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Sammandrag 

Denna uppsats handlar om gymnasieelevers anpassning till olika texttyper i skrift. Uppsatsens 

frågeställningar är: 1.) Vilka berättande drag återfinns i gymnasieelevers argumenterande 

texter? 2.) Har gymnasieelevers medvetenhet om den argumenterande texttypen något 

samband med det betyg som de får på uppgiften? 

 Hypotesen som framläggs är att det förekommer fler berättande drag i texter med lägre 

betyg, eftersom målen för högre betyg kräver en medvetenhet om olika texttyper. 

Undersökningen är utförd på debattinlägg skrivna av 20 gymnasieelever, uppgift B1 i 

det nationella kursprovet i Svenska B vårterminen 2012 Dit vinden blåser (Skolverket 2012b). 

Utifrån förekomsten eller avsaknaden av fyra berättande drag, utvalda av uppsatsens 

författare, klassificeras elevtexterna enligt hur väl de uppfyller den argumenterande texttypen. 

Kriterierna gäller pronomenval, inledning, personliga exempel och ordval. 

Resultatet av undersökningen visar på att förekomsten av berättande drag återfinns i 

elevtexter på samtliga betygsnivåer. De berättande dragen i elevtexterna är mest frekventa i de 

elevtexter som inte har uppnått ett godkänt resultat, det finns lika många berättande drag i G-

elevtexterna som i VG-elevtexterna och det är lägst antal berättande drag i MVG-elevtexterna. 

Därmed verifieras hypotesen. 

 

Nyckelord: texttyp, genre, elevtext, berättande text, argumenterande text.



3 

 

Innehåll 

1  Inledning ................................................................................................................................. 5 

1.1  Syfte ................................................................................................................................ 5 

1.2  Uppsatsens disposition .................................................................................................... 6 

2  Forskningsöversikt ................................................................................................................. 6 

2.1  Om genrer och texttyper .................................................................................................. 6 

2.2  Kriterier för berättande text ............................................................................................. 8 

2.2.1  Den dramaturgiska kurvan ....................................................................................... 8 

2.3  Kriterier för argumenterande text .................................................................................... 9 

2.3.1  McKinseys struktur .................................................................................................. 9 

2.4  Tidigare forskning om elevtexter .................................................................................. 10 

2.5  Om Skolverkets nationella prov .................................................................................... 12 

3  Metod och material ............................................................................................................... 15 

3.1  Metod ............................................................................................................................ 15 

3.2  Material ......................................................................................................................... 17 

4  Resultat ................................................................................................................................. 18 

4.1  Elevtexter med betyget Icke godkänt ............................................................................ 18 

4.2  Elevtexter med betyget Godkänt ................................................................................... 20 

4.3  Elevtexter med betyget Väl godkänt ............................................................................. 22 

4.4  Elevtexter med betyget Mycket väl godkänt ................................................................. 23 

5  Diskussion ............................................................................................................................ 24 

6  Sammanfattning ................................................................................................................... 29 

Litteratur ................................................................................................................................... 32 

Bilaga 1: Uppgift B1 vt 2012 ................................................................................................... 35 

Bilaga 2: Förteckning över elevtexterna .................................................................................. 36 



4 

 

Figur- och tabellförteckning 

 

Figur 1  Den dramaturgiska kurvan ............................................................................................ 9 

 

Tabell 1  Bedömning av uppgift B1 i nationellt kursprov Svenska B vt-12 ............................ 14 

 

Tabell 2 Provresultat nationellt kursprov Svenska B vt-12...................................................... 15 

 

Tabell 3  Berättande drag i elevtexter med betyget IG ............................................................ 19 

 

Tabell 4  Berättande drag i elevtexter med betyget G .............................................................. 21 

 

Tabell 5  Berättande drag i elevtexter med betyget VG ........................................................... 22 

 

Tabell 6  Berättande drag i elevtexter med betyget MVG ....................................................... 23 



5 

 

1  Inledning 

Svenskämnet i skolan ska göra eleverna rustade för framtida studier och ge dem verktyg för 

att kunna interagera som medborgare i ett demokratiskt samhälle. En viktig del av detta är att 

kunna läsa och skriva olika sorters texter som är anpassade för olika sammanhang. Vårt 

samhälle bygger på att såväl muntliga som skriftliga uttryck används på rätt sätt i rätt situation 

och det är svensklärarens uppgift att ge sina elever förståelse för de konventioner som styr 

detta. Det går till exempel mycket bättre att lämna ett kvitto på en vara eller tjänst skriftligt än 

att rappa fram det och folk skulle bli förvånade om någon avlade ett vittnesmål i domstol i 

form av en abstrakt oljemålning, istället för att framlägga det muntligen. 

När det gäller försök att påverka något är det viktigt att kunna övertyga sina läsare eller 

åhörare. Då är debattartikeln ett sätt som är gångbart i många situationer. Kritiskt tänkande 

medborgare slår vakt om yttrandefriheten och vet att de har möjlighet att påverka. I ljuset av 

detta är det därför av vikt att eleverna lär sig att skriva debattartiklar. 

 Denna uppsats handlar om gymnasieelevers skrivande och deras förmåga att anpassa 

detta när de skriver olika typer av texter. Tanken på att göra en undersökning om detta väcktes 

under en verksamhetsförlagd utbildning inom Lärarprogrammet då författaren till denna 

uppsats märkte att många elever har fastnat i det narrativa mönstret när de skriver i skolan. 

Det kan förefalla som så att argumenterande text tycks stå i skuggan av berättande text, då 

berättande text har utgjort en stor del av elevernas tidigare skrivande. Elevernas förtrogenhet 

med berättande text kan utgöra ett hinder för skrivandet av argumenterande text, då de är vana 

vid att skriva framför allt berättande text och inte andra texttyper, såsom till exempel 

argumenterande texter.  

 

1.1  Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur elevers medvetenhet om olika texttyper tar sig 

uttryck när de får i uppgift att skriva argumenterande text. Syftet specificeras i följande 

frågeställningar: 1.) Vilka berättande drag återfinns i gymnasieelevers argumenterande texter? 

2.) Har gymnasieelevers medvetenhet om den argumenterande texttypen något samband med 

det betyg som de får på uppgiften? 

Min hypotes är att dagens gymnasieelever är förtrogna med berättande text och att det 

därför förekommer berättande drag i större utsträckning i texter som har fått lägre betyg, än i 
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dem som har fått högre betyg. Detta eftersom målen för de högre betygen kräver en 

medvetenhet om vilken typ av text uppgiften innebär. 

 

1.2  Uppsatsens disposition 

I avsnitt 1 har uppsatsens syfte, frågeställning samt hypotesen gällande detta presenterats. För 

att sätta in undersökningen i sitt sammanhang presenteras i avsnitt 2 den gällande 

litteraturstudien i relation till tidigare forskning om genre och texttyper, om elevtexter samt 

om Skolverkets nationella prov. I avsnitt 2 återfinns även kriterierna för berättande respektive 

argumenterande text. Därefter presenteras i avsnitt 3 den metod och det material som utgör 

uppsatsens fundament.  

I avsnitt 4 redogörs för undersökningen av de elevtexter som ingår i studien och i avsnitt 

5 presenteras slutsatser i anslutning till detta. I avsnitt 6 följer sist en kort sammanfattning av 

undersökningens resultat. 

 

2  Forskningsöversikt 

2.1  Om genrer och texttyper 

Termerna genre och texttyp definieras olika beroende på den rådande forskningstraditionen. 

Per Ledin (1996 s. 12) skiljer på genrer och texttyper. Texttyper definieras av språkinterna 

funktioner i texten, som ofta innebär semantisk-funktionell uppbyggnad på abstrakt nivå, till 

exempel att berättande text är personcentrerad. Enligt den forskningstradition som Ledin 

tillhör finns det fem olika texttyper: berättande, beskrivande, instruerande, argumenterande 

och resonerande. 

Genrer är dock något som är sociokulturellt betingat och utgår från texters roller i olika 

sociala sammanhang (Ledin 1996 s. 13). Det finns många olika genrer, till exempel reportage, 

intervju och krönika (Ledin 1996 s. 32). En text i en genre kan innehålla en eller flera 

texttyper och olika genrer kan innehålla samma texttyp (Ledin 1996 s. 13). 

Anne Palmér och Eva Östlund-Stjärnegårdh (2005) hänvisar till Sara Cushing Weigle 

(Weigle (2002) refererad i Palmér & Östlund-Stjärnegård (2005)) och den allmänna 

språkvetenskapen när de delar in texter i kategorierna berättande, utredande, argumenterande 

och beskrivande. De redogör också för det skrivdidaktiska sättet att dela in texter i berättande 

texter respektive diskursiva texter. Berättande texter är kronologiskt uppbyggda med en 
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eventuell höjdpunkt och kan avslutas med en värdering av något slag, medan diskursiva texter 

är mer generaliserande, analytiska och resonerande (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2005 s. 

10). 

Systemisk-funktionell lingvistik, som härefter kommer att förkortas SFL, är en 

språkmodell som började utvecklas av lingvisten Michael Halliday under slutet av 1970-talet. 

SFL tar avstamp i språkets betydelse och funktion istället för dess form. Detta innefattar ett 

synsätt att grammatiken skapar betydelse och inte bara ger uttryck för den. Grunden för hela 

grammatiken anses vara kontext och språkbruk (Holmberg & Karlsson 2006 s. 10). SFL är en 

textnära språkmodell och används till att tala om texter, samt om varför talarna och 

skribenterna gör som de gör och vad de kunde ha gjort annorlunda (Holmberg & Karlsson 

2006 s. 11-12). De som ser på språk ur ett SFL-perspektiv menar att språk utvecklas inom den 

kulturkontext som språkbrukarna hör hemma i och därför återspeglar de kulturella normer 

som gäller för den aktuella kontexten. Människor i samma kulturkontext följer samma 

konvention för hur språket används i olika sociala sammanhang. Ett exempel på detta är hur 

man inleder och avslutar en text. Genrer är, enligt SFL, dessa konventioner som finns i den 

gemensamma kulturkontexten (Kuyumcu 2010 s. 121). 

SFL:s genrebegrepp skiljer sig från Ledins genom att det inte endast innefattar 

skönlitterära texter, utan även facktexter. SFL definierar också olika genrefamiljer, så kallade 

nyckelgenrer, inom skolans textvärld. Dessa är berättande (narrativ), återgivande, 

beskrivande, instruerande, förklarande och argumenterande/diskuterande (Kuyumcu 2010 s. 

123-124).  

Per Holmberg (2010 s. 15) introducerar begreppet basgenre. Basgenre är grundläggande 

framställningsformer av text som uppfyller generella syften i en viss kultur. Dessa basgenrer 

är berättelser, återberättelser, beskrivningar, instruktioner, ställningstaganden och 

förklaringar. I likhet med Ledins resonemang om att texttyper kan ingå i flera olika genrer, 

menar Holmberg att dessa basgenrer kan figurera i olika genrer och att det inte är basgenren, 

utan genren, som har ett specifikt syfte (Holmberg 2010 s. 15).  

I denna uppsats kommer ordet texttyp att användas för klassifikation av de texter som 

eleverna i undersökningen har skrivit. Jag har valt att göra på detta sätt, eftersom uppsatsen 

handlar om elevernas förmåga att skilja mellan olika texttyper när de skriver. Detta baseras på 

språkinterna funktioner i texten, såsom exempelvis personcentrering i berättande texter och en 

tes tillsammans med komplexa strukturer i argumenterande texter. Ordet texttyp motsvarar 

även det som Holmberg kallar basgenre. Texttypen i sig uppfyller inte något specifikt syfte i 

texten, utan endaste ett generellt. Det specifika syftet uppfylls av textens genre. 
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Begreppet genre, som det tillämpas i denna uppsats, omfattar en slags underavdelning 

till respektive texttyp, såsom exempelvis debattinlägg (underavdelning till argumenterade 

texttyp) och novell (underavdelning till berättande texttyp). Vilken genre en text tillhör beror 

på dess funktion i samhället. 

 

2.2  Kriterier för berättande text 

Berättande text har som syfte att berätta om verkliga eller fiktiva händelser. Berättelsen 

bygger på att det finns någon form av komplikation som för handlingen framåt. I fokus står 

deltagarna och deras handlingar och reaktioner när de möter komplikationen (Axelsson et al. 

2006 s. 8). Berättande text är agentorienterad och har en sammanhållen tidsföljd, vilket 

innebär att den har en huvudperson och ett kronologiskt förlopp (Ledin 1996 s. 12). Den är 

personlig och strävar efter att läsaren ska kunna identifiera sig med personerna i texten 

(Nyström 2000 s. 55).  

Språkliga kännetecken för berättande text är nominalfraser som är utbyggda med 

bisatser, till exempel huset, där pojken bodde. Dessutom återfinns både handlingsverb, tanke- 

och känsloverb, relationella verb och sägesverb (Axelsson et al. 2006 s. 8). Mary J. 

Schleppengrell, Mariana Achugar och Teresa Otéiza (2004) redogör för dessa olika typer av 

verb. Handlingsverb är verb som uttrycker en handling, till exempel  flickan målar huset. 

Schleppengrell och hennes kollegor räknar tanke-och känsloverben tillsammans med 

sägesverben som en kategori. Säges-, tanke- och känsloverben visar talarens åsikt eller vad 

någon annan har sagt, till exempel barnet sa att det ville ha godis. Relationella verb ger en 

bakgrund till något eller beskriver detta, till exempel husen är röda (Schleppengrell et al. 

2004 s. 77).  

I berättande text sker textbindningen ofta med hjälp av temporala adverb, som till 

exempel sedan, nästa dag och plötsligt. Utvecklade nominalfraser, som exempelvis den stora 

skogen förekommer också frekvent (Kuyumcu 2010 s. 125). 

 

2.2.1  Den dramaturgiska kurvan 

Berättande text följer ofta den dramaturgiska kurvan. Denna inleds med en exposition, där 

karaktärerna och miljön i berättelsen presenteras. Därefter följer peripetin, även kallad 

förveckling, där handlingen stegras tills kulmen, eller klimax, är nådd. Kulmen är berättelsens 

höjdpunkt och vändpunkt och det är där som det avgörande händer. I upplösningen går allt 



9 

 

tillbaka till det vanliga och sist följer avtoningen där man får veta hur det gick sedan 

(Nikolajeva 2004 s. 55-57). Figur 1 visar den dramaturgiska kurvan. 

 

 

 

Figur 1  Den dramaturgiska kurvan (min illustration, fritt efter figur i Nikolajeva 2004 s. 57) 

 

2.3  Kriterier för argumenterande text 

Argumenterande text innehåller en tes. Tesen är den ståndpunkt som talaren eller skribenten 

argumenterar för eller emot. Dessutom innehåller en argumenterande text pro-argument, det 

vill säga påståenden som framförs till stöd för tesen. En argumenterande text kan även 

innehålla kontra-argument, vilket är påståenden som framförs som skäl mot tesen (Nyström 

2003 s. 8).  

Argumenterande text tar stöd av generaliseringar, klassificeringar och kategoriseringar. 

Dessutom återfinns abstrakta nominalfraser och komplexa strukturer, till exempel i form av 

bisatser. Med hjälp av modala uttryck, som till exempel kan vara och skulle kunna, läggs 

ståndpunkter fram som möjligheter. Utöver detta är markörer för kontraster frekventa, såsom 

å ena sidan – å andra sidan och för det första – för det andra (Axelsson et al. 2006 s. 9).  

 

2.3.1  McKinseys struktur 

Redan i antikens Grekland fanns det förfinade metoder för hur argumentation skulle gå till. 

Peter Thompson (1998) redogör för Aristoteles undervisning och visar hur den retoriska 

konsultbyrån McKinsey har vidareutvecklat detta på ett modernt sätt i en struktur för 

argumentpresentation. McKinseys struktur består av fyra steg och inleds med en inledning, 
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exordium. Därefter följer faktabakgrunden, narratio, bevis, confirmatio, och det hela avslutas 

med en uppfordran, peroratio. 

Inledningens uppgift är att väcka sympati för ämnet hos åhörarna. Sedan följer fakta 

som utgör en bakgrund för argumentationen. Under bevisavdelningen visas sedan på de 

fördelar som följer på argumentationen och här tas också eventuella kontra-argument upp. 

Argumentationen avslutas med en stark uppfordran, som påverkar dem som ska övertygas 

(Thompson 1998 s. 25-27). 

Thompson redogör även för Aristoteles olika konstgrepp, med vilka man övertygar sin 

motståndare. Dessa konstgrepp är ethos, logos och pathos. Ethos innebär att talaren övertygar 

genom sin karaktär. Thompson beskriver hur varje folksamling ställer sig frågorna vem 

talaren är och varför han eller hon är pålitlig när de möter en talare för första gången. Då 

gäller det att ha ett bra anseende samt inge förtroende. Logos är resonemanget eller 

argumenten. Pathos är den känsla, det engagemang och den passion som talaren utstrålar i 

argumentationen. Thompson poängterar att god argumentation uppnås med en kombination 

av dessa tre och att man som talare inte kan använda endast ett konstgrepp för att övertyga 

sina åhörare (Thompson 1998 s. 16-17).  

Ovanstående gäller även för skriftlig argumentation. Enligt bedömningsanvisningarna 

för uppgift B1 inom det nationella kursprovet i Svenska B vårterminen 2012 (Skolverket 

2012a) lyder kraven gällande innehåll och textanvändning för Godkänt i betyg: ”[e]leven tar 

någorlunda tydligt ställning i frågan om unga människors arbetsmoral och ger något rimligt 

argument för sin åsikt” (Skolverket 2012a s. 3). För betyget Väl godkänt är kravet att 

”[s]tällningstagandet presenteras fokuserat och engagerande och argumentationen är 

övertygande (Skolverket 2012a s. 3) och för betyget Mycket väl godkänt att 

”[s]tällningstagandet presenteras skickligt och välformulerat och argumentationen är 

insiktsfull och slagfärdig” (Skolverket 2012a s. 3). 

 

2.4  Tidigare forskning om elevtexter 

Skolforskning är ett globalt intresseområde, men då skolsystemen ser olika ut i världens alla 

länder finns det svårigheter att koppla samman den forskning som bedrivs på de aktuella 

frågorna i respektive land (Nyström 2000 s. 21). Eftersom denna uppsats behandlar skolämnet 

svenska kommer fokus att ligga på svensk forskning, dock med inslag av norsk. 

Tyngdpunkten ligger på forskning gällande den argumenterande texttypen. 
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Catharina Nyström (2000 s. 21-23) presenterar Tor G. Hultmans och Margareta 

Westmans undersökning Gymnasistsvenska från 1977 som en naturlig utgångspunkt i svensk 

skolforskning. Hultman och Westman undersökte ordförråd, ordklasser, syntax och grafiska 

förhållanden i debattartiklar skrivna av elever. Dessa debattartiklar var en del av det centrala 

provet i svenska år 1970. Därefter följde bland annat forskning om skrivsituationen, elevernas 

styckeindelning samt olika skrivstrategier. 

Mona Blåsjö (2010 s. 26) klassificerar Hultmans och Westmans studie som en del av en 

kvantitativ grammatisk-stilistisk tradition där syntaktiska och lexikala faktorer studeras och 

sedan kopplas till variabler som betyg och elevernas kön. Blåsjö framför en kritik mot att 

övriga sociala strukturer förblir osynliga i undersökningen. 

Nyström (2000 s. 23-24) pekar på tre olika nya intresseområden vad gäller 

skolskrivandet. Detta är för det första skrivandet som kognitivt redskap, en skola som framför 

allt representeras av Olga Dysthe (1996). Dysthe har undersökt norska och amerikanska 

klasser och deras skrivande i olika ämnen. Studien bygger på skrivandet som ett redskap för 

att tänka och lära och det flerstämmiga klassrummet poängteras. Med det flerstämmiga 

klassrummet menas en lärandemiljö där alla olika röster får komma till tals (Dysthe 1996). De 

övriga två intresseområdena inom skolan där forskning pågår är responsforskning samt 

forskning om den processorienterande skrivpedagogiken (Nyström 2000 s. 24.). 

Nyström har i sin avhandling Gymnasisters skrivande. En studie av genre, textstruktur 

och sammanhang (2000) undersökt 2000 elevtexter, dels från det nationella provet och dels 

från elevernas fria produktion, och därefter klassificerat dem utifrån olika genrer. Resultatet 

pekar på att elever på det samhällsvetenskapliga och det naturvetenskapliga programmet 

behärskar fler genrer än elever på yrkesförberedande program. 

Eva Östlund-Stjärnegårdh undersöker i sin avhandling Godkänd i svenska? Bedömning 

och analys av gymnasieelevers texter (2002) gränsen mellan Icke godkänt och Godkänt i 

betyg. Viktiga kriterier i Östlund-Stjärnegårdhs analys är textlängd, ordförråd, syntax, 

helhetsbedömning och huruvida eleven har löst uppgiften på rätt sätt. Östlund-Stjärnegårdh 

menar att eleverna efter avslutad kurs i Svenska B ska kunna skriva en text som fungerar i det 

tänkta sammanhanget med en okänd läsare som mottagare (Östlund-Stjärnegårdh 2002). 

Tillsammans med kollegan Anne Palmér diskuterar Östlund-Stjärnegårdh (2005) även 

skrivandets kommunikativa aspekt och kommer fram till två viktiga kriterier för detta, 

nämligen mottagaranpassning och att texten ska vara självbärande. Mottagaranpassning 

innebär att eleven skriver med både språk och innehåll på en sådan nivå att mottagaren inte 

har några problem att förstå texten. Självbärande texter är texter som fungerar i det tänkta 
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sammanhanget och kan förstås av en läsare som inte känner skribenten eller behöver ta 

hänsyn till olika omständigheter kring textens uppkomst (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 

2005 s. 11).  

Forskning om skolfrågor är aktuell även i vårt grannland Norge. Frøydis Hertzberg 

(2006 s. 298) har tillsammans med fyra forskarkollegor genomfört en undersökning i Norge 

gällande elevers val av texttyp vid fri skrivning. I en undersökning med 3300 elevuppsatser av 

elever i den norska skolans årskurs 9 och 10 valde 80 % att skriva i den berättande genren. De 

uppsatser som inte var berättande innehöll till stor del berättande drag. 

Ett annat begrepp som hör ihop med elever och deras skrivande är de olika 

språkdomäner som eleverna vistas i. Inger Lindberg (2006 s. 73-82) beskriver lärandet som 

uppbyggt i tre olika domäner, nämligen den vardagliga domänen, den specialiserade domänen 

och den reflexiva/kritiska domänen. Lärandet i den vardagliga domänen är det lärande som 

påbörjas så fort ett litet barn börjar undersöka och upptäcka sin omvärld. Detta lärande sker 

baserat på observation och deltagande i vardagliga sammanhang. Det är grundat på vardagliga 

situationer, sunt förnuft och beprövade erfarenheter och är därför oregelbundet, spontant och 

osystematiskt. Vid skolstarten möter eleverna sedan lärande i den specialiserade domänen. I 

denna domän spelar skriftspråket en viktig roll.  Kunskaperna i den specialiserade domänen är 

abstrakta samt distanserade från elevens personliga erfarenheter och de byggs upp i en logisk 

takt som bestäms av läraren. Lärandet under skolans sista år sker i den reflexiva/kritiska 

domänen. Då tänker eleven kritiskt och ifrågasätter texterna som han eller hon arbetar med. 

Eleven är i den reflexiva/kritiska domänen medveten om de syften som olika aktörer har när 

de författar en text och kan analysera dessa med hjälp av språket (Lindberg 2006 s. 73-82). 

 

2.5  Om Skolverkets nationella prov 

Skolverket utformar nationella prov som alla Sveriges elever i årskurs 3, 6, 9 samt elever på 

gymnasiet deltar i. Syftet med de nationella proven är att ge underlag för en likvärdig 

bedömning samt att konkretisera kursplanerna (Skolverket 2012c).   

Kursen Svenska B inrättades år 2000 och är en kurs i svenska på gymnasienivå. De mål 

som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs innehåller bland annat språksociologi, 

språkhistoria, litteraturhistoria och litteraturkunskap samt skrivande av argumenterande och 

refererande text (Skolverket 2011b). 

Det nationella kursprovet i Svenska B består av två delar: en muntlig och en skriftlig. 

Några veckor före provet får eleverna ett texthäfte på cirka 30 A4-sidor som de får bekanta 
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sig med fram till provdagen. Det muntliga delprovet går till på så sätt att eleven får förbereda 

ett kort presenterande tal på cirka fem minuter som han eller hon sedan framför. Det skriftliga 

provet är lite mer omfattande och görs under 300 minuter, alltså fem timmar. Eleven får välja 

en av åtta uppgifter i provhäftet, som delas ut på provdagen. Uppgifterna är av olika karaktär, 

såsom till exempel debattinlägg, krönika och analys
1
 (Gruppen för nationella prov i svenska 

och svenska som andraspråk 2012). Undervisande lärare rättar sina elevers nationella 

kursprov och skickar sedan in en del av dem till arkivet för nationella prov vid Uppsala 

universitet. Efter det nationella kursprovet vårterminen 2012, som denna undersökning bygger 

på, skulle lärarna skicka in de elevtexter som var skrivna av elever födda den 25:e i varje 

månad (Skolverket 2012a s. 73). 

Alla elevtexter i denna undersökning bygger på skrivuppgift B1 i det nationella 

kursprovet i Svenska B vårterminen 2012: Latoxar och arbetsmyror
2
. Titeln på det nationella 

kursprovet i Svenska B vårterminen 2012 var Dit vinden blåser. Om trend, utveckling och 

förändring. Skrivuppgift B1 bestod i att eleven skulle skriva ett debattinlägg om 

ungdomsarbetslöshet (Skolverket 2012b). 

Till sin hjälp har de rättande lärarna specialutformade bedömningsanvisningar som 

medföljer proven. I dessa står bland annat vilka texter i texthäftet som är lämpade att hänvisa 

till i uppgiften. Dessutom innehåller de exempel på elevtexter samt vilket betyg dessa har fått 

på uppgiften (Skolverket 2012a s. 2-9).  

Det finns även en betygsmatris som läraren kan använda för att kontrollera elevtexterna 

mot det betyg som de har fått. Betygsmatrisen är uppdelad i kategorierna helhetsbedömning, 

innehåll och textanvändning, disposition och sammanhang samt språk och stil. Det krävs att 

eleven kan hantera referat och citat på ett tillfredsställande sätt, bland annat genom 

källhänvisning (Skolverket 2012a s. 3). Tabell 1 visar de kategorier i betygsmatrisen som  är 

av relevans för denna undersökning. 

 

                                                 
1
 För den uppgift som denna uppsats bygger på, se bilaga 1 

2
 Se bilaga 1 
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Tabell 1  Bedömning av uppgift B1 i nationellt kursprov Svenska B vt-12 

  

(Urval efter Skolverket 2012a s. 3) 

 

Efter att ha fullgjort båda uppgifterna får eleven ett sammanlagt betyg, baserat på betyget på 

den muntliga uppgiften multiplicerat med 0,4 samt den skriftliga uppgiften multiplicerat med 

0,6. Detta betyg behöver inte motsvara elevens betyg i kursen Svenska B som helhet, utan 

visar endast vilket betyg eleven fick på det nationella kursprovet (Skolverket 2012a s. 71).  

I bedömningsanvisningarna redogörs även för vilka mål i kursplanen för Svenska B som 

prövas under det nationella kursprovet. Dessa är: ”[e]leven kan förmedla egna och andras 

tankar i … 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 2012a s. 1) samt ”[e]leven kan jämföra och se samband mellan litterära texter från 

olika tider och kulturer” (Skolverket 2012a s. 1). 

Efter varje nationellt prov samlar Statistiska centralbyrån in resultatet på uppdrag av 

Skolverket. Skolverket publicerar sedan statistik över hur utfallet av provet blev (Skolverket 

2012d). Tabell 2 visar provresultatet av det nationella kursprovet i Svenska B vårterminen 

2012 gällande antalet elever och betygsfördelningen dem emellan. 
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Tabell 2 Provresultat nationellt kursprov Svenska B vt-12 

 

(Urval efter Skolverket 2012d) 

 

Vårterminen 2012 skrev 45 616 elever i hela Sverige nationellt prov i kursen Svenska B. Av 

dessa gick 5 976 elever Naturvetenskapliga programmet och 10 479 elever 

Samhällsvetenskapliga programmet. Av alla gymnasieelever var det 7,6 % som fick Icke 

godkänt i betyg på det nationella kursprovet I Svenska B, 44 % som fick Godkänt i betyg, 37 

% som fick Väl godkänt i betyg och 11,4 % som fick Mycket väl godkänt i betyg. 

Motsvarande siffror för Naturvetenskapliga programmet var 1,6 % med Icke godkänt i betyg 

på det nationella kursprovet i Svenska B, 21,4 % med Godkänt i betyg, 49,9 % med Väl 

godkänt i betyg och 27,2 % med Mycket väl godkänt i betyg. På Samhällsvetenskapliga 

programmet fick 3,5 % Icke godkänt i betyg på det nationella kursprovet i Svenska B, 31,9 % 

fick betyget Godkänt, 46,7 % fick betyget Väl godkänt och 17,9 % fick betyget Mycket väl 

godkänt (Skolverket 2012d). 

 

3  Metod och material 

3.1  Metod 

Denna uppsats baseras på en kvalitativ undersökning av elevtexter. Peter Esaiasson, Mikael 

Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud redogör i boken Metodpraktikan (2012 s. 

210-211) för vad de kallar en kvalitativ textanalys, det vill säga att läsa en text noggrant och 

då dels inta ett holistiskt perspektiv, dels se till de enskilda delarna och kontexten som texten 

har tillkommit i. Den kvalitativa textanalysen kan delas upp i två delar, en som systematiserar 

innehållet och en som utgör en kritisk granskning av innehållet.  

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Mikael%20Gilljam&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Mikael%20Gilljam&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Henrik%20Oscarsson&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Lena%20W%C3%A4ngnerud&fromproduct=true
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Den systematiserande textanalysen är beskrivande och har i sin tur tre olika 

infallsvinklar: ordna innehållet på ett logiskt sätt, klargöra tankestrukturen samt klassificera. 

Den första infallsvinkeln syftar till att ordna textens innehåll logiskt, till exempel att 

kategorisera textens tankeinnehåll i olika kategorier som är lätta att överblicka. Den andra 

infallsvinkeln består i att klargöra textens tankestruktur genom att lyfta fram det väsentliga 

innehållet i texten och göra det begripligt. Den tredje infallsvinkeln handlar om att klassificera 

olika element i texten och ordna dem under en lämplig sammanfattande rubrik (Esaiasson et 

al. 2012 s. 210-211). 

Vad gäller den kritiskt granskande delen utgörs den också av tre olika infallsvinklar: 

idékritik, ideologikritik samt diskursanalys. Idékritiken består i att analysera huruvida en 

argumentation lever upp till vissa rationella eller moraliska normer, till exempel om ett beslut 

är moraliskt försvarbart. Ett ideologikritiskt synsätt tar fasta på de samhälleliga konflikter som 

återspeglas i en text. Texten används då som ett verktyg för att detektera förhållanden mellan 

olika ting i ett bredare samhällsperspektiv. Diskursanalys innebär att studera 

maktförhållanden i samhället. Enligt diskursanalysen är språket med och formar verkligheten 

(Esaiasson et al. 2012 s. 211-212). 

Ett annat sätt att analysera text är att göra en kvantitativ analys. Kvantitativa data är data 

som kan kategoriseras och sortertas så att olika enheter samlas. Resultatet blir då ett 

siffervärde (Larsen 2009 s. 22). Att göra en kvantitativ analys innebär att man undersöker hur 

frekvent en enhet förekommer i ett material. Om en enhet är frekvent betyder det att denna 

enhet är central och viktig i materialet (Esaiasson et al. 2012 s. 197). 

I denna undersökning har en kvalitativ textanalys med den logiskt ordnande 

infallsvinkeln tillämpats. Grunden till detta är de för uppsatsen uppsatta kriterier som utgör 

definition för berättande text. Dessa utgör olika kategorier som ordnar texten på ett logiskt 

sätt. Utgångspunkten för den kvalitativa undersökningen och analysen av elevtexterna i denna 

uppsats är min definition av berättande text. Utifrån den undersöks vilka berättande drag som 

finns i de argumenterande texterna. 

Tabellerna i avsnitt 4 är uppdelade i fyra olika kriterier av berättande drag, två språkliga 

och två innehållsliga. På detta sätt poängteras att termen berättande har både med textens form 

och med dess innehåll att göra. 

Eftersom berättande text strävar efter att vara personlig (se 2.2) finns personliga 

exempel som ett av kriterierna för en berättande text. Berättande text är även kronologiskt 

ordnad (se 2.2) och det är något som kan synas i elevtexternas inledning. Berättande inledning 

finns därför med som det andra kriteriet som har med innehållet att göra.  
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De två språkliga kriterierna behandlar elevtexterna både ur ett grammatiskt perspektiv 

och ur ett semantiskt perspektiv. Huruvida eleven skriver det personliga pronomenet i första 

person plural vi eller det personliga pronomenet i tredje person plural de signalerar om eleven 

har velat göra sin text mer personlig (se 2.2 för kopplingen mellan det personliga och det 

berättande). Om eleven skriver vi blir texten personlig och om han eller hon istället skriver de 

blir texten abstrakt och därmed lik den argumenterade texttypen.  

Även ordförrådet har betydelse, vilket återfinns i det andra språkliga kriteriet. 

Berättande har genom historien traderats muntligen och varit en betydande del av 

mänsklighetens tradition. På grund av detta berör en del av undersökningen muntliga uttryck i 

skrift som ett tecken på berättande text. Exempel på muntliga utryck kan vara vardagliga ord 

eller direkt tilltal till läsaren. 

Utifrån ovanstående undersöks elevtexterna utifrån följande berättande drag: 

pronomenval när eleven syftar på dagens ungdomar, berättande inledning, personliga exempel 

samt ord av berättande karaktär.  

 

3.2  Material 

Grunden för den analys som presenteras i denna uppsats är elevtexter från det nationella 

kursprovet i kursen Svenska B vårterminen 2012, som svensklärare från hela Sverige skickar 

in till Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk vid Uppsala 

universitet. Elevtexterna används sedan som en hjälp vid utformingen av de nationella proven 

i svenska och svenska som andraspråk, samt för forskning inom dessa områden.   

Undersökningen består av 20 elevtexter som alla svarar på samma uppgift: fem som har 

fått betyget Icke godkänt, fem med betyget Godkänt, fem med betyget Väl godkänt och fem 

som har fått betyget Mycket väl godkänt. Alla elevtexter är hämtade ur det arkiv med 

elevtexter från gamla nationella prov som Gruppen för nationella prov i svenska och svenska 

som andraspråk vid Uppsala universitet har. De är slumpvis utvalda och har därefter blivit 

anonymiserade. Elevtexterna är skrivna av både kvinnliga och manliga elever som går 

studieförberedande program på gymnasiet, det vill säga Samhällsvetenskapliga programmet 

och Naturvetenskapliga programmet. Varje år skickar lärare från alla Sveriges skolor in 

elevtexter från elever som är födda ett visst datum, och följaktligen är elevtexterna som 

figurerar i denna uppsats skrivna av elever som är födda den 25:e i varje månad (se 2.5 för 

vidare beskrivning av detta). 
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Elevtexterna är i denna uppsats numrerade som följer: nummer 1-5 har betyget Icke 

Godkänt, nummer 6-10 har betyget Godkänt, nummer 11-15 har betyget Väl Godkänt och 

nummer 16-20 har betyget Mycket Väl Godkänt.
3
 Eftersom detta inte är en genusstudie 

redovisas inte vilket kön eleven som har skrivit texten har. 

I denna uppsats analyseras skrivuppgift B1 i det nationella provet i svenska och svenska 

som andraspråk vårterminen 2012, Dit vinden blåser. Uppgiften består i att eleverna ska 

skriva ett debattinlägg om ungdomars arbetssituation med titeln Latoxar och arbetsmyror
4
.  

Hösten 2011 infördes den nya gymnasiereformen, Gy11. Med den kom bland annat en 

förändrad programstruktur, en ny läroplan, ett nytt betygssystem med skalan A-F, samt nya 

kursplaner (Skolverket 2009). Ett undantag från detta är dock de elever som påbörjat sin 

gymnasieutbildning före 1 juli 2011. De går enligt den gamla läroplanen, Lpf94, och får betyg 

enligt betygsskalan IG-MVG (Skolverket 2011a). Sådana betygskriterier används även i 

uppsatsen, då den behandlar en skrivuppgift som skrevs av elever som påbörjat sin 

gymnasieutbildning för 1 juli 2011 och därför bedömdes i enlighet med betygsskalan IG-

MVG. 

 

4  Resultat 

I avsnitt 4 redogörs för resultatet av undersökningen av de olika elevtexterna och deras 

anpassning till den argumenterande genren. Elevtexterna är uppdelade i fyra olika grupper 

beroende på vilket betyg de har fått och varje grupp redovisas i en tabell under en egen 

underrubrik. En analys av elevtexterna återfinns i diskussionen i avsnitt 5.  

Varje underrubrik följs av en tabell som visar i vilken grad elevtexterna innehåller 

berättande drag. Efter varje tabell följer en utförlig redogörelse för elevtexterna och dess 

berättande drag. Redogörelserna är ordnade efter de berättande dragen, eftersom 

undersökningens fokus ligger på dem och inte på de enskilda texterna.  

 

4.1  Elevtexter med betyget Icke godkänt 

I tabell 3 visas berättande drag i de elevtexter som har fått betyget Icke godkänt. 

 

                                                 
3
 För elevtexternas nummer i det arkiv som Gruppen som nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 

vid Uppsala universitet har, se bilaga 2 
4
 Se bilaga 1 
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Tabell 3  Berättande drag i elevtexter med betyget IG 

 
        

Elevtext 

Pronomenval när 

eleven syftar på 

dagens ungdomar 

Berättande  

inledning 

Personliga 

exempel 

Ord av 

berättande 

karaktär 

1 de ja nej ja 

2 vi ja 
exempel om 

sig själv 
ja 

3 
vi  

(ett undantag: er) 
nej 

 

exempel om 

sig själv och 

sin morfar 

nej 

4 de nej nej ja 

5 de nej nej ja 

          

 

Eleven som har skrivit text 1 rör sig på en relativt abstrakt nivå med uttryck i tredje person 

plural när det handlar om dagens ungdomar, till skillnad från elevtext 2 där dagens ungdomar 

benämns i första person plural. Eleven som är författare till elevtext 3 har valt att skriva om 

dagens ungdomar i första person plural med uttryck som ”vi ungdomar” (elevtext 3 s. 3 rad 

4), förutom ett undantag på slutet: ”[j]ag har gjort mitt val, nu är det upp till er ungdomar att 

bevisa att jag har rätt” (elevtext 3 s. 4 rad 14-15). Eleverna som är författare till elevtext 4 och 

5 har valt att konsekvent benämna dagens ungdomar i tredje person plural.  

Inledningen till elevtext 1 är åt det berättande hållet med relationella verb och 

handlingsverb. Debattinlägget inleds med orden ”[d]agens ungdomar är bortskämda och lata. 

De äldre tycker att ungdomar tillbringar för mycket tid framför tv:n och datorn” (elevtext 1 s. 

1 rad 1-3). Elevtext 2 har en otydlig inledning och saknar dessutom tes. Halva inledningen 

syftar tillbaka på en text i provhäftet för det nationella kursprovet, helt i stil med ett 

argumenterande referat, medan den andra halvan är mycket personcentrerad med 14 

förekomster av pronomenet jag i en eller annan form
5
 (elevtext 2 s. 1 rad 1-13). Elevtexterna 

3, 4 och 5 har inte någon berättande inledning. 

Elevtext 1 har inte med några personliga exempel. Det har däremot elevtext 2 som är 

mycket personlig med många förekomster av pronomenet jag i texten.  Även elevtext 3 

                                                 
5
 Hit räknas 9 förekomster av jag ( personligt pronomen, första person singular, subjektsform), 3 förekomster av 

mig (personligt pronomen, första person singular, objektsform) samt 2 förekomster av min och mina (possessivt 

pronomen första person singular). 
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innehåller personliga exempel i form av ett stycke där eleven återberättar ett samtal med sin 

morfar. Hela detta stycke är berättande med många handlings- och relationella verb, som till 

exempel ”[j]ag hade en gång en morfar som hade denna diskussionen med mig. Han hade 

jobbat som eltekniker i 45 år, han kunde nog allt om ledningar och att koppla” (elevtext 3 s. 1 

rad 6-10). I elevtexterna 4 och 5 finns inte några förekomster av personliga exempel. 

Elevtext 3 utmärker sig bland de elevtexter som inte har fått godkänt genom att inte 

innehålla något ord av berättande karaktär. I elevtext 2 signalerar ordet ”rötägg” (elevtext 2 s. 

1 rad 2) en vardaglig, berättande stil och i denna kategori placeras även ”tjäna medelpotatis” 

(elevtext 2 s. 2 rad 26) som syftar på hur mycket pengar ett visst jobb ger i lön. Elevtext 4 

innehåller det muntliga uttrycket ”för fem öre” (elevtext 4 s. 1 rad 13).  Elevtext 5 slutar med 

orden ”[d]et var allt för mig tack o hej” (elevtext 5 s. 5 rad 1-2), vilket är en tydlig muntlig 

berättande avslutning, som inte är anpassad till den argumenterade texttypen. Eleven som har 

skrivit elevtext 1 använder uttryck som ”man sliter häcken av sig” (elevtext 1 s. 1 rad 11-12). 

Detta uttryck får anses vara talspråkligt och hör inte hemma i en argumenterande text, som 

håller en abstrakt stilnivå (Axelsson et. el. 2006 s. 9). 

 

4.2  Elevtexter med betyget Godkänt 

Tabell 4 visar berättande drag i de elevtexter som har fått betyget Godkänt på uppgiften. 
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Tabell 4  Berättande drag i elevtexter med betyget G 

 

Elevtext 

Pronomenval när 

eleven syftar på 

dagens ungdomar 

Berättande 

inledning 

Personliga 

exempel 

Ord av 

berättande 

karaktär 

6 vi nej 

 

exempel om sig 

själv 

nej 

7 vi ja 

 

exempel om sig 

själv 

nej 

8 de nej 

 

exempel om sig 

själv 

nej 

9 de ja 

 

exempel om sin 

pappa 

nej 

 

10 

 

de 

 

nej 

 

nej 

 

nej 

          

 

Pronomina vi och jag används frekvent i elevtexterna 6 och 7, där ungdomarna i 

debattartikeln tillsammans med artikelförfattaren utgör detta vi. Eleverna som har skrivit 

elevtext 8, 9 och 10 har valt att istället skriva om ungdomarna i tredje person plural.  

Elevtext 7 inleds med ett stycke där eleven beskriver människan som en aktiv varelse. 

Detta stycke är tydligt berättande, eftersom det är personcentrerat och binds samman av 

temporala konnektiver. Texten inleds med orden ”Allt sedan urminnes tider” (elevtext 7 s.1 

rad 1) och detta binds sedan ihop med nästa temporala konnektivbindning ”I takt med att 

tiden gått” (elevtext 7 s. 1 rad 6). Även elevtext 9 har en berättande inledning där eleven 

berättar om sin pappa som var tvungen att börja arbeta när han var 16 år och att det ”då var 

[…] år 1981 och arbete fanns till dem som ville och var beredda på att arbeta hårt” (elevtext 9 

s. 1 rad 3-4). Elevtexterna 6,8 och 10 saknar berättande inledningar.   

Det finns många förekomster av personliga exempel i de godkända texterna. Eleven 

som har skrivit text 8 har valt att relatera till egna erfarenheter: ”Jag är själv i 18-års ålder och 

har många gånger sökt jobb” (elevtext 8 s. 1 rad 31-32). En liknande mening finns i elevtext 

6: ”Jag kan ta mig själv som exempel” (elevtext 6 s. 1 rad 26-27).  I elevtext 7 (s. 2 rad 2-3) 

skriver eleven ”[d]et räcker med att jag relaterar till mig själv…” och även eleven som är 

författare till text 9 håller sig på en konkret nivå och hänvisar till sin pappas erfarenheter 

(elevtext 9 s. 1 rad 1). Elevtext 10 innehåller inga personliga exempel. 
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Ingen av de texter som har fått Godkänt som betyg har ord av berättande karaktär. 

 

4.3  Elevtexter med betyget Väl godkänt 

I tabell 5 sammanfattas de berättande dragen i elevtexterna som har fått Väl godkänt som 

betyg. 

 

Tabell 5  Berättande drag i elevtexter med betyget VG 

 

Elevtext 

Pronomenval när 

eleven syftar på 

dagens ungdomar 

Berättande 

inledning 

Personliga 

exempel 

Ord av 

berättande 

karaktär 

11 
de  

(ett undantag: vi) 
nej nej nej 

12 de nej nej ja: i citat 

13 vi nej 

 

exempel om 

sig själv 

nej 

14 vi nej 

 

exempel om 

sin syster 

nej 

15 vi nej 

 

exempel om 

sig själv 

ja 

          

 

Elevtext 11 använder genomgående tredje person när dagens ungdomar åsyftas, förutom i ett 

fall i avslutningen där eleven skriver: ”[s]venska ungdomar är inte lata, vi tänker igenom våra 

beslut innan vi bestämmer oss om det är värt att arbeta som till exempel bärplockare” 

(elevtext 11 s. 10 rad 7-11). Även den elev som har skrivit elevtext 12 väljer att benämna 

dagens ungdomar de. Elevtext 13, 14 och 15 använder sig istället av första person plural.  

Ingen av de elevtexter som har fått Väl godkänt i betyg har en berättande inledning. 

Istället talar de alla om vad tidigare skribenter anser i frågan och kommer därefter i enlighet 

med ett argumenterande skrivsätt med sin egen tes i slutet av inledningen.  

Elevtext 13 innehåller ett personligt exempel om textförfattaren: ”[ä]n idag måste jag 

själv gå tillbaka till vad jag lärde mig som liten eftersom att jag inte var närvarande och aktiv 

och det förstör studierna” (elevtext 13 s. 3 rad 7-9). Elevtext 15 innehåller också en personlig 
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referens: ”[s]om en ungdom har jag själv fått höra att jag borde söka jobb på Mc donalds” 

(elevtext 15 s. 1 rad 16-17). Eleven som har skrivit text 14 ger ett exempel om sin styvsyster 

och hennes arbetssituation: ”[m]in styvsyster som är 18 år jobbar på McDonalds eftersom hon 

inte har tillräckligt med erfarenhet för något annat jobb. Varje helg innan hon ska åka till 

jobbat har hon ångest” (elevtext 14 s. 1 rad 15-17). De övriga elevtexterna som har fått Väl 

godkänt i betyg, text 11 och 12, innehåller inga personliga exempel. 

Eleven som har skrivit elevtext 12 har ett berättande muntligt uttryck på ett ställe, men 

detta är inuti ett citat: ”börjar ungdomarna att tänka ’vad behöver jag jobb till när jag ändå får 

pengar när jag vill det enda jag behöver göra är att be mina föräldrar snällt’” (elevtext 12 s. 2 

rad 9-12). Författaren till elevtext 15 använder formuleringen ”[f]ör den som fortfarande tror 

att vi unga är soffpotatisar så ordnar arbetsförmedlingen resor för arbetssökande ungdomar till 

en stor rekryteringsmässa i Oslo” (elevtext 15 s. 4 rad 9-12). Ordet soffpotatisar får anses vara 

vardagligt och av berättande karaktär. De andra elevtexterna, 11, 13 och 14 innehåller inga 

ord av berättande karaktär. 

 

4.4  Elevtexter med betyget Mycket väl godkänt 

I tabell 6 visas de berättande dragen i de elevtexter som har fått Mycket väl godkänt. 

 

Tabell 6  Berättande drag i elevtexter med betyget MVG 

 

Elevtext 

Pronomenval när 

eleven syftar på 

dagens ungdomar 

Berättande 

inledning 

Personliga 

exempel 

Ord av 

berättande 

karaktär 

16 de ja nej nej 

17 de nej nej nej 

18 vi nej 

 

exempel om 

sig själv 

nej 

19 vi + de nej 

 

exempel om 

sig själv 

nej 

20 vi nej nej nej 
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När det gäller elevtexterna som har fått Mycket väl godkänt i betyg kan konstateras att två av 

dem, nummer 16 och 17, refererar till dagens ungdomar i tredje person plural och två av dem, 

nummer 18 och 20, talar om ungdomarna i första person plural. Den femte elevtexten som har 

fått Mycket väl godkänt, elevtext 19, blandar vi och de när dagens ungdomar åsyftas. 

Elevtexterna 17, 18, 19 och 20 innehåller inte någon berättande inledning. Det gör 

däremot elevtext 16, som börjar med orden ”[f]ör ett halvt decennium sedan pryddes 

löpsedlarna av uppror och uppgivenhet gentemot den ekonomiska tragedi som då strök över 

världen” (elevtext 16 s. 1 rad 1-2). Detta stycke binds samman med nästa på ett temporalt sätt: 

”[m]en fem år har passerat sedan dess” (elevtext 16 s. 1 rad 7). Inledningen till elevtext 16 får 

därför anses vara av den berättande texttypen. 

Elevtext 18 innehåller två exempel som hänvisar till eleven som har skrivit texten: ”[d]å 

jag själv är ung och alldeles strax ska ut i arbetslivet” (elevtext 18 s. 1 rad 8-9) och ”då jag 

själv inte har jobbat varje sommar” (elevtext 18 s. 3 rad 19). Även elevtext 19 innehåller ett 

personligt exempel: ”[j]ag och en bred majoritet av Sveriges ungdomar kämpar väldigt hårt 

med våra studier” (elevtext 19 s. 5 rad 12-13). Elevtext 16, 17 och 20 innehåller inga 

personliga berättande exempel. 

Ingen av elevtexterna som har fått Mycket väl godkänt i betyg innehåller ord av 

berättande karaktär. 

 

5  Diskussion 

Att behärska argumenterande text är en del av att erövra skolans reflexiva/kritiska 

språkdomän som skiljer sig från hemmets vardagliga domän. Språket i skolan och samhället 

skiljer sig från hemmets vardagliga språk. Om man ser på texter ur det skrivdidaktiska 

perspektiv som Palmér och Östlund-Stjärnegårdh intar när de delar upp texter i berättande och 

diskursiva texter står skolan och samhället för båda texttyperna, medan hemmets domän mest 

innehåller den berättande texttypen. Skolans språkdomän ska vara en komplettering till 

hemmets domän och inte en ersättning för den. Eleverna hämtar med fördel kunskap ur båda 

domänerna samtidigt, om än mer i skolans domän när de har lämnat småbarnsstadiet och dess 

lärande i den vardagliga domänen. En av anledningarna till att elever är fast i ett narrativt 

mönster när de skriver texter och inte kommer vidare till att behärska den argumenterande 

texttypen kan vara att övergångarna mellan de olika språkdomänerna inte har skett 

friktionsfritt. Här har läraren en viktig uppgift att stödja elevernas övergångar mellan de olika 

språkdomänerna så att dessa sker på ett optimalt sätt.  
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Berättande drag är något som helst inte bör finnas med i en argumenterande text. Det 

viktigaste är dock att hålla sig till den argumenterande texttypen med dess kriterier. 

Argumenterande text måste innehålla en tes och minst ett argument, annars är det ingen 

argumenterande text. Detta torde vara en viktig anledning till att vissa elevtexter har fått 

godkänt och andra inte. Ett exempel på detta är elevtext 2, som saknar en tes. Eftersom den 

saknar en tes kan den inte anses vara en argumenterande text och det blir då naturligt för 

läraren att sätta Icke godkänt på en sådan text. Det är dock värt att notera att detta inte beror 

på de berättande dragen i elevtexten, utan på att den inte är en argumenterande text och därför 

inte är ett korrekt svar på uppgiften. Dessutom måste källor till referat också finnas med. 

Eleverna måste visa att de kan skilja på andras tankar och egna åsikter när de skriver en text, 

annars blir texten inte godkänd, enligt bedömningsanvisningarna för det nationella provet. 

De berättande drag som jag har utkristalliserat används på olika sätt i de olika 

elevtexterna. Pronomina vi och jag används i elevtexter på alla betygsnivåer. I vissa fall är det 

bra argumentationsteknik att hänvisa till åhörarna och få dem att personligen känna sig 

delaktiga i problemet. Det kan leda till att de lättare blir övertygade. I andra fall kan det vara 

ett tecken på låg genreanpassningsförmåga. Om eleven är mer förtrogen med den 

personcentrerade berättande texttypen kan det personcentrerade lätt överföras till den 

argumenterande texttypen, vilket gör att texten kommer ifrån den abstrakta nivån som 

karakteriserar argumenterande text.  

Ett annat berättande drag är att befinna sig på en konkret nivå i texten och ta med 

exempel om sig själv. Det finns inget i provuppgiften som förbjuder det, men inte heller något 

som inbjuder till det. Det är upp till eleven att avgöra vad som är lämpligt för den texttyp och 

genre som han eller hon skriver i.  

Vissa typer av ord kan ge signaler huruvida texten är berättande eller argumenterande. 

Det kan till exempel vara ord av vardaglig karaktär. Det finns starka kopplingar mellan det 

vardagliga och det muntliga, då båda är en viktig del av den vardagliga språkdomänen. 

Tabellerna i avsnitt 4 visar de berättande dragen i elevtexter på olika betygsnivåer. I 

tabell 3 ser det ut som att text 4 och 5 fungerar ganska väl i den argumenterande kontexten, 

eftersom de endast innehåller något enstaka ord av berättande karaktär. De är ändå inte 

godkända, vilket visar att betyget inte enbart grundar sig på hur väl anpassad elevtexten är till 

texttypen. Stavning, disposition och mottagaranpassning är också viktigt när läraren gör sin 

bedömning av texten. En annan viktig faktor som spelar in när det gäller anpassning till olika 

texttyper är källhänvisning. Sådana kriterier återfinns i bedömningsanvisningarna för det 

nationella provet. 
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Av de elevtexter som har fått Icke godkänt i betyg är elevtext 2 den som är minst 

anpassad till den argumenterande texttypen. Den innehåller ord av berättande karaktär, 

pronomenet vi på en personlig nivå samt personliga exempel. Dessutom har den en berättande 

inledning, vilket gör att den uppvisar alla berättande drag som finns med i tabellen. 

I tabell 4 ses tydligt att fyra texter av fem innehåller referenser som syftar tillbaka på 

eleven själv eller en person i elevens närhet. Den enda text som inte gör detta är text 10. Text 

10 innehåller inte heller en berättande inledning eller pronomina i första person plural när det 

är dagens ungdomar som åsyftas. Med detta som bakgrund kan sägas att text 10 är mer 

anpassad till den argumenterande texttypen än de andra texterna som har fått Godkänt i betyg. 

I elevtexterna som har fått Icke godkänt i betyg finns 10 förekomster av berättande drag 

(se tabell 3). Det är en liten skillnad mot elevtexterna som har fått Godkänt i betyg, där finns 8 

förekomster av berättande drag (se tabell 4). Både när det gäller de icke godkända 

elevtexterna och de godkända elevtexterna finns det många elevtexter som visar förekomster 

av två eller tre av de berättande drag som undersökningen baseras på. I undersökningen gör 

detta att de ser nästan likadana ut, men det är viktigt att poängtera att betyget inte enbart ges 

utefter hur väl eleven har anpassat sin text till texttypen i fråga. Det är också viktigt med 

stavning, disposition och mottagaranpassning, vilket bedömningsanvisningarna för det 

nationella kursprovet i Svenska B speglar. I dessa fall skiljer sig de godkända texterna från de 

icke godkända.  

Gränsen mellan Icke godkänt och Godkänt är den största gränsen när det gäller 

konsekvenser för eleven. Det är stor skillnad på att få en uppgift godkänd och att behöva göra 

om den. Som lärare bör man vara medveten om att man har gett klartecken att elevtexten efter 

viss redigering kan fungera i sitt sammanhang om man ger den Godkänt i betyg, det vill säga 

att den i stort sett är anpassad till den aktuella genren. Detta är viktigt, eftersom genrer är 

något som är beroende av den kulturella kontexten. Om elevtexten följer genren debattinlägg 

blir den ett verktyg för att kunna påverka samhället. Dagens lärare har en viktig uppgift att ge 

alla elever kunskaper om deras medborgerliga rättigheter, och svensklärarna har ett speciellt 

ansvar att ge elever muntliga och skriftliga verktyg för att kunna kommunicera på rätt sätt i 

samhället, både privat och offentligt.  

När det gäller de elevtexter som har fått Väl godkänt i betyg kan man som helhet inte 

märka någon förändring mot de elevtexter som har fått Godkänt i betyg vad gäller antalet 

förekomster av berättande drag i respektive tabell. I båda dessa betygsgrupper återfinns 8 

berättande drag i tabellen (se tabell 4 och tabell 5). Av de väl godkända elevtexterna har dock 

en elevtext, elevtext 11, inga förekomster av berättande drag. Det visar att den är bättre 
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anpassad till den argumenterande texttypen än de övriga elevtexterna med Väl godkänt i 

betyg. Ingen av de elevtexter som har fått Väl godkänt i betyg har en berättande inledning. 

Detta tolkar jag som att elever som har fått högre betyg är mer förtrogna med den 

argumenterade texttypen, till exempel hur en inledning till ett debattinlägg bör se ut med en 

tydlig tes och källhänvisningar. Av de elevtexter som har fått Mycket väl godkänt i betyg har 

en text en berättande inledning. Jag ser denna elevtext som ett undantag till min hypotes och 

är medveten om att det skulle behövas ett större antal elevtexter för att kunna dra några 

generella slutsatser.  

Den stora förändringen märks när det gäller de elevtexter som har fått det högsta 

betyget Mycket väl godkänt. Av dem innehåller inte någon elevtext ord som är av berättande 

karaktär (se tabell 6). De innehåller dessutom endast 6 förekomster av 25 möjliga berättande 

drag. Detta visar att de elever som får det högsta betyget har utvecklat en medvetenhet om 

olika texttyper och kan anpassa sig till dem. Elevtext 17 innehåller inte något av de berättande 

dragen och får därmed anses vara bäst anpassad till den argumenterande texttypen av de 

elevtexter som har fått Mycket väl godkänt i betyg. Ingen av de elevtexter som har fått 

Mycket väl godkänt i betyg innehåller fler än två förekomster av berättande drag, till skillnad 

från en av elevtexterna med Väl godkänt i betyg och en av elevtexterna med Godkänt i betyg, 

som innehåller tre förekomster av berättande drag. En av de elevtexter som har fått Icke 

godkänt i betyg innehåller fyra förekomster av fyra möjliga berättande drag. 

Betyget på det nationella kursprovet behöver inte motsvara elevens betyg i kursen 

Svenska B som helhet. Provet syftar till att vara ett stöd för en rättvis bedömning, något som 

är fördelaktigt för både lärare och elever. Som lärare får man konkreta bedömningsmallar som 

underlättar vid betygssättning och eleverna gynnas av att de vet att alla elever i hela Sverige 

bedöms på lika villkor. I Sverige finns ett mål att ha en likvärdig skola, oavsett var i landet 

man bor. De nationella proven är ett stöd i detta arbete. 

De elevtexter som är med i undersökningen är inte rättade av en och samma lärare, 

eftersom de nationella proven inte har någon central rättningsinstans. Den enskilde lärarens 

medvetenhet om olika texttyper spelar därför in vid rättning och betygssättning. De lärare som 

arbetar aktivt med genrer och texttyper i skolan torde vara mer noga med att elevtexten är väl 

anpassad till den aktuella texttypen. Meningen med de nationella kursproven är dock att de 

ska konkretisera kursplanerna och ge en likvärdig bedömning. Det som vägleder lärarna i 

rättningsprocessen är bedömningsanvisningarna för det nationella kursprovet i Svenska B. 

Med hjälp av betygsmatrisen i bedömningsanvisningarna ska alla elever ges en likvärdig 

bedömning av sina arbeten. Bedömningsanvisningarna spelar därför en stor roll när det gäller 
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vilka krav som ska ställas på eleverna och deras uppgifter. Hit hör även kravet om 

genreanpassning. I bedömningsanvisningarna återfinns kriteriet helhetsbedömning, vilket 

innebär att en text som ges betyget Godkänt ska vara färdig att publiceras i det tänkta 

sammanhanget efter viss bearbetning. En text som ges betyget Väl godkänt ska vara i stort 

sett färdig att publiceras i det tänkta sammanhanget och för att få betyget Mycket väl godkänt 

ska texten vara helt färdig att publiceras i det tänkta sammanhanget. Detta visar på att det 

krävs en medvetenhet om olika texttyper när eleverna skriver nationella prov och att kravet på 

medvetenheten ökar i takt med högre betyg. Att genreanpassning återfinns under kriteriet 

helhetsbedömning visar på ett synsätt att genre är något som speglar samhällets textnormer 

och vilken funktion texten har i samhället. Läsare kan bli förvirrade om en text inte stämmer 

överens med den genre den utger sig att vara, och skribenten kan komma att inte tas på allvar 

och mista i trovärdighet på grund av detta.  

En genre kan bestå av flera olika texttyper (se 2.1). Ett argumenterande debattinlägg kan 

alltså ha en berättande inledning, men bara om den används på ett sådant sätt att 

argumentationen gynnas. Detta är inte fallet i någon av elevtexterna i undersökningen. En 

berättande inledning kan gynna talarens eller skribentens pathos om den används på rätt sätt, 

till exempel att de som ska övertygas upptäcker passionen hos talaren i en inlevelsefylld 

berättande inledning. Dock får den som argumenterar inte glömma att hålla sig till den 

argumenterande texttypen, även om han eller hon har en berättande inledning. Att på ett bra 

sätt skriva flera olika texttyper inom samma genre är inte något enkelt. Svensklärarna bör 

satsa på att eleverna uppnår kompetens inom olika texttyper och följer kriterierna för dessa 

innan eleven kan börja experimentera med att skriva olika texttyper inom samma genre. 

Denna undersökning kan med fördel göras om på ett större antal elevtexter för att på så 

sätt få en större överblick över elevers anpassning till olika texttyper. En mer omfattande 

undersökning ger större validitet. Det går inte att dra några generella slutsatser när 

undersökningen består av 20 elevtexter, men en större undersökning kan tydligare visa trender 

på makronivå. En mindre undersökning visar små tendenser, men varje enskilt studieobjekt 

utgör en stor andel av det undersökta. Detta innebär att eventuella undantag får en betydande 

roll om man ser till helheten. Vid en större undersökning utgör de undantag som finns inte 

någon stor andel. När en av fem elevtexter är ett undantag utgör det 20 %. Om istället 5 av 

100 är ett undantag blir siffran 5 %. Vid en mindre undersökning kan det vara svårt att 

bedöma om de tendenser man ser utgörs av undantag eller om det går att dra några generella 

slutsatser utifrån dem. I denna undersökning har jag visat på några tendenser, som har gått att 

utläsa utifrån det material som jag har undersökt. Jag är medveten om att det inte går att utläsa 
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några säkra trender utifrån 20 elevtexter, men har ändå valt att analysera det material som jag 

har använt mig av.   

Att argumenterande text är svårare att behärska än berättande text är något som jag har 

upplevt under min verksamhetsförlagda utbildning på Lärarprogrammet vid Uppsala 

universitet. Den argumenterande textens generaliseringar, kategoriseringar samt abstrakta och 

komplexa strukturer ställer till det för eleverna om de endast är förtrogna med att skriva 

berättande text. Det är därför viktigt att man som lärare tar den argumenterande texten på 

allvar. Alla samhällsmedborgare behöver veta hur man skriver ett debattinlägg utan att bryta 

mot de normer som omger genren. Människor som bryter genrenormer riskerar att inte tas på 

allvar och ingen lärare vill att eleverna ska hamna i den situationen. 

 

6  Sammanfattning 

I denna uppsats presenteras en undersökning av 20 elevtexter från en skrivuppgift, i form av 

ett debattinlägg, inom det nationella kursprovet i Svenska B vårtermin 2012. Elevtexterna 

klassificeras enligt hur väl de uppfyller den argumenterande texttypen, detta utifrån fyra 

berättande drag som jag har valt ut. De kriterier som representerar de berättande dragen är 

pronomenvalet vi eller de, berättande inledning, personliga exempel samt ord av berättande 

karaktär. 

Resultatet av undersökningen visar att det inte föreligger någon korrelation vad gäller 

användandet av pronomen i de olika elevtexterna. På alla betygsnivåer finns det elever som 

skriver vi respektive de. Av de elever som har fått Icke godkänt i betyg har två valt att göra 

sin text personlig och skriva vi, medan tre istället använder de. När det gäller de godkända 

texterna innehåller två ordet vi och tre ordet de. De elever som har fått Väl godkänt i betyg 

använder sig av vi i tre fall och de i två fall. I texterna som har fått Mycket väl godkänt i betyg 

finns två debattinlägg där eleven har valt att vi och tre fall där eleven skriver de. Här kan man 

alltså inte se någon skillnad på just detta berättande drag när det gäller de olika betygsstegen. 

När det gäller kriteriet berättande inledning kan man se en tendens till att antalet 

berättande inledningar avtar med stigande betyg. Av de texter som har fått Icke godkänt i 

betyg har två en berättande inledning och tre har det inte. Det ser likadant ut vad gäller de 

texter som har fått Godkänt i betyg: två av fem har en berättande inledning. På Väl godkänt-

nivån återfinns inga berättande inledningar och endast en av de fem texter som har fått 

Mycket väl godkänt har en berättande inledning. Detta ser jag som ett stöd för min hypotes att 

berättande drag återfinns i mindre utsträckning i texter med högre betyg.  
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Det finns förekomster av personliga exempel i elevtexter på alla betygsnivåer i 

undersökningen. När det gäller de texter som inte har blivit godkända innehåller två av fem 

exempel om eleven själv eller någon i hans eller hennes närhet. Av de elever som har fått 

Godkänt i betyg har fyra valt att ha med personliga exempel i sin text. Vad gäller 

undersökningens texter med betyget Väl godkänt innehåller två texter personliga exempel. De 

elever som har fått Mycket väl godkänt i betyg har i två fall av fem valt att ta med personliga 

exempel i sin text. Det går alltså inte att se någon skillnad på de olika betygsstegen när det 

gäller detta berättande drag. 

Vad gäller kriteriet ord av berättande karaktär innehåller de elevtexter som har fått Icke 

godkänt i betyg detta i fyra fall av fem. Av de elever som har fått Godkänt i betyg har inte 

någon med ord av berättande karaktär. När det gäller elevtexterna med Väl godkänt i betyg 

har två ord av berättande karaktär, varav den ena texten har detta i ett citat. Ingen av de 

elevtexter som har fått Mycket väl godkänt i betyg har med något ord av berättande karaktär. 

Här kan man alltså se en tendens till att ord av berättande karaktär avtar med stigande betyg. 

Från att ha varit frekvent i de texter som inte har blivit godkända försvinner det helt i de 

godkända texterna. I de elevtexter som har fått Väl godkänt i betyg ses två förekomster av 

detta och i de elevtexter som har fått Mycket väl godkänt i betyg ses inte något förekomster 

av detta. 

För framtida forskning vore det intressant att göra undersökningar som liknar denna, 

men med ett större antal elevtexter. På så sätt skulle man få en bättre överblick över elevers 

anpassning till olika texttyper, då en mer omfattande undersökning ger större validitet. Det 

skulle också vara intressant att undersöka vilken roll genrebegreppet spelar i skolan när det 

gäller den praktiska undervisningen. Det finns olika skolor när det gäller genreteori och det 

vore intressant att se hur dessa teorier genomförs i praktiken i klassrummet där det är upp till 

den enskilde läraren att sätta ramarna för undervisningen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns berättande drag av något slag i elevtexter på 

alla betygsnivåer. De berättande dragen är mest frekventa i de elevtexter som har fått Icke 

godkänt i betyg: 10 belägg av 25 möjliga (se tabell 3). När det gäller de elevtexter som har 

fått Godkänt i betyg återfinns berättande drag på 8 platser av 25 möjliga i tabellen (se tabell 

4). Undersökningens elevtexter med betyget Väl Godkänt fyller också de 8 av tabellens 25 

platser med berättande drag (se tabell 5). Minst andel berättande drag återfinns i de elevtexter 

som har fått Mycket väl godkänt i betyg: de innehåller 6 av 25 möjliga förekomster av 

berättande drag (se tabell 6). Hypotesen som ställs upp i början av denna uppsats, att det 

förekommer berättande drag i större grad i texter som fått lägre betyg än i dem som har fått 
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högre betyg, får därmed anses vara verifierad.
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Bilaga 1: Uppgift B1 vt 2012 

 

Uppgifter till delprov B 
 

 

B1 Latoxar och arbetsmyror 

Tv-programmet Ung och bortskämd skapade stor debatt när det sändes i Sverige. Efter det har 

många fortsatt att hävda att dagens unga är lata och har sämre arbetsmoral än äldre. Andra 

hävdar tvärtom att unga är mycket målmedvetna och beredda att ta i. 

Arbetskraftsutvandringen till Norge tas ibland upp som ett bevis för det. 

 I din lokaltidning pågår en debatt om arbetsmoral, och du bestämmer dig för att 

bidra med ett debattinlägg om ungdomars inställning i frågan. 

 

Skriv ditt debattinlägg. Ta ställning i frågan om dagens unga har sämre arbetsmoral än äldre 

generationer och argumentera för din åsikt. Jämför med synpunkter hämtade ur texthäftet. 

 

Rubrik: Latoxar och arbetsmyror 

Bedömningsskala: IG-MVG 
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Bilaga 2: Förteckning över elevtexterna 
Nedan presenteras elevtexterna med det nummer som de har i uppsatsen. Därefter följer den 

kod som de har i arkivet hos Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som 

andraspråk vid Uppsala universitet. 

  

Elevtexter med betyget IG 

Elevtext 1: 12GY0930M-VA3B1 

Elevtext 2: 12GY0916M-VA1B1 

Elevtext 3: 12GY0895M-VB1 

Elevtext 4: 12GY0453K-VA1B1 

Elevtext 5: 12GY1035M-VB1 

 

Elevtexter med betyget VG 

Elevtext 11: 12GY0482K-VA3B1 

Elevtext 12: 12GY0947M-VA1B1 

Elevtext 13: 12GY0771K-VA3B1 

Elevtext 14: 12GY-0837K-VA1B1 

Elevtext 15: 12GY0798M-VB1 

Elevtexter med betyget G 

Elevtext 6: 12GY0432K-VA3B1 

Elevtext 7: 12GY0256K-VA1B1 

Elevtext 8: 12GY0830M-VA3B1 

Elevtext 9: 12GY0175M-VA3B1 

Elevtext 10: 12GY0055M-VA3B1 

 

Elevtexter med betyget MVG 

Elevtext 16: 12GY0349M-VA3B1 

Elevtext 17: 12GY0985M-VA3B1 

Elevtext 18: 12GY0809M-VA1B1 

Elevtext 19: 12GY0629M-VA1B1 

Elevtext 20: 12GY0134M-VA3B1 

 


