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Sammandrag 

I föreliggande uppsats studeras hur elever i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 på 

gymnasiet bedriver skriftlig argumentation i nationella proven utifrån aspekterna logik, empiri 

och språkliga medel. Uppsatsen syfte är dels att få ökad kunskap om likheter och skillnader 

mellan eleverna i svenska och svenska som andraspråks skriftliga argumentation, dels vad 

som skiljer elevtexterna med betyget E (godkänt) och F (underkänt) utifrån nämnda aspekter.  

 Uppsatsens teoretiska utgångspunkter innefattar både hur logik, empiri och språkliga 

medel kan användas och bedömas i argumentation, och vilka skillnader i förutsättningar som 

skrivande i ett första- eller andraspråk kan innebära. Materialet består av tolv argumenterande 

elevtexter från den skriftliga delen i nationella proven i svenska 1 vårterminen 2012 och 2013. 

Texterna delas in i fyra grupper på basis av ämne och betyg, med tre texter i varje grupp. Det 

ger grupper med elever som har skrivit i svenska som andraspråk med betyg E (SVA-E) och F 

(SVA-F), samt svenska med betyg E (S-E) och F (S-F). Metoden är en analysmodell som 

inbegriper analys av i vilken utsträckning texten är argumenterande, vilka teser som drivs, hur 

argumentationen är förankrad i logik och empiri, hur vissa språkliga medel används samt 

vilka brister argumentationen uppvisar. 

 I resultatredovisningen är det främst elevtexternas förankring i logik och empiri samt 

användandet av språkliga medel som presenteras gruppvis. Resultatet visar att elevgrupperna 

främst använder värdeargument som vilar på deduktiv logik. Användningen av empiri är mer 

omfattande i elevgrupp S-E än i övriga. Så även S-E:s användning av det språkliga medlet 

garderingar och bärarbestämda referenser, medan generaliserande ord/fraser däremot är 

vanligare i SVA-E och SVA-F, och bärarobestämda referenser i S-F. I den jämförande 

diskussionen ställs elevgruppernas resultat i relation till varandra, forskningen om 

förutsättningarna för skrivande på ett andraspråk och de bedömningskriterier i nationella 

proven som alla elever bedöms utifrån. En slutsats som presenteras är att andraspråks-

elevernas texter innehåller flest brister i logiken, och att elevgrupp S-E bedriver den mest 

fungerande argumentationen sett till användningen av logik, empiri och språkliga medel. 

Detta tycks bekräfta tidigare forskningsresultat om skillnader mellan att skriva på ett första- 

och andraspråk, samtidigt som det i viss mån står i konflikt med de aspekter av bedömnings-

kriterierna som är desamma för eleverna i både svenska och svenska som andraspråk.  
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1 Inledning 

Redan i de tidiga skolåren får eleverna öva sig i att uttrycka åsikter, både i tal och i skrift. Det 

är en egenskap som de får möjlighet att utveckla med åren och visa sina färdigheter i, bland 

annat i nationella prov i svenska. En återkommande del av de skriftliga uppgifterna är att 

kunna argumentera för sina åsikter. Studiet av elevtexter med fokus på innehåll och argument-

ation har gjorts av bl.a. Östlund-Stjärnegårdh (2002). Vad som däremot inte har undersökts är 

argumentationen i texterna från svenska som andraspråkselever som skriver samma nationella 

prov i svenska, men utifrån andra språkliga förutsättningar. 

  En anledning till att jag fått upp ögonen för argumenterande text ur ett andraspråks-

perspektiv är att jag i min yrkesroll som lärare i svenska som andraspråk upplever att språket 

emellanåt påverkar inte enbart hur eleverna säger något, utan även vad de säger. I undervis-

ningen med vuxna svenska som andraspråkselever med akademisk bakgrund har jag många 

gånger varit med om hur de i både muntliga och i skriftliga diskussioner förenklar språket, 

såväl som innehållet. De avstår från att fördjupa sina resonemang. Samma elever kan jag 

sedan prata med om samma ämne på engelska efter lektionen och då plötsligt ger de en annan, 

mer djuplodad syn på saken.  

 Svenska som andraspråkselever på gymnasiet förväntas vara på en språklig nivå som gör 

att innehållet i argumentationen i deras texter inte påverkas, samtidigt som hänsyn tas till att 

de inte har förutsättningarna att vara på samma språkliga nivå som eleverna med svenska som 

modersmål. Men är det verkligen så att de språkliga begränsningarna inte återspeglas i 

argumentationens innehåll såväl som språk?  

1.1 Bakgrund 

Det finns forskning som framhåller att vissa drag i andraspråkstexter återkommer i argument-

erande text. I en sammanställning av forskning kring andraspråksinlärares skrivkompetens 

och skrivutveckling under 1980–90-talet drar Cumming (2001:5) slutsatsen att skrivande på 

ett andraspråk försvårar framställningen av komplexa idéer, dvs. att få flera olika delar av 

textens, eller argumentationens led att hänga ihop på ett logiskt sätt. Att skrivande på ett 

andraspråk skulle missgynna innehållet också i argumenterande texter förstärks av Janssons 

(2000:25) sammanställning av forskning som visar hur andraspråkstexter kännetecknas av ”en 

högre grad av generaliseringar, mindre specifik utveckling av idéer och tankar”. Vidare visar 

hennes undersökning tendenser till att vuxna svenska som andraspråksskribenter i 

argumenterande text inte presenterar egna förslag på lösningar på problem i samma 

utsträckning som de med svenska som förstaspråk (Jansson 2000:148f).  

 Det finns alltså forskning som framhåller att det är svårare att skriva argumenterande 

texter på ett andraspråk, men hur förhåller sig de nationella proven i svenska till det? 

Bedömningsanvisningarna (2012, 2013) för betygsättningen av den skriftliga delen i 

nationella provet i svenska 1 (tidigare svenska A) på gymnasiet delar in bedömnings-

aspekterna i fyra delar, varav tre är anpassade till de lägre krav man ställer på eleverna som 

läser svenska som andraspråk. Aspekterna som bedöms är: 
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 Innehåll och kritisk läsning  

 Disposition och sammanhang 

 Språk 

 Kommunikativ kvalitet 

 

Den del som ställer samma krav på eleverna i svenska och svenska som andraspråk är innehåll 

och kritisk läsning (Bedömningsanvisningarna 2012:32). För en skrivuppgift i nationella 

proven 2012 om hur man ska stoppa nätmobbning står det i Bedömningsanvisningarna 

(2012:82) under innehåll och kritisk läsning att för ett godkänt betyg, dvs. E, krävs att eleven 

”presenterar sitt/sina förslag och framför något argument”; En elev som uppnår betyget C 

”använder fungerande argument för sitt/sina förslag”; Och kriterierna för betyget A uttrycker 

att ” Argumentationen är nyanserad eller innehåller nya relevanta perspektiv”. Samma krav 

för alla elever. 

 Aspekten kommunikativ kvalitet ska dock ingå i de andra delaspekterna (Bedömnings-

anvisningarna 2012:32), vilket möjligen kan tyckas motsäga att man ställer samma krav på 

innehåll och kritisk läsning. Men det framgår också att det endast är språkliga aspekter av 

kommunikativ kvalitet som skiljer mellan bedömningen av eleverna i de båda svenskämnena. 

Svenska som andraspråkselevernas språk behöver genomgående endast vara ”delvis 

anpassat”, medan eleverna i svenska behöver ha en form och ett språk som är ”till vis del 

anpassat” för E, ”är anpassat” för C och ”väl anpassat” för A (Bedömningsanvisningarna 

2012:80).  

 Men tar då Bedömningsanvisningarna i svenska 1 på gymnasiet (2012, 2013) hänsyn till 

förutsättningarna för eleverna som skriver i svenska som andraspråk? I ljuset av Cummings 

(2001) och Janssons (2000) resultat angående skriftlig argumentation på ett andraspråk tycks 

det inte självklart att de gör det. För kan det inte vara svårare att uppfylla kravet som betyget 

E ställer gällande att argumentera för sitt/sina förslag på hur man löser ett problem, när det 

finns undersökningar som visar att det är något som saknas i större utsträckning i 

andraspråksskribenters texter? Eller som för betyget C, att använda fungerande argument, när 

andraspråksskribenter tenderar att ha en högre grad av generaliseringar och svårare att 

uttrycka komplexa idéer. Samtidigt finns det ingen forskning som visar huruvida det här 

stämmer in på svenska som andraspråkselever i svenska på gymnasiet. Därför är ökad 

kunskap om skillnader i argumentationen för eleverna i de båda svenskämnena något som kan 

bidra till förståelse för hur man kan behöva arbeta olika med, och vad som kan förväntas av, 

eleverna. Det torde vara värdefullt för elever, lärare och provkonstruktörer. 

 Med den här uppsatsen vill jag undersöka om det finns skillnader i argumentationen mell-

an elever som läser svenska 1 och svenska som andraspråk 1 i den skriftliga delen i de 

nationella proven i svenska 1, som eleverna i båda ämnena skriver. För att göra det studerar 

jag hur eleverna använder logik och empiri samt ett antal språkliga medel för att bedriva och 

underbygga argumentationen. Avsikten är att analysera texterna utifrån aspekter som både tar 

hänsyn till forskningen om att skriva argumenterande på ett andraspråk (Jansson 2000, 

Cummings 2001), och Bedömningsanvisningarna (2012, 2013) för nationella proven som 

inbegriper de delarna av argumentationen.  
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 En avgränsning är att jag undersöker elever med godkänt (E) eller underkänt betyg (F). 

P.g.a. uppsatsens omfång är det inte möjligt att studera alla betygssteg. Men att analysera text-

er inom två olika betygssteg gör att det även går att se tendenser till olikheter inte bara mellan 

texterna i svenska och svenska som andraspråk, utan även mellan betygen E och F inom 

samma svenskämne. Således går det att se ifall olikheter i argumentationen främst är bundna 

till texternas betyg eller att de är skrivna i svenska eller svenska som andraspråk. 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att få kunskap om hur gymnasieelever i svenska som andraspråk 1 och 

svenska 1 bedriver skriftlig argumentation för att synliggöra och förklara tänkbara skillnader. 

Den del av elevtexternas argumentation som studeras är användningen av logik, empiri och 

språkliga medel. Ytterligare ett syfte är att se ifall det utifrån samma aspekter finns några 

skillnader i argumentationen mellan godkända (E) och underkända (F) texter.  

1.2.1 Frågeställningar 

 Hur bedrivs argumentationen i texterna utifrån logik, empiri och språkliga medel?  

 Finns det skillnader i argumentationen i texterna skrivna av eleverna i svenska och 

svenska som andraspråk med avseende på logik, empiri och språkliga medel? Hur ser i 

så fall dessa skillnader ut? 

 Finns det skillnader i argumentationen i de godkända och underkända texterna med 

avseende på logik, empiri och språkliga medel? Hur ser i så fall dessa skillnader ut? 

1.3 Disposition 

I uppsatsens första kapitel ges en kort inledning och bakgrund till varför det är relevant att få 

ökad kunskap om gymnasieelevers skriftliga argumentation i nationella prov i svenska och 

svenska som andraspråk. I kapitel två presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter både 

gällande studiet av argumentation och hur skriftliga argumentation kan skilja sig åt på ett 

första- och andraspråk. Därefter kommer en redogörelse för, och diskussion kring, urvalet av 

elevtexter och metoden för argumentationsanalyserna i kapitel tre. Resultatet av undersök-

ningen presenteras i kapitel fyra utifrån fyra olika elevgrupper, vilket följs av en jämförande 

diskussion av resultatet i kapitel fem. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

Studiens teoretiska utgångspunkter inbegriper två olika forskningsfält. Det ena är 

textforskning om logikens, empirins och ett antal språkliga medels roll i argumenterande text. 

Det andra är andraspråksforskning med inriktning på språkets roll i uttryckandet och struktur-

erandet av tankar och åsikter i skrift. 

2.1 Argumentation 

Argumentera gör vi för att övertyga rationellt om att våra påståenden, tankar eller idéer är de 

rätta. Ett argument är ett påstående som stöder ett annat påstående, medan påståenden som får 

stöd av ett annat påstående är en tes eller slutsats. Teser är vad texten går ut på, dvs. vilka 

ståndpunkter som skribenten vill övertyga läsaren om. De tre komponenterna utgör sina 

respektive delar beroende av varandra. Ett påstående står inte som en tes, ett argument och en 

slutsats i sig själva, utan intar de kategorierna enbart i relation till varandra (Cassirer 

2003:181). I exempel (1) och (2) ska vi se att argumenten stöder tesen som då också blir 

slutsatsen. Hade vi däremot bytt argumenten med varandra skulle vi också få byta 

slutsatserna, som då skulle motsäga teserna. 

(1)  Tes: Främlingsfientliga partier ska få prata om sin politik på gymnasieskolor.  

Argument: Elever får chans att gå i polemik mot och slå hål på främlingsfientliga idéer. 

Slutsats: Gymnasieskolor ska låta främlingsfientliga partier prata politik på skolan. 

(2)  Tes: Främlingsfientliga partier ska inte få prata om sin politik på gymnasieskolor.  

Argument: De skulle kunna övertyga eleverna om att de främlingsfientliga åsikterna är 

de rätta, trots att de strider mot skolans värdegrund. 

Slutsats: Gymnasieskolor ska inte låta främlingsfientliga partier prata politik på skolan. 

I exempel (1) och (2) drivs två olika teser som båda kan tyckas sannolika, trots att de är 

diametralt olika. Graden av sannolikhet avgör i vilken utsträckning argumentet kan anses 

hållbart (Cassirer 2003:184). Hållbarheten i exempel (1) och (2) skulle kunna stärkas av 

ytterligare argument eller kanske hänvisning till någon empiri. Geist (1996:120f) framhåller 

att empiri kan underbygga argumentationen genom att konkretisera och förankra ett argument 

i en verklighet som läsaren kan känna igen sig i. I exempel (1) och (2) skulle det t.ex. kunna 

göras med exempelberättelser om hur man har gjort på andra skolor, eller någon form av 

forskning som säger hur man borde agera.   

 Vidare måste argumenten ha relevans för tesen. Det innefattar dels att argumentet över-

huvudtaget har med tesen att göra, dels graden av hur relevant eller viktig argumentet är i för-

hållande till tesen. I likhet med hållbarhet är också relevans i ett argument en tolkningsfråga 

(Cassirer 2003:184). I Exempel (1) och (2) får argumenten säga ha relevans för tesen. Men 

om man skulle byta argument och säga att främlingsfientliga partier borde få prata politik på 

skolan eftersom alla åsikter har rätt att höras i det demokratiska samhället. Då måste man ta 

ställning till om det är mer relevant än hur eleverna kan tänkas påverkas av åsikterna.  
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Ett argument som helt saknar relevans är omöjligt att övertyga med, även om det är hållbart. 

Detta eftersom ett argument helt utan relevans antingen inte har någon koppling mellan tes 

och argument, eller att det anses helt irrelevant av de som man försöker övertyga. Däremot 

kan argument som inte är hållbara ändå ha relevans (Cassirer 2003:185). Det kan t.ex. vara så 

att en skola väljer att inte bjuda in några politiska partier alls eftersom vissa högljudda 

föräldrar till gymnasieeleverna säger att det är bäst så, utan att överväga andra alternativ. 

Således väljer skolan att anse att det är viktigare, mer relevant, att hålla föräldrarna nöjda än 

att se vilken lösning som med mest sannolikhet skulle vara bäst för elevernas förhållningssätt 

till främlingsfientliga idéer. 

 Anledningen till att exempel (1) och (2) når helt olika slutsatser med likartad relevans och 

hållbarhet beror på premisserna från vilka argumenten utgår. Premisser är ofta outtalade och 

Cassirer (2003:186) delar in dem i sakpremisser och värdepremisser. Sakpremisser är sådana 

som kan anses självklara och baseras på t.ex. lagar, regler eller allmänt erkända principer 

(Geist 1996:114, Cassirer 2003:184ff). I exempel (1) och (2) är en sakpremiss att skol-

personalen inte vill att eleverna ska ha främlingsfientliga åsikter, vilket skulle strida mot 

läroplanens värdegrund såväl som den fundamentala idén eller principen att vårt demokratiska 

samhälle vilar på öppenhet och tolerans. Samtidigt är det inte oproblematiskt att avgöra vad 

som är en erkänt allmän princip, det finns sådant som är allmänt erkänt enligt vissa, men inte 

av andra.   

 Värdepremisser däremot bygger på att de vi vill övertyga delar våra värderingar. Här kan 

vi se skillnaden i premisser mellan exempel (1) och (2). Det ena förslaget bygger på värde-

premissen att eleverna är kapabla att argumentera emot främlingsfientliga idéer. Argumentet 

som uttrycker att gymnasieskolor inte ska bjuda in främlingsfientliga partier till skolan utgår 

däremot ifrån att eleverna inte skulle klara av det och istället ta till sig av åsikterna. Värde-

premissers hållbarhet bedöms utifrån i vilken utsträckning vi accepterar värderingen (Cassirer 

2003:184f). Då kan det möjligen tyckas som att alla värdeargument och premisser kan förkas-

tas eller accepteras efter behag. Men det går att göra en bedömning av hållbarheten även i 

värdeargument. 

 Att värdeargument kan diskuteras i termer av sannolikhet eller hållbarhet kan exemp-

lifieras med ett värdpar som har en diskussion om huruvida de ska servera sina gäster kattmat 

eller inte. Båda kan använda värdeargumenten där den ena säger att det är ju så gott, och den 

andra att det blir väldigt äckligt med kattmat för gästerna. Som utomstående (eller potentiell 

gäst) skulle de flesta av oss acceptera argumentet att det är äckligt att servera kattmat hellre än 

att det är gott. Att man inte ska servera kattmat till sina gäster är således mer hållbart.  

 Utöver att ett argument är ett sak- eller värdeargument, hållbart eller relevant, kan även 

logiken på vilken det bygger kategoriseras. I följande avsnitt görs det utifrån termer av deduk-

tion och induktion, samt på vilka olika sätt empiri kan användas.  

2.1.1 Logik och empiri – deduktiv argumentation 

Deduktiva argument strävar efter att blottlägga allmängilltiga slutsatser. Gilltiga deduktiva 

argument innebär att när premisserna är sanna kan inte en slutsats, som är en logisk slutled-
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ning av premisserna, vara falsk (Molander 2011:130). Om ett argument är deduktivt giltigt har 

enbart med slutledningsformen att göra: Alla A är B, n är A, alltså är n också B.  

(3)  Falskt – inte hållbart 

Premiss: Alla svenska medborgare är blonda 

Premiss: Nils är svensk medborgare 

Slutsats: Nils är blond 

Exempel (3) är alltså deduktivt giltigt, men knappast sant. Molander (2011:130f) menar att för 

att argument ska vara hållbart måste premisserna vara sanna eller åtminstone sannolika, ut-

över att logiken är riktig. Exempel (4) är därför ett mer hållbart argument än exempel (3), 

medan exempel (5) är mest hållbart eftersom graden av sannolikhet är högst.  

(4)  Sannolikt – hållbart    

Premiss: Elever övertygas av främlingsfientliga partiers politik i skolan om 

representanter för sådana partier talar om sin politik på skolan.  

Premiss: På gymnasieskola X talar en representant från ett främlingsfientligt parti om 

partiets politik. 

Slutsats: Elever på Gymnasieskola X övertygas av ett främlingsfientligt partis politik. 

(5)  Sant – hållbart  

 Premiss: Alla lövträd i Sverige tappar årligen sina löv. 

 Premiss: Björk är ett lövträd som finns i Sverige. 

 Slutsats: Björkar i Sverige tappar sina löv årligen. 

2.1.2 Logik och empiri – induktiv argumentation 

Induktiv är argumentationen när slutledningar baseras på enskilda fakta. Ur sådan argument-

ation följer generella samband, men inte logiska (Molander 2011:132). Samtidigt kan empirin 

som argumentationen grundar sig på vara olika stark. Exempel (6) är inte särskilt hållbart, 

medan exempel (7) är mer övertygande. Var man drar gränsen för att kalla det hållbart är inte 

skarp, utan är beroende av t.ex. vilka som argumenterar och i vilket sammanhang. 

(6)  Premiss: Mikael är svensk och blond. 

 Premiss: Tina är svensk och blond. 

 Slutsats: Alla svenskar är blonda. 

(7)  Premiss: Enligt SCB vill 95 % av svenskarna att Sverige ska vara en demokrati.  

 Premiss: Osvaldo är svensk medborgare. 

 Slutsats: Osvaldo vill att Sverige ska vara en demokrati.  

2.2 Språkliga medel i argumenterande texter 

Med språkliga medel kan vi göra argumentationen mer, eller mindre, övertygande. Argument-

ationsanalyser kan därför även innefatta att man utöver att undersöka argumentationens logik 
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även studerar texters stilistik, eller språkliga medel (Cassirer 2003:181). Östlund-Stjärnegårdh 

(2002:164) framhåller att språklig och stilistisk medvetenhet är något som kännetecknar elev-

texter på högre betygsnivåer, utifrån de elevtexter i svenska som hon studerat. Men med vilka 

språkliga medel kan man då föra övertygande argumentation?   

 Ett sätt är att använda värdeladdade ord. Om man ogillar en viss religiös grupp kan man 

formulera deras värvningsarbete med värdeladdade ord (t.ex. Sekten fångar nya offer)
1
 istället 

för mer neutrala (t.ex. Den nya religiösa rörelsen värvar nya medlemmar) (Cassirer 

2003:195f). Värdeladdade ord i argumentation kan vara ett sätta att underbygga sin egen 

argumentation eller underminera någon annans. Geist (1996:121f) menar att det är ett sätt att 

visa styrka genom språket (t.ex. om man väjer att kalla opponerande åsikter för arroganta, 

idiotiska eller galenskap).  

  Vidare framhåller Geist (1996:121f) förstärkningar som ett sätt att underbygga 

argumentationen (t.ex. väldigt tveksamt, mycket osannolikt eller extremt onödigt). I det sista 

exemplet är förstärkningen kombinerat med vad man kan kalla ett värdeladdat ord (onödigt). 

Och förstärkningen i sig (extremt) angränsar kanske till att vara värdeladdat, vilket visar de 

något flytande gränserna mellan kategorierna.  

 Argumentationen kan också stärkas med generaliserande ord och uttryck (t.ex. alltid, 

totalt eller varje gång). Till skillnad från värdeladdade ord och förstärkningar kan 

generaliseringar även påverka logiken, eftersom de uttrycker allmänna förhållanden som 

skulle kunna hamna i konflikt med ett induktivt resonemang. I uppsatsen gör jag dock en 

åtskillnad mellan generaliserande ord/fraser och generaliserande resonemang (jämför t.ex. 

Alla relationer skadas alltid av lögner och relationer skadas av lögner). Anledningen är att 

trots att ett arguments logik inte behöver bli mer generaliserande av generaliserande 

ord/fraser, är det ett sätt att med språket ge styrka åt, eller underbygga argumentet. 

Nyström (2003:44) tar även upp språkliga garderingar och nedtoningar som används när 

något kan, men inte nödvändigtvis, förhåller sig på ett visst sätt (t.ex. kanske, nog eller 

troligtvis). Det går också att använda nedtoningar för att försvaga (mot)argument med bl.a. 

adverbial som uttrycker grad (t.ex. lite problematiskt eller aningen bättre). Nedtoningar och 

garderingar används för att underbygga och stärka argumentationen, eller visa att man inte är 

helt säker på sin egen ståndpunkt. Inte heller här är det alltid givet vad som bör tolkas som en 

gardering eller nedtoning. Ett återkommande exempel i min textanalys är att jag i flera 

sammanhang väljer att bedöma jag tror som en gardering, men inte jag tycker, eftersom tro 

innebär att man håller något för sannolikt, medan tycker är att ha en åsikt. Men det finns också 

kontexter där tror används för att uttrycka en åsikt (t.ex. jag tror inte på tomten). 

Språkliga medel för att uttrycka styrka markeras också genom att hänvisa till bärar-

bestämda referenser (t.ex. forskningen visar/jag tycker att vi måste minska koldioxid-

utsläppen). Vart man hänvisar kan givetvis inverka på huruvida referensen verkligen över-

tygar läsaren.  Men referenserna kan också vara bärarobestämda, vilket kan ge dem intrycket 

av att vara sakliga eller allmänt accepterade (t.ex. koldioxidutsläppen måste minska) (Cassirer 

2003:198).  

                                                           
1
 När det i längre exempel förekommer enstaka ord eller fraser som exemplifierar någon av de språkliga medel 

som jag behandlar stryks dessa under i likhet med exemplet sekten fångar nya offer. Förhoppningen är att det 

underlättar läsningen. Om exemplet endast utgjordes av de värdeladdade orden skulle de inte strykas under. 
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2.3 Att skriva argumenterande text på ett andraspråk  

Elever med svenska som modersmål som argumenterar i skolan kommer att göra det med mer 

likartade språkliga förutsättningar än svenska som andraspråkselever. Men vad kännetecknar 

argumenterande text skriven på ett andraspråk? I en sammanställning av forskning kring 

andraspråksinlärares skrivkompetens och skrivutveckling under 1980–90-talet drar Cumming 

(2001) följande slutsats.  

In the second-language, learners seem to devote much attention while they write to decisions 

about the form of the second language or to finding resources such as appropriate words, which 

may constrain their attention to formulating complex ideas, their capacity to function in 

situations of high knowledge demands, and the extent of their planning of their writing 

(Cumming 2001:5). 

Övertygande argumentation kräver att idéer, mer eller mindre komplexa, formuleras, vilket 

utifrån Cumming (2001) är svårare att göra på ett andraspråk. Som avsnitt 2.1 visar är 

argumentation uppbyggt av olika delar/påståenden som måste förhålla sig logiskt till varandra 

på ett sätt som både är hållbart och relevant. Att en idé är komplex betyder just att den 

inbegriper att flera olika delar ska fogas samman.  

 Att skrivande på andraspråket skulle missgynna innehållet i också argumenterande texter 

förstärks av Janssons (2000:25) sammanställning av forskning som visar hur andraspråks-

texter är mer generaliserande, samtidigt som utvecklingen av idéer och tankar är något som 

förekommer mer sällan. I Janssons (2000:148f, 177f) egen undersökning studerar hon vuxna 

invandrarskribenters skrivstrategier och argumentationsmönster. Materialet består av 

argumenterande texter från fyra iranier som kom till Sverige i vuxen ålder och varit här i 7–10 

år. Hennes resultat visar ett antal skillnader mellan de iranska informanterna i jämförelse med 

den svenska kontrollgruppen:  

 Exempelberättelser är mindre vanliga hos andraspråksskribenterna. 

 Informanterna motiverar ofta enskilda hävdanden på styckenivå, men inte den över-

gripande tesen. 

 Informanterna presenterar inte krav på förändring eller förslag på lösningar på 

problem i samma utsträckning som den svenska kontrollgruppen.  

Enligt Jansson (2000:197ff) kan resultatet av argumentationsanalysen förklaras både med att 

skrivandet skett på ett andraspråk och även inverkan av hemkulturens specifika textkultur.  

 I vissa av elevtexterna som förekommer i materialet i den här uppsatsen förväntas eleven 

ge förslag på lösningar på hur man stoppar nätmobbning i skolan. Förslagen är en typ av teser 

som enligt Bedömningsanvisningarna (2012:80f) ska underbyggas med ”utförlig argument-

ation” och för ”E-nivå krävs att argumenten är rimliga i förhållande till de förslag som ges”. I 

en kommentar till en exempeltext med betyget E står att ”här måste man ha i beaktande att då 

det är en ung människa som skriver så kan inte för höga krav ställas på konkretion” (Bedöm-

ningsanvisningarna 2012:87). I följande kapitel konkretiseras hur jag utifrån detta har bedömt 

vad ett förslag på lösning behöver innehålla i mitt material, tillsammans med en redogörelse 

för hela undersökningens material och metod. 
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3 Material och metod 

I följande kapitel presenteras och diskuteras materialurval, metoden för materialbearbetning, 

metodkritik samt tillförlitlighetsfrågor och etiska aspekter.  

3.1 Texturval  

Det material som ligger till grund för undersökningen utgörs av tolv elevtexter från nationella 

proven i Svenska 1 vårterminerna 2012 och 2013. Av konfidentialitetsskäl är texterna kodade. 

Som tabell 1 visar är varje elevtext indelad efter ämne, i antingen SVA eller S – svenska som 

andraspråk eller svenska. Vidare betecknas texterna som M eller K– man eller kvinna, E eller 

F – textens betyg, och slutligen en siffra som är till för att särskilja mellan texterna. Texterna 

är även indelade i fyra elevgrupper på basis av ämne och betyg, vilket alltså ger fyra grupper. 

Utifrån de här indelningarna möjliggörs jämförelser mellan grupper av texter samtidigt som 

hänsyn tas till individuella skillnader inom grupperna. 

Tabell 1. Elevtexternas gruppindelning och kodning 

Elevgrupper Elevtexter   
SVA-E SVA-ME1 SVA-KE2 SVA-ME3 
S-E S-KE4 S-ME5 S-KE6 
SVA-F SVA-MF7 SVA-KF8 SVA-MF9 
S-F S-MF10 S-KF11 S-MF12 

Enligt Lagerholm (2005:45f) bör man eftersträva likartade informanter för att variation inte 

ska kunna kopplas till faktorer som man inte avser undersöka (t.ex. ålder, kön). Med avseende 

på detta har jag försökt ha en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga informanter, men 

framför allt har jag valt texter beroende på betyg och vilken skrivuppgift eleverna valt. Jag har 

i den mån det funnits material valt texter där uppgiften är att skriva debattinlägg. Det har dock 

inte funnits tillräckligt många sådana texter att tillgå och därför har jag inkluderat texter där 

genren inte är debattinlägg, men där eleven ändå uppmanas att argumentera. De olika upp-

giftstyperna som förekommer och vilka elever som skriver i dem är:  

 Nätmobbning: Uppgiften är att skriva ett debattinlägg riktad mot ”den breda 

allmänheten” om hur man ska agera mot nätmobbning i skolan (Bedömnings-

anvisningarna 2012:80). Det här är den enda uppgiften där eleverna förväntas komma 

med egna förslag på lösningar. Det gör att det endast är i de här texterna som jag 

undersöker om sådana förekommer. Elevtexter: SVA-ME1, S-KE4, SVA-MF7, SVA-

KF8, SVA-MF9 och S-MF10.  

 Skönhetsingrepp: Eleven ska skriva ett debattinlägg om skönhetsingrepp för ett livs-

stilsmagasin (Bedömningsanvisningar 2013:56). Elevtexter: S-KE6 och S-MF12. 

 Ärlighet: I den här skrivuppgiften ska eleven föra en utförlig diskussion och föra fram 

argument för sina åsikter om huruvida ärlighet alltid varar längst. (Bedömnings-

anvisningarna 2012:66). Elevtexter: SVA-KE2, SVA-ME3, S-ME5 och S-KF11. 
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Med några av texterna i materialet följer även kommentarer eller en ifylld bedömningsmatris 

från läraren som har satt betyget. De gånger det är av relevans för min egen undersökning tas 

innehållet i dem upp i resultatdelen. 

3.2 Metod 

Analysmodellen som används för materialbearbetningen av elevtexterna är en något 

modifierad variant av den som presenteras i Geist 1996. Modellen har prövats på 

argumenterande gymnasietexter från elever i svenska av Nyström (2003). Hon menar att 

lämpligheten ligger i att modellen är anpassad till att analysera mindre traditionella 

argumenterande texter och texter som inte enbart är argumenterande eller skrivna av 

professionella skribenter (Nyström 2003:31). Vidare framhålls den som ett bra verktyg för att 

analysera användningen av logik och språkliga medel i argumentationen (Nyström 2003:44f).  

 Modellen är från början uppdelad i fem steg, men i min materialbearbetning har jag dock 

valt att kombinera två steg som behandlar argumentationens logik och empiri. Jag har även 

gjort vissa anpassningar av Geists (1996) modell med hänsyn till att mina analyser inkluderar 

andraspråkstexter. En sådan anpassning är tillägg av stilistiska aspekter som Geist (1996) inte 

tar upp, men som återfinns i Cassirer 2003. Detta är för att försöka fånga språkliga drag som 

förekommer i texterna, som kan påverka argumentationen och skilja sig mellan svenska och 

svenska som andraspråkseleverna.  

3.3 Materialbearbetning 

Steg 1 – I vilken utsträckning är det en argumenterande text? 

Det förekommer ofta flera olika texttyper i samma text. Den första jag analyserar i texterna är 

alltså i vilken utsträckning texten är argumenterande. I enlighet med Geist (1996:104ff) delar 

jag in texterna i tre genrer för att synliggöra vad som utgör argumentationen. De andra 

texttyperna kan dock användas för att underbygga argumentationen, t.ex. induktiv 

argumentation med hänvisning till en berättande passage. 

 Berättande innefattar personligt hållen återgivning av skeenden. 

 Redogörelser återger företeelser, förhållanden eller händelseförlopp utan ifråga-

sättande, ett kritiskt förhållningssätt eller argumentationens struktur med tes, argument 

och slutsats. 

 I argumenterande text möts två åsikter implicit eller explicit och skribenten ger ut-

tryck för varför en viss ståndpunkt intas. 

Steg 1 i materialbearbetning ges inte något större utrymme i resultatdelen, utan har främst 

används för att kunna göra materialurvalet. Två F-texter som ursprungliga var med i under-

sökningen (en i svenska och en i svenska som andraspråk) togs bort p.g.a. att de endast inne-

höll berättande och redogörande text.   
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Steg 2 – Vilka åsikter står mot varandra?  

Analysens andra steg är att hitta vilka åsikter som står mot varandra, dvs. vilka teser som 

drivs (Geist 1996:107ff). Det kan stå uttryckligen i texten (t.ex. I motsats till de som tycker att 

man får ljuga för sin partner tycker jag att det är fel eftersom relationen skadas). Det behöver 

dock inte vara så att eleverna argumenterar explicit mot någon annan, men att deras 

ståndpunkter implicerar att det finns de som tycker annorlunda. Argumentationen kan även 

vara implicit (t.ex. Om man väljer att ljuga för sin partner skadar man den man älskar). Lite 

beroende på övriga texten kan man se det som implicit argumentation som säger att man inte 

ska ljuga för sin partner eftersom det skadar den man älskar.  

 Vid identifierande av teserna i texterna om nätmobbning analyserar jag även ifall tesen är 

ett förslag på en lösning på problemet med nätmobbning. För att kunna bedöma om eleverna i 

mitt material ger förslag på lösningar utgår jag från Bedömningsanvisningarna (2012) och 

dess kommentarer till exempeltexterna (avsnitt 2.3). Utifrån det definieras förslag på lösning 

här som ett förslag där eleven specificerar vem eller vilka som ska göra vad, och varför. Detta 

eftersom elevens argumentation förväntas vara utförlig och i någon mån konkret (avsnitt 2.3). 

Förslag som inte skulle bedömas som förslag på lösningar på problemet skulle vara t.ex. 

Skolan borde göra något nätmobbningen eller Skolan borde anmäla nätmobbare till polisen. 

Att skolan borde göra något saknar konkretion, medan varför polisanmälan av mobbare skulle 

hjälpa inte är utförligt eftersom det saknar argument annat än det implicita att det skulle 

stoppa nätmobbningen. Däremot skulle det räknas som ett förslag på lösning om det t.ex. stod 

skolan borde anmäla nätmobbare till polisen, för då blir mobbarna rädda och slutar. Där får 

läsaren veta vem som ska agera, på vilket sätt och varför. 

Steg 3 – Hur används logik och empiri för argumentationen? 

När man har hittat teserna är nästa steg att studera logiken och empirin på vilka argumenten 

bygger. Först tittar jag på argumentationens premisser. Är de är sak- eller värdepremisser? 

Bygger argumentationen på ett induktiva eller deduktiva resonemang? Hur ser argumentation-

ens relevans och hållbarhet ut (avsnitt 2.1)? I enlighet med Geist (1996:113ff) kategoriserar 

jag argumentationen i termer av princip och upplysning som följs av en slutsats.  

 Principen är ett påstående som tas för allmän eller universell sanning och uttrycker en 

föreställning som utgör utgångspunkten för hur verkligheten är beskaffad.  

 Upplysningen säger något om en enskild företeelse eller omständighet i relation till 

principen. 

 Slutsatsen framhåller hur man bör resonera eller agera utifrån principen och upplys-

ningen. 

Principen fungerar som en premiss, och är ofta outtalad. Skillnaden mellan princip och tes är 

alltså att tesen är det man argumenterar för, medan principen behandlas som en förutsättning 

eller grundantagande för argumentationen. När man ställer upp en argumentation på det här 

sättet är det i slutsatsen som tesen kommer fram, medan upplysningen och principen visar hur 

logiken tar en dit. Upplysningen fungerar närmast som platsen för argumentet, snarare än en 

premiss för tesen. I likhet med (Geist 1996:113f) rekonstruerar jag och skriver om argument-

ationsstrukturen utifrån innehållet i elevtexterna, för ökad tydlighet. Hur det kan gå till visar 

jag i exempel (8), som är från en av elevtexterna i materialet.   
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(8) När det gäller en relation mellan ett par som är förälskade så är nog det dummaste man 

kan göra att inte hålla sig till sanningen. För då kan relationen mellan paret snabbt upp-

lösas. 

Princip: Förälskade par ska hålla ihop som ett par. 

Upplysning: Parrelationer tar snabbt slut om någon i paret ljuger.  

Slutsats: Det dummaste någon i ett förälskat par kan göra är att ljuga.  

Förhållandet mellan kategorierna i exempel (8) blir kanske ännu klarare om man tänker sig 

det som en sammanhängande text (t.ex. Det dummaste någon i ett förälskat par kan göra är 

att ljuga (slutsats/tes) eftersom parrelationer tar slut snabbt om någon i paret ljuger (upplys-

ning/argument) och förälskade par ska hålla ihop (princip/premiss)). Både upplysningen och 

principen svarar således på varför slutsatsen formulerats som den gjort. Nu ska det tilläggas 

att alla exempel på argumentation som analyserats inte varit lika enkla att ställa upp eftersom 

relationen mellan de olika kategorierna emellanåt varit mindre logisk eller sammanhängande. 

 I exempel (8) är principen en implicit värdepremiss, upplysningen ett värdeargument och 

slutsatsen nås genom det Geist (1996:119f) betecknar argumentation inom den teoretiska 

dimensionen. Det innebär ett deduktivt resonemang där principen är en allmängiltig teori som 

inte bygger på empiri. 

 Argumentet i exempel (8) är alltså ett deduktivt värdeargument. Och vid analysen av dess 

hållbarhet och relevans kan man se att det finns brister i hållbarheten. Upplysningen är 

nämligen sannolikt mer beroende av kontexten än vad den här generaliserande formuleringen 

föreslår. Resonemanget behöver utvecklas genom att hänsyn till inverkan av huruvida lögnen 

uppdagas och hur allvarlig lögnen anses vara. I avsnitt 2.1 redogör jag för den inte 

oproblematiska uppgiften att bedöma hållbarheten i värdeargument, eftersom kan tyckas helt 

bero på personligt tycke om en värdering accepteras av motparten. Men i enlighet med 

Cassirer (2003:195) har jag i materialbearbetningen valt att bedöma hållbarheten i de många 

värdeargument som materialet innehåller (jag bedömer även hållbarheten i sakargument). För 

att göra detta kategoriserar jag argumenten och deras premisser som hållbara eller brister i 

hållbarheten. Den typ av brist i hållbarheten som det innebär är den som i likhet med exempel 

(8) är för generaliserande. Exempel (9) och (10) visar två olika typer av argumentation som 

båda är för generaliserande. 

 Brister i hållbarheten A – argumentationen är för generaliserande. 

(9)  Det är alltid bäst att tala sanning eftersom sanningen ändå alltid kommer fram förr eller 

senare (deduktivt argument). 

(10)  Johan ljuger alltid för Achmed om varför han inte hinner diska, eftersom han ljög för 

Achmed om varför han inte hann diska senast (induktivt argument).     

Att man oftast ska tala sanning eller att sanningen tenderar att komma fram förr eller senare är 

möjligen en allmän föreställning. Men när argumentet, som i exempel (9), inbegriper att man 

alltid ska tala sanningen eftersom sanningen ändå alltid kommer fram, gör det generaliserande 

tankemönstret att det är en värdering vars hållbarhet har uppenbara brister. Genom att göra 

argumentet mindre generellt kan man också göra det mer hållbart. Exempel (9) skulle alltså 
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vara hållbart om man istället garderade sig med att det kan vara bäst att tala sanningen efter-

som sanningen ibland kommer fram till slut ändå. I exempel (10) är det likadant, dvs. att bara 

för att Johan har ljugit en gång om en sak betyder det inte att han alltid gör det.  

 Trots brister i hållbarheten kan det konstateras att exempel (8) är relevant. Det är det 

eftersom argumentet både har med tesen och ämnet att göra. Men det är också relevant för att 

det innehåller information om hur man håller ihop en relation, vilket rimligtvis är viktigt för 

dem som är i en. Men ibland finns det brister i relevansen. Jag har kategoriserat dem i två 

kategorier. Den första är kategori B, som innebär att argumentationen i någon mån, eller 

delvis, saknar relevans. Det ser man i exempel (11) ifall man t.ex. föreställer sig att det är en 

lärare som försöker få igenom ett förslag om att elever inte ska få svära på skolan. 

 Brister i relevans B – argumentationen saknar delvis relevans.  

(11) Vi borde införa ett förbud mot att elever får svära på skolans område, eftersom jag 

tycker att det låter ovårdat och det trivs jag inte med. 

Exempel (11) brister i relevans eftersom det inte är tillräckligt relevant huruvida läraren själv 

tycker att svärande elever låter ovårdat. Samtidigt är argumentet inte helt irrelevant eftersom 

det ändå är viktigt att anställda trivs på skolan.  

 Ett och samma argument kan ha brister i både hållbarhet och relevans. I undersökningen 

är de i kategori C. Där skulle man kunna placera exempel (12) ifall man tänker sig att ämnet 

för argumentationen är vilka tavlor ett par ska hänga väggarna i sin nya lägenhet.  

 Brister i hållbarhet och relevans C – argumentationen är för generaliserande och saknar 

delvis relevans (A + B).   

(12) Vi borde inte hänga några tavlor alls, eftersom det ändå aldrig är någon annan som 

kommer att titta på dem. 

Ifall vi förutsätter att paret emellanåt har gäster beror bristerna i hållbarhet för exempel (12) 

på att det är ett för generaliserande påstående att ingen annan kommer att titta på dem. Bristen 

i relevans finns i att det inte nödvändigtvis är enbart för andra som tavlorna ska hänga på 

väggen. Den i paret som vill hänga tavlor kanske gör det för sin egen skull också, vilket gör 

argumentet vad andra tycker om hur det ser ut mindre relevant. 

 Den fjärde och sista kategorin som används för att systematisera argumentationens brister 

är argument som helt saknar relevans. Sådana argument kan vara hållbara, men om det inte 

finns något samband mellan tes och argument är argumentet inte alls övertygande (Cassirer 

2003:185).  

 Brister i relevans och hållbarhet D – argumentationen saknar helt relevans 

(13) Eleverna måste sluta svära på lektionerna, för jag håller på och målar om hemma. 

Förutsatt att ingen annan information påverkar exempel (13) får argumentationen sägas helt 

sakna relevans för tesen.   

 Slutligen tar Geist (1996:120f) upp argumentationens empiriska dimension, vilket inne-

bär analys av hur texten hänvisar till den empiriska verkligheten. Det kan skribenten göra med 
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t.ex. exempelberättelser eller statistik. På så vis förankras påståenden och slutsatser i empiri. 

Att hänvisa till empiri innebär alltså inte nödvändigtvis att argumentationen blir induktiv, dvs. 

att slutsatsernas premisser är empirin. Istället kan det vara så att empirin tjänar som exempel 

på allmängiltiga, deduktiva premisser. Exempel (14) skulle kunna vare en deduktiv princip 

som exemplifieras, medan exempel (15) är induktiv. Om elevtexten i exempel (8) formulerats 

som i exempel (15) hade uppställningen logiskt sett varit likadan för principen, upplysningen 

och slutsatsen.  

(14) Lögner är alltid dåliga för förhållanden. Jag ljög för min partner och det fick dåliga 

konsekvenser.  

(15) När jag ljög för min partner fick det dåliga konsekvenser. Det visade att lögner är dåliga 

för förhållanden.  

Det är viktigt att notera att ett och samma argument är deduktivt eller induktivt och är ett sak- 

eller värdeargument. Exempel (15) innehåller alltså en tes och ett argument. Tesen är inte ett 

förslag på en lösning på något problem. Argumentet är induktivt, och ett värdeargument och 

hänvisar till empiri. Argumentet är relevant men det finns brister i hållbarheten enligt kategori 

A, eftersom slutsatsen är för generaliserande utifrån ett enstaka exempel på en lögn som fick 

dåliga konsekvenser för ett enstaka förhållande.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Materialbearbetningens steg och hur de förhåller sig till varandra.  

För att summera det av materialbearbetningen som kommer att behandlas i resultatdelen 

under rubriken ”förankring i logik och empiri” kan figur 1 bidra med ytterligare tydlighet. 

Som pilarna visar, börjar jag argumentationsanalysen med att identifiera teserna. Och för 
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texterna om nätmobbning ser jag ifall tesen är ett förslag på någon lösning. Sedan räknas 

antalet argument. De tre pilarna som pekar ut från antal argument syftar på att det är tre 

aspekter av argumentet. Däremot är inte empirin en kategori av argumentet, till skillnad från 

de två andra rutorna. Slutligen analyseras om det finns brister i hållbarhet eller relevans.  

Steg 4 – Hur används språkliga medel för argumentationen? 

Här följer en lista på vilka stilistiska aspekter som undersöks i steg fyra. Vad de innebär 

redogörs för i avsnitt 2.2.  

 Värdeladdade ord/fraser  

 Förstärkningar 

 Generaliseringar  

 Garderingar 

 Nedtoningar  

 Bärarbestämda referenser 

 Bärarobestämda referenser 

3.4 Metodkritik 

Cassirer (2003:235) framhåller att en svårighet med analyser av språkliga medel är att de kan 

variera beroende på vem som analyserar. I arbetet med den här uppsatsen har det överlag inte 

lämnats alltför mycket utrymme åt godtycklighet eftersom min operationalisering av 

analyskategorierna gör dem relativt avgränsade. Störst utrymme för tolkning har funnits vid 

identifikationen av de värdeladdade orden. Det är inte alltid självklart vilka ord som är 

värdeladdade och på vilket sätt, vilket även exemplifieras i avsnitt 2.2. För att lösa det har jag 

förutom att använda mina egen språkkänsla vänt mig till Svenska akademins ordbok samt 

frågat vänner och kollegor.   

 Gällande analysen av argumentationens förankring i logik och empiri uppstår ett visst 

tolkningsutrymme för vad som är relevant, delvis relevant och inte alls relevant. Cassirer 

(2003:188) understryker relevansens beroende av kontexten. Denna finns utförligt beskriven 

och exemplifierad i elevtexternas uppgiftsinformation i Bedömningsanvisningarna (2012, 

2013), vilket ger en ganska tydlig ram för vad som är relevant att ta upp för argumentation. 

För att kunna visa hur analysarbetet har gått till försöker jag både med konstruerade exempel 

och exempel ur elevtexterna visa vad kategoriseringarna grundas på.  

 I arbetet med elevtexterna har jag inte kunnat jobba med något annat än det jag haft fram-

för mig. Lagerholm (2005:28f) framhåller hur den kvalitativa metodens närhet till materialet 

möjliggör en djupare förståelse för resultatet. Den närheten saknar den här studien så till vida 

att jag inte har haft möjlighet att analysera andraspråkets textkulturs inverkan på andraspråks-

elevernas texter, som Jansson (2000) har gjort (avsnitt 2.3). Således vet jag inte om, eller 

vilka, andra texttraditioner eleven möjligen influeras av i sitt skrivande. Kommer man från en 

textkultur där man har lärt dig argumentera på ett annat sätt än det som Bedömnings-

anvisningarna (2012, 2013) förespråkar kan det vara en nackdel.  

 Uppsatsens metod är främst kvantitativ. Till stor del är det en typ av variabelanalys, efter-

som jag räknar och jämför förekomster av utvalda variabler (t.ex. argument, empiri och värde-
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laddade ord). Ett kvalitativt drag är däremot undersökningens flexibilitet. Det kan jämföras 

med att man i en intervju har möjlighet att anpassa frågorna till situationen. Lagerholm 

(2010:31) menar att flexibiliteten i t.ex. intervjuer innebär att man kan anpassa frågorna under 

intervjuns gång. I min undersökning har jag kunnat välja att studera aspekter av argument-

ationen som under arbetets gång visat sig intressanta. Ett exempel på det är tillägget av bärar-

bestämda och bärarobestämda referenser som språkliga medel. 

 Kunskapsansatsen blir närmast vad Rosengren och Arvidsson (2005:56ff) kallar 

deskriptiv. Detta eftersom jag studerar hur omfattande förekomsten av olika argumentations-

sätt och språkliga medel är i elevtexterna. För en mer explanativ ansats hade metoden behövt 

kompletteras med mer kvalitativa komponenter, vilket uppsatsens omfång dessvärre inte ger 

utrymme till. Samtidigt ger forskningen om att skriva på ett andraspråk (avsnitt 2.3) möjlighet 

att ha en viss explanativ eller förklarande ansats till skillnaderna mellan elevgrupperna i 

svenska och svenska som andraspråk.  

 Även om metoden främst är kvantitativ gör det låga antalet informanter att det är svårt att 

dra några generaliserande slutsatser. I undersökningar där resultatet inte är generaliserbart 

p.g.a. detta kan transparens i upplägget, genomförandet och dokumentation om informanterna 

istället möjliggöra en annan sorts generaliserbarhet, nämligen överförbarhet. Det betyder att 

andra som gör argumentationsanalyser ska kunna överföra metoden till ett material som liknar 

detta (Denscombe 2009:382f). Därför är förhoppningen att uppsatsens upplägg ska vara 

transparant nog att kunna återanvändas, vilket gör att den kanske kan placeras in i andra 

forskningssammanhang. 

3.5 Tillförlitlighet och etiska aspekter 

Ansatsen att undersöka skillnader mellan godkända (E) och underkända (F) texter kan vara 

problematiskt ur ett validitetsperspektiv. Som Bedömningsanvisningarna (2012, 2013) är ut-

formade behöver inte betyget för hela provet återspegla hur kriteriet som inbegriper elevens 

argumentation har bedömts. Det finns fyra bedömningsaspekter, med flera delaspekter, som 

läraren ska utgå ifrån (Bedömningsanvisningar 2012:31). Elever med betyget F kan mycket 

väl, enligt läraren, föra en argumentation som är i linje med ett godkänt betyg (eller högre), 

men fått underkänd i något annat kriterium och således fått det samlade betyget F. Även om 

jag inte avser att diskutera texterna i termer av vilket betyg de borde få, gör det ändå att man 

inte på förhand kan förvänta sig en likartad kvalitet på argumentationen i de två betygsgrupp-

erna. En konsekvens av detta är alltså att det jag undersöker inte är elevtexter med godkänd 

(E) eller underkänd (F) argumentation, som man kan ledas till att tro, utan med det samlade 

betyget E eller F.  

 Ett annat validitetsproblem är att olika lärare ibland sätter olika betyg på samma text. 

Östlund-Stjärnegårdhs (2002:67) visar att endast 54 % av argumenterade elevtexter som 

betygsattes av en utomstående grupp på tre bedömare var säkra betyg. Säkra betyg är när tre 

bedömare enhälligt sätter G eller IG på någon av de 26 texter som ingår i studien. Det betyder 

att ifall mina elevtexter hade bedömts av andra lärare skulle gruppindelningen kunnat se 

annorlunda ut. En slutsats att dra av Östlund-Stjärnegårdhs 2002 studie är att det kan visa sig 
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att argumentationen varierar inom grupperna och att stora likheter finns över elevgrupps-

gränserna. Således är det viktigt att uppmärksamma individuella skillnader inom grupperna.    

 När man som jag i den här uppsatsen inte har varit med under provsituationen eller 

känner eleverna på något sätt är brister i reliabiliteten inte att utesluta. Bachman & Palmer 

(1996:64ff) framhåller även hur affective schemata kan påverka den språkliga produktionen.  

Det innebär att uppgiftsämnet engagerar känslomässigt och därför ökar elevens lust att skriva. 

Men ett för känsloladdat ämne kan också hämma språkproduktionen. Ifall eleverna har valt ett 

ämne som är extra känsloladdat för dem skulle det kanske också kunna påverka val av språk-

liga medel som ett ökat antal värdeladdade ord eller förstärkningar. Huruvida det är så för 

mina informanter vet jag alltså inte. 

 Det finns ett antal etiska aspekter att förhålla sig till när man använder nationella prov 

som material i en undersökning. En sådan är konfidentialitetsaspekten, dvs. att läsare av 

uppsatsen inte ska kunna veta vilka eleverna är, därav texternas kodning. Det är däremot inte 

fråga om anonymitet, eftersom det skulle innebära att inte heller jag kunde veta vilka som 

skrivit proven (Bell 2006 53ff). Det är dock inte fallet eftersom elevernas namn och skola står 

på de nationella proven. En annan etisk aspekt som påverkar undersökningen transparens, och 

därmed också överförbarhet, är att nationella prov inte får publiceras i sin helhet i uppsatser. 

Det hade annars kunnat ge läsaren en mer omfattande bild av, och mer förståelse för, 

analysarbetet och resultatet.  
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4 Resultat 

I resultatredovisningen presenteras analyserna av elevtexterna utifrån de fyra elevgrupperna 

SVA-E, S-E, SVA-F och S-F (avsnitt 3.1). Resultatet diskuteras främst på gruppnivå, men 

även utifrån enskilda texter. Varje gruppanalys inleds med en kort inledande redogörelse för 

texternas ämne och centrala drag i argumentationens förankring i logik och empiri samt 

användande av språkliga medel (avsnitt 3.3). Sedan följer en mer grundlig presentation av 

argumentationens förankring i logik och empiri utifrån tabeller och exempel. På liknande sätt 

avslutas analysen av elevgruppernas användande av språkliga medel.  

 Varje undersökt aspekt exemplifieras vid dess första förekomst i resultatdelen. Avsikten 

är att tydligare synliggöra hur analysarbetet har gått till, vilket förhoppningsvis också ökar 

förståelsen för hur undersökningen bidrar med kunskap om elevernas argumentation. Detta 

innebär att presentationen av den första elevgruppen, SVA-E, kommer att vara något mer om-

fattande, eftersom flertalet drag som återfinns här också gör det i de andra elevgrupperna.   

4.1 Elevgrupp SVA-E 

De svenska som andraspråktexter som fick betyget E i det skriftliga nationella provet i 

svenska 1 vårterminen 2012 blev alltså vad man utifrån tidigare betygssystem skulle kalla 

godkända. Vi ska se att argumentationen i elevgrupp SVA-E:s texter präglas av deduktiva 

värdeargument, där brister främst uppkommer i samband med för generaliserande resone-

mang. Användandet av språkliga medel varierar mer än logik och empiri, men ett genomgå-

ende drag är ändå att garderingar och nedtoningar förekommer i låg omfattning, medan 

bärarobestämda referenser och förstärkningar är desto vanligare. Texterna från SA-ME3 och 

SA-KE2 är på temat om ärlighet varar längst, medan SA-ME1 handlar om nätmobbning 

(avsnitt 3.1). 

4.1.1 Argumentationens förankring i logik och empiri – elevgrupp SVA-E 

Som tabell 2 visar förankrar eleverna sin argumentation i logik och empiri på ett likartat sätt, 

sett till frekvens och typ av argument, där den totala andelen räknat på en förekomst genom 

100 ord är 1.2 och 1.4 för teser respektive argument. Texternas omfattning avspeglar sig dock 

i antal teser och argument, där elev SVA-ME1 (570 ord) har skrivit en mer än dubbelt så lång 

text som SVA-KE2 (240 ord), och även driver närmare dubbelt så många teser och argument. 

SVA-ME1 är med 8/17 av gruppens totala andel argument något överrepresenterad i gruppen. 

 Det är också i SVA-ME1 som förslag på lösningar på problemet med nätmobbning före-

kommer, och uppgår i fyra till antalet av det totala antalet teser (eftersom förslagen är en typ 

av tes). Det första förslaget är att de som mobbas ska få någon form av straff utifrån en skol-

lag, för att lära sig om etik och moral. Sedan föreslår eleven att hemsidorna där mobbning 

sker borde stängas ner på skolan, men skriver också att det bästa vore om de som är ansvariga 

för sidorna istället blockerar mobbare. Det sista förslaget är att skolor kan skapa en signal så 

att det inte går att skicka sms eller ringa från skolan, utan endast ta emot. Eleven argumenterar 
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för samtliga förslag som han tar upp genom att precisera vilka som borde agera på vilket sätt 

och varför, vilket gör att samtliga kategoriseras som förslag (avsnitt 2.3, 3.3) Vidare visar 

tabell 2 att alla elever i SVA-E relativt konsekvent nöjer sig med att underbygga en tes med 

ett argument.   

Tabell 2. Argumentationens förankring i logik och empiri – elevgrupp SVA-E 

Elevtexter SVA-ME1 SVA-KE2 SVA-ME3 Totalt 

Måttenhet n n/100 ord n n/100 ord n n/100 ord n n/100 ord 

Ord 570  240  400  1210  

Teser 7              1,2 3 1,3 5  1,3 15 1,2 

Argument 8 1,4  4 1,7 5 1,3 17 1,4 

Empiri 3 0,5  1 0,4 1 0,3 5 0,4 

Argumentens 

fördelning på 

typer 

Deduktiva arg. 6  4  5  15  

Induktiva arg. 2  0  0  2  

Värdeargument 6  4  4  14  

Sakargument  2  0  1  3  

Brister i håll-

barhet och 

relevans, 

av andelen 

argument 

A. Hållbarhet –  

för generaliserande 
2  3  2  7  

B. Relevans –  

delvis relevant 
0  0  0  0  

C. A+B 0  0  0  0  

D. Ingen relevans, 

inte övertygande alls 
1  0  0  1  

Totalt 3  3  2  8  

Typen av argument som dominerar i SVA-E är deduktiva värdeargument. 15/17 (88 %) 

argument är deduktiva, i motsats till induktiva. 14/17 (82 %) är värdeargument, i motsats till 

sakargument. Argumentationen i text SVA-KE2 och SVA-ME3 är uteslutande deduktiv, 

medan SVA-ME1 använder två induktiva argument. En induktiv slutledning är alltså inte 

logiskt härledd ur premisserna, utan grundar sig på hävdad empiri. Båda dessa från SA-ME1 

brister dock i hållbarhet A – för generaliserande. I exempel (16) ser vi att argumentationen 

bygger på bärarobestämd empiri om att skolorna har förhindrat mobbning förut. Eleven 

använder relevanta värdepremisser, men hållbarheten brister eftersom påståendet att 

”skolorna” har lyckats väldigt bra med att stoppa annan mobbning och också kommer klara 

den erkänt tuffare uppgiften att stoppa nätmobbning är för generell för att inte bedömas ha 

brister.      

 (16) Jag tror att det är enklare än vad många tror, just med nätmobbning i skolan. Skolorna 

har under en lång tid försökt att hindra all mobbning på skolan och faktiskt lyckats 

väldigt bra, men nu när de som utför mobbningen har fått en nu teknik så kan det vara 

lite tuffare [...] men man kommer kunna klara av det 

Princip: Nätmobbning kan vara en tuffare uppgift att hindra än annan mobbning. 

Upplysning: Skolorna har lyckats väldigt bra med att hindra mobbning under en lång tid. 

Slutsats: Skolorna kommer klara av den tuffa uppgiften att hindra nätmobbning. 

De övriga gånger som eleverna använder empiri är det inte för att bedriva induktiva 

resonemang, utan för att exemplifiera och i någon mån underbygga sina resonemang.  
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 Totalt är 3/17 (18 %) argument sakliga. Samtliga är deduktiva, hållbara och relevanta. 

Fördelningen av sakargumenten är att SVA-ME1 har 2/8 (25 %), och SA-ME3 1/5 (20 %). 

Bristerna i argumentationen finns alltså i värdeargumenten. Exempel (8) i avsnitt 3.3 är från 

elev SVA-ME3. Det är ett talande exempel för bristerna i argumentationen som förekommer i 

elevgrupp SVA-E. Totalt har nämligen 7/17 (41 %) argument brister som beror på för genera-

liserande slutsatser. För SVA-KE2 och SVA-ME3 är det den deduktiva, värderande och rele-

vanta argumentationen som vid fem tillfällen brister i hållbarheten. Möjligen ser man här en 

tendens till överensstämmelse med Janssons (2000) resultat om att andraspråkskribenter i 

svenska brukar en högre grad av generaliseringar.  

 Men hur kan då ett exempel på deduktiva, generaliserande och relevanta värdeargument 

utan brister i hållbarhet, som exempel (8) och (16), se ut? Det enda sådana exempel som finns 

i elevtext SVA-KE2 är inte helt odiskutabelt. Jag ska dock här ta mig utrymme att diskutera 

just det argumentet, i exempel (17), eftersom det ger en bild av hur resonerandet bakom 

kategoriseringarna har gått till i analysarbetet. 

(17) Att inte respektera ens känslor och tankar i en relation är en dålig sak. Hur långt ska 

man komma med en sådan relation? 

Princip: Man vill komma långt i relationer. 

Upplysning: Man kommer längre om man respekterar andras känslor och tankar än om man 

inte gör det. 

Slutsats: Man ska respektera andras känslor och tankar i en relation. 

Man kan ha invändningar mot generaliseringen i exempel (17). För visst kan det finnas 

relationer där man inte vill komma långt, eller som man kan komma långt i genom att inte 

respektera andras tankar och känslor i relationen. Men man måste dels ta hänsyn till det 

övergripande textsammanhanget, dels vad som kan kallas allmänt accepterat. I övriga texten 

diskuterar eleven uteslutande vänskapsrelationer och kärleksrelationer, i enlighet med 

uppgiftsinformationen. Att man vill komma långt i sådana relationer, och att man kommer 

längre om man respekterar känslorna och tankarna hos den vi vill komma långt i en relation 

med, torde kunna tolkas som en hållbar generalisering i en elevtext.  

 I exempel (18) ser vi istället ett av SVA-ME1:s sakliga argument på ämnet nätmobbning. 

Eleven ifrågasätter om de som driver webbsidornas verkligen är sanningsenliga i sina påstå-

enden att de blockerar alla som mobbar på deras webbsidor. Argumentet är alltså sakligt, 

deduktivt, relevant och hållbart. 

(18) Det är nu sidorna kommer till motargument att dom har säkrat sidorna men hur kan 

mobbning ske om dom har gjort det? 

Princip: Blockerar man de som mobbar från webbsidorna upphör mobbningen. 

Upplysning: Nätmobbning förekommer.  

Slutsats: De som mobbar blockeras inte från sidorna de mobbar på. 

Slutligen ska jag ta upp argumentationen som har brister enligt kategori D – ingen relevans, 

och därför inte övertygande alls (avsnitt 2.1). Som tabell 2 visar är det i SVA-ME1 argument-
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et återfinns. Tesen i exempel (19) är att man ska försöka stoppa nätmobbningen. Men vare sig 

principen eller upplysningen har någon tydlig koppling till detta.  

 (19) Jo, jag förstår att många tänker att det kommer att öka med det gamla mobbar metoder-

na om man gör något åt nätmobbningen men som Alhovaara skriver mobbningen har 

funnits sen människan har varit på jorden, med det så vill jag avsluta med att säga att vi 

alla på jorden har som plikt att stoppa mobbningen  

Princip: Minskar en typ av mobbning ökar en annan. 

Upplysning: Mobbning har funnits lika länge på jorden som människan. 

Slutsats: Man ska försöka stoppa nätmobbningen. 

Eleven verkar mena att mobbning alltid kommer att finnas, att om en typ av mobbning minsk-

ar ökar en annan och att vi ändå ska försöka minska nätmobbningen. Men sambandet mellan 

de olika delarna är svårtolkad och knappast logisk eller relevant. Och argument som inte har 

relevans kan alltså inte heller vara övertygande i någon utsträckning (avsnitt 2.1).  

4.1.2 Argumentationens språkliga medel – elevgrupp SVA-E 

Språkliga medel som dominerar i SVA-E är, som tabell 3 visar, värdeladdade och förstärk-

ande ord/fraser samt bärarobestämda referenser. De språkliga medel som kan användas för att 

underbygga argument genom att uttryck mindre mängd och osäkerhet, nedtoningar och 

garderingar, används i lägst utsträckning.  

Tabell 3. Användning av språkliga medel i argumentationen – elevgrupp SVA-E 

Elevtexter SVA-ME1 SVA-KE2 SVA-ME3 Totalt 

Måttenhet n Procent n Procent n Procent n Procent 

Antal ord 570  240  400  1210  

Värdeladdade  

ord/fraser 
8  1,4 % 5 2,1 % 6 1,5 % 19 1,6 % 

Förstärkande 

ord/fraser 
16  2,8 % 4 1,7 % 5  1,3 % 25 2,1 % 

Generaliserande 

ord/fraser 
3 0,5 % 7 2,9 % 0 0 % 10 0,8 % 

Garderande 

ord/fraser 
2 0,3 % 4 1,7 % 2 0,5 % 8 0,7 % 

Nedtonande 

ord/fraser 
2 0,3 % 0 0 % 1 0,3 % 3 0,1 % 

Bärarbestämda 

referenser 
8 1,4 % 2 0,8 % 3 0,8 % 13 1,1 % 

Bärarobestämda 

referenser 
12 2,1 % 9 3,8 % 5 1,3 % 26 2,2 % 

Det som skiljer sig åt mest mellan elevtexterna i fråga om frekvens är förstärkande ord/fraser. 

I SVA-ME1 förekommer sexton (2.8 %), medan siffran är fyra (1.7 %) i SVA-KE2 och fem 

(1.3 %) i SVA-ME3. Några exempel på förstärkningar för att underbygga argumentationen i 

SVA-ME1 är: ”det jag argumenterar om är självklart om insändaren” och ”måste införa skol-

lag som säger stark ifrån mot mobbning”.  
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 Användningen av värdeladdade ord/fraser är tämligen jämt fördelat mellan texterna, sär-

skilt då man ska ha skillnaderna i antal ord i åtanke. Några exempel i SA-ME3 är ”lika 

hemskt som” och ”inte missbrukar det”.   

 En annan skillnad mellan texterna är bruket av generaliseringar. Här ska det förtydligas 

att det i textanalysen gjorts skillnad mellan språklig generaliseringar och generaliserande re-

sonemang som tas upp under texternas förankring i logik och empiri (avsnitt 2.2). De språk-

liga generaliseringarna i form av framför allt vissa adverbial och pronomen fungerar i princip 

som förstärkningar, men undersöks här separat för att få en vidare bild av andraspråkstalare 

bruk av generaliseringar i skrift, som Jansson (2000) menar är mer omfattande än de med 

svenska som modersmål (avsnitt 2.3). Tabell 3 visar att sju (2.9 %) generaliserande ord/fraser 

återfinns i SA-KE2 ”om man alltid är ärlig”, ”Jag tror ingen”, ”Det hjälper inte någon situa-

tion”. I SA-ME1 är motsvarande siffra tre (0.5 %) ”alla på jorden har som plikt”, ”över hela 

världen”, ”förskjuta allt på skolorna”. Däremot finns det inga exempel i SA-KE2. Om man 

återvänder till exempel (8) kan man se hur ett för generaliserande resonemang förs utan bruk 

av t.ex. några pronomen eller adverb som kategoriseras som generaliserande. Istället görs det 

med frasen ”en relation”, alltså vilken som helst av typen som eleven tar upp.   

 Garderande ord/fraser används i störst utsträckning av SA-KE2 ”Jag tror inte att det finns 

stora eller småa lögner […] senare kan det bli större”. Den här användningen av verben ”tror” 

och ”kan” uttrycker att elevens påståenden in är det enda tänkbara alternativet, och därav gar-

deras åsikterna. I SA-ME3 används satsadverbialet ”nog” med samma funktion i kontexten 

”så är nog det dummaste”.  

 Som tabell 3 visar finns endast tre (0.1 %) exempel på nedtoningar. ”inte så jätte vanligt” 

i SA-ME3 och” ”ganska mycket om etik och moral”, ”kan vara lite tuffare” i SA-ME1.  

 Gällande referenser visar tabell 3 att samtliga elevtexter använder bärarobestämda 

referenser (2.2 %) mer än bärarbestämda (1.1 %), om än i olika utsträckning. Total sett är det 

dubbelt så många förekomster av bärarobestämda referenser. Bärarobestämda anger alltså inte 

vem som uttrycker en åsikt, och ger därför påståendet ett mer allmängiltigt intryck (avsnitt 

2.2). Ett exempel i SA-KE2 är ”människor som ljuger är människor som skulle vilja att 

sanningen borde vara så”. Huruvida exemplet är elevens egen åsikt eller om det kommer ur en 

världsomspännande undersökning med massa lögnare framgår alltså inte.  

 I motsats till bärarobestämda har de bärarbestämda en tydlig avsändare. I SA-KE2 och 

SA-ME3 är det en gång från författaren i exempeltexten som ingår att de ska referera till, 

annars är det de själva som är avsändare, som i SA-KE2 ”Jag tror inte att det finns stora eller 

småa lögner”, eller i SA-ME3 ”jag tycker att det är viktigt i en relation att man är ärlig”. I SA-

ME1 används fyra bärarbestämda referenser som kommer från andra än eleven själv, vilket 

hänger ihop med att induktiv argumentation förekommer: ”Alhovaaras tanke, då hon menar 

man inte kan till föra förbud”. 

4.2 Elevgrupp S-E 

Texterna från eleverna i svenska med betyget E, alltså elevgrupp S-E, innehåller flera likheter 

både i fråga om argumentationens förankring i logik och empiri, och språkliga medel. 

Gällande det förstnämnda ska vi se att deduktiva värdeargument dominerar i samtliga texter, 
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men att brister i argumentationen endast återfinns i varierad grad. Språkliga medel som S-E 

använder i högre utsträckning än andra elevgrupper är garderingar och bärarbestämda 

referenser. S-KE4 skriver i ämnet nätmobbning, S-ME5 om ärlighet och S-KE6 om 

skönhetsingrepp. 

4.2.1 Argumentationens förankring i logik och empiri – elevgrupp S-E 

Det första man kan notera i tabell 4 är att texterna i elevgrupp S-E primärt underbygger en tes 

med ett argument, även om S-ME5 och S-KE6 har ett mer argument än tes. Tes- och 

argumentationstätheten skiljer sig dock eftersom den är 2 i S-KE4, 1.3 och 1.6 i S-ME5 samt 

0.8 och 1 i S-KE6. Av elevgruppens totala andel argument utgör alltså S-KE4 8/17 (47 %) av 

dessa och är därför något överrepresenterad. S-KE4 är också den enda som har skrivit om 

nätmobbning. Fyra förslag på hur man kan agera för att stoppa nätmobbningen tas upp. Ett är 

att man måste ”älta” vad som är rätt och fel för mobbarna. Sedan finns det t.ex. också två 

likartade som handlar om att man ska lägga ut hemska mobbningsklipp på internet hemsidan 

Youtube, samt visa dem i skolan. 

 S-KE4 har med sina två (0.5) förekomster minst andel empiri. Istället är det S-ME:s fyra 

(1.3) empiriska hänvisningar som har flest av det totala antalet nio. Utöver hänvisningarna till 

referensartiklarna använder S-ME5 och S-KE6 även annan empiri. I S-ME5 inbegriper det ett 

exempel med Hitler och en exempelberättelse om att ge konstruktiv kritik till vänner. S-KE6 

nämner Michael Jackson som ett exempel på när skönhetsoperationer går för långt. 

 För samtliga argument i elevgrupp S-E används deduktiv logik. Empirin används således 

aldrig till att göra någon logisk slutledning, utan endast för att exemplifiera sådana. Som 

tabell 4 visar är 14/17 (82 %) värdeargument, och 3/17 (18 %) sakargument, varav S-ME5 är 

den enda som inte innehåller något sakargument.  

Tabell 4. Argumentationens förankring i logik och empiri – elevgrupp S-E 

Elevtexter S-KE4 S-ME5 S-KE6 Totalt 

Måttenhet n n/100 ord n n/100 ord n n/100 ord n n/100 ord 

Ord 410  320  400  1130  

Teser 8              2 4 1,3 3  0,8  15 1,3 

Argument 8 2 5 1,6 4 1 17 1,5 

Empiri 2 0,5 4 1,3 3 0,8 9 0,8 

Argumentens 

fördelning på 

typer 

Deduktiva arg. 8  5  4  17  

Induktiva arg. 0  0  0  0  

Värdeargument 6  5  3  14  

Sakargument  2  0  1  3  

Brister i håll-

barhet och 

relevans, 

av andelen 

argument 

A. Hållbarhet –  

för generaliserande 
3  0  1  4  

B. Relevans –  

delvis relevant 
0  0  1  1  

C. A+B 0  0  0  0  

D. Ingen relevans, 

inte övertygande alls 
1  0  0  1  

Totalt 4  0  2  6  
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Brister i argumentens hållbarhet eller relevans förekommer i 6/17 (36 %) argument. Fördel-

ningen är inte jämn mellan texterna, eftersom S-ME5 inte har några brister. Trots att S-KE4 

innehåller 4/6 (67 %) av de totala bristerna ska man ha i åtanke den procentuella andelen av 

argument med brister uppgår i 50 % för både S-KE6 (2/4) och S-KE4 (4/8). 

 Av de tre sakargument som förekommer är det ett som har brister i hållbarhet enligt 

kategori A. Det argumentet finns i S-KE4 och analyseras i exempel (20). Exemplet föregås av 

en längre passage där andra sätt att nå ut med information om mobbning avskrivs som dåliga. 

(20) ett annat sätt som kan fungera är om man lägger ut olika slags mobbnings klipp på You-

tube eftersom alla ungdomar använder Youtube som deras reality show kanal.  

Princip: Om nätmobbare ser hemska mobbningsklipp minskar nätmobbningen. 

Upplysning: Alla ungdomar använder Youtube som deras reality show kanal. 

Slutsats: Man ska visa hemska mobbningsvideoklipp på Youtube. 

Kategoriseringen av exempel (20) som sakargument är inte oproblematisk. Det beror främst 

på generaliseringen ”alla” och bisatsen som specificerar att Youtube används ”som deras 

reality show kanal” ger ett värderande intryck. Argumentets logik bygger dock på sak-

förhållandet att ungdomar använder Youtube, vilket måste anses obestridligt, även om 

påståendet att alla skulle göra det gör att brister i hållbarheten uppstår. Principen i exempel 

(20) är något eleven argumenterar för i en annan del av texten. Men för tesen att man ska visa 

hemska mobbningsvideoklipp på Youtube fungerar den istället som princip, eller premiss.     

 I elevgrupp S-E hittar man i text S-KE6 ett deduktivt värdeargument med brister i 

relevans. Tesen är att man inte ska låna pengar till skönhetsoperationer, efter påpekandet att 

man måste betala ränta på lån från banker.  

(21) Det är väldigt onödiga lån, för om man inte har pengarna till en operation så tycker jag 

personligen att man ska låta bli. 

Princip: Lån av pengar kan vara onödiga eller nödvändiga. 

Upplysning: Att låna pengar till skönhetsingrepp är ett onödigt lån. 

Slutsats: Man ska inte låna pengar till att göra skönhetsingrepp.  

Anledningen till kategoriseringen som brister i relevans B beror på att det för någon som ska 

ta ett lån kanske inte är särskilt betydelsefullt om eleven skriver att det är onödigt. För eleven 

själv är det relevant ifall hon själv skulle ta lån, men för en läsare av ett debattinlägg får 

relevansen bedömas som bristande, särskilt då denna subjektiva åsikt inte förklaras ytterligare.  

4.2.2 Argumentationens språkliga medel – elevgrupp S-E 

Inom elevgrupp S-E är ett övergripande resultatet av argumentationens språkliga medel att 

generaliseringar och nedtoningar har fyra (0.4 %) förekomster, vilket är 1–1.7 procentenheter 

mindre än övriga aspekter.   

 Gällande värdeladdade och förstärkande ord/fraser avviker S-KE6 genom att ligga 0.5 

respektive 1.1 procentenheter över det totala procentuella andelen. Ett drag som återfinns i 
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samtliga texter är att värdeladdade ord/fraser används för att positionera sig i förhållande till 

empiri som presenteras. S-KE4 skriver inledningsvis att referensartikeln ”inspirerade” henne 

att skriva ett debattinlägg; S-ME5 kallar typer av ärlighet som han inte gillar, men som andra 

idkar, för ”elakt ärlig” och ”extrem ärlighet”; S-KE6 benämner Michael Jackson-empirin som 

”ett perfekt skräck exempel”, och får då även in en förstärkning.     

Tabell 5. Användning av språkliga medel i argumentationen – elevgrupp S-E 

Elevtexter S-KE4 S-ME5 S-KE6 Totalt 

Måttenhet n Procent n Procent n Procent n Procent 

Antal ord 410  320  400  1130  

Värdeladdade  

ord/fraser 
5 1,2 % 4 1,3 % 8 2 % 17 1,5 % 

Förstärkande 

ord/fraser 
 5     1,2 % 6 1,9 % 13  3,2 % 24 2,1 % 

Generaliserande 

ord/fraser 
5 1,2 % 0 0 % 0 0 % 5 0,4 % 

Garderande 

ord/fraser 
8 2 % 8 2,5 % 6 1,5 % 22 1,9 % 

Nedtonande 

ord/fraser 
0 0 % 2 0,6 % 2 0,5 % 4 0,5 % 

Bärarbestämda 

referenser 
6 1,4 % 7 2,2 % 7 1,8 % 20 1,8 % 

Bärarobestämda 

referenser 
7 1,7 % 4 1,3 % 5 1,3 % 16 1,4 % 

De fem generaliseringar som finns är alla i S-KE4. Som exempel (24) visar påverkar de att 

eleven har högst andel brister i hållbarheten p.g.a. för generaliserande påståenden.  

 Ett språkligt drag som ska visa sig utmärkande för elevgrupp S-E är antalet garderingar 

som uppgår i tjugotvå (1.9 %). Exemplen varierar inom elevgruppen. S-KE4 använder främst 

”kan” eller ”tror” medan S-KE6 mestadels har enstaka ord som gardering som t.ex. ”en vanlig 

Svensson har nog inte råd” och ”Jag tycker det kan vara okej”. S-ME5 har mer utbyggda 

garderingar i form av ”har en poäng” och ”Skillnaden […] är hårfin på vissa punkter”. Det är 

inte så att eleverna underminerar sina argument eller teser, utan snarast underbyggs de genom 

att argumentationen in blir för generaliserande eller ensidig. 

 Total förekommer tjugo (1.8 %) bärarbestämda och sexton (1.4 %) bärarobestämda 

referenser relativt jämt fördelade mellan texterna. De bärarbestämda uttrycks oftast med 

personliga ställningstaganden, men också genom referensartiklarna. I likhet med gardering-

arna är även det här ett drag som pekar mot att S-E-eleverna använder språkliga medel som 

får texten att verka mindre allmängilltig, även om fördelningen mellan bärarbestämda och 

bärarobestämda referenser är relativt jämn. Däremot används nedtonande ord/fraser endast i 

fyra (0.4 %) fall totalt.  

4.3 Elevgrupp SVA-F 

Elevgrupp SVA-F är alltså de underkända texterna i svenska som andraspråk. Förankringen i 

logik och empiri är tämligen likartad inom gruppen, och utgörs av deduktiva värdeargument, 

även om framför allt typen av brister i argumentationen skiljer dem åt. Likheter inom gruppen 
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präglar även den språkliga analysen, där förstärkningar är frekvent förekommande samtidigt 

som bruket av bärbestämda referenser och garderingar ändå uppvisar vissa betydande 

skillnader mellan texterna. Samtliga elever har skrivit om nätmobbning. 

4.3.1 Argumentationens förankring i logik och empiri – elevgrupp SVA-F 

Det första som bör beaktas vid läsning av tabell 6 är att SVA-KF8 omfattar 590 ord, medan 

siffran är 250 för SVA-MF7 och 270 för SVA-MF9. Trots detta är det totala antalet teser, 

tretton, och argument, femton, synnerligen jämnt fördelade, vilket gör att ingen text är särskilt 

överrepresenterad i argumentationsstatistiken. Samtliga elever skriver om nätmobbning, vilket 

betyder att de förväntas komma med förslag på hur man löser problemet. Det är däremot 

endast SVA-MF7 som ger några förslag. De tre förslagen är att polisen ska stänga ner 

mobbningssidor, anmäla nätmobbning till polisen och prata mer om mobbningen med lärare 

och kurator i skolan. Alla argumenteras för. 

 SVA-KF8 är inte konkret alls i sina förslag till lösningar, utan skriver endast att ”alla som 

bryr sig ska ta åt sig av detta, hjälpa barn och människor i din omgivning till ett bättre sam-

hälle”, och att läsaren borde fundera vart vår värld är på väg. Eleven skriver inte exakt vad det 

är alla ska hjälpa till med eller hur det ska gå till, varför det inte kategoriseras som förslag på 

lösningar (avsnitt 3.3).  Med den här texten medföljde lärarens ifyllda bedömningsmatris. Alla 

punkter har betecknats med lärarens ”ja”, förutom en understruken del som framhåller att 

”eleven presenterar sitt/sina förslag”. Här har läraren skrivit ”nej”, vilket är till synes det enda 

som leder till betyget F.  

Tabell 6. Argumentationens förankring i logik och empiri – elevgrupp SVA-F 

Elevtexter SVA-MF7 SVA-KF8 SVA-MF9 Totalt 

Måttenhet n n/100 ord n n/100 ord n n/100 ord n n/100 ord 

Ord 250  590  270  1110  

Teser 4              1,6 5 0,8 4  1,5 13 1,2 

Argument 5 2 6 1 4 1,5 15 1,4 

Empiri 1 0,4 1 0.2 3 1,1 5 0,5 

Argumentens 

fördelning på 

typer 

Deduktiva arg. 5  5  4  15  

Induktiva arg. 0  0  0  0  

Värdeargument 5  5  3  14  

Sakargument  0  0  1  1  

Brister i håll-

barhet och 

relevans, 

av andelen 

argument 

A. Hållbarhet –  

för generaliserande 
1  1  0  2  

B. Relevans –  

delvis relevant 
1  0  2  3  

C. A+B 0  2  0  2  

D. Ingen relevans, 

inte övertygande alls 
0  0  0  0  

Totalt 2  3  2  8  

Inte heller i SVA-MF9 finns förslag på lösningar som kan stoppa nätmobbningen. Det när-

maste är när eleven skriver att ”därför tycker jag att regeringen ska ta upp med nätmobbning 

och vad de kan göra åt saken”. Det är visserligen konkret vilka som ska göra något, men inte 

vad det skulle kunna vara och således inte eller varför det skulle hjälpa. Till den här texten 
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finns också lärarkommentarer. Läraren skriver bl.a. att texten ”bara har en antydan till lös-

ningsförslag”. Det framgår dock inte om det endast var det som föranledde betyget F.       

 Av den förankring i empiri som förekommer är 3/5 att finna i SVA-MF9. En empirisk 

referens från SVA-MF9 är från en personlig erfarenhet, övriga är till referenslitteraturen.  

 Argumentationen är genomgående deduktiv i samtliga texter. Total är 14/15 (93 %) 

argument värdeargument, och endast ett sakargument förekommer alltså. Brister i argument-

ens hållbarhet och relevans förekommer i totalt 7/15 (48 %) fall. Fördelningen av bristerna 

inom elevgruppen framstår också som relativt jämn, där SVA-MF7 har 2/5 (40 %), SVA-KF9 

innehåller 3/6 (50 %) med brister och SVA-MF9 2/4 (50 %). Typen av brister skiljer sig dock 

åt desto mer. Eftersom SVA-KF9 har två argument med brister i kategori C betyder det att 

argumenten både är för generaliserande och endast delvis relevanta. Exempel (22) inbegriper 

båda de här argumenten och som synes är det fråga om deduktiva värdeargument utifrån 

elevens egna antaganden. Möjligen kan man hävda att argumenten helt saknar relevans för 

ämnet nätmobbning, men eftersom de behandlar ytterligare risker med teknik och vår ständiga 

uppkoppling på sociala medier som renderar i nätmobbning bedömer jag att argumenten ändå 

har viss relevans. 

 (22) Jag anser att vi förlitar oss alldeles för mycket på tekniken, den dagen elektroniken 

kolapsar och jag är helt säker på att den en dag kommer att göra det. Så kommer vi 

människor att dö ut för vi kommer inte att veta hur man gör någonting utan den tekniken 

som funnits. 

Princip: Förlitar man sig för mycket på elektroniken vet man inte hur man gör någonting utan 

den. 

Upplysning: Vi förlitar oss för mycket på elektroniken. 

Slutsats: Vi vet inte hur man gör någonting utan elektroniken. 

Princip: Kan vi människor inte göra någonting utan elektroniken kommer vi att dö ut. 

Upplysning: Vi människor kan inte göra någonting utan elektroniken. 

Slutsats: Vi människor kommer att dö ut. 

I exempel (22) ligger generaliseringen i bruket av ”vi” och ”människor”, som innebär att elev-

en inte differentierar alls. Övriga typer av brister i argumentation som elevgrupp SVA-F upp-

visar finns redan exemplifierade i elevgrupperna SVA-E och S-E.  

4.3.2 Argumentationens språkliga medel – elevgrupp SVA-F 

Analysen av elevgrupp SVA-F:s användande av språkliga medel visar en viss spridning inom 

gruppen. Ett övergripande resultat som tabell 7 visar är dock att värdeladdade (2 %) och för-

stärkande (2.6 %) ord/fraser genomgående är betydligt mer förekommande än garderingar 

(0.5 %) och nedtoningar (0.5 %). De värdeladdade och förstärkande ord/fraserna förekommer 

främst i uttryckandet av elevernas åsikter kring mobbning som i SVA-KF7 ”dumt och 

meningslöst”, i samband med följderna av mobbning i SVA-KF7 ”hota någon”, eller i 

kommenterandet av tekniken som i exempel (26).   
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Tabell 7. Användning av språkliga medel i argumentationen – elevgrupp SVA-F 

Elevtexter SVA-MF7 SVA-KF8 SVA-MF9 Totalt 

Måttenhet n Procent n Procent n Procent n Procent 

Antal ord 250  590  270  1110  

Värdeladdade  

ord/fraser 
6 2,4 % 11 1,9 % 5 1,9 % 22 2 % 

Förstärkande 

ord/fraser 
 4   1,6 % 15 2,5 % 9  3,3 % 28 2,6 % 

Generaliserande 

ord/fraser 
5 2 % 10 1,7 % 2 0,7 % 17 1,5 % 

Garderande 

ord/fraser 
3 1,2 % 0 0 % 2 0,7 % 5 0,5 % 

Nedtonande 

ord/fraser 
3 1,2 % 2 0,3 % 0 0 % 5 0,5 % 

Bärarbestämda 

referenser 
3 1,2 % 5 0,8 % 9 3,3 % 17 1,5 % 

Bärarobestämda 

referenser 
6 2,4 % 10 1,7 % 6 2,2 % 22 2 % 

SVA-MF9 avviker något från de övriga främst i fråga om förstärkningar, generaliseringar och 

bärarbestämda referenser. Andelen förstärkningar är nio (3.3 %). Det är 0.8 procentenhet mer 

än SVA-KF8 och 1.7 procentenhet mer än SVA-MF7.  Däremot har SVA-MF9 1 procent-

enhet färre förekomster av generaliseringar än SVA-KF8 och 1.3 procentenhet färre än SVA-

MF7. Detta återspeglas även i tabell 6, där SVA-MF9 inte uppvisar brister i hållbarhet p.g.a. 

för generaliserande argument.   

 Gällande bärarbestämda referenser präglas SVA-MF9 av att eleven anför sina egna åsikt-

er, oftast med ”jag tycker”. I de andra texterna framgår det inte i lika hög utsträckning 

varifrån åsikterna eller fakta kommer. SVA-KF8 har endast fem (0.8 %) bärarbestämda 

referenser, SVA-MF7 tre (1.2 %) och SVA-MF9 nio (3.3 %).        

 Garderingar finns det endast tre (1.2 %) av i SVA-MF7 och två (0.3 %) i SVA-KF8. 

Samtliga garderingar som förekommer i SVA-MF7 är ”kanske”, medan SVA-KF8 innehåller 

”kan leda till döden” och ”jag tror”.   

 Ett samlat intryck av elevgrupp 3 blir utifrån tabell 7 att det finns tämligen många 

exempel på sätt att visa styrka i argumentationen genom värdeladdade och förstärkande 

ord/fraser, bärarbestämda referenser och generaliseringar. De övriga språkliga aspekter som 

används i betydligt mindre omfattning är de som kan användas för att uttrycka en lägre grad 

av säkerhet i argumentationen, men som även är ytterligare ett språkligt medel att underbygga 

sin argumentation med (avsnitt 2.2). 

4.4 Elevgrupp S-F 

Den sista elevgruppsanalysen som presenteras är den som utgörs av de underkända texterna 

från eleverna i svenska 1, elevgrupp S-F. Ett mönster som är genomgående för texternas 

förankring i logik och empiri är att också denna elevgrupp nästan uteslutande använder 

deduktiva värdeargument, men oftast med brister i hållbarheten. De språkliga aspekterna 

präglas av en hög andel bärarobestämda referenser. Text S-MF10 handlar om nätmobbning, 

S-KF11 om ärlighet och S-MF12 om skönhetsingrepp. 
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4.4.1 Argumentationens förankring i logik och empiri – elevgrupp S-F 

I tabell 8 ser man att det totala antalet argument är sjutton, och att 8/17 (47 %) är från S-

MF10, vilket gör texten något överrepresenterad i fråga om argument. Den enda texten som 

handlar om nätmobbning är S-MF10, vilken innehåller tre förslag på lösningar som argumen-

teras för. En är att den som blir mobbad ska bruka våld mot mobbarna. Ett annat är att mob-

barna ska skicka till militärläger för att lära sig disciplin.  

 16/17 (94 %) argument är deduktiva och värdeargument. Hänvisningar till empiri före-

kommer en gång i varje text, varav två av dessa är till referensartiklarna. I S-MF10 utgörs 

däremot empirin av hänvisning till andra elever som har använt en fungerande metod för att 

motverka mobbning. Detta är det enda induktiva argumentet, som inte heller har några brister 

i hållbarhet eller relevans. Tesen är i det här argumentet, som visas i exempel (23), att den 

mobbade ska visa från första stund att han eller hon inte tolererar att bli mobbad.  

(23) Från andras erfarenheter har bästa sättet att stoppa mobbning varit att visa från första 

sekunden att man inte tolerar sådant. 

Princip: Det finns sätt för den som blir mobbad att stoppa mobbningen. 

Upplysning: Andras erfarenheter säger att det bästa sättet är att visa att man inte tolererar att 

bli mobbad. 

Slutsats: Om man blir mobbad ska man visa att man inte tolererar det.  

Anledningen till argumentationen i exempel (23) inte har bedömts vara för generaliserande 

beror på att eleven själv inte tar ställning till om metoden verkligen är bäst av alla, för alla. 

Istället refererar eleven bara till att det är vad andra har upplevt vara det bästa sättet. 

Tabell 8. Argumentationens förankring i logik och empiri – elevgrupp S-F 

Elevtexter S-MF10 S-KF11 S-MF12 Totalt 

Måttenhet n n/100 ord n n/100 ord n n/100 ord n n/100 ord 

Ord 360  460  370  1190  

Teser 5              1,4 4 0,9 5  1,4 14 1,2 

Argument 8 2,2 4 0,9 5 1,4 17 1,4 

Empiri 1 0,3 1 0,2 1 0,3 3 0,3 

Argumentens 

fördelning på 

typer 

Deduktiva arg. 7  4  5  15  

Induktiva arg. 1  0  0  0  

Värdeargument 8  4  4  14  

Sakargument  0  0  1  1  

Brister i håll-

barhet och 

relevans, 

av andelen 

argument 

A. Hållbarhet –  

för generaliserande 
1  1  2  4  

B. Relevans –  

delvis relevant 
0  0  0  0  

C. A+B 2  0  0  2  

D. Ingen relevans, 

inte övertygande alls 
0  0  0  0  

Totalt 3  1  2  6  

Bristerna i elevgruppens argumentation återfinns genomgående i de deduktiva värde-

argumenten. Total har 6/17 (35 %) argument brister, samtliga i hållbarhet, men i två av S-

MF10:s även i relevans. Ett sådant exempel med brister i både relevans och hållbarhet tas upp 
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redan i exempel (22) i elevgrupp SVA-F. I exempel (24) är det alltså samma brister, men 

anledningen till att relevansen brister är inte att eleven kommer ifrån ämnet, som i med 

exempel (22). Det beror istället på att elevens förslag utifrån ämnet hur man ska stoppa 

nätmobbning inte kan bedömas som ett realistiskt alternativ, vilket gör att relevansen för 

argumenten i en sådan diskurs inte är helt relevant eller viktigt. 

(24) Ett sätt är att man skickar iväg ungarna på nått militärläger då blir man diciplinerad, när 

man vet att man har ett straff väntande efter man har gjort fel.  

Princip: Disciplinerade elever mobbar inte.  

Upplysning: Elever blir disciplinerade om det vet att de får ett straff i form av att skickas till 

militärläger. 

Slutsats: Elever ska få straffet att skickas till militärläger om de mobbar. 

Det är alltså förslaget att uttryckligen straffa elever som mobbar genom att skicka dem till 

militärläger som brister i relevans. Generaliseringen ligger i att eleven uttrycker att alla blir 

mer disciplinerade av bestraffningen att skickas till militärläger. Exempel på de andra brist-

erna i argumentation som S-F uppvisar står att finna i presentationen av övriga elevgrupper.    

4.4.2 Argumentationens språkliga medel – elevgrupp S-F 

De språkliga medel som elevgrupp S-F använder är främst bärarobestämda referenser (2.6 %), 

förstärkningar (1.4 %) och värdeladdade ord/fraser (1.1 %). Gällande det sistnämnda avviker 

S-KF11 med sina två värdeladdat ord med 1 respektive 1.2 procentenheter från S-MF10 och 

S-MF12. Man kan också notera att S-MF10 utgör 15/31 (48 %) av de det totala antalet bärar-

obestämda referenser, och har över 2 procentenheter fler i texten än de andra elevtexterna.    

Tabell 9. Användning av språkliga medel i argumentationen – elevgrupp S-F 

Elevtexter S-MF10 S-KF11 S-MF12 Totalt 

Måttenhet n Procent n Procent n Procent n Procent 

Antal ord 360  460  370  1190  

Värdeladdade  

ord/fraser 
5 1,4 % 2 0,4 % 6 1,6 % 13 1.1 % 

Förstärkande 

ord/fraser 
     6 1,7 % 6 1,3 % 5  1,4 % 17 1.4 % 

Generaliserande 

ord/fraser 
1 0,3 % 4 0,9 % 1 0,3 % 6 0.5 % 

Garderande 

ord/fraser 
2 0,6 % 2 0,4 % 0 0 % 4 0.3 % 

Nedtonande 

ord/fraser 
0 0 % 1 0,2 % 0 0 % 1 0.1 % 

Bärarbestämda 

referenser 
1 0,3 % 1 0,2 % 3 0,8 % 5 0.4 % 

Bärarobestämda 

referenser 
15 4,2 % 9 2 % 7 1,9 % 31 2.6 % 

De generaliserande resonemangen som finns representerade i elevgrupp S-F:s förankring i 

logik och empiri, tar sig till uttryck språkligt snarare i form av bärarobestämda referenser än 
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generaliserande adverb eller pronomen. De enda bärarbestämda referenserna i S-MF10 är 

empirin för sitt induktiva argument, S-KF11 till referensartikeln och S-MF12 en gång 

referensartikeln och två gånger för egna åsikter. Trots detta uttrycks onekligen egna åsikter. 

Fast i S-F anförs de inte genom att eleven uttryckligen skriver att det är de som tycker något, 

som i exempel (24). Bärarobestämda referenser signalerar mer säkerhet och mindre 

subjektivitet, vilket kan vara en något S-F-eleverna eftersträvar.   

 Språkliga medel som kan användas både för att försvaga och förstärka argumentation, 

garderingar (0.3 %) och nedtoningar (0.1 %), används i mindre omfattning. Intrycket blir där-

för att S-F främst använder medel som omisskännligt är att betrakta som språklig styrka.   
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5 Jämförande diskussion 

Kapitel 5 utgörs av en jämförande diskussion av studiens resultat. Elevernas argumentation 

har behandlats utifrån aspekterna logik empiri och språkliga medel. Bakgrunden är att det i 

nationella proven i svenska 1 på gymnasiet ställs samma krav på de innehållsliga aspekterna 

av elevernas argumentation för elever som läser svenska 1 och för de som läser svenska som 

andraspråk 1 (avsnitt 1.1). Samtidigt presenteras teoretiska utgångspunkter i avsnitt 2.3 som 

visar att man möjligen inte kan förvänta sig att svenska som andraspråkselever har samma 

förutsättningar att producerar argumenterande text som är på samma nivå innehållsligt som 

eleverna som läser svenska 1. Vad som följer är alltså en jämförande diskussion utifrån tre 

godkända texter från elever i svenska och tre från svenska som andraspråk (betyg E), samt tre 

underkända texter från elever i svenska och tre från svenska som andraspråk (betyg F). Ytter-

ligare ett syfte har varit att se vilka skillnader som föreligger mellan betygsstegen, varför även 

jämförelser mellan dem diskuteras.   

5.1 Jämförelse av elevgruppernas förankring i logik och empiri  

Likheterna i de fyra elevgruppernas argumentations omfattning är enligt tabell 10 påfallande. 

Samtliga grupper använder ett likartat antal teser som med få undantag styrks med mer än ett 

enstaka argument, som nästan uteslutande vilar på deduktiv logik. De tre exempel på induktiv 

argumentation som förekommer drivs av två olika elever.  

Tabell 10. Förankring i logik och empiri – samtligt elevgrupper 

Elevgrupper SVA-E S-E SVA-F S-F 

Måttenhet n n/100 ord n n/100 ord n n/100 ord n n/100 ord 

Ord 1210  1130  1100  1190  

Teser 15 1,2 15 1,3 13 1,2 14 1,2 

Argument 17 1,4 17 1,5 15 1,4 17 1,4 

Empiri 5 0,4 9 0,8 5 0,5 3 0,3 

Måttenhet n Procent n Procent n Procent n Procent 

Argumentens 

fördelning på 

typer 

Deduktiva arg. 15 88 % 17 100 % 15 100 % 16 94 % 

Induktiva arg. 2 12 % 0 0 % 0 0 % 1 6 % 

Värdeargument 14 82 % 14 82 %  14 93 % 16 94 % 

Sakargument 3 18 % 3 18 % 1 7 % 1 6 % 

Brister i  

hållbarhet och 

relevans, 

av andelen 

argument 

A. Hållbarhet –  

för generaliserande 
7 40 % 4 23 % 2 14 % 4 24 % 

B. Relevans –  

delvis relevant 
0 0 % 1 5 % 3 20 %  0 0 

C. A+B 0 0 % 0 0 % 2 14 % 2 12 % 

D. Ingen relevans, 

inte övertygande alls 
1 5 % 1 5 % 0 0 %  0 0 

Totalt 8 45 % 6 33 % 7 48 % 6 36 % 

Utöver att vara deduktiva är argumenten överlag också värdeargument. Här ser vi dock en 

tendens till skillnader mellan betygsstegen. Sammantaget har E-texterna sex sakargument och 

F-texterna endast två. Eftersom det ligger i sakargumentens natur att vara hållbara och håll-
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barhet är ett kriterium som argumentation bedöms utifrån (avsnitt 2.1) får detta tolkas som ett 

utslag av skickligare argumentation att även kunna varva värdeargument med sakargument. 

Samtidigt ska man ha i åtanke att en elev i vardera E-grupp saknade sakargument.   

 I avsnitt 2.3 redogörs för hur skrivande på ett andraspråk innebär en komplikation när det 

gäller att uttrycka komplexa idéer, t.ex. att foga samman argumentationens olika delar och ha 

flera argument för en tes. I det avseendet att ha flera argument är det nästan ingen skillnad 

mellan grupperna, eftersom en tes primärt underbyggs med ett argument. Det betyder att i 

fråga om Bedömningsanvisningarnas (2012:80) krav på utförlig argumentation finns det inget 

i den här studien som pekar på att andraspråkseleverna inte uppnår det i samma utsträckning.  

 Däremot skiljer sig elevgrupperna åt gällande olika typer av brister som förekommer i 

argumentationen. Brister i hållbarheten är vanligast i SVA-E (40 %). Samtidigt har SVA-E 

ingen argumentation som innehåller brister i hållbarhet och relevans (kategori C). Räknar man 

in de i argument som brister i hållbarhet blir statistiken jämnare. S-F har då 36 % för 

generaliserande argument, medan SVA-F har 28 % och S-E blir kvar på 23 %. Forskningen 

som menar att andraspråkstexter tenderar att vara mer generaliserande (avsnitt 2.3) stämmer 

bara överens med SVA-E, vilket gör den här studien inte kan sägas entydigt styrka att det 

skulle vara ett drag som är präglar andraspråkselevers skrivande.  

 Vidare visar tabell 10 att argumentation som har brister i relevans (kategori B) före-

kommer i 20 % av fallen för SVA-F, 5 % för S-E och inte alls i SVA-E eller S-F. Bilden 

förändras dock något om man tar kategori C i beaktning, då är SVA-F uppe i 34 % som har 

brister i relevans och S-F i 12 %. I vilket fall är det tydligt att brister i relevans i argument-

ationen i störst utsträckning är återfinns i SVA-F. Jansson (2000:148) visar en tendens att 

hävdanden på styckenivå istället för den övergripande tesen är vanligare bland 

andraspråksskribenter i svenska än de som har svenska som förstaspråk (avsnitt 2.3). Det 

skulle möjligen kunna tyckas vara en förklaring för SVA-F, att de argumenterar för något som 

inte riktigt är en del av ämnet i stort. Det gäller för exempel (22) i SVA-KF8. Däremot kan 

inte de andra bristerna i relevans i övriga argument i SVA-F förklaras på samma sätt.  

 Eftersom det inte finns någon systematik i varför det brister i relevansen i SVA-F går det 

inte heller att utifrån den här undersökningen säga exakt varför det är just i den här elev-

gruppen som brister i relevans uppstår. Man skulle kunna dra slutsatsen att andraspråkselever 

med betyget F i nationella proven i svenska 1 har en högre andel brister i relevans, bl.a. för att 

de argumenterar för enskilda påståenden på styckenivå. Men en än viktigare slutsats är kanske 

att det visare en tendens till olikheter i färdighetsnivå mellan svenskämnena i en innehållslig 

aspekt, sådana som bedöms utifrån samma kriterier för svenska och svenska som andraspråk. 

Därför bör en tendens som denna dels undersökas på ett större material, dels kompletteras 

med en kvalitativ metod. Det skulle kunna inbegripa att man i likhet med Jansson (2000) tar 

hänsyn till hur argumentation bedrivs i den textkultur som är elevens förstaspråk.    

 Argumentation som har brister både i hållbarhet och i relevans (kategori C) finns endast i 

SVA-F (14 %) och S-F (12 %). Här är det alltså inte fråga om att det skiljer sig mellan 

svenskämnena, utan mellan betygsstegen. Huruvida det är ett återkommande drag i argument-

erande F-texter skulle kunna vara en värdefull insikt för lärare och elever, när man vill för-

tydliga och jobba extra med en aspekt som kan vara en som bidrar till ett underkänt betyg.     
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 Den sista typen av brister som har studerats är argumentation som helt saknar relevans 

(avsnitt 2.1, 3.3). Kanske något förvånande är de enda två exempel som förekommer i SVA-E 

och SVA-F (5 % i vardera gruppen). Det innebär dock endast ett exempel per grupp. Möjligen 

är det snarast så att den här aspekten generellt inte utgör en källa för brister i elevernas argu-

mentation, och att det gäller både över ämnes- och betygsgränserna. 

 Sammantaget har 45 % av argumentationen i SVA-E brister, 33 % i S-E, 48 % i SVA-F 

och 36 % i S-F. Det finnas alltså en tendens till att elevgrupperna SVA har mer brister i 

argumentationen med hänsyn till hållbarhet och relevans. Detta styrker Cummings (2001:5) 

resultat att skrivande på ett andraspråk försvårar möjligheten att uttrycka fungerande 

komplexa idéer (avsnitt 2.3.). Återigen vill jag därför framhålla vikten av kompletterande 

undersökningar. Detta för att se om det finns skillnader i förutsättningar för elever i svenska 

och svenska som andraspråk att producera argumenterande text med avseende på innehållsliga 

aspekter som enligt bedömningsanvisningar i nationella prov (2012, 2013) ska vara desamma 

i båda ämnen. Skulle det visa sig vara så att svenska som andraspråkselever konsekvent 

presterar på en lägre nivå utifrån innehållsliga aspekter som bedöms med samma måttstock 

skulle ökad kunskap om varför andraspråkseleverna presterar sämre vara värdefull, så att 

lärare och andraspråkselever får en mer precis bild av vad de kan behöva lägga mer fokus på. 

Men det är också av betydelse för provkonstruktörer som då möjligen skulle behöva se över 

om det verkligen är i linje med forskningen att ställa samma krav på innehållsliga aspekter i 

texter för svenska och svenska som andraspråkselever i nationella prov i svenska 1. 

 En annan noterbar skillnad är S-E:s mer omfattande användning av empiri. S-E-eleverna 

använder fler exempelberättelser som underbygger en deduktiv argumentation än övriga 

elevgrupper. I avsnitt 2.1 framhåller empirins positiva verkningar för argumentationen och S-

E-texternas argumentation underbyggs alltså ytterligare av sina exempel. Argumentationen 

blir mer konkret och förankrad i en verklighet som läsaren kan identifiera sig i. Detta kan 

också ses i relation till Janssons (2000:177f) undersökning som visar att andraspråksskribenter 

använder färre exempelberättelser i argumentationen, vilket kan vara en typ av empiri. Men 

utifrån tabell 10 är tendensen snarast att användandet av exempelberättelser faktiskt 

kännetecknar S-E, i motsats till S-F, SVA-E och SVA-F. Således är det inte ett drag som är 

specifikt enbart för SVA-grupperna, utan även grupperna med betyget F. Samtidigt som det 

visar att godkända texter i svenska har kommit längre i användandet av empiri än godkända 

texter i svenska som andraspråk. Men gör det något om S-E har mer empiri och mindre brister 

i argumentationen än SVA-E om betyget ändå blir detsamma?  

 Att elevgrupp S-E i större utsträckning använder empiri och har minst andel brister i 

argumentationen visar att deras argumentation ligger närmare de högre betygen. Bedömnings-

anvisningarna (2012:82f) har samma krav på innehåll och kritisk läsning, som innefattar att 

eleven för betyget C ”ska kunna använda fungerande argument”. Eftersom empiri och få 

logiska brister är ett sätt att göra argumenten mer fungerande närmar sig elevgrupp S-E det 

kriteriet mer än övriga grupper. Beaktar man forskningen som säger att skrivande på ett 

andraspråk gör det svårare att uttrycka komplexa idéer, och att färre exempelberättelser 

används, kan eleverna i svenska ha godare förutsättningar från början att uppnå kriteriet för 

betyget C än eleverna i svenska som andraspråk. Och eftersom bedömningen för kriteriet är 

densamma i båda svenskämnena, kan det vara så att svenska som andraspråkseleverna 
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förfördelas genom att inte kunna ha samma möjlighet att nå kriteriet att använda fungerande 

argument, vilket resultatet antyder.   

5.2 Elevtexters lösningsförslag på hur man stoppar nätmobbning 

Elevernas användning av förslag på lösningar på hur man stoppar nätmobbning finns separat i 

tabell 11, eftersom endast de sex eleverna i tabell 11 är de som gjort uppgiften och den 

således inte kan representera hela elevgrupper (med undantag för SVA-F).  

Tabell 11. Teser som är förslag på lösningar i elevtexterna om att stoppa nätmobbning 

Elevtexter 
Antal 

teser 

Antal lösningsförslag på hur 

man stoppar nätmobbing. 

SVA-ME1 7 4 

S-KE4 8 4 

SVA-MF7 5 3 

SVA-KF8 6 0 

SVA-MF9 4 0 

S-MF10 8 3 

Totalt  38 14 

Medelvärde 6,3 2,3 

Andelen förslag på lösningar skiljer sig avsevärt mellan eleverna i tabell 11. Flest förslag på 

lösningar, med fyra vardera, finns i texterna med betyget E, dvs. SVA-ME1 (57 %) och S-

KE4 (50 %). Med sina tre förslag har dock SVA-MF7 procentuellt sätt flest förslag (60 %). S-

MF10 har också tre (38 %) förslag, men även åtta teser. Men kanske är det mest 

anmärkningsvärda att SVA-KF8 och SVA-MF9 inte har några förslag alls, vilket i åtminstone 

för SV-KF8, och möjligen för båda, är det som gjort att texterna blivit underkända enligt 

lärarnas anmärkningar som medföljt (avsnitt 4.3.2 och 4.3.5). Att draget att inte inkludera 

förslag på lösningar är något som endast finns i två av tre texter i elevgrupp SVA-F 

överensstämmer också med den forskning som visar tendenser till att andraspråksskribenter i 

svenska ger färre förslag på hur problem kan lösas (Jansson 2000:148f).  

 De enda två elever som inte ger förslag på problemlösningar tillhör SVA-F, men det går 

inte att dra några slutsatser på gruppnivå utifrån det här materialet. Samtidigt är den tendens 

som finns att två elever i SVA-F uppvisar de här bristerna som kan vara kopplade till att de är 

just andraspråkselever. Även här är det viktigt med vidare forskning som studerar ett större 

antal elevtexter och har en kvalitativ metod som försöker utröna vilken roll elevernas 

förstaspråks textkultur kan spela. Särskilt som avsaknaden av förslag på problemlösningar kan 

vara en orsak till att elever i svenska som andraspråk inte klarar kursproven.  
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5.3 Jämförelse av elevgruppernas språkliga medel 

Skillnaderna i elevgruppernas bruk av språkliga medel för att stärka argumentationen är på-

fallande för flera av kategorierna som undersökts. Tabell 12 visar bl.a. att andelen generaliser-

ande ord/fraser är betydligt högre i SVA-texterna jämfört med S-texterna, även om det finns 

en viss variation inom grupperna. Resultatet liknar Jansson (2000:25), som menar att en högre 

grad av generaliseringar präglar andraspråksskribenter. Men vad innebär det då för SVA-

texternas argumentation? Ser vi tillbaka på tabell 10 och argumentationens logik är 

skillnaderna i brister i hållbarheten som kommer av generaliseringar förvisso fler i SVA-E, 

men däremot inte i SVA-F. Så SVA-F-texternas användande visar ändå att det inte går en rät 

linje mellan antalet generaliserande ord/fraser och brister i hållbarhet. Således får man 

konstatera att de språkliga generaliseringarna också med förtjänst används för att stärka 

argumentationen, framför allt av SVA-F, medan SVA-E i det avseendet har mindre general-

iserande språkhandlingar, men fler brister i hållbarheten p.g.a. dem. 

Tabell 12. Användande av språkliga medel för argumentationen – samtliga elevgrupper 

Elevgrupper SVA-E S-E SVA-F S-F 

Måttenhet n Procent n Procent n Procent n Procent 

Antal ord 1210  1130  1100  1190  

Värdeladdade  

ord/fraser 
19 1,6 % 17 1,5 % 22 2 % 13 1,1 % 

Förstärkande 

ord/fraser 
25 2,1 % 24 2,1 % 28 2,6 % 17 1,4 % 

Generaliserande 

ord/fraser 
10 0,8 % 5 0,4 % 17 1,5 % 6 0,5 % 

Garderande 

ord/fraser 
8 0,7 % 22 1,9 % 5 0,5 % 4 0,3 % 

Nedtonande 

ord/fraser 
3 0,1 % 4 0,5 % 5 0,5 % 1 0,1 % 

Bärarbestämda 

referenser 
13 1,1 % 20 1,8 % 17 1,5 % 5 0,4 % 

Bärarobestämda 

referenser 
26 2,2 % 16 1,4 % 22 2 % 31 2,6 % 

Tabell 10 visar även att användningen av värdeladdade och förstärkande ord/fraser är betyd-

ligt lägre för S-F (1.1 %, 1.4 %) än de andra grupperna, låt vara att föredelningen inom grupp-

erna inte är helt jämn. Högst andel inom samma kategorier finner man för SV-F (2 %, 2.6 %) 

medan siffrorna för SVA-E (1.6 %, 2.1 %) och S-E (1.5 %, 2.1 %) är strax under och tämligen 

likartade.     

 Gällande bärarbestämda och bärarobestämda referenser finns det tydliga skillnader 

mellan elevgrupperna. Bärarbestämda referenser innebär att det framgår vem som tycker 

något, medan bärarobestämd kan ge samma påstående en mer allmänt accepterad prägel 

genom att ingen avsändare nämns. S-F-texterna (2.6 %) använder den senare varianten för att 

underbygga sin argumentation i betydligt större utsträckning än övriga grupper. Möjligen 

finns det en korrelation mellan en låg andel värdeladdade ord och en hög andel bärar-

obestämda referenser, eftersom bärarobestämda referenser i sig ger intrycket av att 

argumentet är starkt eller allmänt vedertaget, vilket kanske gör att värdeladdningen upplevs 

överflödig. Och den enda gruppen som har fler av de bärarbestämda är alltså S-E-texterna.  
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 Nedtoningar och garderingar är språkliga aspekter som tjänar till att underbygga eller 

underminera argument genom att uttrycka osäkerhet, grad eller reservation (avsnitt 2.2). 

Medan andel nedtoningar är förhållandevis låga för samtliga elevgrupper, och som lägst för S-

F (0.1 %), återfinns en intressant skillnad i bruket av garderingar. S-E-texterna använder 

nämligen garderingar i markant större utsträckning än övriga elevgrupper (1.9 %). 

Garderingar kan vara ett sätt att visa osäkerhet kring ett påståendes sanningshalt, men det be-

tyder inte att argumentationen behöver bli mindre övertygande – tvärtom. S-E-eleverna 

användning av garderingar visar att de i högre utsträckning än övriga elevgrupper har 

ytterligare ett verktyg i sin språkliga arsenal. Östlund-Stjärnegårdh (2002:164) framhåller att 

stilistisk medvetenhet är något som kännetecknar texter på högre betygsnivåer, vilket alltså 

verkar synas i S-E höga andel garderingar. I kombination med att S-E även är den grupp som i 

lägst utsträckning använder bärarbestämda referenser framträder bilden av att S-E använder 

språket för att få argument att inte verka allmängilltiga, samtidigt som de garderar sig.  

 Enligt Bedömningsanvisningarna (2012, 2013) ska betygsättande lärare ta hänsyn till 

andraspråkselevernas språkliga begränsningar (avsnitt 1.1). Att elevgrupp S-E använder fler 

språkliga medel än SVA-E kanske kan ses som ett tillfälle då sådana hänsynstaganden görs. 

Men kan det inte vara så att de språkliga delarna av argumentationen inverkar på de innehålls-

liga, där samma krav ställs? Bedömningsanvisningarna (2012:82f) har samma krav på inne-

håll och kritisk läsning, vilket inbegriper att eleven för betyget A behöver bedriva argument-

ation som är ”nyanserad”. Svenska som andraspråkeleverna behöver bara ha ”delvis anpassat 

språk”, i jämförelse med eleverna i svenska som i högre utsträckning måste anpassa form och 

språk till syftet (avsnitt 1.1). Men att bara delvis anpassa sitt språk skulle kunna göra att ar-

gumenten inte blir lika nyanserade. För en högre andel generaliseringar och en lägre andel 

språkliga garderingar kan utgöra sämre förutsättningar att bedriva nyanserad argumentation 

än vad motsatsen gör. Således skulle svenska som andraspråkselevernas språkliga begräns-

ningar även kunna påverka inte enbart bedömningskriterierna som är anpassade, utan även 

vissa innehållsliga kriterier som inte är det.  

 Beaktar man resultatet av användningen av språkliga medel tillsammans med svenska 

som andraspråkselevernas brister i argumentationen, lägre andel empiri, en tendens till färre 

förslag på problemlösningar, framträder bilden av att eleverna i svenska och svenska som 

andraspråk kanske inte har samma förutsättningar att producera argumenterande text inom 

innehållsliga kriterier där de bedöms efter samma måttstock. Forskningen som presenteras 

pekar åt det hållet (avsnitt 2.3), och den här undersökningen bekräftar den i flera avseenden. 

Om den i den här uppsatsen föreslagna vidare forskningen ytterligare skulle styrka detta, 

kunde det vara lämpligt att se över de kriterier vi bedömer svenska som andraspråkselever 

enligt. Förhoppningsvis leder det till en ökad förståelse för de här elevernas förutsättningar, 

vilka mål som är rimliga av skolan att sätta upp och hur vi bedömer deras texter på ett rättvist 

sätt, där hänsyn tas till vad det innebär att skriva på svenska när det är ens andraspråk.       
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