 

sambandord och därför har jag bedömt introduktionen som otydlig:  

Nu för tiden nästan ingen ungdom kan hittar jobb eller de helt svårt för ungdomar att hittar jobb. Först de säger 

”arbetsgivare” du måste ha körkort, och när du gör klart körkortet arbetsgivare han komma och säger du måste har 

erfarenhet du måste ha praktik i en månad och när du gå och hitta praktik […]. SVA9 

Texten SVA12 inleds med en kort mening som kan ses som introduktion men som jag bedömer som 

väldigt kort och därför väljer jag att kategorisera även den som otydlig introduktion.   

Fyra av femton texter saknar introduktion eller bakgrund till ämnet. Dessa elever skriver sin tes direkt 

och börjar argumentera därefter. Någon bakgrund till ämnet förekommer inte i texterna. Till exempel: 

”Fler unga människor skulle få jobb om de hade en annan inställning till arbete och en annan attityd” denna text är från 

artikeln ungdomar och arbete. (SVA4) 

Många ungdomars attityd och arbetsmoral måste förändras för att de ska få jobb. (SVA6) 

I texterna skrivna av SVA3 och SVA7 kommer introduktionen efter tesen som placeras först i texten. 

Resultaten visar att majoriteten (nio tydliga och två otydliga) skriver eller gör ett försök att inleda sin 

text med en bakgrundsbeskrivning. 
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4.1.2 Tes och tesens plats  

Tes  

I elevtexterna har jag identifierat en tes eller flera teser som kan vara ett påstående och vara ganska 

tydligt uttryckt (explicit) eller uttryckas vagt (implicit). Jag har även markerat om en text saknar en 

tes. I följande avsnitt kommer jag att redogöra för mina resultat när det gäller huruvida det finns en tes 

i elevernas texter eller ej och tesens placering. När ett elevexempel återges har jag markerat med kursiv 

stil det jag tänker är en tes i texten.  

Ungefär hälften (åtta av femton) har en tydlig tes där sex elever menar att ungdomars attityd och moral 

måste förändras för att de ska få jobb. Två elever påstår att ungdomarna är duktiga och villiga att 

arbeta och att attityden inte behöver förändras (SVA1, SVA4-SVA8, SVA10 och SVA14). Här är 

några exempel: 

Väldigt många ungdomar har ingen attityd och arbetsmoral för att arbeta. Vi måste göra så att ungdomarna har en annan 

inställning till jobb. (SVA7) 

I de senaste åren har landets ekonomi blivit alltmer starkare än någonsin men samtidigt har arbetslösheten ökat kraftigt 

bland ungdomar och Sverige räknas som ett land med hög arbetslöshet bland ungdomar. Skälen är ökade krav hos 

arbetsgivarna och arbetslivet. En annan orsak är ungdomars attityd och arbetsmoral som gör svårt för dem att få jobb. 

(SVA1) 

Åsikten upprepas och blir tydligare i konklusionen:  

Avslutningsvis jag tycker att alla har en uppgift att lösa i sådana situationer. Bland annat, ungdomar ska öka sina icke-

kognitiva färdigheter så att de kan ha stora möjligheter att få jobb inom arbetsmarknaden. (SVA1) 

Ett annat exempel på en tydlig tes är text SVA8 där eleven påstår att det finns kunniga ungdomar som 

redan jobbar eller försöker hitta jobb till skillnad mot föregående texter där skribenterna har 

argumenterat för att ungdomarnas attityd och arbetsmoral måste förändras för att de ska kunna få jobb: 

Jag tycker att våra ungdomar kan ha bra attityd och arbetsmoral. (SVA8) 

Även SVA14 menar att ungdomar vill ha jobb och deras attityder behöver inte förändras:  

Många människor eller arbetsgivare säger att ungdomar arbetsmoral är låg men tror jag inte för att vi vet att nästan alla 

ungdomar vill jobb eller studera Vidar.  

En av de femton analyserade texterna har en tes som jag bedömer som otydlig. Det handlar om texten 

SVA2. Det som kan tolkas som en tes kommer väldigt sent i texten efter en lång förklaring om varför 

det finns mindre jobb på arbetsmarknaden. Tesen lyder så här: ”Och det är ungdomers ansvar för att 
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förbereda sig för sina arbetslivet” men fem stycken senare skriver eleven att: ”Det är allas ansvar 

nämligen vuxen, arbetsgivare, skolan, regering och föräldrar”. Texten är svårläst och svårtolkad. Det 

framgår inte vad eleven argumenterar för.  

Sex av femton elever (SVA3, SVA11-SVA13 och SVA15) har missuppfattat instruktionen och 

argumenterar för ”fel” tes. Ett bra exempel som illustrerar vad ”fel” tes kan stå för är text SVA3 där 

eleven svarar på frågan vems fel det är att ungdomar är arbetslösa idag: 

Ökade krav för att få jobb, flera ungdomar är arbetslösa, Självdisciplin, motivation, uthållighet och punktlighet är 

egenskaper som har tappats bort i skolan, är det ungdomarnas fel? (SVA3) 

Två elever (SVA11 och SVA15) argumenterar för varför det är viktigt för ungdomar att ha ett jobb: 

Och ungdomar måste få jobb för att få pengar. (SVA11) 

Ungdomarna behöver jobb, det måste vara mycket möjlighet för de att jobba och hålla på någonting och det spelar ingen 

roll vilket typ av jobb det måste vara. (SVA15) 

Ytterligare ett exempel på ”fel” tes är text SVA12 där eleven argumenterar för att det ska finnas fler 

sommarjobb för unga men skriver ingenting om attityd hos ungdomarna: 

Det som ska vara är att man ska ha fler företagar till ungdomar som är tjogo och tjugofem år för det är dem som har mer 

krav än andra män, kvinnor som är lite äldre. Fler sommarjobb för unga som gör skolor, Det behöver unga sommarjobb 

för att de ska lära sig och vara redo för arbetslivet.  

SVA9 saknar en tes. Texten är mer berättande till sin karaktär och handlar om hur man går till 

arbetsförmedlingen och hur man skriver sin CV.  

Sammanfattningsvis kan man säga att nästan hälften av eleverna, åtta av femton har en tydlig tes 

samtidigt som en tredjedel, har missförstått uppgiftsinstruktionen och argumenterar för ”fel” tes. En 

elev saknar tes och en har en otydlig tes. Det har varit svårt att finna tes i de flesta texterna eftersom 

texterna är i allmänhet väldigt röriga och inte följer en tydlig struktur. Den röda tråden saknas ofta och 

man måste läsa texterna flera gånger för att första vad författarens åsikt är. I de flesta fallen skriver 

eleven av tesen från uppgiftsinstruktionen. En del skriver ”rätt” tes men sedan börjar argumentera för 

något annat eller förklara hur man ska ändra på ungdomarna eller diskutera varför det finns för lite 

jobb för ungdomar.  
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Tesens plats 

När det kommer till tesens plats är det majoriteten, tolv elever, som placerar tesen i början av sin text, 

antingen direkt som första meningen som inleder texten (sex av femton väljer denna lösning SVA3-

SVA7 och SVA15) eller i introduktionen (lika många elever - sex av femton väljer denna lösning 

SVA1, SVA8, SVA10, SVA11, SVA13, SVA14). Det är alltså tolv elever som har sin tes ganska tidigt 

i texten. Av de tolv elever är det flera som upprepar tesen antingen i mitten av texten eller i 

konklusionen. Sammanlagt förekommer det fem upprepningar. Endast två elever skriver sin tes först 

i mitten (SVA2 och SVA12). Men en av dessa har en otydlig tes och snarare en förklarande stil. Texten 

SVA9 innehåller ingen tes eftersom texten är av berättande karaktär. 

Om jag gör en sammanställning och slår ihop alla fjorton texterna där alla definitioner av tesen finns 

med: tydlig, otydlig och ”fel” tes får jag fram följande resultat: sex elever inleder texten direkt med 

sin tes, lika många placerar sin tes i introduktionen och två placerar tesen så sent som i mitten av 

texten. 

 

4.1.3 Argument och motargument  

Eftersom argument och motargument har ett tätt samband med tesen har jag valt att kategorisera 

resultaten i den här delen utifrån tesen: åtta texter som har en tydlig tes beskrivs först, sedan kommer 

fem texter med ”fel” tes och till sist beskrivs en text som har otydlig tes. En text saknar tes och därför 

finns den inte med i den här resultatdelen.  

Det som har kommit fram i analysen av texterna som har en tydlig tes är att de flesta 

andraspråkseleverna skriver av delar av artikeln ur texthäften. En del försöker återge innehållet med 

egna ord medan den större delen presenterar rena avskrifter utan att ange någon källa. Några skriver 

även erfarenhetsargument med egna exempel. Även om eleverna skriver egna argument märks det att 

de oftast är inspirerade av det som står i artikeln och handlar om att ungdomarna måste få sommarjobb, 

att skolan har stort ansvar, att föräldrarna har stort ansvar. Generellt sett kan man säga att texterna 

utmärker sig med flera korta argument. De flesta har upp till tre eller fyra argument. En elev skriver 

fem argument men då består argumenten av längst två meningar. Endast en elev i den här gruppen 

med tydlig tes skriver ett motargument som hen senare bemöter. Något annat som utmärker texterna 

är att det saknas sambandsignaler i form av bindeord så som: för det första, för det andra, däremot. 

Vid motargument använder eleverna sambandsordet ”men”. Här nedan följer ett exempel som kan 

illustrera de korta argumenten: 
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Jag tycker att alla ungdomar måste bete sig som vuxna. Arg 1: Det är svårt för unga att vara självständig t ex de kan inte 

gå upp tidigt på morgonen och ta fram frukost och gå till jobbet och vara framme kl. 8:00 på morgonen eller tvärtom jobba 

för sen i natten och hålla sig vecken. Arg 2: De måste vänja sig med nya tekniker som man måste använda nuförtiden 

vilket är svårt men unga måste vänja sig med kraven som behövs att kunna få jobb. (SVA10) 

De fem texterna som argumenterar för ”fel” tes utmärker sig på följande sätt. För det första 

förekommer det flera avskrifter ur texthäftet utan att dessa kopplas ihop med resten av texten eller 

kommenteras. En del av dem kan jag inte räkna till argument eftersom det blir lösryckta stycken av 

artikeln eller har de en vag koppling till tesen. För det andra, om man jämför med föregående resultat 

av texter med tydlig tes, är det färre argument (se tablå 1). Argumenten varierar till längd och innehåll. 

De flesta är som sagt avskrifter ur artikeln eller så har innehållet i dem inspirerats av artikeln. Det 

handlar oftast om skolans och politikernas ansvar precis som med texterna som innehåller en tydlig 

tes. Det som skiljer sig ifrån texterna med en tydlig tes är att det förekommer fler motargument, 

nämligen fyra där tre av dem bemöts. Två texter innehåller sambandsord så som: för det första, för det 

andra, för det tredje.  

En text som jag vill lyfta upp här är text SVA12 som argumenterar för ”fel” tes och är en ganska 

osammanhängande text som innehåller två argument för som hänger ihop med tesen ”fler sommarjobb 

för unga som gör skolor” och ett argument mot men eleven väljer att markera sina argument i texten 

med ”Mitt positiva argumentera” och ”Mitt negativa argumentera”: 

Min negativa argumentera är att visa sommarjobb behöver ”SV” det är inte värt att skriva ”SV” när man vet att man kan 

skriva vad man vill och inte allt man skriver är sant och att man inte kommer i tid. (SVA12) 

 Ytterligare en elev som argumenterar för ”fel” tes är SVA13 som saknar argument för sin tes utan 

texten består av två avskrifter från texthäftet som inte på något sätt kopplas till det som eleven skriver 

själv. Mot slutet ställer eleven en fråga: ” Vad kan man göra för att skaff sig jobb?” vidare svarar 

eleven på frågan med tre förslag på vad ungdomarna kan göra. 

Endast en elev formulerar en otydlig tes (SVA2) och skriver två argument för den. Texten inleds med 

ett långt utlägg där eleven försöker presentera tre anledningar till att det finns för lite jobb för unga 

och vidare skriver hen sina argument.  

SVA9 saknar argument eftersom eleven skriver en berättande text.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det är svårt att kunna kategorisera resultaten i den här delen 

eftersom antal argument och motargument är så pass varierat. Tretton texter innehåller något argument 

för och spannet är stort (ett till fem argument) samtidigt som fem texter innehåller något motargument. 
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Argumenten är oftast korta och inspirerade av artikeln eller innehåller avskrifter av artikeln men det 

förekommer även några personliga argument.  

 

4.1.4 Konklusion eller rekommendation  

När det gäller konklusion eller rekommendation har sex texter en tydlig avslutning (SVA6, SVA7, 

SVA9 och SVA13-SVA15). Till exempel:  

Nu måste unga människor ta det seriöst. (SVA6) 

Därför vill jag säga till alla yngre att utveckla sin sociala kompetens och vara jätte artig mot alla och visa en jobbinställning 

som för att cheferna blir intresserade. De är ni yngre som alla chefer söker efter. Så var trevliga jobba på och slarva inte 

bort chansen ni får den. (SVA7) 

I slutet jag kan säga att man ska fortsätt och sök jobb för till slut man måste hitta jobb så förbättra dig och du ska ha 

självförtroende för arbetsgivare dom gillar ungfolket med självförtroende. (SVA9) 

De tre resterande texterna med tydlig konklusion eller rekommendation innehåller sambandsmarkörer 

som visar på att det sista stycket är en avslutning: ”Till slut” (SVA14, SVA15) och ”Avslutningsvis” 

(SVA13).  

Fyra texter har en vad jag bedömer otydlig konklusion eller rekommendation (SVA1, SVA2, SVA5 

och SVA12). Detta kan illustreras med exempel: 

Hoppas att jo blir bra på skolan. Jag är med ungdomarna som inte ha jobb men jag studerar nu hoppas att jag få ett jobb 

efter skolan klart och mina skolkamrater. (SVA5) 

Min presentation är även i framtiden det att finnas flera jobb som inte fordrar specifik högre utbildning, men som kräver 

att arbetstagaren är ansvarstagande har rätt attityd kommer i tid och bemöter kunder väl. (SVA12) 

Fem av femton texter saknar en konklusion eller rekommendation helt (SVA3, SVA4, SVA8, SVA10 

och SVA11). 

Sammanfattningsvis kan man säga att majoriteten, tio av femton, skriver en konklusion eller 

rekommendation eller gör ett försök till det. De elever som skriver en konklusion eller 

rekommendation markerar det oftast med bindeord som signalerar slutet. Oftast innehåller dessa 

avslutningar uppmaningar, läsartilltal och förslag på lösningar. Det har varit svårt att lista ut om en 

text har en konklusion eller rekommendation eftersom det inte alltid är markerat i texten med ett eget 

stycke och inte heller finns det bindeord som signalerar slutet alla gånger. 
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Konklusionen/rekommendation skiljer sig i längd: de flesta är väldigt korta och består av en eller två 

meningar men några är lite längre. Många elever sätter inte ut punkt och det som skulle kunna vara tre 

meningar blir en eftersom punkter saknas.  

 

4.2 Elevtexter skrivna av elever som läser svenska  
Nedan presenteras resultat från elevtexterna inom ämnet svenska. En elev (SV4) har ett annat 

modersmål än svenska vilket framkommit ur det ifyllda elevformuläret. För att tydliggöra resultaten 

presenteras det en översikt från elevtexter i ämnet svenska här nedan. Tablå 2 är identisk till sin 

struktur med tablå 1: 

Text  Introduktion till 

ämnet 

Tes Tesens plats Argument/ 

Motargument  

Konklusion/ eller 

rekommendation 

SV1 otydlig (hälsning) otydlig i introdukt. 3 för 1 mot otydlig 

SV2 tydlig (2frågor)  ”fel” tes i mitten/konkl. 1 för 1 mot tydlig 

SV3 otydlig (1 fråga) saknas saknas saknas otydlig 

SV4 tydlig (avskrift) saknas saknas saknas saknas 

SV5 otydlig  saknas saknas saknas tydlig 

SV6 tydlig (2 frågor) saknas saknas saknas otydlig 

SV7 saknas saknas saknas saknas saknas 

SV8 tydlig 1fråga ”fel” tes i introdukt.  3 för 2 mot saknas 

SV9 saknas ”fel” tes direkt 4 för saknas 

SV10 saknas ”fel” tes i mitten 2 för tydlig 

SV11 tydlig ”fel” tes rubrik/konkl. 5 för 1 mot otydlig 

SV12 tydlig otydlig i intro/i mitten 3 för saknas 

SV13 tydlig 2frågor tydlig i konkl. 3 för tydlig 

SV14 otydlig (hälsning) otydlig i mitten/i konkl. 3 för 1 mot tydlig 

SV15 tydlig tydlig i mitten 4 för 1 mot saknas 

Tablå 2 Översikt av elevtexterna i ämnet svenska. 

 

4.2.1 Introduktion till ämnet 

Resultaten visar att åtta texter har en tydlig introduktion till ämnet. Fyra elever har en otydlig 

introduktion och tre saknar en introduktion. Här nedan kommer en mer detaljerad beskrivning med 

exempel ur texterna.  
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Åtta texter har en tydlig och ibland lite längre introduktion till ämnet. Det är texter SV2, SV4, SV6, 

SV8, SV11-Sv13 och SV15. Hälften av de åtta texterna som har en introduktion innehåller en eller två 

frågor. Till exempel: 

Det är många unga som är arbetslösa. Hur ska vi göra för att kunna ändra på arbetslösheten oss unga? Ska föräldrarna 

ställa högre krav på ungdomarna. (SV13) 

Nästan 15% av unga mellan 20-25 år är arbetslösa eller studerar inte ens. Varför är det så? finns det inte nog med jobb för 

ungdomar eller är dom bara lata? (SV6) 

Har ni tänkt på en sak om hur många unga som är arbetslösa? det är en skamligt stor mängd ungdomar i sverige som är 

det, inte på grund av att det finns för lite jobb. (Sv8) 

Sv4 har en som jag bedömer som tydlig introduktion fast eleven har kopierat de tre första styckena ur 

artikeln utan att ange källa.  

Fyra av de femton texterna har enligt min bedömning en otydlig introduktion. Det handlar om texterna 

SV1, SV3, SV5 och SV14. SV3 inleds med en fråga utan att presentera någon mer fakta eller ge 

bakgrund till ämnet: ”Är det svårare att få jobb idag för ungdomar eller har alla ungdomar blivit 

slappare?” Eleven skriver vidare: ”Jag tycker både och om detta ämnet”. Hen beskriver anledningar 

till att ungdomar inte vill eller kan jobba men det är ingen argumenterande text och bakgrund till ämnet 

ges aldrig i texten. Texten SV5 har en väldigt kort introduktion som består endast av en mening och 

därför bedömer jag den som otydlig: ”Arbetslösheten bland ungdomar i Sverige är ett faktum”. Två 

av texterna inleds med hälsningsfraser. Till exempel inleds den första texten SV1 med en hälsningsfras 

och en presentation: ”Hej! Mitt namn är X och jag är en ungdom på 17 vårar”. SV14 inleds med en 

hälsningsfras: ”Hej Magnus jag har några saker att säga till dig!”.  

Tre av de femton analyserade elevtexterna saknar en introduktion. Det gäller texter SV7, SV9 och 

SV10. De här texterna inleds direkt med elevernas åsikt och ingen bakgrund presenteras. Här kommer 

ett exempel som illustrerar detta: 

Jag tror inte att det är social kompetens som är den största orsaken till att ungdomar är arbetslösa utan lathet i fråga om att 

studera och under själva jobbsökandet att ”orka” åka till en jobbintervju eller ”orka” fara till skolan. (SV7)  

Sammanfattningsvis kan man säga att resultaten visar att de flesta, tolv av femton, har en introduktion 

till ämnet som antingen är tydlig eller otydlig och ganska många, fem av tolv, skriver en eller två 

frågor i inledningen.  
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4.2.2 Tes och tesens plats 

Tes  

Eleverna uppmanas i instruktionen att ta ställning till om ungdomarnas attityd och arbetsmoral måste 

förändras så att de ska få jobb. De flesta eleverna har missat eller missförstått instruktionen då de inte 

skriver någon tes eller argumenterar för ”fel” tes. Som jag har skrivit ovan är texterna svårlästa och 

därför kan det vara svårt ibland att kunna kategorisera dem. Vissa texter behöver lyftas separat 

eftersom de utmärker sig i något avseende. Analysresultaten visar att endast två elever har en tydlig 

tes, tre har en otydlig tes, fem argumenterar för ”fel” tes och fem saknar en tes. Här nedan kommer 

en mer detaljerad beskrivning av varje kategori.  

Två av femton texterna har en vad jag bedömer tydlig tes (SV13 och SV15). De här texterna följer 

emellertid inte riktigt strukturen för en argumenterande text eftersom åsikten blir tydlig först på slutet. 

Som läsare befinner man sig i ovisshet under tiden man läser texten och försöker gissa sig fram vad 

eleven argumenterar för. För mig tog det ett visst antal omgångar med läsning för att komma fram till 

att det faktiskt fanns en tes. Till exempel i SV13 kommer en lång beskrivning med exempel på dålig 

attityd och antydan om att det behövs en förändring i stycke nummer två. Åsikten blir tydlig först i 

konklusionen:  

Det är många unga som har en dålig attityd. Endel är spydiga mot sina jobbkamrater och andra på arbetsplatsen. Sen finns 

det också de som bara struntar i sitt jobb. och gör lite som de vill. Att ha den attityden på en arbetsplats vill varken chefen 

eller de anställda ha. Så med den attityden ökar inte chansen att få vara kvar på arbetsplatsen. Så det är viktigt att man 

visar sitt intresse och vilja att lära sig. (SV13) 

Så om fler unga vill ha jobb så är det dags att ändra sin attityd och börja komma i tid. (SV13) 

Tre av femton texter har en vad jag bedömer otydlig tes (SV1, SV12, SV14). Med det menar jag att 

tesen uttrycks implicit och delar av den förekommer på flera ställen i texterna. Som läsare måste man 

lista ut vad eleven har för ställningstagande genom att läsa hela texten flera gånger och lägga ihop de 

olika delarna. I argumentationen framgår inte heller så tydligt vad eleven argumenterar för. För att 

göra det synligare illustreras detta med exempel:  

Över 15% av alla ungdomar har inget arbete. Ungdomar nu för tiden har blivit alldeles för lata och bara sitter hemma och 

spelar dataspel, folk gör Youtube videos som ett jobb och tjänar sina pengar genom att underhålla sina tittare, dessa folk 

är väldigt tursamma att dom har fått en sådan chans i deras liv, medans folk som inte har sådan tur får sina pengar från 

arbetsförmedlingen när dom behöver pengar, medans dom tror att dom lever ett ”lyxigt” liv utan att behöva tänka på nått 

annat, dom vill inte gå upp 6 på morgonen och gå till jobbet och sluta klockan 4 och tjäna sina egna pengar, men när dom 

väl behöver pengar så frågar dom sina föräldrar om det och det gör det bara värre! (SV12) 
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Samma elev skriver i mitten av texten: 

Ungdomar måste börja tänka på vad dom tar för beslut och tänka på konsekvenserna när dom växer upp. (SV12) 

Ytterligare en text som har en otydlig tes är SV14 om skriver sin text som ett brev där hen tilltalar 

artikelförfattaren och för en dialog med honom:  

Hej Magnus jag har några saker att säga till dig! 

Du säger att ``alla`` ungdomar är lata och har en dålig attityd när dem ska ut och jobba, praktisera, sommar jobb och sådana 

saker. Vi kan börja med mig som exempel jag är inte rädd för att arbeta och sitter inte på mobilen hela tiden utan jag vill 

lära mig. (SV14) 

Man kan tolka det här textstycket som att eleven menar att ungdomarna inte alls är lata och ”jag” är 

exempel på det men det framgår inte tydligt. Dessvärre skriver eleven vidare på fyra ställen att 

ungdomar är lata och har en dålig inställning till arbetet. Skribenten håller med att ungdomar är lata 

men att arbetsgivaren ändå ska ge dem en chans. Så här skriver hen i konklusionen:  

Jag kan låta dig ha att många ungdomar är lata och jag förstår varför man drar alla över samma kant då men försök släppa 

in oss i arbetet så kanske du har en ny anställd. (SV14) 

Som exempel på en ytterligare otydlig tes kan man lyfta fram SV1 där eleven skriver i inledningen:  

Det klagas så mycket nu för tiden att ungdomar är lata, att det är svårt att hitta jobb och att vi är dåliga för att jag. Detta är 

dock inte sant.  

Eleven försöker säga att ungdomarna inte är lata men argumentationen håller inte i texten för att hen 

menar hela tiden precis som SV14 gör att ungdomarna faktiskt är ganska lata och förklarar orsaker till 

det. Något annat som också är gemensamt för texterna SV1 och SV14 att de är skrivna som ett brev 

eftersom båda inleds med ett ”Hej!”. 

I fem texter argumenterar eleverna för ”fel” tes (SV2, SV8– SV11). Till exempel skriver SV8 att 

ungdomarna är för lata och saknar socialkompetens. SV9 börjar varje stycke med en ny åsikt där hen 

i nedan följande stycket argumenterar för åsikten. Till exempel inleds fyra stycken i texten med fyra 

olika påståenden: ”Dagens ungdomar är lata”, ” Jag tycker även att vissa ungdomar inte är beredda för 

jobb”, ”Jag tycker även att sommarjobb är något som alla ungdomar borde söka/ansöka till” och ”Jag 

tycker även att det är lite lärarnas fel”. SV10 skriver ”Ett av skälen till att ungdomars arbetslöshet ökar 

är brist på färdigheter inom social kompetens”. Vidare förklarar eleven varför ungdomarna blir 

arbetslösa.  SV11 har sin tes som underrubrik i sin text vilken lyder: ”Dagens ungdomar får inga jobb”.  
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I fem av femton texter (SV3-SV7) saknas det en tes och texterna är skrivna i en annan genre. Till 

exempel skriver SV3 och förklarar anledningar till att ungdomar inte vill eller kan jobba men det är 

inte en argumenterande text. SV4 skriver referat av artikeln som man skulle källhänvisa till. SV5 är 

en resonerande text där eleven försöker förklara varför ungdomar inte har ett arbete och använder 

sambandsmarkörer som: ”Men å ena sidan”, ”En annan orsak” och senare presenterar en egen lösning 

på problemet. SV6 är inte heller en argumenterande text utan handlar om att det kan vara svårt att få 

jobb efter sin utbildning och att ungdomarna ofta är skoltrötta vilket illusteraras med eget exempel.  

För att kort sammanfatta resultaten i denna del kan man säga att två tredjedelar, tio av femton elever, 

har gjort ett försök till att skriva en tes som antingen är tydlig (endast två), otydlig eller ”fel” samtidigt 

som fem elever saknar en tes.  

Tesens plats 

Av de tio texterna som innehåller en tes placeras den i fyra av fallen i introduktionen (i en av dem som 

underrubrik) och en direkt i texten som inledande mening utan bakgrundsbeskrivning. De resterande 

fem eleverna skriver tesen först i mitten och i konklusionen. Sammanfattningsvis kan man säga att det 

är ungefär lika många elever som väljer att skriva sin tes i början av texten som i mitten eller i 

konklusionen. Argumenterande texter blir väldigt svårlästa då tesen kommer så sent.  

 

4.2.3 Argument och motargument 

Eftersom argument och motargument har ett tätt samband med tesen har jag valt att kategorisera 

resultaten i den här delen utifrån tesen: två texter som har en tydlig tes beskrivs först, sedan kommer 

fem texter med ”fel” tes och till sist beskrivs tre texter med otydlig tes. De resterande fem texterna 

saknar en tes och därför finns de inte med i den här resultatdelen.  

De två texterna (SV13 och SV15) som har en tydlig tes har en del gemensamt. De följer en viss struktur 

och är ganska lätta att ta till sig fast samtliga saknar sambandsmarkörer som skulle visa ordning på 

argumentation så som: för det första, för det andra osv. Det förekommer dock en del andra 

sambandsmarkörer: ”en annan sak”, ”detta leder till”, ”men”, ”annan påverkande faktor”, ”så”. I 

kopieringsunderlaget med bedömning av samtliga provresultat och provbetyg som följer med texten 

som försättsblad kan man se att båda dessa texter fick delprovsbetyget E för delaspekterna Disposition 

och sammanhang samt Språk och stil. I rutan Innehåll och kritisk läsning kan man se delprovsbetyget 

E som är överstruket i båda texterna och ändrat till ett F med följande kommentar: ”Texten 
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underkändes efter diskussion pga källhantering. I övrigt befanns den på E-nivå” (SV15) och ”Ej 

spårbar källa” (SV13). Dessa två texter innehåller upp till fyra argument och en av dem innehåller 

även ett motargument. Argumenten är inte utvecklade och består av en till tre meningar per argument. 

Exempel på motargument: 

Självklart finns det ungdomar som är jätte motiverade och har helt rätt inställning för att jobba och gör dem där extra 

grejerna, detta tycker jag man ska belöna. (SV15) 

Något som är karakteristiskt för texterna i de båda kategorierna ”fel” tes och otydlig tes är att eleverna 

använder en del slang som till exempel: ”morsan”, ”fatta”, ”farsan”, ”fixa”, ”det blir en massa liv” osv 

och texterna är väldigt talspråkliga i övrigt. De flesta texterna utmärker sig för felaktig interpunktion 

och en del elever inleder en ny mening med en liten bokstav efter punkt. Det förekommer även en del 

satsradningar. Flera texter innehåller bildspråk, till exempel: ”även om man inte är den vassaste kniven 

i lådan”, ”så faller Sverige som en sten” (SV11), ”Jag arbetar som snickare vilket passar mig som 

handen i handsken” (SV14). Dessutom innehåller texterna en del frågor. Till exempel innefattar SV11 

6 frågor som eleven försöker besvara i sin text. Även dessa texter saknar sambandsmarkörer för att 

rangordna argumenten.  

De fem eleverna (SV2, SV8, SV9, SV10 och SV11) som argumenterar för ”fel” tes försöker använda 

sig av texthäftet. Oftast innehåller deras argument något ur artikeln som man skulle referera till men 

dessvärre saknar samtliga en fungerande källhänvisning. Två elever skriver referat av artikeln men 

kopplar det varken till sin tes eller försöker väva in det i texten. Argumenten är för det mesta 

inspirerade av artikeln eller egna exempel. Det som är typiskt för denna grupp är att argumenten inte 

är utvecklade och består oftast av en eller två meningar. Antalet argument är varierat: ett, två, tre, fyra 

och fem argument. Tre texter innehåller även motargument. Det förekommer även sidospår i texterna. 

Till exempel skriver en elev ett stycke om invandrare och SDs politik.  

Gruppen som har otydlig tes består av tre texter: SV1, SV12 och SV14. Det som är typiskt för dessa 

tre texter är att alla tre har samma antal argument, nämligen tre. Två av texterna (SV1 och SV14) har 

även ett motargument. Till exempel:  

Jag kan hålla med om att det finns ungdomar som kommer in med dålig inställning men jag kan säga att det finns vuxna 

personer som har sämre inställning än dom. Som till exempel hatar dem sitt jobb men dem jobbar kvar tills dem går i 

passion. Sådana vuxna finns överallt dem går och klagar om allt hela tiden plus att dem oftast räknar dagarna tills dem får 

sluta. (SV14) 
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En ytterligare gemensam faktor för dessa tre texter är att argumenten och motargumentet består endast 

av egna erfarenheter och har ingen anknytning till den lästa artikeln. Detta kan illustreras med 

exempel:  

Jag har arbetat två hela sommarlov varför? (SV14) 

Min kompis går lärling för att bli snickare och han har möt folk som är anställda som inte vill släppa in han. (SV14) 

nu ska jag ta som till exempel som när min farfar var liten. (SV1) 

Sammanfattningsvis kan man säga generellt om argumenten i de tio texterna är att det saknas 

sambandsord som skulle visa på ordningen i argumentationen som till exempel: för det första, för det 

andra, dessutom. Motargument markeras oftast med konjunktionen ”men”. Många argument är 

personliga och innehåller exempel ur det egna livet. Oftast är argumenten korta och består av en 

mening eller två. I en del uppsatser skrivs delar av ett och samma argument på flera ställen i texten. 

De flesta använder även något ur artikeln från texthäftet när de skriver sina argument utan att göra en 

fullständig källhänvisning i samtliga fall eller koppla innehållet till sin text i en del fall. Det som är 

utmärkande för samtliga texter är att de är väldigt talspråkliga och att en del elever visar att de inte 

behärskar hanteringen av interpunktion och användning av stor och liten bokstav.  

 

4.2.4 Konklusion eller rekommendation 

Fem texter har en tydlig konklusion eller rekommendation, fyra skriver en konklusion eller 

rekommendation som jag bedömer som otydlig och sex texter saknar en konklusion eller 

rekommendation. Något som är gemensamt för alla texterna är att konklusionen eller 

rekommendationen oftast består av endast en mening med undantag för SV13 som skriver två 

meningar i det sista stycket. 

De fem texterna som har en tydlig konklusion eller rekommendation markerar det både med 

sambandsord så som: ”sammanfattningsvis”, ”avslutningsvis”, ”så” och även med ett nytt stycke. 

Detta kan illustreras med följande exempel:  

Sammanfattningsvis så tycker jag att det är viktigt att man har en bra attityd och att man visar att man vill ha ett jobb. 

(SV2) 

Avslutningsvis skulle jag vilja säga att Arbetslösheten är ett stort problem och måste lösas! (SV5) 
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Avslutningsvis vill jag säga att vuxna ska ta mera ansvar, föräldrarna ska också ta mera ansvar om man ska minska 

arbetslösheten hos unga. (SV10) 

Tre av dessa fem texter innehåller en uppmaning i konklusionen.  

De fyra texterna som jag har bedömt har en otydlig konklusion eller rekommendation saknar i vissa 

fall sambandmarkörer som visar att detta är en avslutning eller glömmer att markera detta med en 

styckesindelning. Här följer några exempel. SV3 inleder den sista meningen i texten med: ”Så i 

slutändan” men gör ingen styckemarkering. SV6 skriver som ett nytt stycke sist i sin text: ”Tack å hej 

för mig”. SV1 skriver en konklusion eller rekommendation utan att markera detta med ett sambandsord 

men eleven gör ett nytt stycke. Här gör eleven ett försök att avsluta sin text men det är svårt att säga 

att detta är en sammanfattning av det som skrivits tidigare eftersom tesen handlar om att ungdomar är 

lata och att det är svårt att hitta jobb. Exempel som kan illustrera detta är:  

Bristande kompetens hos ungdomar är från person till person. Om man vill kan man, gäller bara att försöka och inte ge 

upp. (SV1) 

De resterande sex elever saknar en konklusion eller rekommendation. Tre av dem skriver ett referat 

av artikeln ur texthäftet som inte är kopplad till resten av texten och placerar det sist.  

En kort sammanfattning av resultaten i den här delen säger att de flesta eleverna, nio av femton, i 

någon grad är medvetna om att en text behöver avslutas på ett visst sätt och de skriver en avslutning 

eller gör ett försök till en konklusion eller rekommendation som är väldigt kort i samtliga fall.  

 

4.3 Jämförelse av de båda grupperna  
Här presenteras det en jämförelse av de båda grupperna i svenska som andraspråk och svenska utifrån 

de olika delarna i analysen av uppsatserna.  

 

4.3.1 Introduktion till ämnet  

Svenska som andraspråk  Svenska  

Text  Introduktion till 

ämnet 

Text  Introduktion till 

 ämnet 

SVA1 tydlig SV1 otydlig (hälsning) 

SVA2 tydlig SV2 tydlig (2frågor)  

SVA3 tydlig (efter intro) SV3 otydlig (1 fråga) 
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SVA4 saknas SV4 tydlig 

SVA5 saknas SV5 otydlig (en mening) 

SVA6 saknas  SV6 tydlig (2 frågor) 

SVA7 tydlig (efter intro) SV7 saknas 

SVA8 tydlig SV8 tydlig 1fråga 

SVA9 otydlig (en mening) SV9 saknas 

SVA10 tydlig SV10 saknas 

SVA11 tydlig  SV11 tydlig 

SVA12 otydlig SV12 tydlig 

SVA13 tydlig SV13 tydlig 2frågor 

SVA14 tydlig (1 fråga) SV14 otydlig (hälsning) 

SVA15 saknas SV15 tydlig 

       Tablå 3 Jämförande tabell Introduktion till ämnet. 

För att sammanfatta tabellen som presenteras ovan kan man säga att resultaten är ganska snarlika 

mellan grupperna som läser svenska som andraspråk och de som läser svenska när det gäller att 

presentera bakgrund till ämnet. Ungefär lika många elever, elva respektive tolv, har något slags 

introduktion till ämnet antingen tydlig eller otydlig sådan. Ungefär lika många elever, fyra respektive 

tre, saknar helt bakgrund eller introduktion till ämnet. 

Det som utmärker gruppen som läser svenska är att två texter inleds med en hälsningsfras och kort 

presentation vilket inte hör till den argumenterande genren. Ingen elev som läser svenska som 

andraspråk inleder texten med presentation eller hälsning. Något annat som utmärker gruppen som 

läser svenska är att eleverna formulerar frågor i introduktionen. Fem av femton elever har en eller två 

frågeställningar i introduktionsdelen. Däremot är det endast en elev av dem som läser svenska som 

andraspråk som skriver en fråga i introduktionen. Innehållet i inledningen är i de flesta fall inspirerad 

av den lästa artikeln i båda grupperna.  

 

4.3.2 Tes och tesens placering  

Svenska som andraspråk  Svenska  

Text  Tes  Tesens placering  Text  Tes  Tesens placering 

SVA1 tydlig i intro/konkl SV1 otydlig i introdukt. 

SVA2 otydlig i mitten SV2 ”fel” tes i mitten/konkl. 

SVA3 ”fel” tes direkt SV3 saknas saknas 

SVA4 tydlig direkt SV4 saknas saknas 

SVA5 tydlig direkt SV5 saknas saknas 
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SVA6 tydlig direkt/ i mitten SV6 saknas saknas 

SVA7 tydlig direkt SV7 saknas saknas 

SVA8 tydlig i intro/i mitten SV8 ”fel” tes i introdukt.  

SVA9 saknas saknas SV9 ”fel” tes direkt 

SVA10 tydlig i intro/i mitten SV10 ”fel” tes i mitten 

SVA11 ”fel” tes i introduktionen SV11 ”fel” tes rubrik/konkl. 

SVA12 ”fel” tes i mitten SV12 otydlig i intro/i mitten 

SVA13 ”fel” tes i introduktionen SV13 tydlig i konkl. 

SVA14 tydlig i intro/konkl SV14 otydlig i mitten/i konkl. 

SVA15 ”fel” tes direkt SV15 tydlig i mitten 

       Tablå 4 Jämförande tabell Tes och tesens placering 

När det gäller förmågan att kunna presentera eller formulera en tes är skillnaden mellan de två 

grupperna av eleverna ganska stor. Den jämförande analysen visar att elever som läser svenska som 

andraspråk är bättre på att vara tydliga i formuleringen av en tes och det är även de som placerar tesen 

tidigt i texten. Det är fyra gånger så många elever som läser svenska som andraspråk som har en tydlig 

tes i sin argumentation jämfört med gruppen elever som läser svenska. Det är alltså åtta respektive två 

elever som har en tydlig tes. Skillnaden är markant. Det är endast en elev i gruppen som läser svenska 

som andraspråk som har en otydlig tes. Motsvarande siffra hos eleverna som läser svenska är tre.  

Lika många elever, fem, i båda grupperna har missuppfattat instruktionen och argumenterar för vad 

jag kallar ”fel” tes. En elev i gruppen som läser svenska som andraspråk saknar en tes. Motsvarande 

siffra hos gruppen som läser svenska ligger på fem. Resultatet kan sammanfattas med att det är en 

tredjedel av elever som läser svenska bland de undersökta texterna som inte kan formulera eller 

presentera en tes.  

När det kommer till tesens plats placerar sammanlagt tolv elever som läser svenska som andraspråk 

sin tes i början av texten, antingen direkt eller i introduktionen. Dessa elever kopierar oftast tesen 

direkt ur instruktionen och den blir ganska tydlig. Mer än hälften av dem som läser svenska väljer att 

placera tesen ganska sent i texten, nämligen sex elever. Endast fyra elever skriver tesen i början av sin 

text antingen direkt eller i introduktionen. Dessvärre är tesen svår att urskilja i elevgruppen som läser 

svenska. Som läsare måste man läsa texten flera gånger för att kunna lista ut vad eleven egentligen 

argumenterar för eftersom tesen kommer sent och uttrycks ganska vagt. Delar av en tes kan förekomma 

på flera ställen och som läsare måste man göra en tolkning. Språket och interpunktionsproblem bidrar 

till svårigheter vid förståelsen.  
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Det här resultatet visar att de flesta elever som läser svenska som andraspråk bland de undersökta 

texterna väljer att placera tesen tidigt i texten och tesen uttrycks explicit jämfört med elever som läser 

svenska som placerar tesen sent i texten och tesen uttrycks implicit.  

 

4.3.3 Argument och motargument  

Svenska som andraspråk  Svenska  

Text  Argument/ och 

motargument  

Text  Argument/ och 

motargument  

SVA1 4 för SV1 3 för 1 mot 

SVA2 2 för SV2 1 för 1 mot 

SVA3 1 för 1 mot SV3 - 

SVA4 4 för SV4 - 

SVA5 3 för 1 mot SV5 - 

SVA6 3 för SV6 - 

SVA7 5 för SV7 - 

SVA8 2 för SV8 3 för 1 mot 

SVA9 - SV9 4 för 

SVA10 4 för 1 mot SV10 2 för 

SVA11 3 för 1 mot SV11 5 för 1 mot 

SVA12 2 för 1 mot SV12 3 för 

SVA13 - SV13 3 för 

SVA14 3 för SV14 3 för 1 mot 

SVA15 4 för SV15 4 för 1 mot 

       Tablå 5 Jämförande tabell Argument och motargument. 

När det gäller argument och motargument är det en ganska stor spridning bland eleverna i båda 

grupperna: från noll till fem argument. Bland elever som läser svenska som andraspråks är det tretton 

texter som innehåller något argument. Bland de som läser svenska är antalet tio. Motargument skrivs 

av tre elever i gruppen som läser svenska som andraspråk. Dubbelt så många har skrivit motargument 

i den andra gruppen. 

Gemensamt för samtliga texter är att argumenten är korta och består oftast av en till två meningar. 

Något som utmärker gruppen som läser svenska som andraspråk är att de är mindre självständiga i sin 

argumentation än elever som läser svenska. Den första gruppen skriver oftast sina argument med 

inspiration av artikeln. En del skriver referat av artikeln och en del har kopierat delar av texten och 

placerat dem i sin text utan att i vissa fall koppla de avskrivna delarna till sin egen text. Det 
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förekommer även egna exempel och egna argument men oftast i samband med att ett argument ur 

artikeln har presenterats först. Däremot är det flera erfarenhetsargument som presenteras i gruppen 

som läser svenska. Det förekommer endast personliga exempel i de tre texterna som har en otydlig tes 

och ingenting är hämtad från artikeln.  

När det gäller sambandsmarkörer som är typiska för en argumentation saknas de i samtliga texter med 

undantag av två elever som läser svenska som andraspråk som signalerar ordningen på argumenten 

med hjälp av: ”för det första”, ”för det andra”, ”för det tredje”. 

Gruppen som läser svenska utmärker sig när det gäller språkliga drag. Texterna innehåller ganska 

mycket slangord och de flesta är väldigt ”talspråkliga”. Bland argumentationen förekommer en del 

frågor och även bildspråk används.  

 

4.3.4 Konklusion eller rekommendation  

Svenska som andraspråk  Svenska  

Text  Konklusion/rekommendation Text  Konklusion/rekommendation  

SVA1 otydlig SV1 otydlig 

SVA2 otydlig SV2 tydlig 

SVA3 saknas SV3 otydlig 

SVA4 saknas SV4 saknas 

SVA5 otydlig SV5 tydlig 

SVA6 tydlig SV6 otydlig 

SVA7 tydlig SV7 saknas 

SVA8 saknas SV8 saknas 

SVA9 tydlig SV9 saknas 

SVA10 saknas SV10 tydlig 

SVA11 saknas SV11 otydlig 

SVA12 otydligt  SV12 saknas 

SVA13 tydlig SV13 tydlig 

SVA14 tydlig SV14 tydlig 

SVA15 tydlig SV15 saknas 

       Tablå 6 Jämförande tabell Konklusion/rekommendation.  

När det gäller konklusion eller rekommendation ser det ungefär lika ut i de båda grupperna. Nästan 

lika många elever i båda grupperna, sex respektive fem stycken har en tydlig konklusion eller 

rekommendation. Något som jag har bedömt som otydlig konklusion eller rekommendation 
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förekommer i samma omfång i de båda grupperna, fyra texter. Det är nästan lika många texter i båda 

grupperna som saknar en konklusion eller rekommendation, fem respektive sex texter.  

Jämförande analys visar att båda grupperna är ganska lika när det gäller kunskapen om hur man 

avslutar en argumenterande text. Lika många avslut i båda grupperna, nämligen tre, innehåller en 

uppmaning. Det förekommer ungefär lika många sambandsmarkörer så som: ”avslutningsvis”, ”till 

slut”, ”så” osv. Det som skiljer de två grupperna åt är längd på konklusionen eller rekommendationen. 

Elever som läser svenska som andraspråk har något längre avslut. Konklusionen eller 

rekommendationen skrivna av elever som läser svenska som andraspråk består av en, två eller tre 

meningar samtidigt som elever som läser svenska skriver ett kort avslut bestående av endast en mening 

med undantag av en elev som skriver två korta meningar. Elever som läser svenska som andraspråk 

placerar förslag på lösningar i konklusionen eller rekommendationer men det gör inte elever som läser 

svenska.   

 

5 Diskussion  
I den här delen kommer jag att besvara mina frågeställningar och diskutera resultaten. I min analys 

följde jag modellen med de stegen som presenteras i Genreskolan: introduktion till fråga/ämne, 

åsikt/tes, motivation/argument, motargument, konklusion eller rekommendation (Hedeboe &Polias, 

2008:54). De frågor som ställdes var: 

Hur följer eleverna denna struktur för argumenterande?  

Finns det någon skillnad i argumentationen mellan elever som läser svenska som andraspråk och elever 

som läser svenska?  

Till att börja med har jag funderat flera gånger under min analys och läsning av elevtexter om jag har 

gjort rätt val när jag beslutade att ta med texter som har fått F i betyget. Texterna har varit svåra att 

läsa och svåra att analysera. Samtidigt är det viktigt att även F-texterna uppmärksammas och 

analyseras eftersom det är de eleverna som har misslyckats och det är de som behöver extra hjälp eller 

stöttning. Min förhoppning är att man kan lista ut vad svårigheterna för dessa elever ligger i och som 

lärare kan man göra ett försök att i framtiden påverka sin undervisning så att den gynnar nästa 

generation av ungdomar.  

Jag blev förvånad över att många ungdomar som läser svenska årskurs 1 på gymnasiet har haft 

svårigheter att producera en argumenterande text med tanke på att argumentation ingår som 
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kunskapskrav i årskurs nio. Det är överlag korta ostrukturerade texter som är väldigt talspråkliga med 

många grammatiska fel. En tredje del av eleverna som läser svenska har missat att texten ska vara en 

argumentation jämfört med gruppen som läser svenska som andraspråk där det endast var en elev som 

skrev berättande text istället för argumenterande. Två texter skrivna av elever som läser svenska inleds 

med en hälsningsfras och en kort presentation vilket inte heller hör till genren argumenterande 

eftersom det står att man ska skriva ett debattinlägg och inte ett brev. En möjlig förklaring till detta 

kan vara att undervisning i svenska som andraspråk handlar mycket om genremodellen som beskrivs 

i avsnitt 2.7 och de flesta nyutbildade lärare följer cirkelmodellen (se avsnitt 2.7) och arbetar med olika 

typer av texter på ett mer medvetet och explicit sätt. Under min egen lärarutbildning 2005–2010 var 

det stor skillnad på var fokus låg i de olika ämnens didaktik i svenska och i svenska som andraspråk. 

Samtidigt menar Cummings (i Magnusson 2014) i sin undersökning att möte med texten och 

erfarenhet av skrivet språk är avgörande för hur väl eleverna lyckas strukturera sina texter. Han 

undersökte framförallt elevers uppsatser skrivna på ett andraspråk men enligt min mening kan dessa 

resultat överföras även till elever som skriver på sitt modersmål. Förklaringen kan alltså vara att elever 

som har blivit underkända på sina uppsatser haft en begränsad erfarenhet av möte med texter. Om man 

tänker ur det sociokulturella perspektivet kan detta förklaras med att barn vars föräldrar är lågutbildade 

inte har haft tillräckligt med lästräning i barndomen och vikten av att kunna skriva har underskattats i 

familjen.  

Gibbons (2006) menar att genrens syfte i första hand handlar om att övertyga läsaren om en synpunkt 

och då är det viktigt att åsikten framgår tydligt och tidigt i texten. En argumentation håller inte om det 

inte finns en tydlig tes. Hedeboe & Polias skriver att ”En tes är ett obligatoriskt steg i en 

argumenterande text” (2008:62). Tidigare forskningen påvisar att det finns kulturella skillnader i 

språkanvändning som påverkar elevernas skrivande. Gunilla Jansson (2000) har kommit fram till att 

iraniernas texter presenterade det viktiga budskapen stegvis och tesen blir tydlig först långt in i texten 

vilket motsvarar det induktiva mönstret. De svensktalande informanterna visade ett deduktivt mönster 

där tesen introducerades tidigt i texten. I min undersökning har det visat sig vara precis tvärtom än vad 

Janssons avhandling påpekar. De flesta texter som är skrivna av elever som läser svenska som 

andraspråk har en tydlig tes som placeras direkt i texten eller i introduktionen. Att eleverna 

argumenterar för ”fel” tes bortser jag ifrån eftersom undersökningen handlar framförallt om den 

strukturella uppbyggnaden och inte om ett innehåll. Hälften av eleverna som läser svenska och har en 

tes i sin uppsats placerar tesen direkt eller i introduktionen medan den andra halvan följer det induktiva 

mönstret där budskapen blir tydligt först senare i texten. Som det har tidigare skrivits missar de 

resterande fem eleverna som läser svenska att uppgiften går ut på att skriva ett debattinlägg. Resultatet 
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visar att elever som läser svenska och vars texter har blivit underkända har svårigheter med att följa 

en instruktion men även att skriva en argumenterande text som följer ett typiskt argumenterande 

mönster. Något som bör nämnas är att jag inte kan vara säker på att elever som läser svenska har 

svenska som modersmål. I vissa kommuner kan det förekomma att elever med ett annat modersmål 

än svenska läser ämnet svenska. Undersökningen gjord av Apelgren och Holmberg (2020) kan delvis 

ge en förklaring till varför eleverna som har fått F i betyget på sin argumenterande uppsats har problem 

med att följa en instruktion eller att strukturera sina texter. Forskarna kom fram till att texterna skrivna 

på svenska var mindre strukturerade än motsvarande texter skrivna på engelska som var elevernas 

andra- eller främmande språk på grund av en personlig och affektiv inställning till frågan i uppgiften. 

Detta speglas verkligen i texterna skrivna av elever som läser svenska eftersom de är väldigt personliga 

i sina exempel. Att så pass många elever - en tredjedel av de analyserade texterna, misslyckas med att 

skriva en argumenterande text och följa en viss struktur kan även kopplas till ett annat resultat som 

Apelgren och Holmberg kom fram till: att eleverna inte visade någon större progression i förmågan 

att kunna logiskt strukturera sina texter under de tre åren som undersökningen pågick. Fyra av fyrtio 

elever behärskade detta från början samtidigt som majoriteten, tjugotre elever inte utvecklade denna 

förmåga alls. De menar att undervisningen hade föga eller ingen inverkan alls på elevernas förmåga 

att logiskt strukturera sina texter. Därav kunde de dra en slutsats att det krävs mer explicit undervisning 

i genre i skolan.  

Skillnaden mellan vad tidigare forskning säger och mitt resultat kan förklaras med att både Jansson 

(2000) och Carlsson (2002) har använt sig av vuxna informanter i sina undersökningar medan jag har 

analyserat gymnasieungdomars texter. Det framgår inte ur elevformuläret men det är vanligt att 

ungdomar som är födda i Sverige läser svenska som andraspråk. Det kan även hända att de har flyttat 

till Sverige som barn. Då kan man tänka sig att de redan har lärt sig de språkliga koderna och den 

pragmatiska språkanvändningen och därför behärskar de att uttrycka en åsikt och placera den tidigt i 

texten. Som Wellros (1998) påpekar blir avvikande textmönster eller hälsningsfraser speciellt tydligt 

i vuxna andraspråksinlärarens texter. Ungdomar tillägnar sig vanligtvis ett nytt språk snabbare än 

vuxna och det samma gäller även de oskrivna reglerna och det pragmatiska i språket som att följa ett 

specifikt mönster i en text. Dessutom kan även en explicit undervisning haft påverkan på ungdomarnas 

skrivande.  

Majoriteten av eleverna i båda grupperna skriver både argument för och argument mot sin tes. Antal 

argument är ungefär detsamma, från noll till fem, och det är svårt att dra någon slutsats eftersom 

spridningen och variationen är stor. Gruppen som läser svenska har dubbelt så många motargument i 

sina texter. För övrigt är resultaten ganska lika i båda grupperna. Det som utmärker argumentation hos 
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elever som läser svenska som andraspråk är att de är mer beroende av kontexten eftersom många 

hämtar sina argument ur den lästa artikeln vilket min undersökning visar. Elever som läser svenska är 

däremot mer självständiga i sin argumentation och hämtar inspiration till argumenten ur det egna livet 

och det, vad man väljer för typ av argument, är något som stämmer överens med tidigare forskning. 

Jansson (2000) har funnit i sin undersökning att i svenskarnas argumenterande texter förekommer det 

exempel på personliga erfarenheter och händelser i omvärlden. I texterna som har ingått i min analys 

påträffas det flertal argument som innehåller personliga erfarenheter bland elever som läser svenska.  

När det gäller konklusion eller rekommendation är det nästan lika många elever i båda grupperna som 

helt saknar avslutning. Siffran är fem (svenska som andraspråk) respektive åtta (svenska). Resultaten 

i övrigt är ganska lika i både grupperna med skillnad i längden på konklusionen eller rekommendation. 

Elever som läser svenska som andraspråk har något längre avslut.   

Den genomförda undersökningen visar att elever som läser svenska som andraspråk behärskar den 

argumenterande genren bättre än elever som läser svenska utifrån det befintliga materialet. De följer 

textmönstret mer noggrant och är tydligare med att uttrycka sin åsikt tidigt i texten. En möjlig 

förklaring till detta fenomen kan vara urval av texterna som hänger samman med bedömning och 

betyg. På vilka grunder har en elev blivit underkänd på skrivuppgiften spelar stor roll. För en elev som 

läser svenska som andraspråk kan det hända att språket inte räckte till till ett godkänt resultat men 

själva argumentationen ändå finns. Däremot kan en elev som läser svenska blivit underkänd just på 

grund av att texten inte var någon argumentation och mindre för språkliga fel. Fem av femton elever 

som läser svenska som andraspråk har argumenterat för ”fel” tes samtidigt som det är lika många 

elever ur den andra gruppen (fem) som också har argumenterat för ”fel” tes. En möjlig förklaring till 

detta fenomen kan vara att läsförståelse briser hos båda grupperna. Dessutom är själva uppmaningen 

i instruktionen formulerad i flera led och kan vara svårtolkad: ” Ta ställning till om ungdomars attityd 

och arbetsmoral måste förändras för att de ska få jobb”.  

Bedömningen av uppsatser fokuserar i hög grad just på förmågan att kunna strukturera en text och 

hålla en röd tråd enligt Skolverkets bedömningsmatris. Denna förmåga hänger samman med godkända 

eller högre betyg framförallt i svenska och engelska och elever som inte behärskar detta riskerar att 

avvika i betygsutvecklingen enligt Apelgren och Holmberg (2020). De femton underkända texterna 

skrivna av elever som läser svenska 1 på gymnasiet visar att de flesta eleverna inte behärskar de 

grundläggande kunskaperna om hur man logiskt strukturerar en text, håller sig till den röda tråden, 

formulerar en åsikt och argumenterar för den. Dessa elever har troligen gått i svensk skola i nio år 

innan de kom in på gymnasiet. Kan man påstå att skolan har misslyckats med sin uppgift? Låga eller 
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underkända betyg i flera ämnen kan i sin tur leda till att dessa elever inte får tillgång till högre 

utbildning och välbetalda jobb i framtiden och som den australiensiska genreskolan menar hålls dessa 

medborgare utanför samhällets prestigeinstitutioner eftersom de inte behärskar ”genres of power” 

(Apelgren and Holmberg 2020).  Därför är det av stor vikt att arbeta med explicit undervisning även i 

ämnet svenska.  

 

6 Avslutande kommentar  
Det är svårt att dra generella slutsatser utifrån min analys eftersom materialet har varit begränsat och 

det är endast texter skrivna av pojkar som har ingått i min analys.  

Intressant vore att titta på godkända argumenterande texter skrivna av både pojkar och flickor i både 

grupperna med svenska som andraspråk och svenska som modersmål och göra en jämförande analys 

även mellan könen. Det är även av intresse att ha kontroll över elevernas bakgrund, antal år i Sverige 

samt vilket program de läser, eftersom dessa faktorer kan spela stor roll. En undersökning som 

inkluderar både textanalys men även enkät och intervju vore lärorikt att genomföra men tyvärr är en 

sådan typ av undersökning mer tidskrävande och situationsberoende. Det kan finnas svårigheter med 

att finna informanter som vill ställa upp på intervju och fylla i enkät.  

Något som man kan ta med sig som lärare om man undervisar i svenska på gymnasiet men även på 

grundskolan är att inte ta för givet att eleverna behärskar alla genrer av skrivande och att de därför per 

automatik kan skriva olika typer av texter. Genrebaserad undervisning och undervisning enligt 

cirkelmodellen skulle gynna modersmålstalarens skrivande och hjälpa eleverna att uppnå godkända 

resultat på det nationella provet.  

Jag som verksam lärare i svenska som andraspråk har haft mina stunder av frustration när vissa elever 

aldrig blev bättre just på att strukturera sina texter och att följa en röd tråd. Deras bristande förmåga 

att hålla ihop en text logiskt trots undervisningen förbryllade mig. Till min stora lättnad har jag funnit 

en förklaring till detta fenomen i Apelgren och Holmbergs (2020) men även i Cummings (i Magnusson 

2014) studier att denna förmåga överförs från ens förstaspråk till andraspråket och hänger samman 

med erfarenhet av läsning och möte med skriven text. Många av eleverna som kommer till Sverige har 

inte haft någon eller en bristfällig skolbakgrund och ingen eller föga lästradition i hemmet. Detta var 

den största lärdomen som jag kommer att ta med mig som yrkeslärare i mitt fortsatta arbete.  
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Något ytterligare som jag kan ta med mig från denna studie är att det är viktigt att introducera läsning 

tidigt i skolan. Även om en del elever inte har haft tillgång till skriven text i hemmet är det skolans 

uppgift att inspirera och stimulera eleverna till att läsa böcker, artiklar och skriva om sina upplevelser 

i till exempel en läslogg.   
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