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Sammandrag 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur pojkar på Teknik-, Fordons- och 

Byggprogrammet löser en specifik uppgift i det nationella provet, Svenska B. Jag har 

fokuserat på följande tre frågeställningar: 1.) Vad för ämne skriver pojkarna om, hur 

bygger de ämnena och hur relateras det till skrivuppgiftens inspirationsmaterial, 2.) Hur 

deltar skribenterna i sina texter och hur bjuds läsaren in till deltagande, och 3.) Vad kan 

ovanstående säga om den övergripande skolkontext som uppsatsen uppstår i? 

        Ur ett material av 28 elevlösningar från det nationella provets arkiv har jag valt ut 

sex stycken för analys. Dessa texter har därefter analyserats utifrån två aspekter: ämnes-

innehåll och inkludering/exkludering. Den modell för textanalys som jag har använt mig 

av bygger på dels Hägerfelths (2004) modell för analys av semantiska kedjor, dels social-

semiotikens syn på verbens funktion. Tillsammans med verbfunktionen har jag tittat 

närmare på de val av pronomen skribenterna gör och vad det kan säga om deras 

deltagande i ämnet.  

        Resultatet visar att skrivuppgiftens innehåll verkar attrahera pojkar på yrkesprogram. 

Detta syns exempelvis i analysen av semantiska kedjor där flera skribenter delar med sig 

av det egna livet i sina texter. Pronomen- och verbbruk visar hur vissa skribenter väljer 

att inkludera sig själva i sina texter medan andra gör tvärtom och exkluderar sig. När 

skribenterna argumenterar gör de det genom att positionera sig själva och läsare i olika 

gemenskaper. Med detta resultat går det även att diskutera kontexten i vilken skrivna 

texter som det nationella provet i Svenska B uppstår men det är samtidigt ytterst svårt att 

generalisera.  

        Min slutsats blir att eftersom skribenterna har använt sig av texthäftets material och 

tematik, och de flesta även skriver för en tänkt mottagare, verkar det som att de har funnit 

uppgiften engagerande, ett ämne som de känner att de har kunskap om och därför har 

något att säga till om. När dessa elever löser en skrivuppgift som engagerar dem så syns 

det tydligt genom hur de själva deltar och bjuder in tänkt mottagare till deltagande. 
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1. Inledning 

 

I det nationella provet i svenska för gymnasiet, delprov B vårterminen 2009 fanns en 

uppgift med titeln Konsumentmakt. Denna uppgift lockade ett större antal pojkar från 

yrkesförberedande program med dominans av manliga elever. Skolverkets resultat-

sammanställning visar att uppgiften valdes av 14 procent över hela gymnasieskolan vilket 

gjorde den till tredje populärast av nio alternativ. På Fordonsprogrammet valdes den av 

hela 25 procent. Betygen fördelade sig relativt jämnt i jämförelse med elever som valt 

andra uppgifter (Skolverket, kommande). Att pojkar från yrkesprogram valde att skriva 

samma uppgift, en uppgift som många andra grupper ratade, är intressant. Vad beror detta 

på? Fann dessa pojkar något i denna specifika uppgift som tilltalade dem? Och självklart 

blir följdfrågan: Hur löste de uppgiften? Min hypotes är att eleverna har hjälp i det 

nationella provet av egna erfarenheter och tidigare kunskaper.           

        Varför dessa pojkar väljer att skriva i en och samma uppgift är även intressant 

eftersom tidigare forskning har visat att yrkeselever ofta inte identifierar sig som skrivare 

eller läsare (Malmgren 1992; Högberg 2009). Malmgren (1992) visar att yrkeselever 

istället befinner sig i en talkultur, något som svensklärarens undervisning rättar sig efter. 

Eleverna i hennes avhandling ifrågasätter kontinuerligt kärnämnenas ställning i skolan. 

Med sin nyligen framlagda avhandling beskriver även Högberg (2009) hur yrkeseleverna 

hyser en motkulturell attityd till de icke praktiska ämnena; de identifierar sig snarare med 

arbetaryrket än med kärnämnena. Deras uppfattning står således i kontrast mot de 

vedertagna normerna om vilka ämnen som är viktiga i skolan. Både Malmgren och 

Högberg talar alltså om en utbredd motvilja mot kärnämnena i yrkeselevsgruppen. Detta 

får självklart konsekvenser för undervisningen. 

        I kursplanen för Svenska B står det att eleven 

 
skall kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställningar och 

utredningar samt dra slutsatser och föra fram argument, så att innehåll och budskap blir 

tydliga och anpassade till målgrupp och syfte (Skolverket) 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur pojkar på Teknik-, 

Fordons- och Byggprogrammet löser en uppgift i det nationella provet Svenska B. Tidig-

are forskning har beskrivit de yrkesförberedande elevernas skrivande i skolan, hur de kan 

sägas ingå i en speciell språklig praktik på gymnasieskolan. Detta har betydelse även för 

denna uppsats. De frågeställningar som uppsatsen bygger på är: 

 

• Vad för ämne skriver pojkarna om, hur bygger de ämnena och hur relateras det till 

skrivuppgiftens inspirationsmaterial? 

•  Hur deltar skribenterna i sina texter och hur bjuds läsaren in till deltagande? 

• Vad kan ovanstående säga om den övergripande skolkontext som uppsatsen 

uppstår i? 

 

1.2. Avgränsningar 

Eftersom min undersökning är av det kvalitativa slaget med ett litet primärmaterial 

kommer jag inte att kunna dra några generaliserbara slutsatser om elevers skrivande på 

traditionella pojkprogram. Detta är inte heller mitt syfte utan jag vill genom att göra vissa 

nedslag i samlingen av elevlösningar få kunskap om den aktuella elevgruppens skrivande.  

         

2. Bakgrund 

 

Jag kommer under denna rubrik ge en forskningsbakgrund till elevtext. Först ger jag en 

definition av termen skriftspråkspraktiker och diskuterar den utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Sedermera sammanfattar jag den forskning om elevers skrivande som jag har 

tagit del av.  
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2.1. Språket i gemenskapen 

Den forskning som bedrivs på elevers skrivande fokuserar mycket på mönster i den 

kommunikation som uppstår inom olika grupper, så kallade språkliga praktiker. Eftersom 

jag undersöker det skrivna ordet är termen skriftspråkspraktiker lämplig att använda i 

denna uppsats. Westman Holmsved (2005) ger en definition av denna term: 

 

Med skriftspråkspraktiker menas det sätt en viss grupp använder sig av skriftspråket i olika 

situationer, vilket kan uppstå inom olika sociala praktiker (s.82) 

 

I den sociokulturella teorin talas det om sociala praktiker som utvecklas som gemen-

skaper för att tillvarata olika sociala och kulturella behov (språket är ett sådant behov). 

Alla som ingår i en social praktik blir påverkade av de normer som ingår däri, men är 

också med och påverkar dessa normer (Dysthe 2003). Dysthe (1996) ger en tydlig 

översikt över Bakhtins tankar om dialogen. Bakhtin menar att det aldrig är individen själv 

utan vi tillsammans som skapar mening. Han understryker att vi definieras i vårt 

förhållande med andra. Därför används inte språket som ett medel för att utrycka sig själv 

utan som ett sätt att kommunicera; det vill säga att alla individer befinner sig i ständig 

dialog genom sitt språkande. Varje yttrande är således en social handling (1996:61 ff.). 

        Smidt (2004:27) skriver att den som lär, oavsett ålder har ”et ønske om å bli noen – 

en fullverdig deltaker i en bestemt sosial sammenheng”. Han talar om elever som kultur-

skapare, en syn som bygger på den bakhtinska tanken att alla som svarar på offentliga 

yttranden också är med och påverkar dessa yttranden.  

        Parmenius-Swärd (2007:32) menar att de skriftliga handlingar elever utför i en 

skriftspråkspraktik är avhängiga deras sociokulturella och kognitiva bakgrunder samtidigt 

som praktikens normer och krav samt en skrivuppgifts instruktioner är med och formar 

skriften.  

        Ett begrepp som hör tätt samman med skriftspråkspraktiker är det omdiskuterade 

och mångdefinierade literacy-begreppet. Tidigare översattes literacy med läs- och skriv-

kunnighet men allt sedan 1980-talet och New Literacy Studies1 har definitionen vidgats.  

                                                
1 Forskningstradition som framhåller att literacy handlar om att fungera i sociala sammanhang snarare än en 
färdighet eller teknik. Det finns en skillnad mellan att vara läs- och skrivkunnig i den mån att man kan tyda 
och skriva text och att språkligt fungera i olika sociala praktiker (Bagga-Gupta 2006). 
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I dag menar man att det är i deltagandet i olika språkliga praktiker som vi lär oss de 

kompetenser vi behöver för att fungera däri. Det kommunikativa samspelet inom 

gemenskapen är av yttersta betydelse i tillskaffandet av en särskild vokabulär: vissa 

yrkesgrupper har sin vokabulär och olika sociala grupper har sin (Bagga-Gupta 2006; 

Molloy 1996). Gymnasieskolans språkliga praktiker har till synes en påverkan på 

gymnasisters kommunikation. Denna kommunikation ser också olika ut beroende på 

gymnasieprogram.  

 

2.2. Elevers skrivande 

Nyström (2000) undersöker i sin avhandling Gymnasisters skrivande den skrivrepertoar 

som gymnasieelever har. Hon hämtar sitt material från det nationella provet i svenska och 

texter som eleverna själva har valt. Dessa texter samlas in och kategoriseras i genrer efter 

tankar om att skolan är en diskursgemenskap med skrivandet som central funktion i 

lärandet. Hon finner flera skrivrepertoarer i skolan med en distinkt skillnad mellan studie- 

och yrkesförberedande program, särskilt när det gäller det nationella provet. Det finns en 

mindre kärna skolinterna genrer som är gemensamma för det stora flertalet elever, men 

samtidigt finns det vissa vad Nyström kallar för delgrupper – som kan jämföras med mina 

undersökningsgrupper med pojkar från yrkesförberedande program – där det går att tala 

om en ”perifer genrerepertoar” (2000:239 f.). I dessa grupper skrivs det färre och kortare 

texter än i de traditionellt studieförberedande programmen. Den svenska gymnasieskolan 

kan därför knappast betraktas som en enda skrivkultur (2000:235). Därtill påpekar 

Nyström att de yrkesförberedande eleverna nästan uteslutande skriver inom svenskämnet, 

vilket därför utgör deras skrivkontext (jfr Westman Holmsved 2005). På grund av att de 

skriver i färre genrer än andra är de sämre förberedda inför det nationella provet 

(Nyström 2000:236–237). 

        Westman (2009) undersöker gymnasisters skrivande när hon tittar på skriftpraktiker 

i en Omvårdnads- och en Byggklass. Skrivandet som undersöks är normalfallet inom 

elevernas kärnämnen och praktiska ämnen. Hon finner endast 1,5 skrifthändelser per dag 

(2009:179), det vill säga att eleverna inte använder penna och papper i någon större 
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utsträckning. Westman menar att det går att tala om två olika skriftpraktiker i dessa 

klasser eftersom skriftbruket skiljer sig på det sättet att eleverna i Omvårdnadsklassen 

inte bara skriver i kärnämnen utan även i karaktärsämnen, något som inte sker i 

Byggklassen. Detta har att göra med de två gymnasieprogrammens skilda pedagogiska 

verksamhet. Byggprogrammet är tydligare i inriktningen mot ett kommande yrke 

eftersom eleverna utför praktiska handlingar i karaktärsämnena medan eleverna på 

Omvårdnadsprogrammet mer talar om den praktiska verksamheten (2009:180 f.). Skriv-

ande skiljer sig därtill genom att Byggklassen skriver mindre komplext (Westman 2009).   

        Vidare skriver Westman att den traditionella skoldiskursen med utrymme för 

reflektion och respons är något som saknas byggeleverna. Denna avsaknad betyder att 

samma sorts texter skrivs om och om igen utan någon utveckling. Även Palmér (2008) 

och Nyström (2000) pekar på detta problem när de hävdar att elever på yrkes-

förberedande program rör sig inom en mindre krävande språkpraktik än den resterande 

gymnasieskolan. Dessutom innebär dessa programs praktiska karaktär att eleverna rör sig 

mellan två olika skriftpraktiker: en i verkstaden och en i skolan (Nyström 2000; Westman 

2009 m.fl.). 

        Norberg Brorsson (2007) studerar skrivande och skrivundervisning i åk. 7–9. Hon 

finner i sina klasser att skrivande oftast inte är processorienterat; skrivande sker ofta i 

ensamhet där eleverna förväntas skriva ”klart” hemma. Detta ställer hon i motsats till ett 

dialogiskt arbetssätt. Norberg Brorsson diskuterar skoltextens speciella syfte tillsammans 

med den ojämlika relation som uppstår mellan lärare och elev (jfr Nystrand nedan) och 

hur det påverkar kommunikationen. Eleverna i hennes undersökning var exempelvis 

mycket angelägna om att få veta vad läraren – mottagaren – förväntade sig av texten 

(2007:253 f.). 

        I artikeln Tekst på deling. Leseres invirkning på unge skrivere skriver Nystrand 

(1997) att skrivande måste ses som en social och kommunikativ handling där läsare och 

skribent gemensamt skapar mening. Den gemenskap ur vilken en text uppstår är avgör-

ande för hur en text skrivs och läses.         

        Nystrand (1997:133 f.) menar att det är ett gammalt argument att författare inte kan 

känna sina läsare lika väl som talare känner sina åhörare, att läsare skulle vara en mer 

heterogen grupp. En skribent skulle på det viset skriva till en generell läsare. Enligt 
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Nystrand har detta synsätt resulterat i abstraktionen Leseren (Läsaren), en favorit-

abstraktion hos språklärare: säg exakt vad du menar och mena exakt det du säger, varken 

mer eller mindre så att Läsaren förstår det.  

        Denna syn på Läsaren innebär att bara personer som känner varandra ordentligt kan 

kommunicera ordentligt. Nystrand anser tvärtom att kommunikation handlar om 

 

at i enhver gitt kommunikasjonssituasjon er graden av nødvendig samhandling mellom 

deltakerne helt og holdent betinget av hensikten med kommunikasjonen (Nystrand 

1997:133)  

 

Skribent och läsare har speciella avsikter och dessa avsikter är färgade av såväl läsarens 

som skribentens olika syften med texten. Nystrand påpekar att ett viktigt undantag från 

detta är skolskrivandet på grund av att tvåvägsrelationen lärare–elev och skribent–lärare 

och det speciella syftet med skolskrivande påverkar kommunikationen. I normalfallet 

möts skribent och läsare enligt Nystrand halvvägs i texten vilket inte sker i skolskrivandet 

(Nystrand 1997:133 f.). Jag tolkar Nystrand som så att elevtexten kräver ett större sam-

arbete mellan skribent och läsare än vad andra texter gör.  

        Det går aldrig att tala om skrivande som envägskommunikation. Skribenten skapar 

tillsammans med läsaren ett meningsfullt sammanhang, detta eftersom det är först när en 

text blir läst som den får mening i kontexten. Av denna grund är skrivande en klart 

dialogisk process (Nystrand 1997:134). En annan forskare som talar om kontextens 

påverkan är Halliday (1990). Han hävdar att kontext och text är två delar av samma 

process, nämligen skrivandet. Kontexten kommer före texten, vilket då skulle betyda att 

den situation som en text uppstår i är nödvändig för att en text över huvud taget ska 

kunna existera. 

        Mycket av den forskning som bedrivs om skrivande inom gymnasieskolan lägger 

fokus på kvaliteten i texter (Westman 2000:24). Östlund-Stjärnegårdh (2002) undersöker 

vad som krävs för att nå betyget Godkänd i det nationella provet i svenska. Hon finner att 

en av många anledningar till varför en text underkänns är textens längd där den undre 

gränsen dras vid 300 ord. Hon återkommer till begreppen ”adekvat eller relevant 

innehåll” och menar att många bedömare håller det som viktigare än till exempel 

språkliga detaljer. Hon menar att ett processinriktat skrivande, som arbetssättet med det 
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nationella provet i dag, ger eleverna större utrymme att samla eget och andras stoff till sin 

text 2002:190 ff.). 

        Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2005) skriver att gymnasieskolan kräver att en elev 

klarar av att anpassa sin text efter situationen, vilket också det nationella provet i svenska 

prövar (2005:144). Vidare påpekar de att den utredande uppsatsen ställer särskilt höga 

krav på tydlighet där eleven förväntas vara saklig och kunnig i sitt ämne. Eleven 

förväntas kunna samordna sina egna tankar med andras så att dessa två tillsammans 

skapar ett sammanhang (2005:109). 

               

3. Material och metod 

 

Mitt källmaterial består av 28 uppsatser skrivna av pojkar från Teknik-, Fordons- och 

Byggprogrammet i det nationella provet Svenska B vårterminen 2009 och är hämtat från 

provgruppens arkiv på Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Efter ett 

par läsningar där jag kategoriserar uppsatserna efter tematik och inkludering/exkludering 

av skribent och läsare bestämmer jag mig för sex stycken uppsatser, två från varje 

program, som jag anser passa väl för syftet med mina analyser. Dessa texter transkriberas 

sedan för att få en överblick över dem. Jag har valt bort underkända uppsatser av den 

anledningen att de har visat sig tillföra lite till min undersökning.  

        I enlighet med god forskningsetik nämner jag inte mina skribenter vid deras namn 

utan har valt att kalla dem för Fordon 1, Teknik 2 och så vidare.  

        Det övergripande temat för det nationella prov som gavs vårterminen 2009 var 

Engagemang och påverkan. De uppsatser jag har valt till min undersökning är alla tagna 

från samma uppgift:  
 
 
B1 Konsumentmakt                                                                                                                   

Bilar, bananer och smink är bara tre exempel på varor där konsumenterna kan välja 

miljövänliga och etiska alternativ. Miljömärkning har idag blivit ytterligare ett konkurrens-

medel som producenterna vill framhålla för att locka köpare.  

        Din skoltidning vill göra ett temanummer om miljöarbete och konsumtion och du 

bestämmer dig för att medverka med en artikel.  



 11 

        Skriv din artikel. Använd texthäftet och ge exempel på miljövänliga varor och/eller 

tjänster samt förklara vad du tycker att konsumenter bör välja. Resonera kring vilka 

möjligheter till påverkan som människor har genom sina konsumtionsval. 

 

Rubrik, Konsumentmakt              Bedömningsskala: IG-MVG 

                                                                                                                          (Skolverket 2009)   

 

Jag ser uppgiften som framför allt argumenterande eftersom eleven uppmanas att ge sina 

egna åsikter om konsumenters val. 

        Inspirationsmaterialet innehåller tre artiklar tillhörande denna uppgift, 1.) Upp-

körningarna har blivit gröna av Simon Bynert som handlar om hur körskolor nu kräver 

utbildning i miljömässigt bilkörande, 2.) Rädda världen snyggt av Cecilia Bertilsson som 

handlar om olika sätt att leva miljövänligt samt 3.) Märkningar – Att lägga märke till av 

Emma Johnsson vilken listar flera miljömärkningar och argumenterar för dem.  

          

3.1. Modell för analys  

Nedan presenteras den analysmodell som jag har använt mig av i min undersökning. Den 

är modifierad för att passa mina frågeställningar.  

        I analysens första steg undersöker jag vilket innehåll eleverna bygger upp och om 

det innehållet bygger på texthäftet och/eller eget stoff. För detta syfte använder jag 

Hägerfelths (2004) modell för analys av semantiska kedjor. Som en andra ingång har jag 

valt att fokusera på formord, i detta fall pronomenbruket. Här lyfter jag även in 

skribenternas verbanvändning i analysen. Syftet med denna del av analysen är att 

diskutera hur skribenterna själva deltar och hur de bjuder in till läsarens deltagande i sina 

texter (Nystrand 1997; Nyström 2000). Analysen är således uppdelad i två delar som 

därefter kommer att mynna ut i en sammanfattande diskussion.  

 

3.1.1. Semantiska kedjor 

Som första steg i analysen tittar jag i huvudsak närmare på nominalfraser men i viss 

utsträckning också verbfraser. Dessa ord delas in i teman efter semantiskt släktskap. 

Orden blir till tematiska led som länkas samman för att bilda kedjor. Hägerfelth 
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(2004:95) påpekar att genom att göra en sådan uppställning av innehållsord går det att 

systematiskt få reda på vilka teman som elever behandlar. Denna del av analysen 

innefattar även att jag tittar närmare på innehållet i texthäftets artiklar. Min intention är 

att genom en analys av semantiska kedjor få en överblick över elevernas teman. Bygger 

de på texthäftet eller skapar eleven egna semantiska kedjor? Hittar eleverna något ämne i 

texthäftet som engagerar dem, något som de känner att de har kunskap om?  

        Hägerfelth skriver att det kan vara problematiskt att avgöra vilka led som hör 

samman i en semantisk kedja. Speciellt krångligt blir det om elever rör sig inom vida 

semantiska fält där sambandet ord emellan inte är särskilt tydligt. I enlighet med 

Hägerfelth kommer jag att försöka så långt det är möjligt att länka samman innehålls-

mässigt besläktade led till en och samma semantiska kedja. Detta görs även då jag anser 

att jag har att göra med ett vitt semantiskt släktskap mellan leden i kedjan. Genom detta 

tillvägagångssätt blir det lättare att urskilja den genomgripande tematiken i texterna, 

vilket också är syftet i denna del av analysen.  

        Hägerfelths analys klassificerar även sambandet mellan de i kedjan ingående leden. 

Sambandstyperna hon använder är koreferens, koklassifikation och koextension. En sådan 

kohesionsanalys kommer jag inte att göra i min analys eftersom mitt syfte inte är att reda 

ut hur elever rör sig inom ämnet utan snarare vad för ämne de bygger upp. För att ge ett 

exempel kan en semantisk kedja se ut som följande: 

 

Semantisk kedja/tema miljömärkta produkter:2 

miljömärkta produkter (1-2) --------- miljömärkta produkter (9) -- ekologisk mjölk (11) -- 

märkningar (13) miljömärkningar (13) - märke (14) - märket (15) Bra Miljöval (15) ------

- Rättvisemärkt (22) produkten (22) - rättvisemärkt (23) --- varorna (26) 

 

Ovanstående kedja betraktar jag som lång och tät eftersom den behandlas genom nästan 

alla stycken i dess text. I min analys benämns kedjorna med orden långa och glesa, korta 

och täta. Benämningarna varieras beroende på hur en specifik kedja ser ut.  

 

                                                
2 Siffra i parentes anger på vilken rad ordet förekommer. ---- visar på antal rader mellan två led i kedjan, 
vilket görs för att få en helhetsuppfattning om kedjans storlek (Hägerfelth 2004:96). 
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3.2. Verbfunktioner och pronomenbruk 

För att svara på frågan hur skribent och läsare engageras i texten kommer min analys 

även att inkludera vilka sorters pronomen och verb skribenten använder. Utgångspunkten 

i analys av verben är socialsemiotikens syn på verbens funktion där verben sägs uttrycka 

relationer eller händelser (bli, vara, ha, visa sig), handling (göra, handla, köpa, skapa) 

eller mentalt beteende/tillstånd (se, känna, tycka, veta, tänka). En sådan analys kan visa 

vad en skribent förväntar sig av sin läsare, till exempel om läsaren uppmanas till handling 

eller förväntas känna något av resonemanget (Halliday & Haran 1990; Hägerfelth 

2004:252).  

        I denna analysdel är pronomenbruket av intresse för att se hur eleverna klarar av att 

gå in i rollen som skribent som försöker påverka sin läsare. Ett tydligt avsändar-jag/vi 

och ett direkt tilltal är två ingångar i denna del av analysen. Jag får genom att lyfta in 

dessa språkliga verktyg i analysen se hur skribenten argumenterar och om det finns 

element av positionering, det vill säga – inkluderas eller exkluderas skribent och läsare 

från ämnet? 

 

4. Resultat 
 
Under denna rubrik presenteras de textanalyser som undersökningen bygger på. Först 

kommer texterna från elever på Fordonsprogrammet, därefter Byggprogrammet och till 

sist Teknikprogrammet. Sist ges en kortare sammanfattning av textanalyserna.  

4.1. Analyserna 

Fordon 1 
Denna text är 648 ord och 47 rader lång. Den fick betyget Godkänt.  

        Eftersom skribenten till en början hanterar många delteman är den röda tråden svår 

att finna i denna text. Jag tycker mig kunna se en central tanke – våra transportmedel – 

där skribenten med hjälp av olika delteman söker argumentera varför vi ska sluta bry oss 

om miljöproblemen. Han inleder sin text med att beskriva dagens miljösituation.  
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Semantisk kedja/tema Miljöproblem: 

våra miljöproblem (10) -- fabriker som spottar giftiga gaser (12) - alla problemen som 

finns (13) -- problemet (15) ------ alla dessa fabriker som spottar ut gifter (21) --------- 

miljöförstöring (30) ----- miljöproblemen runt om i världen (35) --------- något större 

problem (44) 

 

Till denna långa och relativt glesa kedja knoppar mindre teman av, som avgaser (11) 

fotogen och avgaser (33). Tillsammans bildar dessa kedjor en diskussion om miljöfarliga 

transportmedel och fabriker.  Detta ämne knyts tematiskt till provets uppgift. 

        En liknande kedja finner jag i miljövänliga alternativ som rör sig mellan rad två (att 

handla miljövänligt) och rad 36 (miljövänligare alternativ). Denna kedja bygger på text-

häftets artikel Märkningar – att lägga märke till av Emma Johnsson, men de ingående 

leden är omformulerade för att passa elevens eget syfte, vilket verkar vara att ifrågasätta 

Johnssons trovärdighet: att man ska köpa Miljömärkta varor [---] jag tror det handlar om 

pengar. 

        Vid en analys av det centrala i texten, våra transportmedel, ser jag hur skribenten 

även ställer ungdomars bilkörning mot statsminister Fredrik Reinfeldts användning av 

privatplan när han åker runt i världen och talar om miljöproblemen. Skribenten anser att 

Reinfeldt borde föregå med gott exempel och ta något miljövänligare alternativ. Dock 

tycker skribenten själv att miljövänliga bilar som knappt rör på dig hör inte hemma i 

våran ålder.       

        Denna text har en viss självständighet mot texthäftet och är argumenterande. Genom 

ett flitigt användande av jag inkluderar skribenten sig själv i ämnet (Nyström 2000:149). 

Han utrycker explicit sin egen åsikt: Själv så bryr jag mig faktiskt inte, jag tycker och så 

vidare. Mottagaren av texten inkluderas genom direkt tilltal, kan miljövänliga alternativ 

försämra ditt liv?, och med vi som i Jag tycker att vi behöver inte oroa oss. Detta 

användande av vi engagerar läsaren och får honom att känna sig delaktig i argumentation-

en. Vidare positionerar skribenten sig som ungdom i: 

 
Om alla bilar ska bli miljövänliga och man ska få bort alla [---] från vägarna kan innebära 

rent kaos. Speciellt bland ungdomarna som vill ha sina bensinbilar [---]. Miljövänliga bilar 

som knappt rör på sig passar inte hemma i våran ålder, säger jag 
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Här ses hur vi syftar på ungdomarna vilket jag tolkar som att skribenten inkluderar sig 

själv i en gemenskap, ungdom som kör bil. Den tänkta mottagaren till texten verkar till 

synes vara skribentens jämnåriga kamrater. Men i sista stycket läser vi hur han är så trött 

på alla politikerna och det är sånt som vi arbetare irriterar oss på. Här tolkar jag det som 

att han väljer att positionera sig som arbetare, viket är intressant eftersom han tidigare till 

synes argumenterade för ungdomarnas sak. Han inkluderar alltså sig själv i två sociala 

gemenskaper: ungdomar och arbetare.  

        I ovanstående citat används indefinita man. Detta bruk av man tillsammans med en 

verbfras som utrycker relation, ska få bort, inkluderar inte skribent eller läsare. Man 

dyker även upp på andra ställen i texten, till exempel när skribenten diskuterar att skulle 

man göra något åt det här, det skulle man tänkt på tidigare. Skribenten anser inte själv 

att han ska agera. Han ifrågasätter logiken att vi ska rädda något som andra har förstört. 

Här efterfrågas en utomstående aktör till handlingen vilket gör att skribent och mottagare 

positioneras som passiva åskådare (Hägerfelth 2004:257).  

        På grund av en stor del tillståndsverb (vi alla vet, jag tänker) och relationsverb (är, 

vara) är denna text dels argumenterande, dels beskrivande. En mindre kategori verb ser 

jag i handlingsverben (att handla, göra). Jag tolkar det som att läsaren får rollen av 

passiv observatör som får situationen beskriven för sig men inte förväntas ta till handling.   

 

Fordon 2 
Denna text är 187 ord och 14 rader lång. Den fick betyget Godkänt. 

        Skribenten bygger sin text på innehållet i artikeln Märkningar – att lägga märke till. 

Texten inleds med ett konstaterande: Det är viktigt att tänka på miljön. Han skriver 

vidare att det finns miljömärkta varor som det är bra att hålla utkik efter när man handlar. 

Miljömärkta produkter och Märkningar bildar tillsammans den röda tråden: 

 

Semantisk kedja/tema Miljövänliga produkter 

Miljömärkta varor (3) klädesplagg och matvaror (3) - ett klädesplagg (4) - textilier som är 

ofarliga för hälsan (5) ---- produkterna (9) 
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Denna semantiska kedja relaterar jag i vidare semantisk mening till Märkningar: 

 

Semantisk kedja/tema Märkningar 

Miljömärken (3) - ett märke som heter Öko-Tex (4) - många andra miljömärken (5) -- 

KRAV (7) det märket (7) - märket (8) -- miljömärken att välja mellan (10) - alla 

miljömärken (11) - ett eget märke (12) fasta miljömärken (12) KRAV – Bra miljöval – 

Ekologiskt Jordbruk – EU-Blomman – Rättvisemärket – Svenskt sigill – Svanen – Öko-

Tex (12-13) 

 

Tillsammans rör sig dessa två nära besläktade kedjor över hela texten och jag uppfattar 

dem därför som långa och täta, vilket också är fallet i artikeln från texthäftet.  

        När skribenten diskuterar vikten av att det finns fasta märken så att inte alla 

konsumenter hittar på ett eget märke ser jag hur detta är ett av fåtalet inslag av egna 

funderingar i texten. I ovanstående semantiska kedjor ligger strukturen nära texthäftet, 

med en viss men dock knapp omformulering.   

        Ett kort deltema är Växtodling: inga skadliga utsläpp eller konstgjorda medel (6) 

odling av produkter (7) en växtodling utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel 

(9) inga genmanipulerade organismer (9). Denna korta och täta kedja skjuts in i texten 

för att ge exempel på hur det kan se ut om man inte tänker på att köpa miljömärkta varor. 

Min tolkning blir att skribenten här försöker ge sin egen åsikt med hjälp av inspirations-

materialets texter, men han uttrycker sig inte med egna ord.  

        Skribenten positionerar den tilltänkta mottagaren som aktiv aktör genom att tala 

direkt till henne/honom som i när du handlar (handlingsverb och tilltänkt subjekt för 

handling). Detta är emellertid det enda direkta tilltalet i texten. Däremot kan man säga att 

första meningen Det är viktigt att tänka på miljön har inkluderande och engagerande 

inslag. Dock gör ett utelämnande av vem som ska ta till handling att texten blir 

opersonlig.  

        Istället för att inkludera sig i sin text tolkar jag det som att skribenten inte tycker att 

han ingår i det samhälle som kan göra skillnad, alltså de som konsumerar. Han 

positionerar sig således som åskådare till detta. När han använder dom för att syfta på alla 
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konsumenter blir denna exkludering av jaget ännu tydligare: Det är bra att alla 

konsumenter har miljömärken att välja mellan, vilken dom ska inrikta sig på.  

        Det opersonliga man används i andra stycket för att visa att skribenten själv har sett 

miljömärkningar i butik, det märket ser man oftast. Här ser jag en viss form av egna 

kunskaper eftersom skribenten relaterar uppgiften till det egna livet. Jag vill också påpeka 

att det förekommer få pronomina i denna text. Skribenten verkar hellre använda sig av 

upprepningar av substantiv än att pronominalisera dem.  

       I denna text är en stor andel verb av den existentiella typen vilka beskriver tillstånd 

(Hägerfelth 2004:257) som i det är viktigt, det finns miljömärken och att alla konsument-

er har miljömärken. Både skribent och läsare förblir passiva genom texten. Däremot 

positioneras som sagt alla konsumenter som de som kan ta till handling i affären, men i 

denna skara verkar varken skribent eller tilltänkt mottagare ingå.         

 

Bygg 1 
Denna text, som återges i bilaga 1,3 är 349 ord och 28 rader lång. Den fick betyget 

Godkänt. 

        Texten innehåller två delar. En kortare del bygger på inspirationsmaterialet och en 

längre del på skribentens egna kunskaper om ekologiskt och traditionellt jordbruk. Jag 

börjar med den del som ligger närmast texthäftet. 

 

Semantisk kedja/tema Miljövänliga produkter 

En vara (5-6) en vara (6) -- en viss vara (8) - en vara som är mer miljövänlig (9-10) -- 

miljövänliga varor (12) om en vara är mer miljövänlig (12) -- ekologiskt jordbruksmärkta 

varor (14) - ett bättre val för miljön (15) ett bättre val (15)   

 

Denna korta och täta kedja bygger på en artikel från texthäftet, men kedjan Produkter i 

artikeln Märkningar – Att lägga märke till skiljer sig från skribentens kedja miljövänliga 

produkter. Leden i texthäftet och i elevtexten är besläktade men skribenten har valt att 

                                                
3 Aktuell elevtext publiceras ej här. Den återfinns i originalutgåvan av denna uppsats.  
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omformulera sig och bygga egna nominalfraser, till exempel en vara som är mer miljö-

vänlig (elevtext) mot en vara (texthäfte). 

        Ett annat tema som skribenten har funnit i texthäftet är vad konsumenten kan göra. 

Detta tema behandlas i första stycket med vi som konsumenter (5) vi har som konsumen-

ter (6-7) konsumenten (7). Skribenten använder sig till synes även här av 

inspirationsmaterialet men med viss försiktighet genom egna formuleringar.  

        Skribenten diskuterar därefter olika sätt att odla vall på en åker. Han litar därmed 

mycket på egna kunskaper.        

 

Semantisk kedja/tema 2 olika jordbruk: 

Ekologiskt jordbruk (17) traditionellt jordbruk (17) - dom båda varianterna (18) - dom 

olika odlingssätten (19) ------ dom olika odlingssätten (25) -- odlingssätt (27) 

 

Därtill upprepas ledet åkern nio gånger mellan rad 22–26 och får bestämmelser i En åker 

i Norrland och den ekologiska åkern. Skribenten talar om dieselåtgång när en bonde ska 

odla på en åker, vanligt eller ekologiskt. Han nämner bland annat att en åker måste harvas 

tre gånger och att traktorn då drar 12 liter per hektar.  

        Genom att titta på de semantiska kedjor skribenten bygger upp ser jag hur han har 

förmågan att dels bygga på texthäftet, dels dela med sig av egna kunskaper – i detta fall 

ungefär lika mycket av båda. Han har en för ämnet adekvat vokabulär och verkar därför 

känna sig säker i kontexten (Molloy 1996). 

        Skribenten positionerar både sig själv och mottagarna i första stycket med vi som 

konsumenter och vi har som konsumenter. Han anser således sig själv vara del av det 

konsumerande samhället. Senare i samma stycke byts vi mot det opersonliga man. 

Synbarligen är det talspråket som kommer in i texten. Eftersom man och vi verkar i 

samma stycke och om samma tema tolkar jag det som två fall av inkludering.  

        Senare i texten när skribenten talar om egna kunskaper syns ett tydligt avsändar-jag: 

jag tänker nu, väljer jag. Dessutom positioneras läsaren som delaktig i vi måste utgå 

från. Vi:et inkluderas i jaget och skribenten samverkar därmed med läsare och pekar 

samtidigt på att det han nu har att säga är av intresse för dem båda.  
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        Att man återigen dyker upp i denna annars tydliga inkluderande del är intressant. 

Man är inkluderande här som i när man har sått så ska åkern vältas [---] och vi har nu. 

Man och vi används alltså för samma person. 

        Vid en analys av verben, hur de fungerar tillsammans med pronomen, ser jag hur 

den första delen av texten talar till handling. Detta görs genom handlings- och 

relationsverb, genom att välja att köpa eller inte köpa så förändrar man tillgång och 

efterfrågan. En handling leder alltså till en förändring enligt skribenten. De argument-

erande inslagen, med många handlings- och händelseverb med skribent och/eller läsare 

som subjekt för handlingen, innebär att skribent och mottagare får rollen av aktiva 

deltagare.  

         

Bygg 2 
Denna text är 413 ord och 30 rader lång. Den fick betyget Väl godkänt.         

        Redan i första meningen läser jag mig till textens huvudtema, miljömärkta 

produkter. 

 

Semantisk kedja/tema miljömärkta produkter: 

miljömärkta produkter (1-2) ------- miljömärkta produkter (9) -- ekologisk mjölk (11) -- 

märkningar (13) miljömärkningar (13) - märke (14) - märket (15) Bra Miljöval (15) ------

- Rättvisemärkt (22) produkten (22) - rättvisemärkt (23) --- varorna (26)  

 

Denna kedja knoppar av i en kortare tematisk kedja: Bra Miljömärkt butik (15) - en butik 

(16) en sådan butik (16-17) Ekologiskt jordbruk (17) - varans (18) - varan (19) varan 

(19) - ekologisk mjölk (20). 

        Förutom ett kort tematiskt avbrott från rad 2 till rad 9 behandlas huvudtemat från 

första till sista raden. Skribenten visar en tydlig fokusering av ämnet med denna långa 

och täta kedja.  

        Texten innehåller många kortare teman. Ett är bilkörning, som introduceras, 

avhandlas och avslutas redan i första stycket: uppkörningarna (3) - bilen (4) - Ecodriving 

(5) - bränsle (6). Detta korta tema skjuts in i inledningen. Bilkörning relateras senare 

vidare till koldioxidutsläpp rad 6 och framåt, att köra Ecodriving för att det ska gå så lite 
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bränsle som möjligt och man ska minska koldioxidutsläppen [---] bidrar till växthus-

effekten. Detta tema knyts till artikeln Uppkörningarna har blivit gröna. De led som ingår 

i denna semantiska kedja tillhör således texthäftet snarare än skribenten, men skribenten 

uttrycker eget intresse här genom att skriva därför tycker jag att det Simon Bynert skriver 

i artikeln …. 

        Att skribentens text ligger så pass nära inspirationsmaterialets texter indikerar 

visserligen en försiktighet i texten men skribenten varierar sina ordval och formuleringar 

vilket tyder på en viss självständighet i ämnet som han diskuterar.    

        ”Jaget” både inkluderas och exkluderas i texten. I första stycket läser vi att 

Människor kan påverka miljön, så bidrar man, men också jag tycker där eleven tydligt 

uttrycker egen åsikt. Senare inkluderas även ett du där eleven antas tala direkt till sin 

läsare. Men förutom i andra stycket ses att du nästan uteslutande ingår i citering och hör 

således inte till skribentens egna ordval. Han använder sig i stället mycket av man.  

        Ett användande av det personliga pronomenet jag innebär en viss individcentrering i 

texten (Nyström 2000:25) Den centreringen framträder dels i uttryck av egen åsikt – vid 

tre tillfällen, tycker jag, jag tycker och jag tycker, dels i form av metatext Den första jag 

valde.  

        Förutom i ovanstående inkluderas läsare och skribent i exempelvis våran närmiljö, 

där skribent och tilltänkt mottagare kan antas dela en gemenskap. Dock, som tidigare 

påvisats, exkluderar eleven sig själv i val av pronomen som det ni väljer [---] spelar roll 

för nästa generation, t.ex. era barn. 

        Vid en analys av verben ses skribentens intention att försöka övertyga sin läsare om 

fördelarna med att köpa miljömärkt. Detta görs genom handlingsverb kan påverka, bidrar 

till, vinner, samt verb som utrycker relationer, kommer att smälta, blir renare vilka alla 

talar till läsarens förnuft att ta till handling. Tillsammans med direkt tilltal ger verben 

läsaren rollen som aktiv aktör, någon som kan göra skillnad.  

 

Teknik 1 
Denna text är 604 ord och 43 rader lång. Den fick betyget Mycket väl godkänt.   

       Skribenten bygger sin text genom att till en början låta den handla om egna 

erfarenheter i relation till texthäftets texter. Det sker i deltemana: Al Gores film, En 
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obekväm sanning, som kommer från artikeln Rädda världen snyggt, och Barack Obama – 

hur den första afroamerikanska presidenten i USA: höll miljön som en av sina 

huvudpunkter, vilket är skribentens egen omvärldskunskap, samt kedjan: Miljökatastrofer 

som också bygger på ovanstående artikel.  

        Skribenten ifrågasätter Gores egna liv: predikar om miljön [---] kör sin stora SUV, 

en ordentlig bensinslukare. Jag tolkar det som att skribenten inte känner sig helt 

övertygad. I temat Miljökatastrofer är det tätt mellan orden i kedjan:  

 

Semantisk kedja/tema Miljökatastrofer  

Miljökatastrofer (8) sker katastrofer (8) - miljökatastroferna (9) Orkanen Katrina (9) 

stormen Gudrun (9-10) extrem torka (10) - naturkatastrofer (11) 

 

Med dessa korta och täta kedjor, vilka som hastigast avhandlas och inskjuter egna 

kunskaper i form av bland annat ifrågasättande av auktoritet, visar skribenten sina egna 

åsikter. Han visar en förmåga att reflektera över sina egna kunskaper och erfarenheter, 

och ett kunnande att bygga in dem i texten.  

        När ovanstående delteman ska knytas samman med ett övergripande tema gör 

skribenten det med ett nära samarbete mellan egen text och inspirationstexten. 

        På grund av de många och korta deltemana är huvudtemat något svårt att urskilja, 

men jag läser det till Vad vi alla kan göra för att påverka miljön. Detta tema rör sig 

genom hela texten: Äta miljövänligt (2) till och med alla kan göra något (39-40). 

        För att inkludera och engagera mottagaren i texten använder sig skribenten av 

pronomenet du. Skribenten gör det tidigt klart att du kan medverka till en bättre miljö: 

Ekologisk mellanmjöl är lite dyrare men du visar engagemang, om än i ditt kylskåp. 

Vidare introduceras vi som referent. Detta pronomen positionerar skribent och mottagare 

i samma gemenskap med hjälp av händelseverb och tillståndsverb: vi som blev medvetna 

och vi får betala för [---] vår tidigare generation.  

        Det opersonliga man som annars är karakteristiskt för talspråket smyger sig 

onaturligt in i tredje stycket. Detta verkar just vara ett talspråksdrag och det syns extra 

tydligt när skribenten till synes omotiverat byter pronomen: man som privatperson [---] 

för våra barn, där possessiva våra syftar på indefinita man. Eftersom dessa två pronomen 
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här ändå verkar höra samman tycker jag att skribenten inkluderar ett vi i man, vilket 

skulle innebära att han positionerar sig själv som privatperson med ett ansvar att handla 

för våra barn, d.v.s. även sina egna. På liknande sätt byts även du mot man vid flertalet 

tillfällen i texten. Skribenten inkluderar mottagaren i konstruktioner som i det sparar 

både vår ekonomi och vår miljö.  

        I och med det rika användandet av ett vi uttrycker alltså skribenten en gemenskap 

med mottagaren till texten och till en viss mån egen åsikt, om än inte uttryckligen genom 

ett jag. Det får läsaren vänta tills avslutningen för att få. För första gången ses ett tydligt 

jag i fraser som Jag har alltid varit tveksam, Jag anser. Min tolkning är att genom dessa 

formuleringar inkluderar skribenten sig ytterligare i resonemanget och visar ett 

engagemang. Han positionerar sig som medveten samhällsmedborgare genom att säga 

Ser jag KRAV på mitt mjölpaket är jag nöjd. 

        Verben i texten är komplexa till den del att många beskriver handling (äta 

miljövänligt, minska), men många verb uttrycker också relationer (visar att) samt mentalt 

tillstånd (jag anser, ser jag) Handlingsverb tillsammans med direkt tilltal (du kan minska 

dina koldioxidutsläpp) positionerar läsarna som del av dem som konsumerar, de får 

följaktligen rollen som aktiva aktörer.   

 

Teknik 2 
Denna text är 453 ord och 30 rader lång. Den fick betyget Väl godkänt.    

      Skribenten använder egna erfarenheter och inspirationsmaterialets innehåll när han 

resonerar om vad vi kan göra för att förbättra miljön. Det tema som till störst del bygger 

på hans egna erfarenheter berör aktiviteten att köpa ägg i en butik. Den semantiska 

kedjan Handlade ägg rör sig mellan rad 4 (handlade ägg) och rad 11 (handlade). Denna 

kedja delar på sig när skribenten börjar prata om frigående höns och djurplågeri i 

samband med köp av dom dyrare äggen. En semantisk kedja med ägg finner jag inte i 

texthäftet, däremot talar Emma Johnson om omsorgen om djur i sin artikel Märkningar 

att lägga märke till. Det finns således ett visst tematiskt samband mellan skribentens 

innehåll och texthäftets innehåll. En annan semantiskt kedja som ligger än närmare 

Johnsons artikel är skribentens Miljömärkta varor: 
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Semantisk kedja/tema Miljömärkta varor 

inga av mina varor var Krav eller Bra miljömärkta (9) den billigaste sortens varor (9) ----- 

Krav, Fairtrade och Svanen (14) dom märken som tas upp (14) - produkter som inte är 

miljömärkta (15) ------ så ekologiska varor som möjligt (21) ------- miljövänligt alternativ 

(28)   

 

Denna långa och relativt täta kedja visar att skribenten håller en viss närhet till 

inspirationsmaterialet, men det handlar inte om avskrift. I artikeln delas en liknande kedja 

i två delar, en med miljömärkningar och en med produkter. Skribenten inkorporerar dessa 

två i en kedja, med färre i kedjan ingående led. Jag tolkar det som att skribenten använder 

provets häfte för att bygga upp sitt resonemang. Skribenten omformulerar och bygger 

egna nominalfraser som i produkter som inte är miljömärkta. Ren citering förekommer 

inte. Denna närhet till texten finns i ytterligare en kedja som handlar om miljörörelsen 

Voluntary Simplicity, rad 20–21 till rad 24–25, en kort och tät kedja som diskuteras i 

förbifarten. 

        Skribenten diskuterar egna kunskaper när han berättar för läsaren om en stor 

miljöbov till som (vi) verkligen måste sluta använda (är) förbränningsmotorn som vi t.ex. 

använder i bilar.4 

 

Semantisk kedja/tema bilen, miljöbov: 

Ta bilen (11) ----------- sin egen bil (22) ---- en stor miljöbov (26) - förbränningsmotorn 

som vi t.ex. använder i bilar (27) - elhybriden (28) - en stor bil (29) 

 

Även denna kedja anser jag lång men dock något glesare än ovanstående kedja om 

Miljömärkta produkter. Den är glesare eftersom den visst rör sig över stora delar av 

texten, men den blir egentligen inte tät förrän i andra delen. I texthäftets artikel 

Uppkörningarna har blivit gröna läser vi om EcoDriving och det nya provet som syftar 

till miljötänk på körskolan. Återigen tycker jag mig se hur skribenten är tydligt influerad 

av inspirationsmaterialet; han bygger vidare på texthäftets tema men med eget stoff.  

                                                
4 För att underlätta förståelsen sätter jag in subjekt och finit verb inom parentes. 
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        I denna andra del finns det mycket information om vad skribenten anser att vi måste 

sluta använda, och vad vi kan använda istället. Tillsammans med deltemat Ta ställning: 

ta ställning till miljön (1-2) ett beteende alla människor följer (25) ta hänsyn till vår miljö 

(30) riktas informationen således till mottagaren av texten och skribenten vill till synes 

påverka denne.   

        Mottagaren av texten blir direkt tilltalad i argumentation redan i första stycket när 

du vaknar tycker jag du ska fråga dig själv och senare när texten behandlar våran natur. 

De pronomen som används mest är som ovanstående ett direkt tilltal med du men också 

ett inkluderande vi som i som vi t.ex. använder. Här tolkar jag det som att skribent och 

tilltänkt mottagare har samma möjlighet att göra något. Det borde därför betyda att 

skribenten känner sig delaktig tillsammans med mottagaren i tanken om miljöhänsyn. 

Med hjälp av en del handlingsverb positioneras mottagare som aktiv aktör (där du 

vaknar, du ska). Men här ser jag också hur skribenten beskriver en händelse (jag 

handlade ägg) för att ge sig själv rollen som medveten konsument. Han inkluderar alltså 

sig själv i ämnet. Detta gör han vidare genom ett flitigt användande av personliga 

pronomen, jag, och possessiva pronomen, min, mina, särskilt när han behandlar eget 

stoff.  

 

4.2. Sammanfattning 

Fordon 1 använder inspirationsmaterialet för att underbygga sin argumentation. Han 

omformulerar sig och fyller i med eget stoff. En tydlig avsändare inkluderar skribent och 

mottagare, emellertid talar argumentationen mot handling vilket innebär att skribent och 

mottagare positioneras som passiva åskådare. Fordon 2 förlitar sig ytterst på texthäftets 

material i sitt resonerande. Jag ser en viss omformulering i hans semantiska kedjor, men 

de ligger fortfarande nära inspirationsmaterialet. Läsaren engageras och inkluderas i 

handlingen till en början, men senare tilltalas läsaren inte över huvud taget. De som kan 

verka för handling är alla konsumenter.  

        Bygg 1 använder texthäftet med stor variation i både ordval och struktur, detta på 

grund av den stora delen av egna kunskaper i texten. Han positionerar sig själv och 

mottagare som aktiva deltagare på ett tydligt sätt genom jag och vi. Bygg 2 bygger till 
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stor del på texthäftet med en viss omformulering. Skribenten hanterar många delteman. 

Han exkluderar sig själv från handling genom att vända sig till ni i till exempel sin 

avslutning. Båda texterna har ett rikt användande av man, som ibland verkar 

inkluderande, dock med vissa tolkningssvårigheter.  

        Skrivuppgiftens tematik är tydlig i både Teknik 1 och Teknik 2, men dessa skribent-

er kombinerar samtidigt inspirationsmaterialets innehåll med eget stoff. I båda texterna 

ses hur vissa semantiska kedjor delas med texthäftet, dock med viss omformulering. 

Teknik 1 använder du och vi och inkluderar sig på så vis med mottagaren. Emellanåt 

finns dock otydliga konstruktioner med man som ger syftningssvårigheter. Teknik 2 är 

tydligare inkluderande av både skribent och mottagare. Händelseverben beskriver en 

händelse som positionerar skribenten, och handlingsverben engagerar mottagaren till 

handling.  

 

5. Resultatdiskussion  

Förutom den övergripande frågan om eleverna fann något i denna specifika skrivuppgift 

som tilltalade just dem har jag i denna undersökning sökt svara på följande frågor:  

 

• Vad för ämne skriver pojkarna om, hur bygger de ämnena och hur relateras det till 

skrivuppgiftens inspirationsmaterial? 

•  Hur deltar skribenterna i sina texter och hur bjuds läsaren in till deltagande? 

• Vad kan ovanstående säga om den övergripande skolkontext som uppsatsen 

uppstår i? 

 

Nedan följer en diskussion av resultatet med ovanstående frågeställningar som utgångs-

punkt. 

 

5.1. Ämnesinnehållet  

Elevtexterna handlar bland annat om vilken påverkan Al Gores film En obekväm sanning 

har på människors medvetenhet och även om hur konsumenten bör eller inte bör välja 
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miljömärkta produkter. Någon skribent argumenterar mot att konsumenten ska göra något 

för att komma åt miljöproblemet medan de flesta skribenter verkar tycka att konsumenten 

kan göra skillnad. Den stora skaran väljer att bygga sin text på inspirationsmaterialets 

innehåll men de flesta lyfter även in eget stoff i sin text – särskilt intressant här är Fordon 

1, Bygg 1 och Teknik 2. Till exempel Bygg 1 upplåter en större del av sin text åt egna 

erfarenheter om olika jordbruk och Fordon 1 argumenterar för att ungdomar måste få 

köra snabba bilar. Dessa skribenter verkar ha funnit ett ämne i skrivuppgiften som 

engagerat just dem. 

        Elevens möjligheter att sätta sin egen prägel på sin text kan antas ha en påverkan på 

valet. Skolverket (kommande) beskriver uppgiften Konsumentmakt som ett konkret ämne 

som inbjuder till funderingar kring betydelsen av det egna valet. Rapportförfattarna 

skriver att den avgörande faktorn för elevernas val av uppgift förmodligen är ämnet mer 

än inspirationsmaterialets texter. Samtidigt menar man att Konsumentmakt gör det 

möjligt för eleverna att använda ett antal texter i texthäftet. Skribenterna i min under-

sökning använder sig av texthäftet och verkar alltså ha funnit engagerande material däri. 

Den stora delen av egna erfarenheter i texterna visar att rapporten från Skolverket 

antagligen är på rätt spår: eleverna verkar välja ämne som de har något att säga något om. 

Detta syns i hur de flesta på något sätt har använt sig av artikeln om Eco Driving som 

med bilkörning i fokus kan antas tilltala den unge mannen.  

        Hur skribenterna relaterar sina texter till inspirationsmaterialet ser alltså olika ut. 

Några skribenter använder materialet som avstamp för egna kunskaper medan andra gör 

tvärtom och inleder med eget stoff. Teknikskribenterna utmärker sig genom att de 

använder mycket av texthäftet men tillsammans med eget stoff. Dessa två skribenter har 

förmågan att samordna eget stoff med andras för att skapa en rik helhet (Palmér & 

Östlund-Stjärnegårdh 2005:109). I de fall där skribenterna rör sig inom texthäftets inne-

håll men inte använt samma eller liknande kedjor handlar det skrivna till stor del om egna 

kunskaper och inslag av det egna livet. Det är också i dessa fall som skribenterna 

tydligast positionerar sig som ungdom, bilförare eller konsument, vilket kan innebära att 

de har funnit element av det egna livet i inspirationsmaterialet. En stor del egna 

erfarenheter innebär alltså att skribenterna känner att de har något att tillföra i ämnet 

medan en avsaknad av eget stoff borde innebära det motsatta. Det är också möjligt att 
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skribenternas egna erfarenheter överensstämmer med innehållet i artiklarna och att de då 

använder dessa som språkrör för det egna livet. 

 

5.2. Deltagande i texten  

I denna kategori av resultatet ser jag en stor skillnad mellan de olika texterna och mellan 

de olika programmen.   

        De texter som har en klart argumenterande ton är också de texter i vilka skribenterna 

tydligast presenterar ett avsändar-jag både i form av jag och vi (jfr Nyström 2000:149). 

Det är också i dessa texter som det egna deltagandet är som störst. Den argumenterande 

ton tillsammans med tydlig positionering som jag funnit i flera texter pekar på att ämnet 

har engagerat skribenterna. 

      Den tänkta mottagaren bjuds in till deltagande genom att skribenterna söker inkludera 

henne/honom i samma gemenskap som skribenterna själva. Till exempel ser jag hur vi 

som används för att positionera skribent och läsare som aktiva aktörer.  

        Det indefinita man används på ett sätt som inkluderar skribent och ibland även 

läsare; man verkar till synes fungera som avsändar-jag i vissa fall. I andra fall är 

referenten till man oklar. Vidare kan ett överanvändande av man ha följande orsaker: För 

det första är man karakteristiskt för talspråket. För det andra är det tänkbart att en skribent 

inte själv känner sig säker i sitt resonemang och därför önskar distansera sig från ämnet, 

vilket jag finner tecken på i flera av texterna. Man används vidare för att peka ut någon 

ansvarig utomkontextuell person (se Fordon 2). Jag tolkar det som att detta man ligger 

nära till hands att använda för en ung skribent som inte känner sig säker på vem han/hon 

egentligen talar om. Ett sådant bruk av man kan osynliggöra de ansvariga (Hägerfelth 

2004:261). 

        En annan möjlig förklaring ger Nyström (2000:204) när hon säger att man är ett 

symptom på en ”skribentorienterad” text. Med detta menar hon att texten är så nära 

knuten till skribentens tankar att den inte i tillräcklig grad är anpassad till mottagaren 

vilket kan förklaras med skolans speciella kommunikativa situation (jfr Norberg Brorsson 

2007; Nystrand 1997 i avsnitt 2.2).  
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        Mottagaren till texterna engageras och positioneras vidare genom direkt tilltal, verb 

och/eller genom opersonliga satskonstruktioner. En argumenterande ton som engagerar 

läsaren och positionerar honom/henne som antingen aktiv aktör eller passiv sådan innebär 

att jag hittar en stor mängd handlingsverb i texterna. Emellertid finns det några texter 

som beskriver händelser eller tillstånd för att försöka bjuda in sina läsare. Budskapet blir i 

dessa fall inte alls lika explicit och således inte lika engagerande som i de texter som talar 

direkt till mottagaren med till exempel du + handlingsverb som bland annat Teknik 2 

(Hägerfelth 2004:258).  

        Min slutsats är att eftersom alla skribenter har använt sig av texthäftets material och 

tematik, och de flesta även skriver för en tänkt mottagare, verkar det som att de har funnit 

både texthäftets artiklar och själva uppgiften engagerande, ett ämne som de känner att de 

har kunskap om och därför har något att säga till om.  

        Men vem är mottagaren till texten? I provuppgiften står det att eleverna ska skriva 

en artikel som ska publiceras i skoltidningen. Mottagaren borde i så fall vara eleverna på 

den skola som skribenterna går i. Resultatet visar att en majoritet av skribenterna är 

medvetna om mottagaren och verkar därför även förstått uppgiftens syfte. Mottagar-

anpassning bjuder in läsaren till medverkan i diskussionen. Emellertid finns det en text i 

materialet som gör tvärt om och exkluderar läsare från innehållet i sin text: Fordon 2 

använder pronomenet dom för alla konsumenter och borde genom en sådan konstruktion 

positionera sig själv och sina läsare som passiva. I detta specifika fall verkar det handla 

om en omedvetenhet om vem som är mottagare av texten.  

           

5.3. Kontextens påverkan 

Dagens provsituation ser annorlunda ut mot den som har studerats i Norge av Berge 

(1988 ur Garme 1988). Ändå kan Berges studie av norska studenters examensuppsatser 

vara intressant för denna undersökning. Berge pekar nämligen på att elever riktar sitt 

skrivande efter den bedömande läraren. Dagens nationella prov innebär att eleverna 

skriver i specifika genrer för fiktiva mottagare. Provet kräver därför att eleverna har 

tillgång till den språkliga verkligheten (jfr Nyström 2000). Dock talar flera forskare om 

att provsammanhanget ligger så pass långt från verkligheten att det går att tala om en 



 29 

kontext som är utriven ur sitt sammanhang (Östlund-Stjärnegårdh 1997; Nyström 2000). 

Skolskrivande har ett ”dubbelt eller flerfaldigt syfte”, både att eleven ska träna sitt 

skrivande, och att visa skrivförmåga och kunskap för sin lärare. Därför kan inte en 

skoltext kommunicera på samma sätt som en text utanför skolan, som en text i den 

språkliga verkligheten (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2005:15 f.).  

        Med fiktiva skrivsituationer ställer det nationella provet förutom krav på 

skrivförmåga också krav på inlevelseförmåga. Vilken påverkan det har på resultatet är 

värt att diskutera. Klart är emellertid att det står i kursplanens mål att eleven ska kunna 

skriva för att kommunicera i olika sammanhang. Detta torde kräva en viss inlevelse-

förmåga (a. a. s. 16 f.).  

        Den bedömande lärarens påverkan har tidigare diskuterats. Det faktum att bedöm-

aren har tillgång till skrivuppgiften och inspirationsmaterialet är en del i den speciella 

tvåvägsrelation mellan lärare och elev som Nystrand (1997) talar om. Denna relation 

påverkar den färdiga texten exempelvis i fråga om uppvisning av färdighet där eleven vill 

veta vad som krävs för ett visst betyg. Det verkar därför självklart att anpassa texten efter 

läraren som tänkt mottagare. Bakhtins tankar om att ”mottagaren påverkar både textens 

komposition och stil” (Norberg Brorsson 2007:254) är sålunda odiskutabelt i prov-

situationen, en ytterst säregen skrivkontext där mottagaren påverkar texten mer än i andra 

sammanhang. 

        Dessutom har de språkliga praktiker som kommunikationen i skolan utgörs av en 

självklar påverkan på provsituationen. Forskningen visar hur språkliga praktiker inte bara 

ser olika ut beroende på skola utan också beroende på program. Pojkar på yrkes-

förberedande program rör sig till exempel mellan två praktiker: en praktisk och en 

teoretisk där den praktiska ofta överförs till den teoretiska (Nyström 2000; Palmér 2008; 

Westman 2009 m.fl.).  

        Den kontext som mina undersökta texter har uppkommit i borde se olika ut från text 

till text. Den gemensamma nämnaren är det nationella provet och att eleverna går på 

yrkesförberedande program med manlig dominans men vägen fram till provet ser 

förmodligen olika ut. Utifrån mitt ringa material är det svårt att visa på olikheter i svensk-

undervisningen mellan program, skolor och regioner i landet, vilket möjligtvis skulle 

kunna förklara de skillnaderna jag funnit i texterna. En förklaring bör sannolikt också 
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vara elevens skrivförmåga och vilken förmåga eleven har att leva sig in i en fiktiv skriv-

situation. 

        Den motvilja mot svenskämnet hos yrkeselever som Malmgren (1992) och Högberg 

(2009) talar om blir inte tydlig i denna uppsats eftersom en majoritet av skribenterna löser 

uppgiften efter de givna instruktionerna med exempelvis tydlig mottagaranpassning. Det 

ser snarare ut som att de flesta skribenter har funnit något som tilltalat dem vilket har lett 

till att de har skrivit efter sin fulla förmåga.  

 

6. Avslutande diskussion 

 
En majoritet av skribenterna i mitt material verkar alltså ha funnit något engagerande i 

skrivuppgiften. Den största skillnaden mellan elevtexterna ligger i hur vissa skribenter 

väljer att ligga nära texthäftet medan andra skribenter använder texthäftet som avstamp 

för att berätta om något ur sina egna liv. Sammanfattningsvis ser jag att inspirations-

materialets texter verkar ha varit användbara. Min hypotes om att eleverna har kunskaper 

som de har nytta av i det nationella provet verkar därför stämma på vissa skribenter, men 

inte alla.   

        Angående deltagande har jag funnit att en tydlig avsändare i texten ofta korrelerar 

med en argumenterande ton. Skribenterna bjuder in till sina texter på olika sätt. Övergrip-

ande är att mottagaren blir tilltalad på ett explicit sätt i vi eller du. Jag har också sett hur 

de verb som skribenterna använder på olika sätt arbetar för att engagera eller exkludera 

läsaren av texten. En majoritet av eleverna söker mottagaranpassa sina texter.  

        Kontextens påverkan på elevers texter är odiskutabelt en intressant diskussion som 

kontinuerligt förs i skolforskningen. Min undersökning kan ge vissa fingervisningar om 

olika skriftspråkliga praktiker i gymnasieskolan, men det är som sagt ytterst svårt att 

generalisera. För att vidare ge en förklaring till kontextens påverkan på resultatet skulle 

ny forskning kunna titta närmare på samspelet mellan lärare och skribent i elevtexter, 

särskilt i fråga om inferensbindning och mottagaranpassning.   
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