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Sammandrag  

I den här studien undersöks om gymnasieungdomars argumenterande texter följer en typisk 

struktur för argumenterande text och om det finns skillnader i texterna mellan elever som har 

svenska som andraspråk och svenska som förstaspråk. I bakgrunden redogörs för vad 

kursplanerna i svenska som andraspråk och svenska säger angående argumenterande text. Det 

redogörs också för vad som utmärker argumenterande text. Undersökningen har gjorts genom 

textanalyser av tjugo texter. Hälften av skribenterna har svenska som andraspråk och hälften 

har svenska som förstaspråk.  Av analysen framkom att majoriteten av eleverna följer en 

typisk struktur för argumenterande text men att det också finns skillnader mellan de två olika 

grupperna. En av de större skillnaderna är att det i gruppen med svenska som förstaspråk 

används fler argument i texten. En annan skillnad är att det är vanligare bland elever med 

svenska som förstaspråk att inleda texten med en tes. En tredje skillnad är att det är något 

vanligare att elever med svenska som andraspråk utelämnar en tes.    
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1 Inledning 

 

Alla texter har en särskild uppgift, ett särskilt syfte. En instruktion ska till exempel visa oss 

hur vi ska montera ihop en bokhylla, en vägbeskrivning ska leda oss på rätt väg till önskad 

destination och en berättelse kanske ska underhålla. Dessa texter kan vi finna i olika 

sammanhang, i olika kontexter. Vi förväntar oss en instruktion när vi köper en bokhylla och vi 

förväntar oss att instruktionen ska visa oss hur och med vad vi ska börja, fortsätta och avsluta. 

Om instruktionen började med det sista steget eller på något annat sätt avviker från det 

förväntade får vi svårt att förstå den. På liknande sätt påverkar förväntningar och rådande 

skriftnormer det vi skriver och hur vi förstår och tolkar det skrivna. Lennart Hellspong skriver 

i Metoder för brukstextanalys (2001:22) att:  

 

Konventioner av det här slaget är centrala för vår kommunikation – så starkt 

styr de hur sändaren formar sin text och mottagaren tolkar den. Blir vi osäkra 

på genren, förlorar vi lätt greppet om texten, både som skrivare och som 

läsare.  

 

Dessa normer och konventioner skiljer sig också åt i olika sociala och kulturella kontexter. En 

tidtabell skrivs och läses inte på samma sätt i Sverige som i till exempel Thailand. En person 

som befinner sig i en ny kontext, exempelvis ett nytt land, kan därför ha svårigheter med att 

tolka innehållet i en text på grund av att det inte följer det mönster hen är van vid. På samma 

sätt kan en person som skriver på sitt andraspråk misslyckas med att få fram sitt budskap om 

texten inte följer de mönster som mottagarna förväntar sig av den specifika genren (Kuyumcu 

2010:121). 

 

De krav som ställs på elever i den svenska skolan gällande att skriva efter skriftliga normer 

och regler är desamma oavsett om man har svenska som första- eller andraspråk. Att skriva på 

ett andraspråk innebär inte sällan språkliga begränsningar vilket sätter andraspråkselever i en 

problematisk situation när det kommer till att uppnå skolans krav. Ett av skolans övergripande 

mål är att utjämna olikheter och därmed skapa ett samhälle där alla har samma möjligheter. 

För att kunna sträva mot detta mål är det viktigt att förstå hur dessa två gruppers förmåga att 

skriva på svenska ser ut.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att utreda om gymnasieelevers argumenterande texter 

skiljer sig åt i struktur beroende på om de har svenska som förstaspråk eller svenska som 

andraspråk. Mina frågeställningar är:  

 

Följer elevtexterna den struktur som är typisk för argumenterande 

text? 

Finns det skillnader i textstrukturen mellan elever som har svenska 

som andraspråk och svenska som förstaspråk? 

 

 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs för vad kursplanerna i svenska på gymnasiet säger om vad eleverna 

förväntas behärska inom ämnena samt det nationella provets roll i den gymnasiala 

utbildningen och dess utformning och genomförande. Sedan beskrivs genrepedagogiken, 

vilken har stort inflytande över den moderna skrivpedagogiken, och texttypen 

argumenterande text. Under det stycket berörs även textformen insändare.  

 

2.1 Kursplanerna i svenska 1 och svenska som andraspråk 1  

2011 reformerades gymnasieskolan i Sverige och i och med det började nya kursplaner gälla 

för ämnena svenska och svenska som andraspråk. De första kurserna som bygger på 

grundskolans svenskkurser heter svenska 1 och svenska som andraspråk 1. De kurserna läses 

under första året på gymnasiet. I de nya kursplanerna framkommer tydligt att eleverna bland 

annat ska tillägna sig kunskap om vad som är typiskt för olika slag av textgenrer samt att 

eleverna ska ha en förmåga att argumentera.  Kursplanerna är uppdelade i bland annat ämnets 

syfte och centrala innehåll. I kursplanen för svenska som andraspråk 1 står det under vad 

ämnet syftar till att undervisningen ska ge förutsättningar att utveckla förmågan att: 

 

[…] kommunicera i tal och skrift och att anpassa språket till ämne, syfte, 

situation och mottagare. [---] [utveckla] kunskaper om det svenska språkets 
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uppbyggnad och språkliga normer, det vill säga hur ord, fraser och satser är 

uppbyggda samt hur dessa samspelar. (Skolverket 2012a:1) 

 

Det centrala innehållet i undervisningen ska bland annat behandla:  

 

[…] strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter 

ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och 

språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande 

texter. (Skolverket 2012a:2)   

 

Kursplanen för svenska 1 är uppdelad på samma sätt och där uttrycks att undervisningen i 

ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:  

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

metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning 

som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt. 

(Skolverket 2012b:1) 

I kursplanen för svenska 1 står det att det centrala innehållet i undervisningen ska beröra 

bland annat:  

Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. 

Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt 

som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.  

Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text. 

(Skolverket 2012b:8) 

Kursplanerna i båda ämnena betonar förmågan att anpassa texter till syfte, mottagare och 

situation. De tar även upp att undervisningen ska beröra texters språkliga egenskaper och 

textmönster. Argumenterande text nämns i de båda kursplanerna som en framställningsform 

eleverna ska behärska. 

 

2.2 Det nationella provet  

Det nationella provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 är obligatoriskt för alla 

gymnasieelever som har påbörjat sin gymnasieutbildning efter juli 2011. I och med att det är 

samma prov som skrivs i båda ämnena kan man konstatera att samma krav ställs på eleverna 

oavsett om de har svenska som andraspråk eller svenska som förstaspråk. Syftet med provet är 
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i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning över hela landet. 

Det ska också fungera som ett medel för att se till att kunskapskraven uppnås på skolnivå, 

huvudmannanivå och nationell nivå. Det ska också bidra till att konkretisera ämnenas 

kursplaner (Skolverket 2012c). Det finns tre olika delprov: en muntlig framställning, en 

läsförståelse och en skriftlig framställning.  

 

Varje prov har ett tema, till exempel kärlek, identitet eller relationer, och provets olika 

uppgifter berör temat i någon mening. Till det skriftliga provet, samt läsförståelsen, hör ett 

texthäfte med olika typer av texter och bilder. Innan provdagen ska läraren ha diskuterat 

provets övergripande tema tillsammans med eleverna och de ska ha haft möjlighet att läsa 

texthäftet. Det är viktigt att eleverna har haft en chans att tidigare sätta sig in i provets tema 

och ännu viktigare är det för andraspråkstalare att få en möjlighet att diskutera och samtala 

kring ämnet då den språkliga och kulturella kontexten eleverna kommer ifrån kan begränsa 

dem. Pauline Gibbons (2006) menar att förförståelsen är mycket viktig då man lär om och på 

sitt andraspråk. Hon menar att:  

 

Om du inte har med dig egen kunskap och förståelse inför läsningen har du 

inte heller tillgång till en resurs som betyder väldigt mycket för att du ska 

förstå vad du läser, nämligen förförståelse. (Gibbons 2006:113)  

 

 

2.3 Genrepedagogik 

Ordet genre används i flera olika sammanhang till exempel för att klassificera musik, konst, 

film och litteratur. Inom den moderna genreteorin definieras genre som: 

[…] mönster för språkanvändningen i sociala kontexter, både i tal och skrift. 

Med andra ord följer språkanvändningen mönster som är tämligen 

förutsägbara enligt vissa konventioner som gäller för den sociala 

interaktionen inom en specifik kultur. (Kuyumcu 2004:574) 

Kuyumcu (2004:574) skriver att hur man pedagogiskt använder genrer har handlat om två 

saker: hur vi ska förstå relationen mellan språk och socialt sammanhang och hur den 

kunskapen ska användas i  undervisningen.  

Det finns olika skolor inom genrepedagogiken och i Sverige är det den nyretoriska skolan 

som länge varit den gällande. Inom den skolan definieras genrer som hela texter som återfinns 
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i olika sociala sammanhang. Enligt denna skola skulle olika genrer till exempel vara 

debattartikel, deckare, kåseri (Holmberg 2008:2).  

En annan inriktning är den australiensiska skolan, även kallad Sydneyskolan. Sydneyskolans 

genrepedagogik introduceras mer och mer i svensk litteratur och forskning. Inom den skolan 

definieras genrer istället som framställningsformer där man antingen berättar, beskriver, 

instruerar eller argumenterar (Holmberg 2008:2). Dessa framställningsformer har en 

makrostruktur, ett textdrag, som gör att de går att identifiera och särskiljas från varandra. Här 

anser man att undervisningen ska ge eleverna medvetenhet om de olika 

framställningsformerna. De bör läras in separat för att sedan sättas ihop till hela texter. 

Utifrån Sydneyskolans pedagogik bör inlärning ske genom samarbete och interaktion mellan 

elev-elev och elev-lärare. En modell som används är cirkelmodellen. Modellen består av fyra 

steg där läraren börjar med att bygga upp kunskap om ämnet. Efter det ska eleverna bekanta 

sig med genrens syfte, struktur och språkliga drag. Sedan skrivs en gemensam text där både 

läraren och eleverna hjälps åt att producera texten och till sist skriven eleverna själva en text 

(Gibbons 2010:170ff). Det innebär alltså att eleven börjar på en enklare nivå och genomför 

uppgifter till exempel med hjälp av lärare och kamrater för att sedan röra sig mot en mer 

avancerad nivå och självständigt arbete. Läraren har stor betydelse och ska fungera stöttande 

hela vägen. Modellen utgår från Vygotskys teori om den närmaste utvecklingszonen, vilket 

handlar om att eleven ständigt ska utmanas kognitivt men det får inte bli för avancerat så att 

eleven misslyckas. (Johansson & Sandell Ring 2010:28-29). 

Det är svårt att dra någon tydlig gräns mellan de olika genreskolorna och ofta finns inslag av 

dem båda i den svenska skolan. Det nationella provet är ett exempel. Den skriftliga uppgiften 

kan vara att skriva en insändare, ett blogginlägg eller en tematext, vilket innebär att hela 

texten kopplas ett socialt sammanhang. Men uppgiften specificeras och det instrueras att 

texten ska innehålla delar som till exempel presenterar, argumenterar, diskuterar, förklarar 

och sammanfattar innehållet, vilket lutar mer åt Sydneyskolans syn på skriftlig framställning, 

där en text ofta består av flera ”framställningsformer”.  

Enligt Sydneyskolan gynnar denna typ av genrepedagogik de elever som av olika anledningar 

inte har samma erfarenhet av olika texttyper. Det kan till exempel vara en person som endast 

haft delar av sin uppväxt och skolgång i Sverige eller har föräldrar med annat modersmål än 

svenska har antagligen inte mött de flesta genrer i samma utsträckning. Det kan även vara 

elever som kommer från mindre studievana hem. Enligt Sydneyskolan görs det som tidigare 



9 
 

nämnts genom att explicit undervisa om och i de språkliga drag och den struktur som 

utmärker en text. Johansson & Sandell Ring (2010:25) uttrycker det såhär:  

Den genrepedagogiska modellen syftar till att eleverna ska bli medvetna om 

dessa olika språkmönster genom att läraren explicit undervisar om hur syftet 

med kommunikationen kommer till uttryck i en specifik genres struktur och 

språkliga drag. Genrepedagoger menar att en medveten kunskap om hur 

språket fungerar i olika sammanhang underlättar för eleverna att lära sig 

språket och lära på språket.  

 

Lärarna kan undervisa på detta sätt genom att dekonstruera texter för att visa eleverna de olika 

komponenter som texten består av. Det visar alltså hur texten är uppbyggd, vilket ordförråd 

texten har och vilka grammatiska resurser som finns till förfogande för att göra budskapet i 

texten synligt (Kuyumcu 2010:124).  

 

 

2.4 Genrer 

Enligt Sydneyskolans genredefinition delas texter upp efter vilken struktur och vilka språkliga 

drag som är typiska för texten. Nedan redogörs för vad som utmärker argumenterande text. 

 

2.4.1 Argumenterande text 

Argumenterande texter kan man finna i flera olika sammanhang. De är vanligt förekommande 

i till exempel tidningar och bloggar i form av debattinlägg och debattartiklar. Nyström 

(2000:58)  beskriver argumenterande text som en övergripande term för texter som 

exempelvis debattartiklar, debattinlägg och insändare. Gemensamt för dessa är att man 

återfinner en tes i varje text. Johansson & Sandell Ring menar att argumentationer kan delas 

upp i argumenterande genre och diskussion. I den argumenterande genren ”presenteras ett 

antal argument som stöd för en åsikt och den avslutas ofta med en rekommendation.” 

(Johansson & Sandell Ring 2010:187). Författarna menar vidare att syftet med en 

argumentation är att övertyga mottagaren om en åsikt eller att få mottagaren att agera på det 

sättet som sändaren vill. Hedeboe & Polias (2008:62) uttrycker sig på följande vis:  
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En tes är ett obligatoriskt steg i en argumenterande text. I vår kultur finns 

tesen ofta i början av texten och den kan sedan återkomma i form av en 

konklusion i slutet av texten. Resten av textens satser innehåller det 

resonemang som stödjer tesen. Hela argumentationen orienterar läsaren mot 

den efterföljande instruktionen.   

 

Hedeboe & Polias berör här en viktig aspekt, nämligen att i en svensk kontext är detta en 

typisk struktur för argumenterande text. Det är alltså inte säkert att en argumentation förs på 

samma sätt i andra kulturella kontexter.  

 

Även Jansson behandlar argumenterande text i sin avhandling, Tvärkulturella skrivstrategier 

(2000:118), och menar att det i svenska argumenterande texter är viktigt med en tydlig tes och 

var tesen är placerad. Jansson presenterar i sin avhandling vilka olika delar en 

argumenterande text bör innehålla. Bland annat tar hon upp att en argumenterande texts 

makrostruktur består av situation, problem, lösning och utvärdering. Det liknar en kognitiv 

process där läsaren ska lösa ett problem. Först presenteras en situation där läsaren får en 

bakgrund till problemet, sedan kommer själva problemet, efter det läggs en lösning på 

problemet fram och till sist utvärderas lösningen. Syftet med  texten är att skribenten vill få 

mottagaren av texten att inta samma inställning i frågan (Jansson 2000:27).  

 

Insändare  

En insändare är en typ av argumenterade text som kan se ut på flera olika sätt men bör vara 

kort, gå rakt på sak och ha ett enkelt språk. Även om den kan utformas på många sätt finns det 

ändå krav för att det ska kunna kallas en insändare. En insändare är ett personligt inlägg i en 

pågående debatt och ska vara argumentativ. Vad skribenten har för åsikt bör vara tydligt för 

läsaren och framkomma tidigt i texten (Jansson 2000:118). En insändare är en enklare form av 

argumenterade text i jämförelse med till exempel en debattartikel och den liknar mer ett 

debattinlägg men skrivs av exempelvis en tidnings läsare och publiceras under 

insändarsidorna. 
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2.5 En tidigare undersökning av argumenterande text 

I Janssons (2000) undersökning analyseras bland annat argumentationsmönster i texter 

skrivna av tre olika grupper; iranier, svenskar och en blandad grupp som består av talare med 

svenska som andraspråk. Alla informanter är vuxna. De argumenterande texterna är i form av 

en insändare som skribenterna ombetts att  skriva. Det hon undersökte var textens fokusering 

på en tes och var i texten tesen var placerad, tesens underbyggnad med argument, typ av 

språkhandlingar  och strategier i textens olika delar. Jansson använder sig av begreppen tydlig 

och vag fokusering. Med tydlig fokusering menas att skribenten i sin text utrycker en åsikt, en 

tes. En tes är alltså i detta fall ett personligt ställningstagande för eller mot något. Med vag 

fokusering menas att skribenten inte uttrycker något tydligt ställningstagande eller att det 

finns flera olika, vilket gör det svårt för läsaren att tolka vad skribenten egentligen tycker. När 

Jansson identifierat tesens plats har hon utgått från textens delar: rubrik, inledning, huvuddel 

och avslutning för att se i vilken del tesen är placerad. Genom att undersöka vilka olika typer 

av språkhandlingar  skribenterna använder sig av i de olika delarna av texten kunde Jansson få 

en bild av hur texterna är uppbyggda och ”hur texten är strukturerad i en logisk 

argumentation, som går ut på att hävda en tes och leda den i bevis.” (Jansson 2000:39). De 

språkhandlingar hon använder sig av är hävdanden, motiveringar och slutledningar. För att 

undersöka detta analyseras texten på satsnivå men Jansson gör även en analys på makronivå, 

där hon tittar på större drag i texten. I den analysen  tittar Jansson på texternas dispositionella 

mönster och försöker beskriva det samt vilka strategier som används i textens olika delar. Det 

väsentliga i hennes analys är i vilken ordning komponenterna kommer och om någon 

komponent saknas. Jansson menar att typ av språkhandling och mönstren på makronivå är ”ett 

mått på hur väl anpassad texten är till den aktuella genren, insändare som debattinlägg.” 

(Jansson 2000:40). 

 

Janssons resultat visar bland annat att skillnaderna mellan den iranska gruppen och kontroll 

grupperna är att det i den iranska gruppen finns fler texter med vag fokusering. I de texterna 

kan inget personligt ställningstagande uppfattas. Samma egenskap finns även i den blandade 

gruppen men inte i lika stor utsträckning. Hon menar därför att denna skillnad beror på att 

iranierna skriver på ett andraspråk och att draget inte är kulturspecifikt. En annan skillnad hon 

funnit mellan den iranska gruppen och kontrollgrupperna är att iraniernas texter oftast följer 

det makrostrukturella mönstret situation – problem och inramas av en allmän 

bakgrundsbeskrivning. Kontrollgrupperna har ofta ingen inledning och själva problemet 



12 
 

kommer först i texten (Jansson 2000:198f).  Hon har även funnit några textdrag som skiljer 

den svenska gruppen från de två andra grupperna och det är att svenskarna ofta uttrycker 

textens tes i form av en fråga och att de andra ofta uttrycker tesen med ett påstående. Jansson 

ställer sig undrande till om detta fenomen ska tolkas som att ”frågeformuleringen” är något 

typiskt svenskt eller att skillnaden beror på att andraspråkstalarna använder sig av en 

förenklingsstrategi då det är enklare med ett påstående än en fråga (Jansson 2000:205). Det 

Jansson kommer fram till är att det finns kulturspecifika språkliga drag som utmärker 

iraniernas texter men att det även finns utmärkande skillnader mellan de personer som skriver 

på sitt andraspråk och de som skriver på sitt förstaspråk. 

 

 

3 Metod och material 

För att besvara mina frågeställningar (se 1.1) har jag gjort en textanalys av texter skrivna av 

gymnasieelever som går första året på gymnasiet och som läser svenska 1 respektive svenska 

som andraspråk 1. I detta avsnitt redogör jag först för mina analysverktyg samt hur jag har 

genomfört analysen. Jag presenterar sedan den uppgift från det nationella provet som ligger 

till grund för det material som samlats in och de informanter som genomfört uppgiften.  

 

3.1 Analys av texternas struktur 

I min textanalys följer jag till viss del den analysmodell Gunilla Jansson använder i sin 

avhandling Tvärkulturella skrivstrategier (2000). Jag har undersökt om texterna har tydlig 

eller vag fokusering, var i texten tesen kan identifieras och vilka komponenter texten består 

av.  

 

3.1.1 Fokusering av tesen och dess plats 

Tesen och dess plats är en viktig del i den argumenterande texten. Jag har, i likhet med 

Jansson, undersökt huruvida elevtexterna har en tydlig eller vag fokusering av en tes. En tes 

kan markeras i form av ett påstående, en fråga som besvaras av skribenten eller en konkret 
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handlingsplan eller en förändring som skribenten vill se genomförd. Jag har också identifierat 

var i texten skribenten ger uttryck för sin tes. 

3.1.2 Komponenter 

Alla texter har en övergripande struktur, en disposition. Det innebär att en text består av olika 

delar som sätts samman. De komponenter jag kommer att fokusera på är: 

situationsbeskrivning, en tes, ett eller flera argument samt en förstärkning av åsikten eller 

rekommendation. En situationsbeskrivning består av någon form av bakgrundsbeskrivning. 

Den sätter texten i ett sammanhang som underlättar läsningen för mottagaren. En tes är 

skribentens åsikt. Den kan markeras på olika sätt men mottagaren av texten ska förstå 

skribentens inställning i frågan. Ett argument stödjer själva tesen och förklarar varför 

skribenten har den tesen. En förstärkning innebär att skribenten upprepar sin tes eller på något 

annat sätt återigen markerar sin tes och en rekommendation är ett förslag på handling. 

 

3.2 Provuppgiften 

Den argumenterande uppgift som eleverna skrivit kommer från det nationella provet som gavs 

höstterminen 2011 i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 på gymnasiet. Uppgiften heter 

Adoption – en rättighet? och handlar om regnbågsfamiljer och samkönade pars rätt att 

adoptera barn. Till uppgiften hör artikeln ”Hallå, vi existerar ju redan!” (Sydsvenskan 

31.3.2009). Artikeln har eleverna läst innan uppgiftstillfället. Uppgiften  är formulerad på 

följande sätt: 

Skriv din insändare. Uttryck din åsikt. Argumentera utförligt för den och 

bemöt gärna något motargument. Presentera någon/några synpunkter ur 

”Hallå, vi existerar ju redan!”. 

 

3.3 Materialinsamling och informanter 

Jag har kontaktat lärare i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 på gymnasiet för att 

komma i kontakt med elever som läser dessa ämnen. Lärare har ofta en redan färdig 

lektionsplanering för terminen och jag har därför använt mig av material från lärare som 

ansett att denna uppgift varit passande för klassernas arbetsområden. Det resulterade i fyra 

olika klasser, vid olika kommunala skolor i Uppsala. Tre av klasserna läser svenska som 
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andraspråk 1 och en klass läser svenska 1. Av de texter jag fick valde jag slumpvis tio texter 

från vardera ämne. De elever som läser svenska som andraspråk 1 består av en heterogen 

grupp där eleverna talar olika förstaspråk, har bott olika länge i Sverige och kan ha olika 

skolbakgrunder från ett annat land. Enligt läraren i svenska har de elever som läser svenska 1 

gemensamt att de har svenska som förstaspråk. 

 

Eleverna har genomfört uppgiften under en eller två lektioner. Det motsvarar inte hur en 

uppgift i det nationella provet genomförs vid det riktiga provtillfället då eleverna har fem 

timmar på sig vid ett och samma tillfälle. I citaten från elevtexterna har jag inte rättat några 

stavfel eller på något annat sätt korrigerat texten. 

 

 

4 Resultat 

Till att börja med redogör jag för elevtexterna som är skrivna av elever som läser ämnet 

svenska som andraspråk 1. Först presenteras texternas fokusering, sedan textens komponenter 

och var i texten tesen är placerad. Det upprepas sedan med elevtexterna från svenska 1. Efter 

det gör jag en jämförelse av de båda grupperna utifrån de tre delarna. De olika texterna har jag 

döpt SVA1 – 10 och SV1 – 10 och dessa koder anges vid exempel.  

 

4.1 Elevtexter från svenska som andraspråk 1 

Nedan presenteras resultatet från de elevtexter som är skrivna av elever som läser ämnet 

svenska som andraspråk 1. 

 

4.1.1 Fokusering 

Av de tio elevtexterna har sju stycken tydlig fokusering. Fyra av dessa sju texter är 

formulerade som frågor som skribenten själv besvarar:  

Nu är frågan, Ska homosexuella få adoptera? Ja jag tycker att dem ska få göra 

det[…] (SVA4) 
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Frågan är, ska de få göra det eller inte? Jag tycket i alla fal inte det! (SVA5) 

Vad tycker du om adoption av barn bland homosexuella? Jag tycker att alla borde ha 

rätt till att adoptera ett barn. (SVA6) 

När jag tittade på debatten så blev jag mer och mer intresserad av just den frågan, 

ska personer med samma kön kunna adoptera? Jag tycker inte det. Absolut inte. 

(SVA10) 

 

De tre resterande texterna visar tydligt sina teser med påståenden: 

Jag tycker att samkönade par ska ha rätt att adoptera. (SVA1) 

Men däremot tycker jag att de inte ska få adoptera barn. (SVA7) 

Enligt min åsikt så är det inget problem med att homosexuella ska få adoptera. 

(SVA9) 

 

Av det tre texterna med vag fokusering saknar två stycken en tes.  

 

Texten SVA2 består mest av påståenden men de är motsägelsefulla. Texten inleds med ”Alla 

människors lika värde bör stämmas in av alla och diskriminering ska och bör bekämpas!” 

vilket till en början skulle kunna tolkas som en ställningstagande för samkönades rätt till 

adoption. Men sedan kommer en hänvisning till vetenskapliga forskare som ”…menar att de 

små skillnader mellan en kvinnans och en mans hjärna är nödvändiga för barnets 

uppfostring…”. Skribenten menar att samkönades rätt till adoption inte är en svartvit bild och 

tar ingen ställning för eller mot. Texten har en mer resonerande form.  

 

Texten SVA3 saknar också en tes. Texten består av många frågor, exempelvis ”Vad är 

adoption?”, ”Vem får rätt att adoptera för att få ett barn?”, ”Vem ska trivas när du som är barn 

som är adopterad av homosexuella paret?”. Den sista frågan av dessa skulle kunna leda fram 

till att skribenten tar ställning men frågan besvaras inte. De andra frågorna besvaras med 

sakliga svar.  
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SVA8 uttrycker en typ av åsikt ”Min åsikt är att det beror helt och hållet på hur barnen 

kommer reagera på detta, vissa har väldigt svårt och acceptera att ha homosexuella föräldrar.” 

dock tas ingen tydlig ställning för eller mot. Skribenten avslutar med:  

Därför anser jag att om det är bra eller dåligt beror på hur man påverkar och blir van 

vid det att ha fler föräldrar, men på allmän sätt låter det inte så normal med fler 

föräldrar än att bara leva med sin biologiska föräldrar. (SVA8) 

 

4.1.2 Komponenter och tesens plats 

Under detta avsnitt presenteras resultatet från analys av elevtexternas olika komponenter; 

situationsbeskrivning, argument och förstärkning och/eller rekommendation. Jag redogör 

också för var i texten tesen kan identifieras. 

 

Situationsbeskrivning 

Av de tio texterna inleds nio av någon form av situations- eller bakgrundsbeskrivning. Tre av 

de nio texterna inleds med mycket korta situationsbeskrivningar. Till exempel:  

Jag läste artikeln ”Hallå, vi existerar ju redan!” om att homosexuella par adopterar 

barn. (SVA7)  

Vad tycker du om adoption av barn bland homosexuella? (SVA6)  

Nu förtiden pratar man mycket om att homosexuella ska få adoptera barn. (SVA5) 

 

Fyra av texterna inleds med en något längre situations eller bakgrundsbeskrivning. Två 

exempel är:  

Att adoptera i Sverige är lagligt för alla, även homosexuella. Det finns vissa villkor 

för det. T.ex du måste vara över 25 och yngre än 42. Man måste även gå en 

obligatorisk föräldrar kurs. Sedan 1 februari 2003 är det okej för homosexuella att 

adoptera barn. (SVA4)  

Förra veckan så tittade jag på svt:s debatt och de tog upp frågan om personer med 

samma kön ska kunna adoptera? När jag tittade på debatten så blev jag mer och mer 

intresserad av just den frågan, ska personer med samma kön kunna adoptera? 

(SVA10) 
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SVA3-texten består endast av en beskrivning av situationen och innehåller inga andra delar. 

SVA2-texten har i sin inledning en typ av situationsbeskrivning men den tar endast upp 

adoption som begrepp inte samkönades rätt till adoption. 

 

Tesens plats 

När det kommer till tesens plats är det sex av sju som placerar tesen efter en inledning. Dock 

presenterar en av texterna sin tes sent i texten men det beror på att inledningen är relativt lång. 

Den börjar med en situationsbeskrivning och fortsätter sedan med ett referat från artikeln. 

Därefter kommer ett tredje stycke som inleds med textens tes. Tesen kommer alltså sent i 

texten men ändå efter inledningen. En text presenterar direkt en tes i första meningen. Texten 

SVA8 presenterar en åsikt men den uttrycker att det beror på situationen om adoption för 

samkönade par är bra eller dålig. Den åsikten är placerad efter en situationsbeskrivning. 

 

Argument 

Argumenten i texterna är av olika karaktär och olika i antal. Det är nio texter som presenterar 

minst ett argument. Gemensamt för dessa nio texter är att argumenten är placerade efter tesen.  

Fem av dessa nio texter har endast ett argument och dessa texter för en längre diskussion 

kring ett argument, till exempel:  

Paret kanske ska tänka på barnets framtid och hur samhället ska acceptera barnet och 

hur denne kommer att gå i skolan och sedan skaffa ett jobb. Anledningen till att 

barnet blir annorlunda är att samhället ser annorlunda på det, eftersom ett barn ska 

ha en pappa och en mamma och inte samkönade par som föräldrar. Föräldralösa 

barn är också annorlunda men inte lika mycket. och det är nästan ingen föräldralös 

som blir mobbad och får svårigheter i livet. Man kan ställa en fråga som berör temat 

–” Är det bättre för ett barn att växa föräldralös eller att bli adopterad av 

homosexuella par? ”. Det är oftast så att föräldralösa barn lyckas bättre i livet 

jämfört med barn som har homosexuella föräldrar. (SVA7)  

 

Texten SVA1 har tre olika argument och SVA4 har fyra argument, varav två bygger på 

motargument som bemöts av skribenten med nya argument. Ett exempel på ett motargument 

som bemöts är:  

Dock kan det vara pinsamt för barnen sedan när de växer upp eftersom att samhället 

ser homosexuella personer på ett negativt sätt, men å andra sidan kan man ju inte 

tänka så. Älskar man någon så bryr man sig inte om vad andra tycker, och jag tror 

dem flesta älskar sina föräldrar. (SVA4)  
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Texterna SVA2 och SVA8 innehåller argument både för och mot samkönades rätt att 

adoptera. Dock återfinns, som nämnts ovan, ingen tydlig tes i någon av texterna. Ett exempel 

är:  

Det negativa är att det känns bara inte normalt att ha fler föräldrar än man bör få en 

pappa och en mamma. Det positiva är att man får dubbelt så mycket kärlek. Jag 

tycker man ska vara stolt över sin familj, för att inte bli mobbad från andra folk och 

dessutom folk inte vågar vara mot min familj. Egentligen låter det färg glad och fullt 

med kärleksfamilj med ordet regnbågsfamilj. Därför anser jag att om det är bra eller 

dåligt beror på hur man påverkar och blir van vid det att ha fler föräldrar, men på 

allmän sätt låter det inte så normal med fler föräldrar än att bara leva med sin 

biologiska föräldrar. (SVA8) 

 

SVA3 innehåller inga argument. 

 

Förstärkning och rekommendation 

Nio av texterna har antingen en förstärkning av åsikten och/eller en rekommendation. 

Gemensamt för dessa texter är att förstärkningen och åsikten har placerats i avslutningen av 

texten. Två texter avlutar med både förstärkning och rekommendation. Ett exempel är:  

Vi kan alla hjälpa homosexuella genom att inte frysa ut dem, särbehandla dem osv. 

Det är en bra ide tycker jag eftersom då kan alla vi människor få homosexuella att 

smälta in i samhället. Så att det inte är några konstigheter att vara homosexuell och 

ha uppfostrat barn. Jag avslutar med att säga att homosexuella är människor precis 

som alla andra de ska inte behandlas på ett annat sätt. Det är orättvis behandling. Ska 

andra människor få adoptera så ska de också få göra det! (SVA4) 

 

Fyra av texterna har endast en förstärkning av åsikten. Två exempel på det är:  

Min slutsats blir att jag tycker att alla borde få ha rätt till adoption oavsett vilken 

sexualitet. Ett homosexuellt par ska få samma rättigheter som ett heterosexuellt par, 

barnets uppväxt och allt annat har inte med föräldrarna att göra utan med 

människorna som mobbar. (SVA6) 

Till slut vill jag repetera min åsikt och säga att homosexuella par inte ska få adoptera 

barn. (SVA7) 
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Tre av texterna har endast en rekommendation. Ett exempel är:  

Barnen som blir adopterade från homosexuella kan försöka att ignorera det som folk 

säger och till slut kanske inte blir mobbade. Mobbarna blir ofta trötta på att mobba 

någon som inte bryr sig och slutar till slut att mobba och accepterar personen som 

den är och slutar bry sig om att personens föräldrar är homosexuella. (SVA9) 

 

Den ena av de tre texterna är lite speciell. Då det inte finns någon tydlig tes i texten blir även 

rekommendationen svårtolkad. 

Låt oss kämpa för människans lika värde och bekämpa diskriminering men låt oss 

inte köra förr långt till ena sidan. (SVA2) 

 

Sammanfattning av elevtexter från svenska som andraspråk 1 

I tablå 1 presenteras en översikt av resultatet från texterna skrivna av elever med svenska som 

andraspråk. 

Text Fokusering Situation Tesens 

plats 

Argument Förstärkning/ 

rekommendation 

SVA1 Tydlig/påstående  Nej  Direkt  3 Rekommendation  

SVA2 Vag/saknas  Ja/inledning  Ingen tes 1 för  1 mot Rekommendation  

SVA3 Vag/saknas  Bara sit. Ingen tes 0 Ingen  

SVA4 Tydlig/fråga  Ja/inledning Efter sit. 4 Båda  

SVA5 Tydlig/fråga  Ja/inledning Efter sit. 1 Förstärkning  

SVA6 Tydlig/fråga  Ja/inledning  Efter sit. 1 Förstärkning  

SVA7 Tydlig/påstående  Ja/inledning  Efter sit. 1 Förstärkning  

SVA8 Vag  Ja/inledning  Ingen tes  1 för  1 mot Förstärkning  

SVA9 Tydlig/påstående  Ja/inledning  Efter sit. 1 Rekommendation  

SVA10 Tydlig/fråga  Ja/inledning  Efter sit. 1 Båda  

 

Tablå1 Översikt av elevtexterna från svenska som andraspråk 

 

4.2 Elevtexter från svenska 1 

Nedan presenteras resultatet från elevtexterna som är skrivna av elever som läser svenska 1 

och har svenska som förstaspråk. 
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4.2.1 Fokusering 

Alla texter utom en har tydlig fokusering. Av de nio texterna med tydlig fokusering uttrycker 

fyra tesen med hjälp av en fråga.  

Jag tror inte ens hälften av alla som är emot det vet varför, det är bara en grej folk 

har fått för sig bara för att det är emot normen. Men varför ska det vara något fel att 

vara homosexuell? Jag förstår inte? […] Min åsikt är att om man älskar varandra ska 

ha all rätt att lämna något efter sig. Nu går det inte för homosexuella att skaffa barn 

med varandra, så deras enda väg är att adoptera. Nu när lagen även tillåter det, 

varför förstöra deras drömmar om ett familjeliv? (SV4)  

Och min fråga är vad är det för skillnad på adoption mellan homosexuella och 

heterosexuella? De ska ha samma rättigheter och varför skulle de vara sämre 

föräldrar för att de är homosexuella? (SV5)  

Kan vi ens komma på en vettig förklaring till att de inte ska få adoptera? Inte jag i 

alla fall. Jag tycker att samkönade par borde få adoptera. (SV9)  

Har samkönade rätt att adoptera? Ja det tycker jag, det är inget fel på homosexuella 

det är snarare fel på samhället. (SV10) 

 

Fyra texter presenterar tesen med hjälp av påståenden:  

Jag är för att homosexuella ska få adoptera barn. (SV1)  

Personligen förstår jag mig inte på de som är emot att homosexuella ska få adoptera. 

(SV2) 

Jag tycker att homosexuella ska få adoptera barn. (SV3)  

Därför tycker jag att samkönade par ska få adoptera! (SV8)   

 

SV6 uttrycker också ett tydligt påstående men avslutar med ett villkor: 

Till att börja med vill jag säga att jag tycker att samkönade par ska ha rätt till att 

adoptera om de är lämpade såklart. (SV6) 

 

Texten SV7 har ingen tydlig fokusering och det går inte att på något annat sätt tolka 

skribentens inställning då de argument som förs fram är både mot och för samkönade pars rätt 

till adoption. 
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4.2.2 Komponenter och tesens plats 

I detta avsnitt presenteras resultatet från komponentanalysen samt var i texten tesen placerats i 

texter skrivna av elever med svenska som förstaspråk.  

 

Situationsbeskrivning 

Av de tio texterna har sju någon form av situationsbeskrivning. I sex av texterna kommer 

situationsbeskrivningen i inledningen av texten och fyra av dem är något längre 

beskrivningar, till exempel: 

En fråga som diskuteras flitigt är om homosexuella par ska kunna få ha rättigheter 

till adoption. Visserligen så är det redan tillåtet i Sverige men de som är emot är 

alldeles för många för att man ska kunna vara riktigt säkert om det kommer att 

fortsätta vara tillåtet. (SV2) 

Idag verkar det som om homosexuella blir allt mer accepterade! Förr var det en 

synd, en sjukdom att vara homosexuell och vissa blev dödade på grund av det, vilket 

är väldigt ovanligt idag. Men det där med att ha två homosexuella mammor och två 

homosexuella pappor låter väl lite konstigt? (SV7) 

 

Två andra presenterar en situation i inledningen men med en kortare beskrivning:  

Debatterna angående homosexuell adoption har pågått ett tag. (SV5) 

Att samkönade par adopterar kan anses hemskt och ovanligt för många, men vad är 

det egentligen som gör ett homosexuellt par till sämre föräldrar? (SV9) 

 

Den sista av de sju med en situationsbeskrivning har inte en lika tydligt presenterad 

situationsbeskrivning. Den har en kort beskrivning, efter tesen, som inleder ett argument:  

Att adoption för samkönade föräldrar blev lagligt så sent som 2003 är lite väl 

homofobiskt kan man tro. (SV1) 

 

Tesens plats 

Av de nio texter som har en tes presenterar fem tesen efter en inledande situationsbeskrivning. 

SV4 skiljer sig från de andra genom att presentera sin tes på två olika platser i texten, först 

direkt efter inledningen och sedan en gång till mellan två argument. De andra fyra presenterar 

tesen direkt i texten.  
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Argument 

Alla texterna innehåller minst ett argument. Åtta av texterna innehåller tre eller flera argument 

och fem av dem består av både argument och motargument som bemöts. De flesta har mellan 

tre till fem argument men text SV1 sticker ut och har så många som åtta olika argument. 

Gemensamt för alla texter är att argumenten är placerade efter tesen, förutom text SV7 som 

inte har någon tes. Exempel på två argument är: 

För det första är homosexuella också människor! Alla människor är lika och den 

enda skillnaden är att de som är homosexuella attraheras av samma kön. Annars är 

vi precis lika! För det andra är alla lika mycket värda och alla ska behandlas lika. 

Ingen ska ha någon fördel och ingen ska ha någon nackdel. För det tredje kommer 

det samkönade paret att älska sitt barn lika mycket som det heterosexuella paret. 

Varför skulle de inte göra det kan man fråga sig? (SV6) 

 

Fem av texterna argumenterar genom att bemöta motargument. Några exempel på det är: 

Vissa säger att barn som växer upp med samkönade föräldrar blir förvirrade över sin 

egen sexuella läggning och att samkönade föräldrar inte kan ta hand om ett barn som 

är av det motsatta könet. Men så behöver det inte alls vara, sådana påpekelser är bara 

från ett stereotypiskt syn på homosexuella då man antar att homosexuella inte kan se 

saker från andras ögon. (SV1) 

Jag skulle också vilja fråga alla som säger att homosexuella pars uppfostran är sämre 

än heterosexuellas uppfostran. Varför? Det finns ju massor av ensamstående 

föräldrar som på egen hand tar hand om sina barn och det anses inte lika konstigt. 

Då är det ju också bara ett kön som uppfostrar. Men vad är det då som skiljer 

homosexuellas uppfostran mot ensamståendes uppfostran? Ingenting! Det är ju 

personen och inte könet som avgör hur väl barnet blir uppfostrat. (SV9) 

 

Texten SV7 innehåller argument både för och mot men skribenten uttrycker inte sin 

inställning i frågan. Texterna SV4 och SV10 har två respektive ett argument. 

 

Förstärkning och rekommendation 

Av de tio texterna innehåller åtta någon form av förstärkning och/eller rekommendation. Fyra 

stycken innehåller endast rekommendation. Exempel på dem är: 

Detta innebär att att vi måste se till att andra länder får en bättre bild av 

homosexuella om de ska kunna öka sina chanser att få adoptera. (SV2) 

Så vad ska vi göra åt saken? Jag tycker det är dags att slå hål på alla normer, 

acceptera att dagens samhälle är annorlunda och sprida det buskapet. (SV4) 
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SV7 är annorlunda. Eftersom det inte finns någon tydlig fokusering är det svårt att tolka den 

rekommendation som uttrycks i slutet. Rekommendationen berör inte riktig adoption utan 

inställningen till homosexuella: 

Som avslutning vill jag påpeka att det är inte deras fel att de har föds som 

homosexuella, ni som blir äcklade och stör sig, tycker jag att ni får tänka om lite! 

(SV7) 

 

Tre av texterna innehåller både förstärkning och rekommendation, till exempel: 

Som avslutande vill jag bara säga att jag inte förstår varför det ens ska finnas en 

diskussion, man ska inte få tillstånd att adoptera, man ska ha det som en rättighet. 

Sexualitet spelar ingen roll, låt homosexuella få adoptionsrätten i behåll! (SV8) 

Om allt fler blir vetande om homosexualitet och regnbågsfamiljer, kommer 

homosexuella bli mer accepterade. […] Homosexuella är också människor och ska 

där med få adoptera! (SV6) 

 

SV10 innehåller endast en förstärkning och SV1 och SV3 har varken någon förstärkning eller 

rekommendation. 
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Sammanfattning av elevtexter från svenska 1 

I tablå 2 presenteras en översikt av resultatet från texterna skrivna av elever med svenska som 

förstaspråk. 

Text Fokusering Situation Tesens 

plats 

Argument Förstärkning/ 

rekommendation 

SV1 Tydlig/påstående  Ja/eft. tes Direkt  8  Ingen  

SV2 Tydlig/påstående  Ja/inledning Efter sit. 3 Rekommendation  

SV3 Tydlig/påstående  Nej  Direkt  5 Ingen  

SV4 Tydlig/fråga  Ja/inledning Efter sit. 2 Rekommendation  

SV5 Tydlig/fråga Ja/inledning  Efter sit. 4 Rekommendation  

SV6 Tydlig/villkor Nej  Direkt 4 Båda  

SV7 Vag  Ja/inledning  Ingen tes 3 Rekommendation  

SV8 Tydlig/påstående  Ja/inledning  Efter sit. 3 Båda  

SV9 Tydlig/fråga Ja/inledning  Efter sit. 4 Båda  

SV10 Tydlig/fråga Nej  Direkt 1 Förstärkning 

 

Tablå 2 Översikt av elevtexterna från svenska 1 

 

4.3 Jämförelse av de båda grupperna 

Här presenterar jag en jämförelse av de båda grupperna utifrån de olika analysdelarna. 

 

4.3.1 Fokusering 

Genom en jämförelse av texternas fokusering kan vi se att det är något vanligare med en 

tydlig fokusering hos SV-texterna då det är nio texter som tydligt uttrycker en tes. Hos SVA-

texterna är det sju. Det är lika många som uttrycker tesen med hjälp av en fråga, fyra texter i 

SVA-gruppen och fyra i SV-gruppen. Det är nästan lika många som markerar tesen i form av 

ett påstående. Två SVA-texter saknar helt tes och en utrycker en form av åsikt men ingen 

ställning tas.  
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4.3.2 Komponenter och tesens plats 

Majoriteten av texterna har en situationsbeskrivning, nio av SVA-texterna och åtta av SV-

texterna. Det som skiljer dem åt är att alla de nio SVA-texterna har situationsbeskrivningen i 

den inledande delen men bara sex av de sju SV-texterna gör detsamma. Längdmässigt ser det 

nästan likadant ut i de båda grupperna, fyra texter i varje grupp har en längre 

situationsbeskrivning. I SV-gruppen finns det två kortare situationsbeskrivningar och i SVA-

gruppen tre. 

 

När det kommer till tesens plats är det nästan lika antal i båda grupperna som placerar tesen 

efter en inledande situationsbeskrivning, sex stycken i SVA-gruppen och fem i SV-gruppen. 

En större skillnad finns bland de som placerat tesen direkt i texten. Där är det en text i SVA-

gruppen men fyra i SV-gruppen. 

 

Nästan alla texter i båda grupperna innehåller minst ett argument. Gemensamt för båda 

grupperna är att i alla texter är argumenten placerade efter tesen, av de texter som har tes. Den 

större skillnaden mellan grupperna ligger i antalet argument. Av SVA-texterna innehåller 

hälften endast ett argument medan det i SV-gruppen bara finns en text med ett argument. I 

SV-gruppen är det sex texter som innehåller tre-fyra argument, en text har fem och en text har 

åtta. I SVA-gruppen har de två texter som innehåller flest argument tre respektive fyra 

argument. 

 

När det gäller den sista komponenten, förstärkning och rekommendation, ser det ungefär lika 

ut i de båda grupperna. I SVA-gruppen innehåller nio av texterna någon form av förstärkning 

och/eller rekommendation. I SV-gruppen är motsvarande siffra åtta. Tre texter i SVA-gruppen 

och fyra i SV-gruppen har endast en rekommendation, två texter i SVA-gruppen har både en 

rekommendation och förstärkning och i SV-gruppen är det tre texter. En något större skillnad 

är det mellan de texter som endast har en förstärkning. Där är det fyra texter i SVA-gruppen 

och bara en text i SV-gruppen. 
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5 Diskussion 

Jag kommer här besvara frågeställningarna i uppsatsen och föra en diskussion kring mitt 

resultat. Mina frågeställningar är:  

Följer elevtexterna den struktur som är typisk för argumenterande text? 

Finns det skillnader i textstrukturen mellan elever som har svenska som 

andraspråk och svenska som förstaspråk? 

 

Jag har funnit att majoriteten av eleverna i båda grupperna följer den typiska struktur för 

argumenterande text som presenterats i avsnitt 2.4.1. Det finns i de flesta texter en tydligt 

markerad tes, den presenteras tidigt i texten, följs av ett antal argument och avslutas ofta med 

en förstärkning av tesen och/eller en rekommendation.  

 

Gruppernas texter skiljer sig dock också från varandra och den största skillnaden mellan dem 

är antal argument som skribenterna för i sina texter. Elevgruppen i svenska 1 har fler antal 

argument, än vad elevgruppen i svenska som andraspråk 1, har. Det är svårt att säga vad exakt 

detta kan bero på utan att göra fler undersökningar. Möjligtvis kan skillnaden bero på en 

språklig begränsning hos andraspråkseleverna. Att skriva på ett andraspråk kräver mycket av 

en elev och den producerade texten gör inte alltid deras faktiska tankeförmåga rättvisa. Att 

endast föra ett eller två argument för en tes till skillnad från tre eller flera behöver dock inte 

innebära att en text håller sämre kvalitet. Johansson & Sandell Ring (2010) belyser dock att 

argumentationens syfte är att övertyga mottagaren om en åsikt eller att få mottagaren att 

handla på ett önskat sätt och med fler antal argument, skulle jag vilja säga, är chansen större 

att uppnå detta syfte. Gemensamt för de båda grupperna när det gäller komponenten argument 

är att i alla texter med argument är de placerade efter tesen i de texter som har en tes, vilket 

visar på likheter mellan de båda grupperna när det gäller texternas strukturella uppbyggnad. 

 

Det kan även vara ämnet som påverkat resultatet. Som tidigare påpekats (Gibbons 2010) är 

förförståelsen en mycket viktig förutsättning för att lyckas och särskilt viktigt är det att se till 

elever som lär om och på sitt andraspråk får denna förförståelse många gånger inte är den 

samma som en elev med svenska som förstaspråk. Det kan tänkas att förförståelsen kring 

adoption och kanske särskilt där samkönade par adopterar ligger utanför elevernas 

”verklighet”. Och kanske än mer främmande om man har levt en del av sin uppväxt utanför 
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Sverige där debatten om homosexuella människors rättigheter inte förs eller det inte ens är 

lagligt att leva som homosexuell. Det påverkar attityden till homosexuella och har man inte 

tidigare stött på diskussionen i hemmet kan det vara svårt att komma på flera olika argument. 

Förkunskaper har betydelse och det är svårt att argumentera för eller mot något man inte vet 

särskilt mycket om eller har funderat kring tidigare.  

En annan skillnad är att det är något fler texter med vag fokusering av tesen i SVA-gruppen 

än SV-gruppen. I SVA-gruppen är det tre och i SV-gruppen är det en. Det är en skillnad som 

är värd att nämnas då tesen är en mycket viktig del i en argumenterande text. Det främsta 

kravet för att en text ska vara argumenterande är att det finns en tes. Hedeboe & Polias menar 

att ”En tes är ett obligatorisk steg i en argumenterande text” (2008:62) och skillnaden skulle 

kunna visa på att det är fler elever med svenska som andraspråk än med svenska som 

modersmål som har svårigheter att skriva en argumenterande text efter ett typiskt 

argumenterande mönster. Något som är intressant är att det i båda grupperna är lika vanligt att 

presentera tesen i form av en fråga. Det är något som skiljer sig från det resultat som Jansson 

(2000) fått i sin undersökning, då hon fann det vanligare i den svenska gruppen. Det skulle 

kunna bero på att informanterna i min undersökning är gymnasieungdomar medan 

informanterna i hennes undersökning är vuxna. Skolgången ser olika ut då de vuxna 

antagligen har en längre skolgång i hemlandet och ungdomarna har mer eller mindre tid i 

svensk skola. Det kan påverka deras texter genom att de har mött fler texter som konstruerats 

på det sättet eller att de genom undervisning i skolan lärt sig att formulera sin tes med hjälp av 

en fråga. 

När det kommer till tesens placering är grupperna lika när det gäller antal texter som placerat 

tesen efter en situationsbeskrivning, det är sex i SVA-gruppen och fem i SV-gruppen. Det 

som skiljer grupperna åt var däremot antal texter som placerat tesen direkt. Det är fyra texter i 

SV-gruppen och endast en i SVA-gruppen. Det liknar det resultat som Jansson (2000) fått i 

sin undersökning. Det hon kunde se var att de skrivvana skribenterna oftare hade tesen 

presenterad direkt i textens öppning.  

Detta hör antagligen samman med att det också är vanligare i SVA-gruppen med en 

situationsbeskrivning än i SV-gruppen. Nio av texterna har situationsbeskrivningar i SVA-

gruppen och sju i SV-gruppen. Om man som skribent direkt presenterar sin tes i en text känns 

det kanske inte lika motiverat att beskriva situationen efter tesen. En anledning till att texten 

inte har en situationsbeskrivning skulle kunna vara det som nämndes ovan, att skrivvana 
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elever ofta sätter tesen direkt i tesen och efter det börjar lägga fram argument för den tesen. 

Bakgrunden tas för given och mottagaren antas redan vara insatt i problematiken/debatten. 

Det kan också kopplas till att elever med svenska som förstaspråk är mer förtrogna med 

debatten kring homosexuellas rättigheter och att en situationsbeskrivning därför känns 

överflödig. En annan förklaring skulle kunna vara att undervisningen skiljer sig åt i svenska 

och svenska som andraspråk. Lärare i svenska som andraspråk kan möjligtvis ha gett eleverna 

en mall att skriva efter där en inledande bakgrundsbeskrivning varit inkluderad. 

Den sista komponenten förstärkning och rekommendation är det nästan lika många i de båda 

grupperna som har någon av de båda. Det resultatet visar är att SVA-gruppen oftare endast 

uttrycker en förstärkning. Det kan tolkas så att det är en mindre avancerad språklig handling 

att upprepa en tes än att komma med ett aktivt förslag på handling. 

 

 

6 Avslutande kommentar 

Det går inte att dra några större generella slutsatser av mitt material då antalet texter är få men 

av det resultat jag fått fram kan man ändå se skillnader som är värda att undersöka vidare. 

Eftersom en av de större skillnaderna fanns i antal argument skulle det vara intressant att 

undersöka dessa vidare. Att göra en djupare analys av endast argumenten för att se hur 

eleverna argumenterar, på vilka sätt argumenten byggs upp och hållbarheten i dem, skulle ge 

en bättre bild av kvaliteten i elevernas argumentation.  

Att veta vilka skillnaderna är och förstå varför de finns bidrar till att minska ojämlikheterna i 

skolan samt till att nå målet om en likvärdig utbildning oavsett vilka förutsättningar barn och 

ungdomar har när de börjar.  
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