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Sammandrag 

År 2012 utkom en studie Lika för alla? – Omrättning av nationella prov i grundskolan och 

gymnasieskolan under tre år (2012). I den har skolinspektionen samlat in och rättat om 

nationella prov. Syftet har varit att kontrollera att kvalitén upprätthålls, genom att analysera 

om ursprungsrättare gör korrekta bedömningar av uppsatserna. Resultaten visar att nästan 

varannan uppsats i svenska B på gymnasiet får ett avvikande betyg mellan lärarna och 

kontrollanterna. Läraren sätter allt som oftast ett högre betyg än kontrollanten (2012:17-18). 

Exakt vad skillnaderna är framkommer inte.  

I den här uppsatsen granskar jag nationella prov som är skrivna av gymnasieelever i 

årskurs 3 år 2010. Eleverna har haft i uppgift att skriva debattinlägg, nöd och lust som 

behandlar äktenskapsrelaterade frågor. Dessa uppsatser har jag analyserat utifrån två aspekter. 

En form av innehållsanalys där jag har granskat elevernas subjektsperspektiv, samt en 

argumentationsanalys utifrån Palmérs och Östlund– Stjärnegårdhs modell i Bedömning av 

elevtext- en modell för analys. 

 Syftet har varit att undersöka hur gymnasieelever argumenterar och vilka subjekt som är 

vanligast, samt om det fanns några betygs– och könsmässiga skillnader mellan dem. 

Mitt material är begränsat och på så sätt går det inte att dra några generella slutsatser. Men 

resultaten visar bland annat att eleverna oftast använder sig av aktörer i texterna och att pojkar 

tenderar att använda företeelser/ förnimmelser och organisationer som subjekt medan flickor 

använder individer som: barnen, föräldrarna eller Gyllenhammar. Resultaten kan vara 

kopplade till vad annan forskning visat vad beträffar genusskillnader, där män och kvinnor 

anses ha olika samtalsstil. Mäns stil anses vara opersonligare och mer distanserad medan 

kvinnors samtalsstil är mer samhörighetsskapande och privat. 

När det gäller argumentationsanalysen så har inte några tydliga genusskillnader 

framkommit. Men när det gäller betygen så har jag framförallt urskilt två tydliga 

kvalitetsdrag: graden av personlighet och förekomsten av en tydlig tes. 

De godkända eleverna är minst personliga, de diskuterar äktenskap och skilsmässa utan att 

använda personliga erfarenheter. De väl godkända eleverna är mest personliga och på gränsen 

till privata. De beskriver utelämnade skildringar och känslor kring framförallt skilsmässor. 

Medan de mycket väl godkända eleverna inte är lika personliga utan debatterar utifrån ett 

samhällsperspektiv. 



Lite drygt hälften av eleverna har otydliga teser i sina texter. Det innebär att de har en tes 

inledningsvis som de senare argumenterar mot. Eleverna debatterar på så sätt inte, de 

diskuterar. Faktum är att två av de godkända eleverna inte har någon tes alls. Samtliga av de 

väl godkända eleverna har teser, men dessa blir otydliga då de argumenterar mot dem i slutet 

av debattinlägget. De mycket väl godkända texterna har teser som följer som en röd tråd 

genom texterna.  
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1. Inledning 

Vad är ett gott språkbruk? Finns det någon mall, vilka ord ska jag välja och hur ska jag 

skriva? Finns det några riktlinjer för mig som man. Bör jag undvika vissa ord eller sätt att 

uttrycka mig för att bekräfta att jag är en man och är det viktigt, fyller det någon funktion? 

När man besvarar frågan om vad som är ett gott språkbruk så blir svaret subjektivt och 

ytterst luddigt. Oupphörligt skapar och reproducerar vi det svenska språket och bestämmer 

vad som är ett ”gott språkbruk”. På så sätt finns det inga tydliga riktlinjer och det gäller att 

ständigt förnya sig. Förvisso finns det hjälp att ta till från språkvårdare men de agerar endast 

”dörrvakt” med ytterst lite att säga till om. När ett begrepp eller ett sätt att skriva har blivit 

allmänt accepterat så är det ett fullvärdigt och gott språkbruk oavsett språkvårdarens protester 

(Einarsson 2009: 79-81).  

Vi svensklärare blir ju också språkvårdare med vaga riktlinjer. I svenska ska du bland annat 

skriva med en god språklig variation, välutvecklad textbindning och en väl anpassning till 

texttyp för att uppnå betyget A i slutet av årskurs 9 (Skolverket 2012-11-20).  Men vad en god 

språklig variation eller välutvecklad textbindning och hur värderar jag andras språkbruk? 

Dessutom finns det kulturella och sociala skillnader mellan män och kvinnor. Strukturer 

som ständigt förändras och innebär att jag som man ska agera på ett visst sätt för att betraktas 

som man. Motpolen blir kvinna. Om jag är manlig ska kvinnan vara kvinnlig (Hirdman 2004: 

117). Men vad är manligt och vad är kvinnligt, finns det någon koppling till hur vi förväntas 

tala och skriva och följs det? 

2. Bakgrund  

I tre års tid har skolinspektionen samlat in och rättat om nationella prov för elever i årskurs 9 

och på gymnasiet. En studie som publicerades i Lika för alla? – Omrättning av nationella 

prov i grundskolan och gymnasieskolan under tre år (2012). Syftet var att kontrollera att 

kvalitén upprätthölls genom att analysera om ursprungsrättarna gjorde korrekta bedömningar 

av uppsatserna. Avsikten med nationella prov är att skapa en nationell likvärdig och rättvis 

bedömning (Skolverket 2012-09-06). Trots detta visar skolinspektionens resultat att nästan 

varannan uppsats i svenska B på gymnasiet får ett avvikande betyg mellan ursprungsrättaren 
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och kontrollanten. Ursprungsrättaren sätter allt som oftast ett högre betyg än kontrollanten. 

Skolinspektionen tror att skillnaderna beror på vaga anvisningar. Ursprungsrättaren blir 

tvungen att tolka värdeord. Värdeord som: ”språket är huvudsakligen tydligt” eller ”språket är 

klart, varierat och i stort sätt korrekt” (Skolverket 2012-09-06:18). 

Vad skillnaderna är framkommer inte i studien. Hur eleverna skriver och vad som skiljer 

eleverna åt blir därför intressant att undersöka. 

 Det har även gjorts undersökningar som påvisar språkmässiga skillnader mellan män och 

kvinnor, dessa behandlar framförallt talspråk. Suzanne Romaine skriver i Language in society 

att kvinnor oftare använder sig av ett standardspråk än män. Anledningen är att det har varit 

viktigt för kvinnor att följa normen medan män har fått och får prestige genom att inte följa 

normen i samhället, menar Romaine (2000:78-82). 

Det här gäller talspråket. År 2010 gjorde jag en kvantitativ undersökning av ungdomars 

skriftspråk och jämförde dessa med en undersökning av Tor G Hultman och Margareta 

Westman från år 1970: Skrivsyntax. Skrivsyntax är en delstudie i boken Gymnasistsvenska 

(1977). Mina resultat visade bland annat att gymnasieelevers skriftspråk tenderar att vara mer 

talspråkigt år 2010 än det var år 1970. Dessutom verkade det som att pojkar och elever med 

högre betyg hade ett mer skriftspråkligt (nominalt) språkbruk än flickor och elever med lägre 

betyg. Deras skriftspråk var mer talspråkligt (verbalt). Jag fann även ansatser till att flickor 

skriver längre texter än pojkar.  

Eftersom mina resultat visar ansatser till att det finns skriftspråkliga skillnader mellan 

pojkar och flickor på gymnasiet så vill jag undersöka detta vidare. Mina kvantitativa resultat 

ger en begränsad bild av hur ungdomarna skriver. Hur elever argumenterar eller vem som 

säger och gör någonting i texterna framkommer inte i en sådan studie. Den här studien har för 

avsikt att undersöka detta. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Min studie är uppdelad i två delar. Den ena delen är en analys av innehållet och den andra 

delen är en analys av argumentationen i gymnasieungdomars texter. På så sätt kommer jag att 

använda mig av två olika teoretiska utgångspunkter. Först belyser jag utgångspunkten för 

innehållsanalysen i avsnitt 3.1, därefter argumentationsanalysen i avsnitt 3.2. I avsnitt 3.3 

belyses det genusperspektiv som undersökningarna också tar sin utgångspunkt i. 
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3.1 Innehållsanalys 

Utifrån Göran Bergström och Kristina Boréus bok: Textens mening och makt (2000) så 

innebär en innehållsanalys att jag räknar förekomster av fenomen: i det här fallet subjekt. Ett 

subjekt kan förklaras med den som gör någonting i texten, i meningen ”Jag sparkar boll” så är 

”jag” subjekt, alltså den som gör något i texten. 

Undersökningen är med andra ord kvantitativ där syftet är att urskilja mönster i vilka 

subjekt ungdomarna använder sig av och om detta skiljer sig köns¬ och betygsmässigt 

(2000:44- 46). 

I min undersökning har jag utgått från Hellspong och Ledins bok: Vägar genom texten 

(1997). Utifrån den har jag granskat texternas innehållsmönster, vilket även kallas den 

ideationella strukturen. Modellen innebär bland annat att jag undersöker med vilka ögon 

ungdomarna ser på det de skriver, vilket även kallas subjektsperspektiv (Hellspong & Ledin 

1997:115).  

Hellspong och Ledin delar in detta perspektiv i tre kategorier: författarperspektiv, 

läsarperspektiv eller aktörsperspektiv (1997:136). Jag har granskat samtliga subjekt och delat 

in dem efter den modellen. En mer ingående beskrivning av de olika subjektsperspektiven 

finns i avsnitt 6.3 Databearbetning och analysmetod. 

3.2 Argumentationsanalys 

Det är grundläggande att kunna argumentera för sin åsikt i ett demokratiskt samhälle och 

skolans uppgift att lära ungdomar att uttrycka sina åsikter och vara med att påverka samhället. 

Göran Bergström och Kristina Boréus (2000) menar att det finns tre grundbegrepp inom 

argumenterande: logos, etos och patos. Dessa används för att övertala mottagaren på olika 

sätt. Logos används till exempel när sändaren försöker övertala mottagaren intellektuellt och 

rationellt. Etos handlar däremot om att framställa sig som trovärdig och patos anspelar på 

mottagarens känslor (2000:89-90).  

Mitt syfte är att granska hur ungdomarna argumenterar. För att göra det har jag utgått från 

Palmér och Östlund– Stjärnegårdhs: Bedömning av elevtext, en modell för analys. Rent 

grundläggande innebär modellen att jag granskar om texterna har en tes. Denna tes stärks 

genom pro– och kontra– argument. Argumenten kan vara av två slag: värderingar eller 

sakförhållanden. För att argumentationen ska hålla hög kvalitet så är det viktigt att 

argumenten är hållbara och relevanta. Ett värde– argument blir hållbart om läsaren godtar 

skribentens värdering och ett sakförhållande måste vara sant för att bli hållbart. Dessutom 
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måste argumenten vara relevanta för den tes/ åsikt som är i fokus, så att det finns en röd tråd i 

texten. 

En annan kvalitativ aspekt är graden av personlighet. Undersökningar (se 4.2) visar att en 

egen röst och engagemang i texten är viktig för kvalitén. Denna aspekt anser Palmér och 

Östlund– Stjärnegårdh också vara viktig. Samtidigt är det vanskligt då skribenten riskerar att 

bli privat och texten allt för vardaglig (2005:111 - 114).  

3.3 Genusperspektiv 

Studiens syfte är bland annat att granska om det finns några skiftspråkliga skillnader mellan 

pojkar och flickor. Språkliga normer är kulturellt och socialt betingade. Om det finns 

skillnader mellan flickor och pojkar så förklaras de därför av genusskillnader. Av den orsaken 

antar studien även ett genusperspektiv.  

Genus är inget förutbestämt. Det skapas i sociala möten och inom kulturella ramar och 

bidrar till den uppfattning vi har om kvinnligt och manligt. Detta förändras under tidens gång 

och interageras med en rad olika faktorer. Faktorer som bland annat hur vi uppfostras, vart vi 

bor och vilka sociala normer som finns i vår närmiljö. Genus är alltså ett komplicerat begrepp, 

där många omständigheter påverkar vår syn på kvinnligt och manligt. 

För att förklara genus använder Yvonne Hirdman begreppet genussystem i boken 

Genushistoria – En historiografisk exposé (2004). Detta är ett system av föreställningar, 

förväntningar och fenomen som skapar regelbundenhet. En regelbundenhet som upprätthåller 

en ordning mellan man och kvinna. Systemet består av två bärande grunder, den ena grunden 

är att manligt och kvinnligt inte bör blandas och den andra innebär att mannen utgör norm 

(2004: 116-117). Om mannen till exempel är stark så ska kvinnan automatiskt vara svag eller 

om mannen anses hård så ska kvinnan vara mjuk. Dessa föreställningar upprätthålls genom ett 

outtalat kontrakt. Kontraktet innebär att den ena parten definierar den andra (2004:120).  

4. Litteraturöversikt 

Litteraturöversikten är uppdelad i tre avsnitt. Först behandlar jag studier som är kopplade till 

språkliga genusskillnader i 4.1. Därefter beskrivs allmänna studier kring ungdomars 

skriftspråk i 4.2. 
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4.1 Genus och språkstudier 

Så förväntas pojkar och flickor tala och skriva på olika sätt? Faktum är att innan barn börjar 

förskolan så är de medvetna om könsstereotyper. I en undersökning fick 164 barn bestämma 

kön på olika ord med och utan skolanknytning som ”traktor, svärord, tyst” eller meningar 

som: ”kan vänta på sin tur, sjunger”. I undersökningen framkommer det att flickor, men inte 

pojkar sammankopplar ”hon” med ”hjälper fröken, inomhus, liten och kan vänta på sin tur”. 

Till ”han” kopplar barnen ord som ”svärord, bråkar, tävlar, smutsig och är rolig” (Einarsson 

2009: 357). 

Dessutom visar en rad undersökningar att pojkar och flickor behandlas olika i skolan. 

Pojkar förväntas vara oroliga, stökiga och ta ordet utan att räcka upp handen. Flickor däremot 

förväntas vara tysta och vänta på sin tur (2009: 359-360).   

  Det har även påvisats ett det finns en dold läroplan i skolan. Vilket bland annat innebär att 

eleven ska underordna sig lärarens auktoritet, sitta tyst och jobba, undertrycka sina egna 

erfarenheter, vara uppmärksam och arbeta individuellt. Eftersom barn behandlas olika så 

socialiseras de in i mansroller och kvinnoroller. Utifrån studien ovan så tycks ”kvinnorollen” 

vara mer anpassad till den dolda läroplanen (2009:362-363).  

När det gäller vuxna människor har det även påvisats skillnader mellan ett manligt och 

kvinnligt språkbruk. Suzanne Romaine skriver i Language in society (2000) att 

undersökningar i olika länder, bland annat Sverige visar talspråkliga skillnader mellan män 

och kvinnor. Där framkommer det att kvinnor tenderar att oftare använda sig av ett 

standardspråkbruk än män. Detta gäller framförallt då vi jämför män och kvinnor i lägre 

arbetarklass. 

Kvinnors sätt att tala tenderar även att vara vänligare och mer uppmärksamt än mäns. 

Romaine menar att detta kan bero på att män hävdar sin maskulinitet genom att inte hålla sig 

till standardspråket. Att inte följa normen upprätthåller männens prestige. För kvinnor är det 

tvärtom menar Romaine, något som funnits länge. Likt att ha på sig rätt kläder och smink så 

var det viktigt för kvinnor att vara artiga och hålla sig till standardspråket (2000:78–82).      

Edlund, Erson & Milles har undersökt talspråkets koppling till servicesektorn i Språk och 

kön (2007). En kvinnlig och manlig samtalsstil har ansetts vara motsatspar. En mans 

samtalsstil anses vara distanserad, problemlösande, föreläsande, offentlig, rapporterande, 

statusmarkerande, motsättande och oberoende. Medan kvinnans samtalsstil är och har varit 

mer lyssnande, privat, samhörighetsskapande, relationsbyggande, stödjande, medkännande 

och förtroendeingivande (2007:63). Den sistnämnda stilen ska vara mer framgångsrik inom 
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servicesektorn. En sektor som genererar många jobb i dagens samhälle. Uppgiften för säljaren 

är att skapa en relation, förtroende och närhet till kunden. Ett tillvägagångssätt är att sänka sin 

status och höja kundens status (2007:70–73). För att män ska få jobb inom den växande 

service sektorn så kanske de behöver anpassa sig till ett mer ”kvinnligt” språkbruk? 

4.2 Ungdomars skriftspråk 

I studien Godkänd i svenska? (2002) har Eva Östlund-Stjärnegårdh undersökt vad lärare anser 

vara viktigt vid bedömning av elevtexter. Det framkommer att lärare inte anser att 

elevtexternas längd ska vara av betydelse när de bedöms. Paradoxalt nog visar 

undersökningen att textlängd är och har varit av betydelse vid bedömning (2002:77–78).  

Undersökningen visar även att det som skiljer en godkänd från en icke godkänd 

argumenterande text åt är förekomsten av en tes och röd tråd. När ungdomarna inte har en tes/ 

åsikt som de argumenterar för blir texten kåserande och inte argumenterande enligt lärarna. På 

så sätt misslyckas de med uppgiften. Både lärare och elever anser att en viktig aspekt för att få 

högre betyg är att eleven visar engagemang och glöd när de argumenterar. Lärarna anser även 

att helhetsbedömning är viktig för ett högre betyg. Om texten fungerar i sin helhet och i 

sammanhanget så leder detta oftast till högre betyg (2002:157 - 158). 

Catharina Nyström har undersökt nationella prov för att se om gymnasieelever är 

genremedvetna i studien gymnasisters skrivande (2000). Hennes resultat visar att de 

texttypologiska skillnaderna är små och eleverna är inte medvetna om genrer. De gör endast 

åtskillnad mellan två texttyper: narrativa (berättande) och diskursiva (resonerande) texter. 

Anledningen kan vara att provtexten är lösryckt från en kommunikativ kontext alltså 

fråntagen sitt genresammanhang (2000: 232 -234).   

5. Syfte och frågeställning 

Mitt syfte är att undersöka ungdomars skriftspråk och om det finns några betygsmässiga eller 

könsmässiga skillnader mellan dem?  

 Jag har valt att fokusera min undersökning kring ungdomars subjektsperspektiv och 

argumentation. Syftet är att se om det finns några betygsmässiga eller könsmässiga skillnader 

mellan ungdomarnas sätt att argumentera och bruk av subjekt? Frågeställningar som jag 

behandlar är: 
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 Vilka subjektsperspektiv är vanliga i gymnasieelevernas texter och skiljer sig dessa 

köns– och betygmässigt? 

 Hur argumenterar gymnasieelever i debattinlägg och hur skiljer sig argumentationen 

köns– och betygsmässigt? 

6. Metod  

Utifrån det här syftet så kommer min undersökning att bestå av två delar: en subjektsanalys 

och en argumentationsanalys. 

Subjektsanalysen är framförallt kvantitativ. Det innebär att jag har granskat elevernas 

subjekt och placerat in dem i olika kategorier utifrån en modell för att analysera brukstexters 

ideationella struktur. I den delar Hellspong och Ledin upp subjekten i tre stycken kategorier: 

författarperspektiv, läsarperspektiv och aktörsperspektiv (1997:136). Ordet man har varit svårt 

att definiera. Jag har därför placerat in ordet i en egen kategori: man– perspektiv (se 6.4.1). 

Den andra undersökningen är en kvalitativ textanalys. Jag har valt att använda mig av Anna 

Palmérs och Eva Östlund- Stjärnegårdhs metod i bedömning av elevtext – en modell för 

analys. Denna modell består av fyra delar: ”helhetsbedömning, Innehåll och textanvändning, 

disposition och sammanhang och kvalitet och betyg ”(2005: 17-18). På grund av tidsmässiga 

begränsningar kommer jag endast att granska ”innehåll och textanvändning”. De olika 

modellerna beskrivs mer ingående i avsnitt 6.3 ”Databearbetning och analysmetod”.  

6.1 Metod för datainsamling 

För att undersöka elevernas argumentation och subjektsperspektiv har jag valt att använda 

mig av nationella prov. Dessa är hämtade från: Avdelningen för forskning och utbildning 

modern svenska (FUMS) i Uppsala. Det har påvisats att elevers skrivverktyg påverkar deras 

texter (Nyström 2000:175). För att få ett likvärdigt urval är samtliga texter skrivna för hand.  

Jag har inte tagit någon hänsyn till vilket program eleverna går på. Anledningen är att 

bedömningen ska ske på ett nationellt rättvist och likvärdigt sätt (skolverket 2012-09-06). 

Därför bör inte val av gymnasieprogram ha någon betydelse för mina resultat. Utifrån mitt 

syfte så har urvalet skett utifrån betygsmässiga och könsmässiga aspekter. Varje uppsats är 

kodifierad och uppvisas på listor, i mitt fall utifrån betyg och kön. Jag har därför inte haft 

någon vetskap om uppsatserna (förutom kön och betyg) vid mitt val. Eftersom urvalet var 
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begränsat till endast två texter per betyg och kön, samt att uppsatserna var kodifierade så har 

jag endast markerat två slumpmässiga uppsatser per lista.  

6.2 Material 

Anledningen till att jag valt nationella prov som mitt material är för att eleverna får samma 

uppgift. Den är att skriva ett debattinlägg på diskussionsforumet www.newswill.se kring 

ämnet i nöd och lust.  

För att få validitet i köns– och betygsjämförelserna så måste texterna behandla samma 

ämne. Genom att samtliga elever skriver samma uppgift så blir en jämförelse möjlig och 

undersökningen tillförlitlig. 

På grund av tids– och materialmässiga begränsningar så kommer mitt urval att bestå av tolv 

slumpmässigt utvalda nationella prov skrivna av gymnasieelever i årskurs tre, höstterminen år 

2010.  Jag har valt elever som fått betyget godkänt, väl godkänt eller mycket väl godkänt. På 

så sätt blir det två uppsatser per betyg och kön. 

Det finns en tydlig risk med att studera elevers innehåll i texter när materialet är nationella 

prov. De har fått i uppgift att skriva utifrån ett förbestämt ämne: nöd och lust vilket behandlar 

äktenskapsrelaterade frågor. Till sin hjälp har de fått instruktioner och ett texthäfte som 

behandlar ämnet. 

Instruktionerna är att eleverna ska skriva ett debattinlägg. De ska presentera sin syn på 

äktenskap och skilsmässa samt diskutera positiva och negativa konsekvenser av skilsmässor. 

Dessutom har det fått i uppgift att kommentera Cecilia Gyllenhammars debattinlägg, 

svenskarna borde skilja sig mycket oftare i texthäftet (se bilaga 2). 

 Detta påverkar självklart innehållet i elevtexterna. Men på grund av att samtliga elever har 

samma uppgift så blir en jämförelse mellan dem möjlig.  

6.3 Etiska aspekter 

Ett etiskt förhållningssätt har varit viktigt när jag behandlat gymnasieelevernas uppsatser. I 

min studie har jag utgått från vetenskapsrådets riktlinjer för forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2012). Dessa innefattas bland annat av nyttjandekravet. Det innebär att jag 

endast har använt gymnasieelevernas uppsatser i forskningsändamål och inte i kommersiella 

eller icke vetenskapliga avsikter. 

Det andra kravet som har varit relevant för min studie är konfidentialitetskravet. Stundtals 

framkommer det privata, känsliga och utelämnande skildringar i uppsatserna. För att behålla 
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elevernas konfidentialitet så har uppsatserna avidentifierats. Jag har omformulerat deras 

utsagor och avidentifierat personer i uppsatserna så att inga personuppgifter ska publiceras I 

studien är därför inte uppsatserna publicerade i sin helhet, det framkommer endast kortare 

citat som övervägts och bedömts att de inte går att härleda till författaren. 

6.4 Databearbetning och analysmetod 

Eftersom jag har använt mig av två metoder så kommer detta avsnitt delas in i två delar. Först 

presenteras metoden för subjektsundersökningen i (6.4.1) och därefter presenteras metoden 

för argumentationsanalysen (6.4.2). 

6.4.1 Subjektsperspektiv  

Subjektet brukar översättas med den som gör något i en text, Karl är till exempel subjektet i 

meningen: ”Karl sparkar bollen” (Bolander 2008:162). Genom att undersöka detta granskar 

jag bland annat vem som är avsändare eller aktör i en text.  

Jag har använt mig av en modell för att analysera brukstexters ideationella struktur (se 3.1). 

Där delas subjekten in i tre kategorier: författarperspektiv, läsarperspektiv, aktörsperspektiv 

(Hellspong och Ledin 1997:115-118). 

 Ett problem uppstod vid definitionen av ordet ”man”. Enligt Nationalencyklopedins 

ordlista så beskrivs ordet både som en obestämd person och som en grupp personer (1996: 

349 "man"). Om ”man” är utifrån ett författar–, läsar– eller aktörsperspektiv blir därför 

otydligt. I min undersökning har jag räknat förekomsterna av subjektet i en egen kategori: 

man– perspektiv. 

Jag har granskat varje subjekt per syntaktisk mening1 och delat in dem i de ovannämnda 

kategorierna. På så sätt har jag fått ett antal subjekt per kategori, med andra ord ett kvantitativt 

resultat som jag sedan omräknat till procent. Samtliga kategorier beskrivs mer ingående 

nedan.  

6.4.1.1 Författarperspektiv och läsarperspektiv 

Utifrån ett författarperspektiv så är författaren synlig i texten. Om författaren till exempel 

skriver: ”Jag tycker inte om Gyllenhammars åsikter”, så är det författaren som är subjekt och 

                                                 
1 En syntaktisk mening består av en huvudsats med subjekt och finit verb. Ett exempel är: "Jag kastar boll 

och Sara spelar fiol". Det här är en grafisk mening men två syntaktiska meningar med två subjekt (”Jag” 

och ”Sara”) och två finita verb (”kastar” och ”spelar”) (Josefsson 2001:163-164). 
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uttrycker sin åsikt. Om däremot författaren använder sig av läsaren så blir det ett 

läsarperspektiv, som till exempel: ”du kanske tycker om Gyllenhammars åsikter”.  

6.4.1.2 Aktörsperspektiv 

En text behöver ett innehåll och det är inte alltid som texten har ett författar– eller 

läsarperspektiv. Subjektet blir då en aktör i texten. Denna aktör kan vara allt från samhället, 

solen, bordet, Gyllenhammar eller barnen. På så sätt innehåller den ett brett spektra av 

ämnen. För att strukturera upp detta, har jag valt att dela upp aktörsperspektivet i ytterligare 

fyra underkategorier: Företeelser/förnimmelser/organisationer, sakperspektiv, individuellt 

och ett kollektivt perspektiv. Denna uppdelning har jag utformat utifrån Hellspong och 

Ledins uppdelning i Vägar genom texten (1997: 136 -138). Utifrån den består den 

förstnämnda underkategorin av företeelser som till exempel: "Konsekvenserna av en 

skilsmässa kan vara förödande", "Samhällsutvecklingen är negativ" eller förnimmelser 

som: "Känslorna är många" eller organisationer som: "Statistiska centralbyråns resultat är 

intressanta." Sakperspektivet innehåller materiella saker som till exempel: bord, stolar och 

kamera, ett exempel är: "bordet var vackert".  

Underkategorin individuellt perspektiv består av ensamma individer i texten som till 

exempel: "Barnet mår dåligt av skilsmässor" eller "Gyllenhammar har fel i sin artikel". Den 

kollektiva underkategorin består av flera individer: "Barnen kan inte samsas" eller 

"Föräldrar mår inte bra av att bråka".  

6.4.1.3 Man– perspektiv 

I meningen: ”man borde inte sova”, så är ”man” subjekt. Det är svårt att tyda vem ”man” är 

eftersom det inte finns någon självklar avsändare eller aktör för subjektet. Jag har därför valt 

att räkna förekomsterna av ordet i en enskild kategori: ”man– perspektiv”. 

6.4.2 Argumentationsanalys 

Förutom den kvantitativa subjektsundersökningen så har jag gjort en kvalitativ textanalys. Jag 

har valt att använda mig av Anna Palmérs och Eva Östlund- Stjärnegårdhs metod i bedömning 

av elevtext – en modell för analys (2005). Denna metod fungerar oavsett texttyp och består av 

fyra delar, ”helhetsbedömning”, ”Innehåll och textanvändning”, ”disposition och 

sammanhang” och ”kvalitet och betyg”. Grundidén är att få en modell för att bedöma och 

tolka elevernas texter (2005:17 - 18).  
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Göran Bergström och Kristina Boréus menar i sin bok textens mening och makt (2000) att 

samtliga textanalyser medför att forskaren tolkar texten. Syftet är att urskilja textens mening 

och betydelse (2000: 24). På så sätt har min teoretiska utgångspunkt varit hermeneutisk. 

Vilket innebär att jag genom granskningen av elevernas argumentation, har undersökt deras 

handlingar (1992:175 - 176).  

Syftet var att granska om det fanns ett mönster för pojkars respektive flickors sätt att 

argumentera eller om detta mönster snarare berodde på elevernas betyg. Vilket innebär att jag 

har skapat texter utifrån elevernas texter. Jag tolkar dem för att urskilja texternas mening 

(1992:194). Eftersom mitt syfte var att undersöka hur ungdomarna argumenterar har jag 

endast undersökt texternas ”innehåll och textanvändning”.  

Denna modell innebär bland annat att jag granskar texternas tes. Ett debattinlägg måste ha 

en tes/ åsikt som skribenten försöker påvisa genom argument. För att texten ska bli bra så ska 

tesen följa som en röd tråd genom texten.  

Dessutom innebär modellen att jag granskar ungdomarnas argument. Jag har utgått från två 

typer av argument: pro- argument (för) och kontra- argument (mot). Kontra- argumenten 

används för att skribenten senare ska motbevisa dem. Syftet är skapa en nyanserad debatt och 

övertyga de som har en annan åsikt. Det är även viktigt att argumenten byggs ihop till en 

sammanhängande helhet. Varje argument bör underbyggas och stärkas av fakta, exempel eller 

resonemang. 

Argumentets kvalitet bestäms av dess relevans och hållbarhet. Det innebär att argumenten 

ska ha relevans till tesen, annars riskerar texten att bli osammanhängande. Hållbarheten beror 

på om argumentet är ett sak– eller värde– påstående. Ett sak– påstående måste vara sant för att 

bli hållbart och ett värde– påståendet är hållbart om mottagaren godtar värderingen.  

För övrigt menar Palmérs och Östlund– Stjärnegårdh att det är viktigt med ett eget 

engagemang och intresse för ämnet. Det här är riskabelt. För att texten ska bli kvalitativ så är 

det vikigt att med en ”personlig röst”, men den får inte övergå till att bli privat. Dessutom 

anses ett tydligt ”jag” vara en styrka i texten, men texten får inte bli för ”jag- centrerat”, då 

blir den onyanserad. Dessutom är en skriftspråklig prägel bättre än en talspråklig. En 

talspråklig prägel riskerar att göra texten pladdrig (2005:111- 114). 
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7. Resultat 1: Subjektsperspektiv 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa de övergripande resultaten av subjektsundersökningen. 

Därefter granskar jag varje perspektiv närmre i delavsnitt: författarperspektiv (7.2), 

läsarperspektiv (7.3) man– perspektiv (7.4) och aktörsperspektiv (7.5). Avslutningsvis så 

sammanfattas undersökningen kring subjektsperspektiven i avsnittet 7.6.    

I tabell 1 till höger ser vi 

den övergripande 

fördelningen av subjekt 

mellan flickor och pojkar. 

Överlag tenderar elever att 

oftast använda sig av 

aktörsperspektiv i sina texter. 

De procentuella skillnaderna 

är genomgående små och det 

går inte att dra några generella 

slutsatser utifrån dem. Men de 

tendenser som vi ser i 

resultatet är att flickor tycks använda författarperspektiv något mer än pojkar. Pojkar tenderar 

däremot att använda aktörsperspektiv något mer än flickor.  

7.2 Författarperspektiv 

Som jag nämnde tidigare så använder sig flickor något oftare av författarperspektiv än pojkar. 

Utifrån tabell 2 är 

det flickor med 

betyget väl godkänt 

som oftast använder 

sig av 

författarperspektiv. 

Pojkarnas 

användning av 

författarperspektiv 

ökar procentuellt 
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från lägre till högre betyg. På så sätt tycks en närvarande författare vara någonting positivt för 

pojkarnas texter.  

Mellan flickor med betyget väl godkänt och mycket väl godkänt så sjunker den 

procentuella andelen författarperspektiv något. Det kan finnas ett ”tak” för hur mycket en text 

får utgå från författaren, ett tak som de väl godkända flickorna möjligtvis har överskridit. 

Faktum är att MVG– pojkar och MVG– flickor har ungefär samma mängd författarperspektiv 

i sina texter: pojkarna har författarperspektiv i 27,3 % fall och flickorna i 26,5 %.  

7.3 Läsarperspektivet 

Rent generellt är det få elever som vänder sig till läsaren/ na i sina texter. De godkända 

pojkarna vänder sig aldrig till läsarna i sina texter och den grupp som vänder sig oftast till 

läsaren är pojkar med betyget väl godkänt.  

7.4 Man– perspektiv 

Ett sätt för skribenten att distansera sig från sin text är att använda sig av subjektet "man". De 

som oftast använder sig av man– perspektiv är pojkar med betyget godkänt och frekvensen av 

subjektet ”man” sjunker något i takt med att betygen blir högre.  

När det gäller flickor ser vi en omvänd tendens. Där stiger andelen "man" något i takt med 

högre betyg. Om ordet ”man” är en kvalitetsmarkör i texterna blir därför otydligt. Däremot 

tycks det finnas en smärre könsmässig skillnad. Flickor tenderar att använda sig av ordet 

”man” för att uppnå högre betyg medan pojkar inte gör det.  

7.5 Aktörsperspektiv 

Utifrån tabell 1 ser vi att eleverna oftast använder aktörsperspektiv i sina argumenterande 

texter och hur detta perspektiv är fördelat ser vi i tabell 3. Utifrån den är sak– perspektivet 

nästintill obefintligt i 

samtliga texter 

förutom hos pojkar. 

Det är pojkar med 

betyget ”mycket väl 

godkänt” som oftast 

använder sig av 

fysiska saker som 
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subjekt. Denna grupp avviker mest. Aktörerna i dessa texter består framförallt av företeelser/ 

organisationer och förnimmelser.  

Flickor med betyget ”mycket väl godkänt” tycks inte ha lika hög andel företeelser/ 

organisationer och förnimmelser som pojkar med samma betyg.  

Hos pojkar tenderar antalet kollektiva aktörssubjekt att sjunka i takt med att betygen blir 

högre. En utveckling som inte sker hos flickor, där är de kollektiva aktörssubjekten mest 

frekventa hos MVG– flickor. 

Om vi endast granskar aktörsfördelningen mellan kön oavsett betyg (tabell 4) ser vi en viss 

skillnad. Pojkar tycks oftast 

ha företeelser/ 

organisationer och 

förnimmelser som subjekt 

medan flickors mest 

frekventa aktörsperspektiv 

är kollektivt och 

individuellt i lika stor 

utsträckning.  

Det innebär att flickor 

oftare tycks skriva 

meningar där individer 

utför något, som till exempel: "Barnen mår dåligt av skilsmässor" eller ”föräldrarna borde 

tänka på barnen”. Pojkar tenderar att återge företeelser, förnimmelser och organisationer, som 

till exempel: "Konsekvenserna av en skilsmässa kan vara förödande" eller 

"Samhällsutvecklingen är negativ". 

7.6 Sammanfattning av subjektsperspektiv 

Jag ska återigen framhålla att min analys är materialmässigt begränsad och de uppvisade 

skillnaderna oftast ganska små, vilket innebär så att jag endast kan diskutera tendenser utifrån 

resultaten. 

Mitt syfte med delstudien är att undersöka vilka subjektsperspektiv som är vanliga i 

gymnasieelevernas texter och se om det finns några betygs– och könsmässiga skillnader 

mellan eleverna.  
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Det subjektsperspektiv som är vanligast hos samtliga elever är aktörsperspektivet och 

pojkar använder sig något oftare av detta än flickor. Det aktörsperspektiv som är vanligast hos 

pojkar är företeelse–, förnimmelse– och organisationsperspektiv. Det innebär att pojkar 

skriver meningar som ”konsekvenserna kan vara många” eller ”det kan uppstå många 

negativa känslor av skilsmässor”. Flickor tenderar att oftare använda sig av individer som 

subjekt, framförallt kollektiva aktörer som ”barn” och ”föräldrar”. 

Rent betygsmässigt så är det pojkar med ”mycket väl godkänt” som oftast använder sig av 

företeelser/ organisationer och förnimmelser. Medan flickor med samma betyg framförallt 

använder sig av ett kollektivt aktörsperspektiv. Detta perspektiv tenderar att sjunka i takt med 

att betygen blir högre hos pojkar vilket det inte gör hos flickor.  

När det gäller läsarperspektivet så tenderar få elever att vända sig till läsaren i sina texter och 

de som oftast gör det är väl godkända pojkar.  

Författarperspektivet ökar procentuellt från lägre till högre betyg hos pojkar. Samma 

tendens finns mellan godkända och väl godkända flickor, men mellan väl godkända och 

mycket väl godkända flickor ser vi att den procentuella andelen författarperspektiv sjunker 

något. En slutsats är att en argumenterande text bör ha en synlig författare, men att denna 

författare inte får ta för stor plats i texten. På så sätt finns det ett ”tak” som inte får 

överskridas, vilket de väl godkända flickorna tycks ha gjort.   

Andelen man– subjekt minskar procentuellt från lägre till högre betyg hos pojkar, men ökar 

procentuellt hos flickor. En slutsats kan vara att flickor med högre betyg väljer att distansera 

sig från texten genom ordet ”man”, medan pojkar med samma betyg inte gör det. Men om 

”man” är en kvalitetsmarkör eller inte i texterna är svårt att säga på grund av skillnaderna. 

8. Resultat 2: Argumentationsanalys 

För att skapa en översiktlig bild av resultaten har jag delat om dem i två delar: Resultat pojkar 

(8.1) och Resultat flickor (8.2). Avslutningsvis sammanfattar jag resultaten under rubriken 

Argumentationsanalysens slutsats (8.3).  

8.1 Resultat pojkar 

Varje kategori är uppdelad betygsmässigt, först behandlas godkända (8.1.1), sedan väl 

godkända (8.1.2) och sist mycket väl godkända pojkar (8.1.3). 
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8.1.1 Pojkar (betyget godkänt) 

Den första pojken som uppnått betyget godkänt har ingen tydlig åsikt/ tes i sin text, utan 

diskuterar endast fördelar och nackdelar med giftermål och skilsmässor. När det gäller graden 

av personlighet så har pojken åsikter, men dessa stöds inte av erfarenheter. På så sätt blir 

texten relativt opersonlig.  

Syftet med en argumenterande text är att eleven har en åsikt som denna försöker påvisa 

genom pro– argument och kontra– argument. Pojken beskriver positiva och negativa effekter 

av äktenskap och skilsmässa och har egna åsikter men tar aldrig ställning. Han menar bland 

annat att ett äktenskap kan vara positivt så länge paret är lyckligt, men om äktenskapet är 

bråkigt så bör personerna skilja sig. Det är därför viktigt att inte gifta sig utan att ”känna 

efter”. Just denna åsikt skulle kunna ses som en tes. Men eleven argumenterar inte kring 

varför vi inte ska gifta oss utan att känna efter. Han beskriver istället för– och nackdelar med 

skilsmässa och äktenskap. På så sätt blir det inget debattinlägg, endast en reflekterande och 

inte argumenterande text.  

Pojken menar även att skilsmässor kan få positiva och negativa följder. Negativa följder 

som bråk om ägodelar, vårdnad, bostad och att barnen mår dåligt. Men följderna kan även bli 

positiva.  Barnen kan må bättre om föräldrarna blir glada och skilsmässoprocessen kan vara 

lärorik. Vad barnen lär sig går han inte in på. Avslutningsvis sammanfattar eleven 

skilsmässors positiva och negativa effekter.  

 Palmer och Östlundh– Stjärnegård menar att ett tydligt jag i texten är en styrka (2005: 

114). Detta jag finns, men det är hans åsikter som syns. Åsikter som inte följer någon röd tråd, 

vilket leder till att texten inte har någon tes. Orsaken till att texten inte blir personlig är för att 

eleven inte använder egna erfarenheter för att stärka sina påståenden. 

8.1.1.1 Pojke 2 (betyget godkänt) 

Den andra pojken har inledningsvis tesen att skilsmässor skadar barn. Men senare i texten för 

han motargument mot tesen utan att motbevisa dem. Därför blir texten mer diskuterande och 

tesen otydlig. Likt den andra godkända pojken så har eleven åsikter som aldrig stärks av egna 

erfarenheter. Texten känns därför relativt opersonlig. 

Helhetsintrycket är att texten är rörig. Orsaken är att argumenten inte bildar någon 

sammanhängande helhet. Det blir därför svårt att urskilja pojkens tes. Inledningsvis följer ett 

antal argument för att giftermål ska tas på allvar för barnens skull. Pojkens resonemang 

handlar genomgående om hur barn påverkas av äktenskap och skilsmässa. Bland annat att 

barn tror att giftermål innebär evig lycka och en skilsmässa kan orsaka att barnet tappar denna 
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uppfattning. Dessutom så bör föräldrar prioritera sina barn. De borde leva ihop trots att de inte 

är lyckliga. Jag får därför bilden att eleven är negativt inställd till skilsmässor och förespråkar 

giftermål och tror mig utskilja en tes: Eleven argumenterar för äktenskap och att skilsmässor 

skadar barn. Men i slutet av texten för eleven kontra– argument mot detta utan att motbevisa 

argumenten. Han skriver att han håller med Gyllenhammar (som är för skilsmässor) på de 

flesta punkter. Bland annat att om alla fördomar försvann så skulle det bli bättre, mycket 

friare och barnen skulle inte fara illa. Genom att hålla med Gyllenhammar som är för 

skilsmässor blir tesen att skilsmässor är någonting negativt inte hållbar. På så sätt så följer inte 

texten någon röd tråd längre, och jag som läsare blir osäker på om jag uppfattat tesen rätt. Mot 

slutet av texten för han resonemang kring att allt beror på samhällets normer och oskrivna 

lagar. Om normerna hade varit annorlunda så hade det normala kanske varit att leva frånskild. 

Samtidigt menar han avslutningsvis att: ”en vuxens förhastade handlingar inte får förstöra för 

barnen”. Om eleven menar att de förhastade handlingarna är att skilja sig, så är han 

motsägelsefull. I stycket innan önskar han nämligen att alla fördomar och normer ska 

försvinna så att det blir okej att skilja sig. Eleven följer därför ingen tydlig tes längre. 

8.1.2 Pojkar (betyget väl godkänt) 

Den första pojken som uppnått betyget väl godkänt har en tydlig tes. Åsikten är att 

skilsmässor skadar barn. En åsikt som följer som en röd tråd genom texten. Dessutom är 

texten personlig. Pojkens argument stöds av sina föräldrars skilsmässa. Han är stundtals väl 

detaljerad i sina skildringar, vilket leder till att texten tenderar att bli alltför personlig, på 

gränsen till privat.  

Han anser att Gyllenhammar har fel. Hon utgår inte från barnens perspektiv när det gäller 

skilsmässor. Pojkens tes är att skilsmässor skadar barn . Vi bör därför värdesätta äktenskapet 

och inte skilja oss för ”lätt” i Sverige. Hans argument är att barn behöver en tydlig 

fadersgestalt och två närvarande föräldrar. I detta argument är eleven personlig, på gränsen till 

privat. Han tar upp sina egna erfarenheter av föräldrarnas skilsmässa som argument, vilket ger 

tyng i argumentet, han skriver: 

”Det är först nu på senare år som jag har upptäckt vilken skada den haft på mig och min x. 

Uppväxten utan en stabil fadersgestalt kan sätta så pass djupa sår att ingen smärtlindring i 

världen skulle kunna bedöva den känslan.” 

I stycket stärker han sitt argument genom att både utgå från egna erfarenheter och samtidigt 

övertyga läsaren genom ”patos”. Vilket innebär att han anspelar på läsarens känslor för att 

övertyga denna. Eleven beskriver därefter ett sak– påstående: att media ger oss ”order” om att 
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skilja oss. Han har ingen källa till påståendet. Om eleven hade skrivit: ”Jag anser att media 

…” blir detta ett värde– påstående, vilket inte behöver vara sant för att bli hållbart. Då hade 

påståendet stärkts istället för att ifrågasatts (2005:112).  

Pojken är kritisk till Gyllenhammars text. Hon har gift sig för fort, ett äktenskap ska 

noggrant övervägas. Detta argument stärker han genom: ”Kanske är det många människor 

som ser giftermålet som ett äventyr”. För att detta ska bli hållbart måste läsaren sympatisera 

med pojkens åsikt. Argumentet underbyggs inte av några fakta, erfarenhet eller resonemang 

(2005:112).  

Han ifrågasätter även Gyllenhammars åsikt att barn är skatter och att hon tackar för den tid 

som varit. Han ställer sig frågande till vad hon menar, om hon tackar för tiden med barnen 

eller att ”… vi ska para oss för att gå vidare till nästa”. Det sistnämnda blir värdeladdat, på 

gränsen kontroversiellt. På så sätt blir argumentet alltför ensidigt tolkat (2005:113).  

Ett annat kontra– argument är att skilsmässor är positiva då mannen är aggressiv. De 

äktenskapen kan leda till fysiska och psykiska skador. Kontra– argumentet betvivlas genom 

meningen: ”men visst är äktenskap vackert när det väl fungerar? Det tycker i alla fall jag.”  

Avslutningsvis återgår eleven till sin tes och uppmanar oss att inte ge upp kärleken till 

varandra och att vi ska tänka på barnen. 

8.1.2.1 Pojke 2 (betyget väl godkänt) 

Den andra pojken som fått betyget väl godkänt har en otydlig tes. Inledningsvis är hans tes att 

skilsmässor skadar barn, men han frångår detta och hävdar att skilsmässor i vissa fall kan ha 

positiva effekter mot slutet av texten. Vilken tes eleven haft blir därför otydligt. Pojken är 

däremot personlig och beskriver ibland ingående skildringar om hans erfarenheter av sina 

föräldrars skilsmässa. På så sätt riskerar texten ibland att bli privat.   

Som sagt utgår pojken från sin uppväxt. I texten gestaltar han sitt perspektiv som barn. Det 

är svårt att urskilja någon tes. Däremot har pojken inledningsvis många argument mot 

skilsmässor. Argument som grundar sig i pojkens egna upplevelser. Han beskriver bland 

annat skilsmässoprocessen som ”en mörk tid”, hur föräldrarna ständigt bråkade om småsaker. 

Småsaker som utvecklades till stora konflikter. Han beskriver även ambivalensen kring vem 

han skulle ”heja” på och vem som hade rätt.  

Han är osäker på vad som var värst, de konstanta bråken eller skilsmässan. På så sätt får vi 

bilden att eleven är negativt inställd till skilsmässor. Han håller med Gyllenhammar som 

påstår att barn inte mår bra av att leva i en bråkig miljö. Han problematiserar detta genom att 
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förklara att han inte mådde bra av föräldrarnas skilsmässa. Pojken hävdar att föräldrar inte kan 

agera ”lite som man vill”, vilket han anser att Gyllenhammar gör.  

Han kritiserar Gyllenhammars argument att hennes barn kommer våga älska på grund av att 

hon har skilt sig och ifrågasätter hur de kommer våga älska när de gått igenom svåra 

skilsmässor och sett bråk och elände.  

Utifrån det här resonemanget blir elevens åsikt/ tes att skilsmässor påverkar barn negativt. 

Men detta motsägs när eleven i nästkommande stycke hävdar att skilsmässor är oundvikliga 

om förhållanden inte fungerar. Hans åsikt är att äktenskap inte heller är positiva. De kostar 

pengar, man älskar inte varandra mer, bråken blir allvarligare och småsaker kan bli stora 

konflikter. Pojken skriver avslutningsvis att han inte är positiv till vare sig skilsmässor eller 

äktenskap. Han förordar istället förhållanden utan giftermål. Som ni märker är det svårt att få 

någon riktig bild av elevens tes. Det drar ner textens kvalitet. Texten är däremot personlig, 

vilket ökar kvaliteten. I sitt resonemang tar eleven upp sina egna erfarenheter från 

föräldrarnas skilsmässa vilket ökar hållbarheten i resonemangen (2005:112). Utifrån det här 

exemplet tycks det vara viktigare att vara personlig än att ha en tes. 

8.1.3 Pojkar (betyget mycket väl godkänt) 

Den första mycket väl godkända pojken har en tydlig tes: att skilsmässor påverkar barn 

negativt. Han är inte lika personlig som de väl godkända eleverna. Anledningen är att han 

utgår från iakttagelser från vänner med skilda föräldrar och inte egna erfarenheter. På så sätt 

blir texten inte lika personlig. 

Pojken har ett tydligt samhällsperspektiv och menar att om två personer inte kan leva ihop 

så är lösningen i det ”moderna Sverige” att flytta isär och ta ut skilsmässa. Det uppstår endast 

problem när barn är involverade. Pojken har därigenom ett samhällsperspektiv, vilket skiljer 

honom från de godkända och väl godkända eleverna. 

Han hävdar att en allmän uppfattning är att skilsmässor påverkar barn negativt. Han 

använder Gyllenhammars åsikter som motargument. Åsikter att skilsmässor inte ska ses som 

något skamfullt. Pojken medger att attityden i samhället borde förändras, men att 

Gyllenhammars anledningar inte håller. Hon har endast själviska motiv som attraktion och 

fysisk närhet. Det förnuftiga motivet borde vara att värna om att barnen mår bra och det gör 

de inte när föräldrarna mår dåligt. En åsikt som kritiserar Gyllenhammars text. 

Föräldrarnas ansvar gentemot sina barn uppstår vid giftermål och föräldraskap. Därför 

borde inte ett par gifta sig utan att reflektera kring dessa skyldigheter, menar pojken. Detta är 
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ett värde– argument att ansvar gentemot barn börjar vid giftermål. Men många skulle nog 

påstå att ansvaret börjar då barnet föds, på så sätt blir argumentet ohållbart (2005:112). 

 Problem kan uppstå under ett förhållande. I sådana situationer är skilsmässor positiva, 

vilket är ett kontra– argument mot elevens tes. Men till skillnad från de godkända och väl 

godkända eleverna så håller pojken fast vid sin tes att skilsmässor påverkar barn negativt. Han 

motbevisar kontra– argumentet. Han hävdar att skilsmässor inte automatiskt innebär att 

problemen försvinner, de trappas snarare upp. Som exempel använder han en kompis med 

skilda föräldrar, där konflikten trappats upp och förts via barnen. Det här påverkade kompisen 

och syskonen negativt. Därefter reserverar sig eleven och påstår att detta inte gäller alla, men 

återgår till tesen att skilsmässor inte leder till något positivt när barn är involverade. 

 Eleven använder sina egna erfarenheter. Men dessa erfarenheter är iakttagelser av sina 

kompisars erfarenheter. På så sätt blir texten personlig, men inte lika personlig som de väl 

godkända pojkarna som utgick från sina egna erfarenheter. 

Avslutningsvis menar eleven att en skilsmässa förvisso kan vara positiv i vissa fall men att 

den endast ska ses som en nödlösning och inte som en möjlighet för personer som inte tänkt 

igenom giftermålet. 

8.1.3.1 Pojke 2 (betyget mycket väl godkänt) 

Den andra pojken som fått betyget mycket väl godkänt argumenterar för äktenskap och att 

samhällets normer orsakar skilsmässor. Därigenom har eleven ett tydligt samhällsperspektiv. 

Tesen och samhällsperspektivet följer som en röd tråd genom texten. Skillnaden till de övriga 

eleverna är att denna pojke inte använder personliga erfarenheter i texten.  

Pojkens text utgår från ett samhällsperspektiv. Människor vill ständigt förnya sig med nya 

produkter och även förhållanden har fått ett ”utgångsdatum”. Han beskriver även 

globalisering, att vi träffar människor i större utsträckning vilket leder till ”pirr i magen”. 

Pojken hävdar att vi handlar innan vi tänker. Han för ett resonemang kring samhällsnormer. 

Slutsatsen blir att det är för enkelt att genomföra skilsmässor. Jag som läsare blir osäker på 

om det är denna tes eller den inledningsvis som eleven vill förmedla. Förordar han kraftfullare 

lagar och förordningar eller att vår positiva inställning gentemot skilsmässor bör ändras?  

Som ni märker har pojken ett genomgående samhällsperspektiv. Bland annat att vi ägnar 

för lite tid till dem vi älskar och för mycket tid till att sträva efter status i samhället. Han 

kritiserar Gyllenhammar som bland annat hävdar att män är arbete. Han argumenterar mot 

detta, hävdar att ”det blir vad man gör det till” och att ett förhållande kräver arbete. 

Gyllenhammar bör istället begrunda vad hon får tillbaka av sitt arbete, argumenterar pojken. 
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Därefter är han kritisk mot att hon inte vill offra sin lycka för sina barn. Hans kontra– 

argument är att barn inte är en börda, leksak eller prydnad, utan i behov av trygghet och 

kärlek.  

 Eleven återgår därefter till en mer allmän diskussion. Han anser att skilsmässor fyller en 

funktion då ett par utvecklats åt olika håll. Par förändras med tid och de kanske inte de samma 

som när de gifte sig. Det nyskilda paret ska däremot komma ihåg de positiva och inte de 

negativa minnena. 

Avslutningsvis kritiserar han det ovanstående. Det kanske bara är en tung period i 

förhållandet och då ska paret inte ge upp, vilket många i samhället gör. De handlar innan de 

tänker och skilsmässan är ett: ”Ett band som samhället slitit sönder”.   

Som ni märker återgår han till inledningen avslutningsvis vilket skapar en helhet och röd 

tråd i texten. Tillskillnad från de välgodkända pojkarna och den andra mycket väl godkända 

pojken så använder sig inte pojken av personliga erfarenheter. Men han har ett 

samhällsperspektiv. Vi kan på så sätt konstatera att ett samhällsperspektiv och en röd tråd i 

texten är viktig för att få höga betyg. Rent allmänt så behöver texten omarbetas något innan 

publicering. Det finns ofullständiga meningar och syftningsfel: vilket indikerar att eleven 

borde ha läst igenom texten innan han lämnade in den.  

8.2 Resultat flickor 

Det här avsnittet är också uppdelat betygsmässigt, först behandlas godkända (8.2.1), sedan väl 

godkända (8.2.2) och sist mycket väl godkända flickor (8.2.3).  

8.2.1 Flickor (betyget godkänt) 

Den första flickan som uppnått betyget godkänt har en tydlig tes: att det ska vara ”okej” att 

skilja sig och denna följer som en röd tråd genom texten. Hon har ansatser till ett 

samhällsperspektiv, men beskrivningarna är vaga och blir otydliga. Hon använder sig inte av 

personliga erfarenheter utan beskriver fiktiva situationer. Därför blir texten inte personlig.   

Flickan beskriver inledningsvis att människor har inskränkta uppfattningar om äktenskap. 

Ett påstående som får en vag förklaring att det beror på föreställningar i samhället. Eleven har 

på så sätt ansatser till ett samhällsperspektiv, men dessa beskrivs i vaga ord som: ”… 

äktenskapet har en form av stämpel över sig” eller ”Hur du är en bra fru eller hur du är en 

dålig fru”. Vad denna stämpel är, eller hur en bra fru anses vara beskrivs aldrig. På så sätt blir 

det inget hållbart resonemang.  
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Därefter beskriver flickan sin tes: ”att det är okej att skilja sig”, en tes som följer som en 

röd tråd genom texten. 

Hon förmedlar genomgående i texten uppmaningar till läsaren, bland annat att ”du” inte ska 

stanna kvar i ett äktenskap som gör dig olycklig eller att: ”allting du gör här i livet handlar om 

dig själv”. Hon vänder sig ofta till läsaren, anledningen tycks vara att skapa en samhörighet 

med denna. 

Därefter följer ett argument kring en flicka som är 14 år. Hon har inte förutsättningar att 

förstå sig på en skilsmässa och kan få vanföreställningar att skilsmässan beror på henne. Ett 

argument som fallerar på grund av relevans och därigenom hållbarhet. En 14 åring får 

nämligen inte gifta sig i Sverige.  

Flickan framför även kontra– argument mot skilsmässor: att utomstående personer kan bli 

besvikna på grund av att ”du tar ut en skilsmässa”. Detta argument påvisar eleven inte håller 

eftersom: ”allting du gör här i livet handlar om dig själv”. 

Hon citerar Gyllenhammar som menar att hon inte ser sin skilsmässa som ett misstag, utan 

”vi är föränderliga och vi rör oss, vi som vågar”. Flickan håller med Gyllenhammar och 

hävdar att detta är hennes tes. Som läsare får vi uppfattningen att flickan har begränsade 

åsikter och tyr sig till Gyllenhammar. Något som stärks avslutningsvis då flickan hävdar att 

hon förstått ”värdet av sig själv och att hon är viktig” genom Gyllenhammars text. 

 Hon vänder sig ofta till läsaren och beskriver fiktiva situationer. Syftet kan vara att skapa 

sympati och samhörighet. De fiktiva situationer blir hennes argument, som till exempel: 

”Kanske möter du prästen som veg dig och din f.d. Kanske träffar du på hans mor i matbutiken 

[…] Kanske är det en situation då en flicka på fjorton är inblandad.” 

Därefter beskriver hon sina åsikter kring de fiktiva situationerna. På grund av att situationerna 

är fiktiva så blir argumentationen aldrig personlig. 

8.2.1.1 Flicka 2 (betyget godkänt) 

Flickan har ingen tydlig tes. Inledningsvis beskriver hon en negativ bild av skilsmässor för att 

övergå till att beskriva en positiv bild avslutningsvis. Texten blir därför inte argumenterande, 

snarare diskuterande. Hennes personliga innehåll består endast av åsikter som inte stärks av 

egna erfarenheter. Texten blir därför relativt opersonlig. 

 Den negativa bilden av skilsmässor beskrivs genom att vi skiljer oss utan att tänka igenom 

situationen eller kämpa för förhållandet. Ett annat argument är hur barn påverkas av 

skilsmässor. Här är hon dock tvetydig. Hon beskriver att barn kan må bättre efter att 



23 

 

föräldrarna skilt sig men hon har bevittnat skilsmässor där barn mår dåligt både fysiskt och 

psykiskt. Då är det viktigt att föräldrarna gör sitt yttersta för att barnen ska må bra.   

På så sätt får vi som läsare både en positiv och negativ bild av skilsmässor. Vilket 

motbevisar tesen att skilsmässor är någonting negativt som flickan beskriver inledningsvis. 

Faktum är att hon i avslutningsvis poängterar skilsmässornas positiva effekter: att parterna får 

en ny chans att börja om, hitta kärleken, slipper vara olyckliga och mår bättre utan partnerna. 

På så sätt blir texten inte debatterande utan snarare reflekterande kring skilsmässor och 

äktenskap.  

8.2.2. Flickor (betyget väl godkänt) 

Även flickan med betyget väl godkänt argumenterar för skilsmässor.  Hon har en tydlig tes 

som är: ”Jag tycker att mår du dåligt i ditt äktenskap, skilj dig!”. Denna åsikt följer som en 

röd tråd genom texten och skapar en helhet. Precis som pojkarna med väl godkänt så använder 

flickan sina föräldrars skilsmässa som utgångspunkt. Syftet kan vara att anspela på läsarens 

patos samt att stärka hennes argument. De egna erfarenheterna ger texten en personlig prägel, 

på gränsen till privat.   

Inledningsvis har flickan ett samhällsperspektiv och menar att vi följer normer i samhället 

som innebär att det är fel att gifta sig och skaffa barn ung. hon vill just detta. Dessutom är det 

positivt att vi kan skilja oss utan att det blir skamligt i dagens samhälle. Barnens perspektiv är 

något som återkommer i debatten, bland annat som kontra– argument. Bland annat genom att 

skilsmässor är smärtsamma för barn och vuxna. Däremot kan skilsmässor även få positiva 

följder: möjligheten att träffa en ny man/ kvinna som ger trygghet i hemmet. På så sätt 

reducerar hon de negativa effekterna något. 

Hon har egna erfarenheter som stärker hennes tes. Bråken hemma var jobbiga för henne 

och syskonen och de blev glada för sin mammas skull som nu lever i ett nytt lyckligt 

förhållande tillsammans med en ny man och ett ”kärleksbarn”. Att koppla resonemangen till 

egna erfarenheter ger tyngd till hennes tes. Samtidigt som det visar engagemang och intresse 

för ämnet (2005:113 -114).  

Flickan har ytterliggare kontra– argument. Det finns situationer där ena parten mår dåligt 

av skilsmässan vilket påverkar barnen negativt eftersom de får leva med en olycklig förälder. 

Hon dementerar inte detta påstående, trots att det tillbakavisar hennes tes. Hon menar att det 

säkert finns situationer där skilsmässor är negativa. Men hennes positiva erfarenheter och 

Gyllenhammars text påvisar att vi ska ”leva i nuet och inte oroa oss för framtiden”. 
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Avslutningsvis återknyter flickan till inledningen och uppmanar oss att följa kärleken och 

inte normerna i samhället. 

8.2.2.1 Flicka 2 (betyget väl godkänt) 

Den andra flickan som fått betyget väl godkänt har en lång text vilket drar ner kvaliteten. 

Argumenten kommer inte i någon sammanhängande helhet vilket gör det svårt att urskilja 

flickans tes. Den blir svår att urskilja på grund av ”allt prat” (2005:114). Det går dock att 

urskilja att flickan förespråkar äktenskap. Hon förklarar att åsikterna beror på egna 

erfarenheter från uppväxten och hon visar engagemang för ämnet vilket höjer kvaliteten.  

Hon beskriver att hon är uppväxt i ett ”lyckligt äktenskap”. Föräldrarna har bråkat men hållit 

ihop. På så sätt har hon och hennes bror tillit till dem. Hon är övertygad om att en relation 

kräver arbete, ett arbete som folk inte lägger ner idag. De tar för lätt på giftermål, ett giftermål 

som inte alltid är ”en dans på rosor” eftersom det heter ”i nöd och lust”. På så sätt får vi bilden 

att flickan förespråkar äktenskap. Hon argumenterar kring folk i allmänhet och därför får 

texten ett samhällsperspektiv. Däremot hävdar hon att skilsmässor inte behöver vara negativa, 

men att många skiljer sig för enkelt. 

Gyllenhammar menar att barn mår dåligt i en miljö av spänningar och bråk. Flickan håller 

med och pålyser att barn drabbas hårdast av skilsmässor. Hon har vänner som genomgått 

processen och på så sätt bevittnat både negativa och positiva effekter. I bråkiga förhållanden 

ses skilsmässor som en befrielse, men om skilsmässan är oväntad så kan omställningen bli 

smärtsam. Hon menar att Gyllenhammars har fel då hon anser att omgivningen ser giftermål 

som ett misslyckande. Flickan menar att skilsmässor är vanliga i dag. Det går inte att klandra 

paret, det är deras beslut, inte omgivningens. Hon reducerar senare sitt argument, påpekar att 

hon aldrig varit med om någon skilsmässa och att hennes uppfattning kan vara fel. Flickan 

motsätter sig Gyllenhammars åsikt att vi endast kan uppnå våra drömmar själva. Flickans 

dröm är att gifta sig och det går att uppfylla drömmar tillsammans med sin partner. Hon 

hävdar att om en person endast kan uppnå drömmar själv, så borde denna inte gifta sig.  

Därefter återgår hon till ett samhällsperspektiv och menar att det är relativt enkelt att skilja 

sig i Sverige. Men i islamistiska äktenskap är det däremot annorlunda. Där är det skamfullt att 

skilja sig, vilket är fel. Människor ska vara fria och ha möjlighet att skilja sig, menar hon. 

Som ni märker är flickans text lång och innehållsrik. Det gör den rörig. Argumenten 

kommer inte i någon sammanhängande helhet. Därför blir det svårt att urskilja hennes tes. 

Efter resonemanget kring islamistiska giftermål återgår flickan till Gyllenhammars text och 

därefter diskuteras skilsmässor och giftermål mer allmänt. Hon skulle behöva läsa texten och 
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ta bort sådant som är irrelevant. Genom min granskning har jag märkt att just detta skiljer väl 

godkända och mycket väl godkända texter åt. De mycket väl godkänd texterna tar endast upp 

relevant innehåll, är kortare och mer precisa i förhållande till sina teser. 

8.2.3 Flickor (betyget mycket väl godkänt) 

Flickan argumenterar för att det inte ska vara någon skam eller skuld i att skilja sig, det är 

snarare bättre att skilja sig en gång för mycket än en gång för lite. Hennes tes följer som en 

röd tråd genom texten. Hon har egna erfarenheter av skilsmässor vilket ger tyngd i hennes 

argumentation. Men likt de övriga eleverna med samma erfarenheter riskerar texten att bli för 

privat, eftersom hon utelämnar sig själv.  

Hon hävdar att när vi åldras så utvecklas och förändras vi. På så sätt är det inte konstigt om vi 

utvecklas åt olika håll vilket leder till skilsmässor.  

Hon har själv erfarenheter kring skilsmässor vilket ger tyngd i hennes uppfattning. Hennes 

föräldrar skötte bland annat skilsmässan dåligt. Vilket innebar att hennes bror och hon själv 

blev ”klämda”. Det här är ett kontra– argument mot tesen att skilsmässor är positiva. Men 

Hon ställer sig frågande till vad som hänt om föräldrarna fortsatt att vara gifta och finner 

svaret att hon inte varit lyckligare av att hennes mamma hade mått dåligt och hennes pappa 

inte varit hemma. 

 På så sätt dementerar hon föreställningen att hon hade varit lyckligare med gifta föräldrar. 

Dessutom strider resonemanget mot föreställningen att skilsmässor alltid leder till negativa 

konsekvenser och att barn mår dåligt av skilsmässor.  

Eleven medger därefter att vissa barn mår dåligt av skilsmässor. Men så länge de får en 

trygg uppväxt med två närvarande föräldrar så är det inget problem enligt flickan. Hon menar 

att barn minns den jobbiga perioden innan skilsmässan och inte själva skilsmässan. 

Återigen ser vi ett exempel på hur hon först ger ett mot– argument för att inte skilja sig: att 

barn mår dåligt. Något som hon senare ifrågasätter genom sina egna erfarenheter. På så sätt 

blir argumentationen nyanserad (2005:113). 

Hon stärker argumentet genom att berätta att hennes föräldrar är lyckliga i två nya familjer. 

Om de aldrig skiljt sig så hade hon inte haft: ”det underbara livet som” hon ”nu lever”.  

Avslutningsvis uppmanar hon läsaren att göra det bästa av situationen oavsett om en 

skilsmässa krävs. Hon uppmanar läsaren att vårda relationen till sina barn så att de utvecklas 

på bästa tänkbara sätt och de kommer troligtvis att förstå skälen till skilsmässan när de blir 

äldre. 
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8.2.3.1 Flicka 2 (betyget mycket väl godkänt) 

Den andra flickan har också en tydlig tes. Hon är för dagens giftermål och skilsmässor och 

anser att det inte var bättre förr. För idag gifter vi oss av kärlek och inte ekonomisk trygghet. 

För att gestalta detta använder hon sig av en situation med sin farmor, som anser att det är 

sorgligt att alla skiljer sig i dag. Hennes motargument är att det är sorligare att gifta sig utan 

att älska personen. Sen är det omöjligt att lova personen att man kommer att älska den livet ut. 

Genom resonemanget med sin farmor för flickan kontra– argument som hon sedan motbevisar 

vilket stärker hennes tes och skapar en nyanserad argumentation (2005:112 - 113).   

Hon ställer därefter en fråga som hon diskuterar genomgående i texten: ”Vilka 

konsekvenser uppstår av skilsmässor?” Den första konsekvensen är att skilsmässor för med 

sig en ny chans att finna lycka och kärlek. Det är endast med barn som konsekvenserna blir 

negativa. Hon ger en bakgrund till sina argument, hennes bild är påverkad av att hon har 

vänner med skilda föräldrar. Dessa vänner har känt smärta under skilsmässoprocessen och 

vissa känner det än i dag. Eftersom föräldrarna är i en jobbig situation, så har de ingen ork för 

barnen. Hur barnen har klarat sig beror på hur föräldrarna hanterat situationen. De ska inte 

behöva välja en förälder och det är viktigt att föräldrarna behåller en vänlig relation 

sinsemellan. Tiden efter skilsmässan kan bli jobbig om föräldrarna bråkar om tid med barnet, 

följden blir då att barnet får känslan att bråket beror på honom/ henne. Hennes resonemang 

stärks av erfarenheterna och blir på så sätt hållbara. 

Hon anser att det är viktigt att föräldrarna inte skiljer sig för sent. Vissa anser säkert att det 

endast är en svacka i förhållandet. Men denna svacka kan leda till att bråken trappas upp, 

vilket har en negativare påverkan på barnen.  

Dessutom är det viktigt att föra en öppen dialog i familjen. Hennes erfarenhet är att barn 

vill känna delaktighet i hur föräldrarna mår.  

Avslutningsvis skriver hon att skilsmässor inte är något misslyckande. Hon återgår till 

inledningen och diskussionen med sin farmor, som ansåg att människor inte värdesätter 

äktenskapet i dagens samhälle. Flickan motsätter sig detta och hävdar att det är viktigare än 

någonsin med giftermål i dag. I dagens samhälle gifter sig personerna av kärlek, de stannar för 

att de vill stanna. Förr gifte sig personer för att de måste. Så det spelar ingen roll att 

personerna skiljer sig eftersom de gift sig i god tro att de ska älska varandra. 

De mycket väl godkänd flickorna har en tydlig tes, vilket skiljer dem från de övriga 

flickorna. Denna tes följer som en röd tråd genom texten. Om vi ser till de väl godkända 

flickorna så är dessa texter tydligare och mer avskalade. Vilket resulterar i att vi som läsare 

hänger med i flickornas resonemang och teserna drunknar inte textmängden. Dessutom är 
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dessa texter, likt de väl godkända flickornas texter personliga och ibland på gränsen till 

privata. 

8.3 Argumentationsanalysens slutsats  

Syftet var att granska hur gymnasieeleverna argumenterar och om det finns några köns– och 

betygsmässiga skillnader mellan eleverna. 

Elevernas uppgift var att skriva debattinlägg. Enligt instruktionerna skulle eleverna presentera 

sin bild av äktenskap och skilsmässor, kommentera Gyllenhammars text och diskutera 

positiva och negativa konsekvenser av skilsmässor (se bifogade filer). 

I min undersökning har jag funnit framförallt två betygsskiljande aspekter. Dessa gäller om 

eleverna har och följer sin tes samt graden av personlighet. 

8.3.1 Förekomsten av tes och dess uppföljning 

Rent allmänt är det få elever som följer sin tes. Endast sju elever av tolv har en tydlig tes i 

texten. Tre elever har en otydlig tes vilket allt som oftast innebär att eleverna följer en tes 

inledningsvis, men denna motbevisas senare av kontra– argument. Eftersom teserna blir 

otydliga så blir texterna mer diskuterande än argumenterande. 

De övriga två eleverna är en flicka och pojke med betyget godkänt. Pojken har ingen tes 

utan diskuterar endast för– och nackdelar av skilsmässor och äktenskap. När det gäller flickan 

så är det svårt att urskilja om hon har en tes eller inte. Hon beskriver inledningsvis en negativ 

bild av skilsmässor, vilket jag uppfattar som hennes tes. Men avslutningsvis poängterar hon 

skilsmässors positiva effekter. Om hon har haft någon tes eller endast diskuterat positiva och 

negativa effekter av skilsmässor blir därför svårt att urskilja.  

Det är endast en elev av de godkända som har en tydlig tes som följer som en röd tråd 

genom texten. Det är en flicka som argumenterar för att det ska vara okej att skilja sig. Den 

andra eleven är en pojke som följer en tes inledningsvis, men argumenterar mot den i slutet av 

texten. På så sätt blir även denna text mer diskuterande än argumenterande. 

En väl godkänd pojke och flicka har tydliga teser. De övriga två har otydliga teser. Den ena 

pojken argumenterar inledningsvis för att skilsmässor påverkar barn negativt och beskriver 

sina erfarenheter av skilsmässoprocessen som ”en mörk tid”. Men mot slutet av texten för han 

resonemang kring att skilsmässor kan vara positiva och giftermål inte heller är positiva. Han 

förordar istället förhållanden utan giftermål. Hans text byter på så sätt spår och vilken tes 

texten har blir otydligt. 
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Den fjärde flickans tes döljs av textmängden. Hon har irrelevant innehåll och argumentet 

som inte följer i någon sammanhängande helhet. 

 Det som skiljer de väl godkända från de godkända eleverna är att samtliga har teser. Men 

de är ibland svåra att identifiera. 

Bland de mycket väl godkända eleverna så har samtliga tydliga teser som följer som en röd 

tråd genom texten.  

Utifrån mitt resultat så krävs det en tydlig tes för att få betyget mycket väl godkänt. Men 

detta krävs inte i de lägre betygen. För att få betyget väl godkänt krävs en tes, men denna 

behöver inte vara tydlig. Gyllenhammar hävdar i sin undersökning att det som skiljer en 

godkänd från en icke godkänd elev är förekomsten av en tes (2002:157). I min undersökning 

är det tydligt att åtminstone en och kanske två elever med betyget godkänt inte har någon tes. 

8.3.2 Personlighet 

En annan tydlig koppling till betyget är graden av personlighet. Östlund– Stjärnegårdh och 

Palmér menar att ett kvalitetsdrag i texterna är ”den personliga rösten”. De godkända eleverna 

har förvisso åsikter kring ämnet i nöd och lust. Men åsikterna stärks inte av egna erfarenheter. 

På så sätt har de ingen personlig röst, snarare allmänna diskussioner kring giftermål och 

skilsmässor.  

 Det finns framförallt en skillnad mellan väl godkända och godkända elever. De godkända 

eleverna har som sagt relativt opersonliga texter. De väl godkända eleverna har personligt 

innehåll i texterna. Deras argument stärks av egna erfarenheter. Tre av de fyra eleverna har 

varit med om skilsmässor. Den fjärde eleven har inga egna erfarenheter, men hon reflekterar 

kring sina vänners upplevelser. De som har varit med om skilsmässor använder patos för att 

övertala läsaren. Det innebär att de är privata och beskriver utelämnade skildringar av 

skilsmässoprocesser och känslor: vilket kan vara ett sätt att försöka få läsarens sympati 

(2000:89-90).  

Detta tycks vara framgångsrikt för att få betyget väl godkänt. Men de mycket väl godkända 

eleverna är inte lika personliga i texterna. Där är det endast en elev med erfarenheter av 

skilsmässa som hon använder för att stärka sina argument. En pojke har inget personligt 

innehåll i texten, utan argumenterar utifrån ett samhällsperspektiv. De övriga två eleverna 

använder sina vänner som referenser. På så sätt är dessa inte lika personliga som de väl 

godkända eleverna. Faktum är att de väl godkända eleverna kan ha överskridit gränsen från att 

vara personlig till att bli privat: vilket sänker kvaliteten i texten (2005: 113-114).  
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Ett av syftena var att granska om det fanns några skillnader mellan pojkars och flickors sätt 

att argumentera. Utifrån mitt material har jag inte funnit några tydliga skillnader mellan 

pojkar och flickor. De flesta skillnaderna är baserade på betyg och inte kön. Jag har dock 

funnit tendenser till innehållsmässiga skillnader. Utifrån materialet tycks flickor se 

skilsmässor positivt medan pojkar anser att skilsmässor är negativa. Men utifrån mitt syfte så 

finns det inga nämnvärda skillnader mellan pojkars och flickors sätt att argumentera.   

9. Diskussion 

Avsnittet är uppdelat i två delar: Först diskuteras resultaten kring subjektsundersökningen i 

avsnitt 9.1 och därefter argumentationsanalysen i 9.2. 

9.1 Diskussion: Subjektsundersökning 

Återigen bör jag belysa att min undersökning är materialmässigt begränsad och de 

procentuella skillnaderna är förhållandevis små. Jag har endast diskuterat tendenser. 

Mitt syfte var att undersöka vilka subjektsperspektiv som var vanliga och om det fanns 

några betygs– och könsmässiga skillnader mellan eleverna. Det vanligaste perspektivet hos 

ungdomarna var aktörsperspektivet och pojkar använde sig något oftare av det. 

Om vi granskar aktörsperspektiv närmre så ser vi en tydlig skillnad mellan könen. Pojkar 

använder sig oftare av företeelser, förnimmelser och organisationer som subjekt. Det innebär 

att de inte har några faktiska personer bakom handlingarna i texterna, de beskriver 

händelserna i allmänna termer som ”skolan, samhället eller känslorna”. Flickorna använder 

sig däremot av faktiska personer, deras vanligaste aktörsperspektiv är individuellt och 

kollektivt vilket innebär ord som: ”barnen, farmodern och föräldrarna eller Gyllenhammar.”  

Dessa tendenser i resultaten kan bero på det som Yvonne Hirdman kallar genussystem. 

Detta system har två bärande grunder. Manligt och kvinnligt bör inte blandas och män utgör 

norm i samhället (2004:117). Eleverna i min undersökning kan ha föreställningar och 

förväntningar på hur pojkar och flickor ska skriva. En föreställning att pojkar ska skriva utan 

någon faktisk person bakom handlingarna, med andra ord i allmänna termer, vilket 

automatiskt innebär att flickor ska använda personer bakom handlingarna. 

Faktum är att Edlund, Erson och Milles menar (2007) att en kvinnlig och manlig samtalsstil 

ses som motsatspar. Mäns samtalsstil är bland annat distanserad, offentlig och oberoende. 

Eftersom pojkarna inte har några faktiska personer bakom handlingarna i sina texter, så blir 



30 

 

handlingarna oberoende, distanserade och mer offentliga. När det gäller flickornas samtalsstil 

så ska den vara privat, medkännande, relationsbyggande och samhörighetsskapande. På grund 

av att flickorna använder faktiska personer bakom handlingarna så blir de kanske mer privata 

och vi får en relation till aktörerna (2007:63).  

Utifrån genussystemet så skulle pojkarnas sätt att skriva vara norm. Normen blir då att en 

text inte ska ha några faktiska personer bakom handlingarna. Ett sätt att granska detta är att 

övergå till betygsmässiga aspekter. Där ser vi just sådana tendenser. De mycket väl godkända 

pojkarna använder sig oftast av företeelser, förnimmelser och organisationer som subjekt. 

En liknande tendens gäller man– perspektivet. ”Man” är ingen faktisk person utan folk i 

allmänhet (1999:41). Hos flickorna stiger andelen man i takt med betygen. ”Man” blir på så 

sätt ett kvalitativ i flickornas texter. Att inte ha någon faktisk person bakom en handling tycks 

på så sätt vara positivt för texten. 

Att ha en tydlig författare är enligt Östlund– Stjärnegårdh positivt. Men om detta ”jag” tar 

för stor plats riskerar texten att bli för alldaglig och talspråklig, Hennes reflektioner 

överrensstämmer med mina resultat. Författarperspektiven ökar nämligen procentuellt från 

lägre till högre betyg hos pojkar. En liknande tendens finns hos flickor men mellan väl 

godkända och mycket väl godkända flickor sjunker den procentuella andelen något. På så sätt 

tycks det finnas ett tak för hur mycket eleven få utgå från sig själv i texten. Detta tak kan de 

väl godkända flickorna ha överskridit vilket gjort texterna alldagliga och talspråkliga vilket 

sänkt kvaliteten (2005:114).  

9.2 Diskussion: Argumentationsanalys 

Min undersökning visar att det framförallt finns betygs– och inte könsmässiga skillnader 

mellan elevernas sätt att argumentera. De tydligaste betygsskiljande aspekterna är graden av 

personlighet och om eleverna har en tes och om de följer den. 

Den förstnämnda aspekten är det personliga innehållet. Enligt lärare och elever så är ett 

kvalitetsdrag att visa engagemang och glöd (2002:157-158) och enligt Palmér och Östlund– 

Stjärnegårdh så är det viktigt med en ”personlig röst” i texterna. Detta är samtidigt riskabelt 

då texterna riskerar att bli för privata. 

Det som skiljer eleverna betygsmässigt åt i mitt material beror bland annat på graden av 

personlighet. De godkända eleverna beskriver förvisso sin bild av äktenskap och skilsmässor 

men texterna blir inte personliga eftersom de inte använder egna erfarenheter i sina 

resonemang. Detta gör de väl godkända eleverna. Tre av fyra elever har erfarenheter av 
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skilsmässor. De anspelar på läsarens patos (känslor) då de lämnar privata och utelämnande 

skildringar av sina erfarenheter av skilsmässor.  Men i bedömningsmatrisen framkommer inte 

denna aspekt. För ett väl godkänt betyg ska eleven skriva intresseväckande, ha relevanta 

kommentarer och en engagerad diskussion (se bilaga 1).  Dessa anvisningar är oklara och 

svårdefinierade och innebär inte automatiskt att eleven behöver vara personlig. Men samtidigt 

skapar det personliga innehållet intresse för läsaren och engagerar. Resultatet kan bli att 

elever skriver allt för personliga och utelämnade uppgifter. Lärarna i Östlund– Stjärnegårdhs 

undersökning menar att helhetsbedömningen är viktig. Frågan är om helhetsbedömningen är 

subjektiv eller om den utgår från matrisens ”helhetsbedömning”? I den framkommer inte 

graden av personlighet. 

Hur som helst visar mitt resultat att ett privat innehåll är ett kvalitetsdrag för att uppnå ett väl 

godkänt betyg. Samtidigt kan det privata innehållet bli för privat, på så sätt sänker det 

kvaliteten. Faktum är att de mycket väl godkända eleverna inte har ett lika privat och 

utelämnande innehåll (2005:111–114). 

Ett debattinlägg kännetecknas just av en tes. Östlund– Stjärnegårdhs undersökning (2002) 

visar att det som skiljer en godkänd från en icke godkänd elev är förekomsten av en tes. Om 

en elev inte har en tes, så har han/ hon inte löst uppgiften (2002:157). 

I de tolv texter som jag undersökt har nästan varannan elev en otydlig tes. En bidragande 

orsak kan vara provinstruktionerna. Där framgår det att eleven ska skriva ett debattinlägg. 

Vad ett debattinlägg är beskrivs inte. Istället står det att eleven ska presentera sin syn, 

kommentera Gyllenhammars text och diskutera för– och nackdelar med skilsmässor (se bilaga 

3). De flesta eleverna följer dessa instruktioner. De beskriver inledningsvis sin bild av 

äktenskap och skilsmässa och diskuterar därefter för– och nackdelar med giftermål och 

skilsmässor i förhållande till Gyllenhammars text.  På så sätt har de flesta eleverna lyckats bra 

med uppgiften. Men instruktionerna är vilseledande eftersom de inte framhåller vikten av att 

ha en genomgående tes/ åsikt i debattartikeln. Därför blir de flesta texterna som jag undersökt 

diskuterande och inte argumenterande.  

Det här kan ha en förklaring. Nyström påvisar i sin studie Gymnasisters skrivande att 

elever inte är genremedvetna. Däremot gör de åtskillnad mellan två texttyper: narrativa 

(berättande) och diskursiva texter. De elever som jag undersökt kanske inte är medvetna om 

genren debattinlägg och skriver istället diskursiva texter. Att skriva diskursivt innebär att 

eleven resonerar men inte nödvändigtvis argumenterar. I skolan är det normalt att skriva 

berättande, utredande texter och faktaredovisningar, vilket inte inkluderar debattinlägg. Att 

skriva debattinlägg är enligt Nyström olämpligt eftersom situationen blir fiktiv och långt ifrån 
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elevernas verklighet. Så eftersom eleverna i min undersökning är vana vid att skriva 

diskuterande och inte argumenterande texter inom skolan, så får de problem och tesen blir 

otydlig (2000:232–234). 

I bakgrunden till uppsatsen beskrev jag skolinspektionens omrättning av nationella prov. 

Deras resultat visade att nästan varannan uppsats i svenska B på gymnasiet fick ett avvikande 

betyg mellan kontrollanten och ursprungsrättaren. Orsaken troddes vara att lärarna var 

tvungen att tolka otydliga värdeord (2012:17-18). Utifrån mina resultat så kan det finnas en 

annan orsak, att ha en tes i debattinlägg tycks inte vara viktigt. Faktum är att i 

bedömningsmatrisen för uppgiften framkommer inte betydelsen av en tes. Där framkommer 

det endast att texten ska vara stilistiskt säker och väl anpassad till situationen (se bilaga 1). 

Situationen som beskrivs borde vara elevens uppgift att: presentera sin syn, kommentera 

Gyllenhammars text och diskutera för– och nackdelar med skilsmässor (se bilaga 3). Om 

lärarna utgår från matrisen och instruktionen vid bedömningen så har de flesta eleverna 

lyckats med uppgiften. Men det innebär samtidigt att de skriver diskuterande texter och inte 

debattinlägg.
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Undersökningsmaterial: 

Pojke G 1: 10GY0004MVA2B1 

Pojke G 2: 10GY0138- MV A3B1 

Pojke VG 1: 10GY0892MVA3B1 

Pojke VG 2: 10GY0337MVB1 

Pojke MVG 1: 10GY0881MVA3B1 

Pojke MVG 2: 10GY0453MVA3B1 

Flicka G 1: 10GY0969KV B1 

Flicka G 2: 10GY0083KVAB1 

Flicka VG 1: 10GY1008KVA3B1 

Flicka VG 2: 10Gy0920KVA3B1 

Flicka MVG 1: 10GY0003KVA3B1 

Flicka MVG 2: 10GY0760KVA3B1 
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Bilaga 1 - Bedömningsmatris 
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Bilaga 2 – Gyllenhammars text 
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Bilaga 3 - Provinstruktioner 

 


