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Sammandrag 

Lena Edander, 2015: Nationella prov i två EU-länder – en jämförelse mellan Sverige och 

Frankrike 

I föreliggande undersökning studeras och jämförs elevtexter skrivna i samband med 

storskaliga prov i de två EU-länderna Sverige och Frankrike. Detta övergripande syfte 

koncentreras till en jämförelse med avseende på det innehållsliga djupet i texterna. Materialet 

består av tre svenska och tre franska elevtexter vilkas innehåll studeras med hjälp av en metod 

för mikro- och makroanalys av texter. För att åskådliggöra de innehållsliga nivåerna i 

respektive text används en grafisk representation i form av tankekartor. Ytterligare en 

frågeställning som utreds i denna uppsats är huruvida själva metoden att studera innehållsliga 

nivåer i texter via studium av mikro- och makrotema kan anses fruktbar. 

Resultatet visar att såväl de svenska som de franska elevtexterna har ett jämförbart 

innehållsligt djup men det är tydligt att eleverna i de två länderna går tillväga på olika sätt när 

det formulerar sitt innehåll. De franska elevernas texter är nära kopplade till källtexterna och 

följer en mer likartad mall vad gäller uppbyggnad. De svenska elevernas texter är även de 

kopplade till källorna men är friare i sitt förhållande till dessa. De svenska eleverna uttrycker 

även i viss mån personliga åsikter på övergripande nivå vilket inte sker i de franska elevernas 

texter. 

Frågan om huruvida metoden att undersöka innehållsligt djup med hjälp av mikro- och 

makroanalys besvaras med att metoden fungerar då den förtydligar de innehållsliga delarna i 

texter. Vid en bedömning av textens innehåll måste metoden dock kompletteras av en 

sammanfattande värdering av innehållet som helhet. 

  

Nyckelord: nationella prov i svenska, elevtextanalys, mikro- och makroteman, metoder för 

elevtextanalys. 
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1 Inledning 

Storskaliga prov i modersmålet där elevens individuella kunskaper testas förekommer i de 

flesta länder. Till denna kategori hör de examensprov för gymnasieskolan som förekommer i 

bland annat Frankrike, vilket är det ena landet jag fokuserar på i denna undersökning. Sverige 

är det andra landet i undersökningens fokus och här består motsvarande prov, som dock inte 

är ett examensprov, av det nationella skrivprovet i Svenska kurs 3 för gymnasiet. De svenska 

nationella proven har som syfte att å ena sidan testa elevens kunskaper på individnivå och 

därmed stödja lärarens betygssättning, å andra sidan ligga till grund för en resultatutvärdering 

på skolnivå, huvudmannanivå och på nationell nivå. Dessa dubbla syften ställer höga krav på 

provens tillförlitlighet, varför de hela tiden måste studeras och vid behov revideras. 

För att kunna belysa och eventuellt utveckla de nationella proven i svenska för gymnasiet 

är det av stor vikt att ha kännedom om hur prov i andra länder utformas, på vilka grundvalar 

detta sker samt hur elever löser dessa prov. Genom att studera de nationella proven i svenska 

3 och jämföra dessa med ett motsvarande franskt prov i samband med Le baccalauréat (den 

franska studentexamen) är det möjligt att få perspektiv på prov i andra länder och därmed få 

kunskap om hur de svenska proven fungerar utifrån en internationell kontext. Studium och 

analys av elevtexter skrivna vid dessa respektive prov säger mycket om hur proven fungerar 

och ger en bild av den pedagogiska kontext provet är en del i.  

De senaste åren har olika internationella prov såsom PISA-testet
1
 visat på försämrade 

resultat i bland annat läs- och skrivförmåga hos svenska elever. Resultaten har lett till olika 

åtgärder såsom betyg från och med årskurs sex i grundskolan och en utvidgning av de 

nationella proven. Även gymnasiereformen Gymnasieskola 2011 (Skolverket 2011) har till 

viss del påverkats av de försämrade resultaten i PISA-undersökningen, vilket har lett till en 

utökning av svenskkurserna för de högskoleförberedande gymnasieprogrammen jämfört med 

den tidigare gymnasieordningen. Gymnasiereformen vilar också till stor del på andra röster 

om elevers bristande kunskaper. Bland annat har representanter för universitet i Sverige 

påtalat brister i studenternas svenskkunskaper (Uppsala Nya Tidning 02.01.2013). Numera 

läser elever på högskoleförberedande program tre kurser i svenska om 100 poäng vardera, 

medan det endast krävs en 100-poängskurs i svenska för de yrkesförberedande programmen. 

Debatten om den sjunkande läs- och skrivförmågan har även lett till ifrågasättande av de 

nationella proven i svenska. Skolinspektionen har vid en omrättning av skrivproven för 

gymnasiet (Skolinspektionen 2013) funnit att interbedömarreliabiliteten är låg vid dessa prov 

och föreslagit att skrivprovet ska avskaffas. Skolverket å sin sida förordar prov i skriftlig 

framställning för att med validitet kunna pröva elevens skrivförmåga. Med validitet avses i 

detta fall att proven verkligen prövar de förmågor eleven enligt kunskapskraven i respektive 

kurs ska visa 

 Ett annat sätt att mäta språkförmåga hos skolelever men även bland befolkningen i stort är 

den så kallade CEFR-skalan: Common European Framework of Reference for Languages: 

                                                 
1
 PISA, Programme för International Student Assessment, är en internationell studie som undersöker 

femtonåriga elevers förmågor inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse (Skolverket 2015). 
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Learning, teaching,assessment (CEFR)
2
  (Skolverket 2015) som har utarbetats genom ett 

samarbete mellan OECD-länderna
3
. Skalan bildar en referensram för bedömning av språkliga 

nivåer och används främst inom ramen för undervisningen i främmande språk, men dess 

existens och användning visar på ett behov av internationella jämförelser vad gäller 

språkbehärskning
4
.  

1.1 Bakgrund och syfte  

De nationella proven i svenska har efter gymnasiereformen 2011 ökat i omfattning inom 

gymnasieskolan. Från ett prov i kursen Svenska B, är proven numera två, det ena i kursen 

Svenska 1 och det andra i kursen Svenska 3. Proven har utarbetats genom noggranna studier 

och tolkningar av styrdokument, kursplaner, mål, och kunskapskrav (Palmér 2013).  

Kursprovet i Svenska 3 består av en skriftlig del (hädanefter KP3A) och en muntlig del 

(hädanefter KP3B). Kursen har stort fokus på vetenskapligt skrivande varför KP3A prövar 

just denna förmåga. I kursplanen står följande: ”Undervisningen i kursen ska behandla 

följande centrala innehåll: / … / Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga 

texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet” (Skolverket 2011). Uppgiften i 

KP3A består i att eleven ska skriva ett PM vid en tänkt högskolekurs. Ett texthäfte med olika 

källor som behandlar ett gemensamt tema tillhandahålls en vecka innan provets 

genomförande. PM:et ska vid provtillfället utformas som en vetenskaplig text där eleven har i 

uppgift att utifrån en given frågeställning sammanställa information från olika källor och dra 

en slutsats.  

Det franska examensprovet i modersmål är även det kopplat till motsvarande franska 

kursplan (Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 

2015). Tyngdpunkten i denna kursplan ligger främst på litteratur och det franska provet berör 

litteraturvetenskapliga frågeställningar. I provets första del har eleven i uppgift att skriva en 

utredande text av litteraturvetenskaplig karaktär där källtexterna består av utdrag ur tre olika 

skönlitterära verk. Texten ska vara ett svar på en utredande frågeställning.  

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka och jämföra texter skrivna av 

gymnasieelever i Sverige och Frankrike vid nationella prov i respektive lands modersmål. 

Dessa texter ska analyseras kvalitativt med avsikt att jämföra hur gymnasister i Sverige och 

Frankrike i en provsituation utformar texter som utgår från ett givet ämne. Det är texternas 

innehåll som ska analyseras och kopplas till provens utformning, kursinnehåll och 

kunskapskrav. Vid seminarier med fokus på bedömning som hållits av provkonstruktörerna 

                                                 
2
 CEFR, ”I referensramen presenteras den syn på språkundervisning, språkinlärning och bedömning av 

språkfärdighet som grundas på Europarådets arbete under flera årtionden. Kärnan i texten är sex referensnivåer 

av språkfärdighet som är grundligt analyserade och som är resultatet av empirisk forskning. Dessa referensnivåer 

gör det möjligt att jämföra färdigheter i olika språk, oberoende av skolsystem eller examen” (Skolverket 2015). 
3
 OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Organisationen består av 20 västliga 

industriländer och har som syfte att stimulera till långsiktig ekonomisk tillväxt och sysselsättning. 
4
 I föreliggande uppsats kommer denna skala inte att användas vidare utan presenteras endast för att ge en 

bakgrundsbild. 
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för det nationella provet i skriftlig framställning har framkommit att av de tre 

bedömningsaspekterna Innehåll och källhantering, Disposition och sammanhang samt Språk 

och stil uppfattas den förstnämnda som mest svårbedömd (natprov.nordiska.uu.se 2015). Det 

finns alltså ett behov av att hitta fungerande metoder för att bedöma innehållsligt djup i en 

text. Min förhoppning är att i föreliggande undersökning finna svar på om analys av makro- 

och mikroteman kan vara ett möjligt sätt att bedöma en texts innehållsliga kvalitet och djup. 

Som utgångspunkt för studien formuleras följande forskningsfrågor: 

1. Hur ser den innehållsliga nivån ut i elevtexter skrivna i samband med 

nationella prov i svenska 3 respektive den franska studentexamen? 

2. Är innehållslig analys med hjälp av mikro- och makroteman en fruktbar metod 

för att beskriva det innehållsliga djupet i en text? 

1.2 Tidigare forskning 

Redovisningen av tidigare studier rörande elevers skrivande i skolan innefattar både 

komparativa studier av elevers skönlitterära tolkningar och analyser av hur skrivande prövas 

genom nationella prov. Ett område som undersöks med hjälp av jämförande studier i 

textanalys är läsning av skönlitteratur i olika länders skolformer. Genomgången inleds med de 

jämförande studierna och behandlar därefter forskning om nationella prov 

1.2.1 Komparativa studier av elevers skönlitterära tolkningar  

En studie som behandlar litteraturläsning och tolkning av skönlitteratur internationellt och 

komparativt är Torell med fleras rapport ”Hur gör man en litteraturläsare” (2007). I rapporten 

studeras skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland. Undersökningens 

fokus är den nationella skolkulturens förmåga att generera lässtrategier vilket studeras via 

elevprestationer. Genom att be förstaårsstudenter på lärarutbildningarna i de tre länderna 

genomföra en skönlitterär analys får författarna material till en jämförelse av dessa analyser.  

Enligt Torell når ryska elever betydligt högre resultat än svenska och finska elever när det 

gäller att läsa och analysera litteratur. En förklaring till detta är enligt författaren att 

skolkulturens ambitioner och metoder betyder minst lika mycket för resultaten som elevernas 

egna inlärningsstrategier. Dessa är i hög grad beroende av den kontext i vilken eleven verkar. 

Torell drar även slutsatsen att så kallad katederundervisning inte inverkar negativt på 

elevernas möjlighet att göra avancerade litterära tolkningar på individnivå. Det avgörande för 

hur framgångsrika eleverna är i sina litterära tolkningar är enligt Torell till största delen 

skolkulturens idéperspektiv. De svenska studenterna gör i högre utsträckning vad Torell 

benämner som literary transfer-tolkningar, det vill säga kopplar händelser i den litterära 

texten till olika personliga upplevelser de ser som jämförbara. Torell varnar för analyser av 

detta slag då han liknar detta vid att ursprungstexten skulle kunna vara ett blankt papper där 

studenten lägger in det hon uppfattar som relevant för sitt eget liv och sina känslor.  
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Ytterligare en intressant komparativ studie är Johanssons avhandling om svenska och 

franska gymnasieelevers förmåga att tolka skönlitterär text, ” Läsa, förstå, analysera: en 

komparativ studie om svenska och franska gymnasieelevers reception av en narrativ text.” 

(2015). Studien i fråga är den av materialet under tidigare forskning som ligger närmast min 

egen undersökning. I sin undersökning fokuserar Johansson på likheter och skillnader mellan 

tolkningar gjorda av elever i de båda länderna. Syftet är att utreda vilka olika typer av 

tolkningar eleverna gör och vilka funktioner dessa fyller. Dessutom undersöker Johansson 

om, och i så fall på vilket sätt, svenska och franska gymnasieelever skiljer sig åt i sin 

inställning till tolkningar och hur dessa tolkningar faktiskt görs. Till detta hör frågan hur 

tolkningarna är relaterade till undervisningskulturen i de båda länderna. 

Det empiriska materialet för studien består av 181 elevers textkommentarer till novellen 

”Bansheen” av Joyce Carol Oates. Novellen handlar om en sexårig flicka som under en fest 

tar med sig sin nyfödde lillebror upp på ett tak. Texterna är skrivna av elever från både yrkes- 

och studieförberedande program i båda länderna. Eleverna fick i uppdrag att under 60 minuter 

läsa och skriftligt kommentera novellen med hjälp av instruktionen: ”Redogör utförligt för 

minst tre exempel på vad du som läsare lade märke till i texten”. Instruktion är öppen, då 

syftet är att ta reda på hur elever tolkar en text när de inte får detaljerade anvisningar. 

I en första analys visar det sig att eleverna håller sig till tre olika domäner: En 

innehållsrelaterad, en utomtextuell och en litterär. I den förstnämnda återfinns framför allt 

referat av novellen. I den utomtextuella används inte den skönlitterära texten utan eleven 

resonerar med utgångspunkt från egna erfarenheter. Den sistnämnda domänen innehåller 

analyser av litteraturvetenskaplig karaktär som är nära anknutna till novellen. Resultatet visar 

att majoriteten av de svenska texterna håller sig till den innehållsrelaterade domänen medan 

majoriteten av de franska texterna innehåller flera olika litterära aspekter. När det gäller 

fördelningen mellan den utomtextuella och den litterära domänen är den relativt jämn i de 

svenska elevernas texter medan de franska elevernas texter knappast innehåller några 

utomtextuella inslag alls. Detta visar på en tydlig skillnad i svenska och franska 

gymnasieelevers sätt att läsa och kommentera texter. 

I analysen skiljer Johansson även på mikro- och makrotolkningar. Mikrotolkningar innebär 

att eleven med olika metoder fyller ut tomrum i textens innehåll och på så sätt reder ut 

händelseförloppet. Detta kan göras genom en nära användning av texten, vilket stämmer med 

hur många av de franska eleverna går tillväga. Makrotolkningar går istället utanför själva 

händelseförloppet och beskriver någon sorts djupare betydelse. Denna typ av tolkning görs 

främst av de svenska eleverna, men dessa är ofta inte förankrade i texten utan bygger på egna 

tankar och upplevelser. Frågan är, enligt författaren, om det då verkligen är tolkningar av 

texten eller om det handlar om personliga funderingar i stället. Johanssons slutsats är att de 

svenska respektive franska eleverna i hennes undersökning använder sig av olika metoder för 

att tolka novellen. De franska elevernas tolkningar är mer textnära och grundar sig på 

litteraturvetenskapliga tolkningsmönster. Dessa texter innehåller dock inte några mer 

övergripande makrotolkningar. De svenska elevernas lösningar av uppgiften innehåller mer 

inslag av övergripande tolkningar men dessa är ofta inte tydligt förankrade i novellen, utan 

hämtar inspiration från elevernas egna livserfarenheter. Den slutsats Johansson drar, att dessa 
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olika sätt att tolka en novell har sin bakgrund i olika skol- och undervisningskulturer, är 

rimlig.  

1.2.2 Forskning om nationella prov 

När det gäller beskrivning av storskaliga prov i Sverige ger Christian Lundahls verk ”Varför 

nationella prov? – framväxt, dilemman, möjligheter” (2009) en relativt heltäckande historisk 

bild av hur dessa prov har utvecklats och förändrats genom tiderna. De första centralt 

utarbetade proven bestod av test i engelska för läroverken och utvecklades under 1860-talet. 

Syftet med detta prov var i första hand att stödja lärarna i deras kunskapsbedömning, och inte 

att kontrollera betygsnivåer centralt. Under tidigt 1900-tal hade pedagogikforskaren Frits 

Wigforss stor betydelse för utvecklingen av standardprov genom vilka en standardiserad 

betygssättning kunde åstadkommas.  

Wigforss publicerade under 1930-talet artiklar om standardprov där han menade att proven 

skulle utgå från lärares och elevers behov och vara tätt kopplade till undervisningen. Enligt 

Wigforss skulle läraren genom standardprovet se om hans klass är i nivå med genomsnittet, 

och kunna vidta åtgärder om så inte var fallet. Proven skulle inte ersätta lärarens omdöme, 

utan istället komplettera och förbättra detta. Under 1940-taleet skedde en förändring när det 

gäller synen på prov från att ha varit ett kontrollinstrument för läraren av hur eleverna lyckas 

klara undervisningen till att bli ett testteoretiskt utarbetat prov. (Lundahl 2009). Denna 

utveckling har även uppmärksammats av Ingrid Carlgren (1999), som har beskrivit hur 

lärarna gått från att ha varit subjekt i sin egen yrkesroll till att bli objekt för vetenskapliga 

teorier och utbildningspolitik. Carlgren menar att denna utveckling kan ses som inledningen 

till den minskade status läraryrket har i dag.  

Lundahl framhåller vidare att det under 1950-talet var vikten av god bedömningssäkerhet 

som stod i fokus för de centrala proven. Proven skulle vara objektiva och dessutom lätträttade. 

På senare tid har den typen av frågor åter kommit att aktualiseras i den diskussion om 

interbedömarreliabilitet som pågår. Som tidigare nämnts har Skolinspektionen (2013) 

genomfört omrättningar av Nationella prov och i flera rapporter pekat på att 

bedömaröverensstämmelsen är alltför låg. De hänvisar i sin rapport även till andra 

undersökningar av bedömarreliabiliteten som även de visar på en relativt låg 

interbedömarreliabilitet t.ex. (Edander 2013). Det nationella provets syfte var att standardisera 

lärarnas betygssättning av eleverna. Denna utveckling har fortsatt och syftet kan sägas kvarstå 

än i dag då proven enligt Skolverket ska ”(…) bidra till en likvärdig bedömning och 

betygssättning i skolan” (Skolverket 2015).  

Lundahls historiska exposé över de nationella proven ger en viktig bakgrund för att kunna 

sätta proven och syftet med dessa i ett perspektiv över tid. Syften som att de nationella proven 

ska främja en rättvis betygssättning samt vara ett stöd för läraren vid bedömning är aktuella 

än i dag och har alltid funnits. Hur hårt dessa syften betonas har dock skiftat genom tiderna. 

Studier av nutida nationella prov i svenska har gjorts av bland andra Borgström (2014) 

som i sin avhandling ”Skrivbedömning – Uppgifter, texter och bedömningsanvisningar i 

svenskämnets nationella prov” belyser svenskämnets prov i skrivande. I undersökningen av 
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en skrivuppgift utformad inom ramen för skrivprovet i kursen Svenska B för gymnasiet drar 

Borgström slutsatsen att det finns en implicit moralisk-ideologisk diskurs inbyggd i 

uppgiftsformuleringen, vilken eleven är medveten om och följer.  Detta stödjer teorin om att 

det finns en konflikt mellan de fiktiva genrebaserade skrivuppgifterna och det faktum att 

eleven i verkligheten skriver för att bli bedömd av sin lärare (Nyström 2000). Borgström 

menar vidare att texterna skrivna vid provtillfället bör ses som just provtexter hörande till en 

speciell textkultur. Detta synsätt stöds av forskare inom det norska KAL-projektet som menar 

att elevtexter skrivna vid nationella skrivprov är ett eget socialt fält med egna textnormer 

(Berge 2005).  

I undersökningen av texter skrivna vid nationella provet i årskurs tre i grundskolan studerar 

Borgström och Yassin (2014) den mätning av skrivförmågan som görs i detta prov. 

Författarna menar att elevtexter som underkänts i flera fall inte har ansetts nå målen för att de 

inte går att inordna i de genrer och kontextberoende krav som bedömningsanvisningarna till 

provet anger. Det finns då en risk att elevernas skrivförmåga bedöms för snävt och 

underkänns. Det är enligt artikelförfattarna inte möjligt att med hjälp av enbart ett verktyg, i 

detta fall det nationella provet i årskurs 3, bedöma och utvärdera elevernas skrivutveckling. 

För att få en rättvis bild av en elevs skrivutveckling måste ett flertal exempel på elevens 

skriftliga produktion analyseras. 

En annan infallsvinkel som Borgström studerar är tillförlitligheten vid bedömningen av de 

nationella proven. Borgström belyser de två provkvaliteterna reliabilitet
5
 och validitet

6
 genom 

en diskussion om interbedömarreliabiliet. Felkällor som i vilken ordning läraren bedömer 

elevtexterna samt hur väl eleven löser en uppgift vid olika tillfällen diskuteras. Skriftlig 

framställning bör testas genom att låta eleverna skriva egna texter. Ett radikalt sätt att nå en 

objektiv bedömning av elevernas kunskaper skulle annars kunna vara att använda indirekta 

skrivtester av flervalstyp. Risken är då att effekten på undervisningen blir att eleverna tränas i 

att svara på flervalsfrågor om till exempel interpunktion och rättstavning i stället för att öva 

skrivförmågan genom att skriva texter. Borgström menar utifrån detta resonemang att 

validiteten är överordnad reliabiliteten. Det innebär att vikten av att proven testar det som 

verkligen ska testas enligt kursplanen är av högre prioritet än att bedömaröverensstämmelsen 

är helt tillfredsställande. De två huvudfunktioner skrivprov har är enligt Borgström att stärka 

en likvärdig bedömning och att vara en uttolkare av läroplaner och kursplaner och därigenom 

spela en didaktisk roll. Om alltför stor betoning läggs vid testanalys från huvudmännens sida 

kommer lärare att i högre grad anpassa undervisningen till testinnehållet. Det i sin tur kräver 

att proven tolkar kursplanerna på ett adekvat sätt. Annars riskerar lärare att undervisa om icke 

relevant stoff. Den stora påverkan nationella prov har på lärares undervisning gör det ytterst 

betydelsefullt med en tydlig beskrivning av provens utgångspunkter och en definition av vad 

som i detta sammanhang menas med skrivförmåga, vad eleverna ska ha den till, samt 

argument för denna syn på skrivande.  

                                                 
5
 Kvaliteten och tillförlitligheten hos provresultatet. Kravet att ett prov ska kunna upprepas och att resultatet av 

mätningen inte ska skilja sig åt från en gång till annan. 
6
 Kvaliteten på de slutsatser vi kan dra utifrån resultatet. Kravet att provet verkligen mäter de förmågor det är 

avsett att mäta. 
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I ytterligare en studie om de nationella proven undersöker Korp hur de används i 

betygssättningen. Kursmål och betygskriterier konkretiseras i provet vilket då blir exempel på 

de kvaliteter som beskrivs i styrdokumenten. Därmed får läraren enligt Korp kunskap om var 

nivån för de olika betygen ska ligga. En modell lärare använder är att lägga resultatet från det 

nationella provet till de andra resultat eleven presterat under kursens gång, vilket väl 

överensstämmer med den betydelse Skolverket anger att provet bör ha. Provresultatet kan 

enligt Korps undersökning ofta få extra stor betydelse som räddningsplanka för de elever som 

ligger på gränsen till att bli godkända. Proven används även för att bekräfta den bild av 

elevens kunskapsnivå läraren redan hade. Även som kalibrering av gruppens och skolans 

kunskapsnivå har proven enligt studien en betydelse för lärarna. 

Korps studie är intressant då metod, förväntningar och krav visar sig vara olika beroende 

på vilket program eleven följer. Kursen i svenska är densamma för alla program men 

innehållet och förväntningarna skiljer sig åt vilket kan leda till att elevernas resultat inte blir 

jämförbara. Det faktum att olika förväntningar på elevgrupper med studieförberedande 

respektive yrkesförberedande inriktning förekommer problematiserar ytterligare frågan om 

bedömarreliabilitet (jfr Berge 2005, Östlundh-Stjärnegårdh 2002). 

2 Material och metod 

I detta kapitel presenteras material under punkt 2.1. Här redogörs för de elevtexter som utgör 

undersökningens korpus och det bakgrundsmaterial som har använts. Under 2.2 återfinns en 

redogörelse för den metod som har använts. Det förs även en diskussion om grafisk 

representation i vetenskapliga texter under 2.2.2. 

2.1 Presentation av materialet 

Materialet består av dels tre texter skrivna vid en gymnasieskola i Sverige, dels tre texter 

skrivna vid en fransk gymnasieskola. Texterna är utvalda för att spegla en viss bredd när det 

gäller betygsnivåer. Jag har valt ut tre svenska texter med betygen F, D och B samt tre franska 

texter med betygen 11/20, 11/20 samt 14,5/20. I denna bedömning utgår jag från det betyg 

provkonstruktören och läraren har satt på elevtexten. Urvalet av elevtexter har gjorts med 

hänsyn till att få så stor betygsmässig bredd på underlaget som möjligt. I materialet ingår även 

de provuppgifter eleverna har utgått från. Uppgifterna presenteras nedan. 

Den franska uppgiften utgår från ett tema som i detta fall är personlighetsteckningen i 

romaner från 1800-talet till i dag. Uppgiften bygger på tre romanutdrag utvalda ur tre relativt 

välkända verk skrivna under 1900-talet. Romanerna är Le chant du monde av Jean Giono, La 

Peste av Albert Camus och Le chercheur d’or av J.M.G. Le Clézio. Dessa tre romanutdrag 

bildar uppgiftens textbakgrund. 

Eleven ska utifrån en frågeställning av litteraturvetenskaplig karaktär skriva ett längre 

utredande svar av essätyp. I svaret ska även en presentation av de tre romanutdragen finnas. I 
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den uppgift som används i föreliggande uppsats ska eleverna genom att jämföra texterna visa 

hur författarna skildrar förhållandet mellan personerna och deras naturliga omgivning. 

Uppgiften betygssätts enligt det franska betygssystemet som är uppdelat på 20 nivåer där 10 

och däröver innebär att uppgiften är godkänd (Nathalie Malmberg, Stockholms universitet, 

muntlig kontakt).  

Kursprovet i Svenska 3 är utformat för att testa elevens förmåga till vetenskapligt 

skrivande, då detta är ett framträdande kunskapskrav i kursen. Provet utgår från ett texthäfte 

med 13 sakprosatexter som behandlar ett gemensamt tema. Det prov som denna undersökning 

gäller fokuserar på litteraturens betydelse för samhället. Provet innehåller fyra olika uppgifter 

som eleven har att välja mellan. I föreliggande undersökning behandlas dock endast en av de 

fyra uppgifterna. Den handlar om huruvida Selma Lagerlöfs bok om Nils Holgersson och 

Cecilia Wikströms motion om en litterär kanon har samma syfte, det vill säga att stärka 

nationen Sverige. Eleven ska utifrån texthäftet jämföra idéerna som ligger bakom projekten. 

Uppgiften kan inte presenteras i sin helhet då den är under sekretess till 2020-01-31. Däremot 

finns provet som användes höstterminen 2012 som bilaga till denna uppsats för att läsaren ska 

kunna bilda sig en uppfattning om hur uppgifterna är utformade. 

De elevtexter som jämförs är skrivna vid utprövningar respektive förberedande prov inför 

de storskaliga tester som genomförs under sista året i gymnasiet i de båda länderna. Dessa 

förberedande prov är utformade som de ordinarie proven. De svenska elevtexterna är hämtade 

från utprövningar av uppgiften för att utvärdera giltighet och kvalitet. De franska 

provuppgifterna genomförs tre till fyra månader före det ordinarie provet och innehåller 

liknande skrivuppgifter för att förbereda eleverna. Det förberedande testet, kallat ”bac blanc”, 

genomförs med anledning av att det franska provet är ett examensprov som avgör huruvida 

eleven ska klara sin studentexamen eller inte. Det är alltså av yttersta vikt att eleven är så väl 

förberedd som möjligt. Elevtexterna kan inte visas i sin helhet då de är under sekretess. 

Det faktum att proven är förberedande och inte de officiella storskaliga testerna kan till 

viss del påverka resultatet. En undersökning av Eklöf (2010) visar att resultatet vid prov som 

inte betyder så mycket för deltagarna själva kan bli missvisande eftersom provtagarna inte 

alltid gör sitt bästa. Detta kan i viss mån vara fallet både när det gäller det svenska som det 

franska provet. Elevtexterna betygssätts dock och kan användas som ett examinerande 

moment i kursen Svenska 3, vilket gör att uppgiften tillmäts samma värde som övriga 

uppgifter i kursen. Det franska provet Bac blanc betygssätts även det och är en viktig 

förberedelse inför det kommande officiella provet som ingår i studentexamen.   

De jämförda proven är på flera sätt lika till sin karaktär. Likheten mellan skrivuppgifterna 

består i att eleven ska skriva en text av vetenskaplig karaktär utifrån en given frågeställning 

med hänvisning till de givna källorna i provets texthäfte. Olikheten består främst i att det 

franska provet har litterära källtexter medan det svenska provet har sakprosatexter som källor. 

Det franska provet har alltid en litterär frågeställning, medan den svenska frågeställningen är 

av allmänt analytisk karaktär, men med litteratur och dess betydelse som sitt övergripande 

tema. Det svenska provet består av fyra uppgifter varav eleverna väljer en. Det franska provet 

består av två skrivuppgifter, där den första är obligatorisk för alla som gör skrivningen, medan 

den andra utgår från tre olika alternativ som eleverna har att välja emellan. Alla elever skriver 



  

   12 

 

 

alltså uppgift 1 och väljer sedan en av de tre övriga uppgifterna och skriver även denna. För 

att kunna använda en text per elev har jag i denna studie valt uppgift 1 i det franska provet, då 

den är jämförbar med den svenska uppgiften och dessutom skrivs av alla elever som gör 

provet. 

2.2 Metod 

Den komparativa metod som används i denna undersökning stöds bland annat av Denk som i 

sin bok Komparativa analysmetoder (2012) redogör för de vinster en komparativ metod har. 

Denk förklarar att komparativa metoder möjliggör analyser av likheter eller skillnader i 

egenskaper hos fall. Det är även möjligt att studera om det finns mönster i de relationella 

egenskaperna. Detta innebär att man söker likheter och skillnader i olika faktorer. Enligt Denk 

är det även möjligt att göra analyser som formulerar slutsatser om empiriska förhållanden 

utifrån insamlat underlag. Komparativa metoder är alltså utformade för induktiva analyser i 

första hand. Metoderna är inte utformade för att härleda hypoteser från antaganden vilket 

utmärker deduktiva metoder. Däremot kan de användas för att pröva hypoteser eller upptäcka 

samband. Denk gör här skillnad på att utveckla hypoteser och att pröva hypoteser. Det senare 

alternativet stämmer överens med komparativa metoder som alltså är induktiva. 

Komparativ validitet är ett mått på om underlaget i undersökningen har samma egenskaper. 

För att uppnå hög validitet bör det undersökta underlaget ha likartade egenskaper. I denna 

uppsats har provuppgifterna och elevtexterna flera grundläggande likheter. Det faktum att 

vissa olikheter i materialet förekommer kan inte förbises. Det är dock sällan möjligt att finna 

ett underlag där det som ska jämföras har exakt samma egenskaper. 

2.2.1 Metod för textanalys med hjälp av makro- och mikroteman 

Jämförelsen mellan elevtexter från två länder vilar i sin tur på en metod för innehållslig 

analys. Denna metod utgår från studium av makro- respektive mikroteman. Nedan följer en 

redogörelse för metoden (Hellspong & Ledin 1997). 

Det som avses med en texts tema är det texten inriktar sig på. Vi hittar temat genom att 

sälla oss frågan ”Vad handlar texten om, här eller i stort?” (Hellspong & Ledin 1997:118). 

Svaret på frågan blir textens makrotema. Språkligt består temat oftast av en nominalfras. Till 

detta kopplas så hierarkiskt underordnade mikroteman som består av utvikningar och 

utvecklingar av detta makrotema. Termerna makro- respektive mikroteman är relativa till sin 

karaktär, så till vida att ett mikrotema på samma gång kan utgöra makrotema för ytterligare en 

utvidgning av framställningen.  

Ett tema kan enligt Hellspong & Ledin vara explicit eller implicit. Ett explicit tema anges 

ofta redan i textens rubrik och är då mycket enkelt att uppfatta. Ett annat sätt att explicit ange 

temat är genom positionering, då temat placeras på en strategisk plats i texten. Oftast anges då 

temat redan i inledningen. Ytterligare ett sätt att göra temat explicit är att använda sig av 

fokusering, då skribenten genom metatext som till exempel ”i denna uppsats” (Hellspong & 
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Ledin 1997) leder läsaren till textens tema. Även upprepning och kursivering av textavsnitt 

kan tjäna som sätt att fokusera på det explicita temat. Implicita teman kan utgöras av 

exempelvis frågeställningen som texten utgår från eller liknande teman som kan 

sammanfattas till en nominalfras. Även den senare typen av tema återfinns i denna 

undersökning även om de explicita temana överväger i antal.  

Metoden används bland annat av Jenny Wiksten Folkeryd i undersökningen ”Hjärtan hjul 

och himlakroppar – Innehåll i elevers sakprosatexter på lågstadiet” (2014) där hon analyserar 

teman i elevers texter. I Wiksten Folkeryds studie utkristalliseras åtta olika nivåer av 

temaanvändning i texterna. För att ta reda på om innehållslig analys via mikro- och 

makroteman fungerar även för texter skrivna på mer avancerade nivåer är denna undersökning 

relevant. Eftersom det finns behov av metoder för att bedöma en texts innehållsliga 

fördjupning, bland annat för att med bättre säkerhet kunna bedöma elevers skriftliga 

framställning, är det viktigt att genom denna undersökning söka svar på frågan om analyser 

av makro- respektive mikroteman i en text är en fruktbar väg att gå. 

Andra jämförbara metoder än analys med hjälp av mikro- och makroteman presenteras och 

används i Bergh Nestlogs avhandling ”Vad är meningen – Elevtexter och 

undervisningspraktiker” (2012). Den retoriska strukturteorin används i avhandlingen för att 

studera hierarkier i elevtexter och för att klargöra hur olika elevtexter är ordnade i förhållande 

till varandra. Vid en analys med hjälp av RST delas texten in i kärnor och satelliter vilka finns 

på olika textnivåer och kan innefatta större eller mindre textenheter. Analysen visar hur 

textens olika delar står i förhållande till varandra och skapar mening för läsaren. Ytterligare 

en närbesläktad teorimetod är reliefteorin (Evensen 2005) som utgår från idén att företeelser 

uppfattas olika av betraktaren beroende på vad man ser i förgrunden respektive bakgrunden. 

Förgrunden är det innehåll som står i fokus och bakgrunden underbygger förgrunden. En 

tredje teori, textsekvensteorin, kan även den jämföras med analys via makro- och 

mikroteman. Sekvenserna i texten visar hur olika tankar följer varandra och byggs till fraser, 

meningar och hela texter vilket betyder att detta är en holistisk analys av texten (Ledin 2000; 

Westman 2009).  

Valet av metod i föreliggande uppsats är gjord utifrån syftet med studien; det vill säga att 

undersöka och jämföra texter skrivna av gymnasieelever i Sverige och Frankrike vid 

nationella prov i respektive lands modersmål. Även frågeställningen, som till stor del handlar 

om hur den innehållsliga nivån ser ut i dessa texter, gör att en analys av mikro- och 

makroteman är lämplig då denna metod visar hur texten är strukturerad och vilka delar av 

texten som är betydelsefulla. Ytterligare ett argument är att denna analysmodell är relativt 

välkänd och mottagaren kan därmed utan alltför stora svårigheter testa modellen. 

Eftersom metoden kräver många överväganden finns risk för ett reliabilitetsproblem 

genom att en annan person skulle göra en delvis annorlunda analys än jag. 
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2.2.2 Presentation av mikro- och makrostruktur med hjälp av grafiska 

figurer 

I föreliggande uppsats visas en grafisk figur över de olika elevtexternas mikro- respektive 

makrostrukturer med hjälp av utbyggda s.k. tankekartor. Denna metod har jag utarbetat för att 

få en tydligare överblick över den analyserade textens innehållsliga bottnar. Figuren kan 

liknas vid ett träd med olika förgreningar som kan ge läsaren en helhetsuppfattning över de 

kopplingar som finns mellan de olika temana i texten. Det övergripande makrotemat markeras 

med fetstil för tydlighetens skull. I vissa fall där en nominalfras med flera substantiv bildar en 

sammanhållen företeelse har denna fått bilda ett tema i stället för flera. Några implicita teman 

förekommer i tankekartorna när det rör sig om en slutsats eleven drar i sin text. 

Belägg för användning av multimodala inslag och grafiska figurer återfinns i Gunnarssons 

undersökning ”Icke-verbal representation i vetenskapliga artiklar” (2005). Författarens 

slutsats är att det icke-verbala inslaget har ökat i språkvetenskapliga artiklar. Gunnarsson 

(2005:314) skriver: ”Här är det framför allt bruket av tabeller som ökat men även i någon mån 

bruket av tabellartade, figurliknande uppställningar. Det är ingen överdrift att påstå att det 

icke-verbala inslaget spelar en större roll i förmedlingen – och därmed också konstruktionen – 

av språkvetenskapen år 2005 än vad den gjorde för 60 år sedan”. Gunnarsson menar att 

tänkandet och förmedlandet måste samverka för att en utveckling inom olika 

vetenskapsområden ska kunna uppnås. Hon framhåller även att forskaren via grafiska 

representationer på papper kan lyfta fram och fokusera vissa perspektiv och därmed styra 

läsarens tolkning. Detta resonemang kan kopplas till valet att i föreliggande uppsats 

presentera den innehållsliga strukturen i elevtexterna genom såväl verbal som icke- verbal 

representation. Min förhoppning är att läsaren på detta sätt ska få en mer heltäckande 

förståelse för elevtexternas innehåll och min tolkning av detsamma.  

3 Resultat  

I följande kapitel presenteras analyser av innehållet i de sex elevtexterna samt en jämförande 

analys mellan de svenska och de franska texterna. Först visas en utvecklad tankekarta där 

textens innehåll av mikro- och makroteman presenteras grafiskt. Därefter beskrivs 

innehållsanalysen i ord. Jag kommer hädanefter kalla den utvecklade tankekartan enbart för 

tankekarta. I slutet av kapitlet följer ett avsnitt med en jämförande analys mellan de franska 

och de svenska elevtexternas innehåll. Texterna är, som tidigare nämnts, skrivna av franska 

gymnasieelever under deras förberedande prov inför studentexamen. Uppgiften består i att 

eleven genom att jämföra vardera ett romanutdrag ur Le chant du monde av Jean Giono, La 

Peste av Albert Camus och Le chercheur d’or av J.M.G. Le Clézio visa hur författaren 

gestaltar kontakten mellan personerna och deras naturliga miljö. Uppgiften visas i sin helhet i 

bilaga 1 s. 44. Två av elevtexterna har fått betyget 11/ 20 enligt den franska betygsskalan, och 

en har fått betyget 14.5/20.  
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De svenska elevtexterna är hämtade ur Nationella provgruppens arkiv och härrör från 

utprövningar av KP3A:s prov för höstterminen 2013. Uppgiften handlar om huruvida syftet 

med Lagerlöfs verk ”Nils Holgersson” och Wikströms motion till riksdagen om en litterär 

kanon i svenska skolor är detsamma. Elevtext 1 svensk har fått betyget F. Elevtext 2 svensk 

har fått betyget D och elevtext 3 svensk har fått betyget B 

3.1 Innehållslig analys av de franska elevtexterna 

Relationen mellan mikro- och makroteman visas inte alltid direkt genom bindning mellan 

bubblorna. Koppling går även via bubblor som är förenade med streck. Presentationerna i 

form av tankekartor och de verbala analyserna av texterna är inte helt anpassade till 

ordningsföljden i elevtexterna. Bubblor som är tematiskt bundna till varandra kan i vissa fall 

stå nära varandra utan att de är placerade helt i den ordningen i elevens text.  

I beskrivningen är de ord som utgör makro- och mikroteman markerade med kursiv stil. 

Texternas övergripande makroteman är markerade med fetstil. Den ursprungliga franska 

benämningen återfinns inom parantes efter den svenska översättningen.  
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3.1.1 Elevtext 1 F  

Nedan följer en analys av mikro- och makroteman i elevtext 1 F i form av en tankekarta. 

 

 

 
Figur 1. Elevtext 1 F. 
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Den första texten, kallad text 1 fransk, är uppbyggd kring 79 olika teman. I 

inledningsmeningen presenteras de tre författarna Jean Giono, Albert Camus och J.M.G. Le 

Clézio som har skrivit romanutdragen vilka är mikroteman i förhållande till frågeställningen.  

Eleven skriver att romaner kan förmedla en idé och ett budskap. I samband med det anger 

eleven inom parentes verket L’étranger av Albert Camus. Camus roman Främlingen blir ett 

mikrotema i förhållande till förmedling av en idé, ett budskap, vilket i sin tur är ett mikrotema 

i förhållande till makrotemat romaner. I det inledande stycket presenteras även de tre verken 

Le chant du monde (världens sång) från 1934, La peste (Pesten)från 1957 och Le chercheur 

d’or (Guldgrävaren) från 1985. Dessa placeras under sina respektive författare. Läsaren bildar 

sedan ytterligare ett mikrotema till romaner. Därpå förs ett allmänt resonemang om 

beskrivningar som enligt eleven används för att göra framställningen i en roman mer 

verklighetstrogen. Detta mikrotema placeras med koppling till både romaner och läsaren. 

Eleven framhåller här även att i de tre analyserade verken förekommer en stark närvaro av 

den naturliga miljön. I detta första stycke presenteras också frågeställningen som består i att 

redogöra för hur kopplingen mellan huvudpersonerna och deras miljö gestaltas. 

Makrotemat i texten utgörs alltså av frågeställningen om kopplingen mellan huvudperson 

och miljö. Eleven skriver: ”Mais comment le rapport entre les personnages et leur 

environnement naturel est-il rendu sensible?” (Hur presenteras kopplingen mellan personerna 

och deras naturliga miljö?). Makrotemat är som tidigare nämnts enligt Hellspong & Ledin 

(1997) det texten handlar om här och i stort.   

I stycke fyra inleder eleven sin analys utifrån frågeställningen. Här blir den naturliga 

miljön (l’environnement naturel) det makrotema som resonemanget utgår från. Därunder 

återfinns tre mikroteman i form av de olika romanutdragen Le Chant du Monde, La peste, och 

Le chercheur d’or. Under dessa placeras romanutdragens olika personer (personnages) som 

möter den naturliga miljön. Denna miljö definieras som vattnet (l’eau) och blir ett mikrotema 

under huvudpersonernas namn, men på samma gång makrotema till de beskrivningar av 

vattnet som återfinns i romanerna. I utdraget ur Le chant du monde av Giono beskrivs vattnet 

som träigt, platt och hårt (ligneuse, plate, dur) De olika beskrivningarna av vatten kan 

benämnas vattnets träighet, platthet och hårdhet och blir mikroteman under det hierarkiskt 

överordnade begreppet vattnet. Det beskrivs även som omslutande (omniprésente) för 

huvudpersonen Antonio. Vattnets konsistens bildar därpå makrotema till de underordnade 

temana vattnets djup, järn och vattnets tyngd.  

Efter detta binder eleven analysen vidare till romanutdraget ur Camus La peste genom 

konstaterandet att vattnets omslutande existens återfinns även i denna text. Här ska 

huvudpersonerna bada i havet vilket beskrivs som ”tjockt som sammet”, ”mjukt” och 

”behagligt” (épaisse comme du velours, doux et agréable.). Mikrotema under makrotemat 

vattnet blir här vattnets konsistens. Vattnet tillåter huvudpersonerna att må bra och känna sig 

fria från alla sina problem och sjukdomar. Under de olika adjektiv som beskriver vattnet blir 
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välmående, befrielse (bien du monde, libérés) från problem och sjukdomar mikroteman som 

utvecklar sig utifrån Camus romanutdrag.  

Eleven diskuterar därpå vattnets betydelse i Le Clézios romanutdrag Le chercheur d’or och 

jämför med den negativa upplevelsen av vattnet som även överskuggar beskrivningen i 

romanutdraget av Giono. I kommentaren till Le chercheur d’or återger eleven beskrivningen 

av vattnet som djupt, tungt och monsterlikt (profond, lourd, monstrueux) vars ljud är 

”skrämmande” (effrayant) och ”får jorden att skälva” (résonne dans la terre). Dessa 

beskrivningar av vattnet blir ett mikrotema under makrotemat vattnet. Beskrivningarna av 

vattnet kan i sin tur delas upp i vattnets djup och vattnets konsistens vilka blir mikroteman 

under makrotemat vattnet. 

 Därpå återkopplar eleven till Le chant du monde där huvudpersonen för en kamp (une 

lutte) mot den naturliga miljön som i detta fall består av vatten.  Verb som i ”Han hade slagit” 

(Il avait tapé),” Han bet ihop tänderna” (Il serra les dents), ”Han sparkade”( Il donna un coup 

de pied) och ”En vattenlian tryckte samman hans bröstkorg” (Une lanière d’eau serra sa 

poitrine) , vittnar om en kamp (une lutte), en strid och om att vattnet (l’eau) är människans 

fiende. Antonios hår gungas av vattnet som alger. Här blir en kamp underordnat makrotemat 

vattnet. Ytterligare beskrivningar av vattnet är vattnet som ett försvar och som en olycka. 

Eleven gör en jämförelse mellan de tre romanutdragen och konstaterar att en negativ 

upplevelse beskrivs i Le chant du monde och i Le chercheur d’or medan en postiv upplevelse 

beskrivs i La peste.   

Eleven gör därpå en återkoppling till Alexis, huvudpersonen i romanutdraget av Le Clézio, 

som inte verkar strida mot vattnet utan snarare är med om en jakt där vattnet är som ”en hord 

galna hundar som är mig i hasorna” (une meute de chiens fous à mes trousses). 

Beskrivningen fortsätter med citaten ”vinden slår mig” (le vent me frappe), ”flämtar efter 

luft” (Je suffoque), jag är förblindad” (je suis aveuglé), och ”jag kippar efter luft i vinden” (je 

titube dans le vent). Här inträder mikrotemana vinden (le vent) och orkanen (l’ouragan) som 

verkar tillsammans med vattnet i jakten efter huvudpersonen. Det försiggår enligt eleven en 

kamp (un combat) mellan människan och naturen i dessa två verk, men det påpekas än en 

gång att Alexis inte slåss tillbaka mot vattnet och vinden utan snarare försöker undkomma. 

Han jämför orkanen med ett djur snarare än en människa och kallar den slutligen för 

syndafloden (le déluge). Denna beskrivning blir även den ett mikrotema under makrotemat 

vatten. 

Därefter återgår eleven till analysen av vattnet i romanutdraget ur La peste. Här för vattnet 

med sig lycka (le bonheur), och en kort stunds avkoppling (retraite)för huvudpersonerna innan 

de återgår till verkligheten. Vattnet blir en positiv upplevelse. En jämförelse görs med Jesus 

och hur han genom att sänka sig ned i vattnet tvättar av sig alla sina synder. Detta mikotema 

bildar ett eget utskott under positiv upplevelse. 

Avslutningsvis drar eleven slutsatsen att de tre texterna visar på ett motsatsförhållande 

(opposées) mellan människa och natur. I La peste medför naturen lycka medan den i Le 

chercheur d’or och Le chant du monde medför olycka. De tre författarna har lyckats ge liv åt 

miljön i sina böcker, vilken också påverkar personernas handlingar.  

Elevtexten gavs betyget 11/ 20 av läraren.  
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3.1.2 Elevtext 2 F 

Nedan följer en analys av mikro- och makroteman i elevtext 2 F i form av en tankekarta. 

  

Figur 2. Elevtext 2 F. 
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I elevtext 2 F är antalet mikro- och makroteman 81, vilket är det största antalet teman av de 

franska texterna. Eleven inleder med en presentation av de tre romanutdragen från 1900-talet 

som uppgiften utgår från. I utdragen relateras till fyra olika personer och deras möten med den 

naturliga miljön. Miljön ger upphov till olika känslor hos var och en av dem. Ett makrotema 

under frågeställningen blir i denna elevtext den naturliga miljön (l’environnement naturel) 

som finns presenterad i alla de tre romanutdragen Le chant du monde, La Peste och Le 

chercheur d’or vilka bildar varsitt mikrotema under detta makrotema. Till varje romantitel 

ansluter respektive författare: Jean Giono, Albert Camus och J.M.G. Le Clézio som 

mikrotema.  

Därpå följer begreppet känslor (émotions) som placeras i centrum under de tre 

romanutdragen och bildar ett mikrotema som är gemensamt för utdragen. Under detta bildas 

ett mikrotema som utgår både från respektive romanutdrag och från makrotemat känslor. 

Detta mikrotema är personerna vilka därpå splittrar sig i ytterligare teman: Antonio, två 

doktorer (deux docteurs) Rieux och Tarroux (Rieux et Tarroux) och slutligen Alexis. Under 

namnen följer beskrivningen av hur de olika personerna möter sin naturliga miljö. När det 

gäller Antonio som bor nära en flod (fleuve) handlar det om att han överväger ett projekt om 

transport av timmerstockar (un projet de transportation de troncs d’arbre). Dessa två 

sistnämnda kursiverade begrepp bildar mikroteman under Antonio. Den andra textens 

huvudpersoner, Rieux och Tarroux, är påverkade av pesten som har drabbat Oran i Algeriet. 

De träffas och badar i havet (La mer). I detta avsnitt bildar personer ett mikrotema under 

Rieux och Tarroux och därunder Pesten vilket bildar ytterligare ett mikrotema. Därpå redogör 

eleven för ett avsnitt ur J.M.G. Le Clézios roman där vi möter berättaren (le narrateur), en 

åttaårig pojke (un garçon de huit ans) vid namn Alexis. Alexis lever på Ile Maurice där han en 

dag är ute på egen hand och drabbas av en orkan (un ouragan).  

Eleven bildar därpå ett hybridstycke där frågeställningen anges och denna bildar ett 

makrotema som sammankopplar de tre verkens mikroteman. Frågeställningens fokus är hur 

författarna i textunderlaget gestaltar den täta kontakten mellan personerna i deras romaner och 

naturen som omger dem. Den kommer framöver att bilda makrotema även till resten av 

elevens framställning.  

I första hand framhåller eleven att varje huvudperson i de tre verken har en närhet 

(familiarité) till och kännedom om sin miljö (l’environnement). Antonio i Le chant du monde 

har en kropp (un corps)anpassad till miljön: genom vanan vid vatten (l’habitude de l’eau) 

hade hans axlar (épaules) blivit som axlar som på en fisk. Eleven skriver: ”Han navigerade 

som en amfibie” och ”’sökte vattnets mjukhet med sitt huvud”’ (en naviguant tel un 

amphibien) och (il cherchait la faiblesse de l’eau avec sa tête). Här bildar kropp, axlar, axlar 

som på en fisk (des épaules de poisson) och miljön ett mikrotema till Antonio. Vanan vid 

vatten och amfibie bildar även det ett mikrotema till Antonio. Ytterligare mikroteman är 

huvud (tête), vattnets mjukhet, vattnets täthet(la densité de l’eau) och vattnets tyngd. Eleven 

ger därefter en kommentar om att uttrycken (expressions) endast betyder något för honom 

själv (egentligen i hans egna öron) (dans ces [sic!] propres oreilles).  

Därpå övergår eleven till att diskutera huvudpersonen i J.M.G. Le Clézios romanutdrag 

och konstaterar att Alexis har en mycket god kännedom om miljöerna som omger honom 
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eftersom han med lätthet namnger platser genom vilka har känner sig väl till mods i naturen 

på Ile Maurice. I detta avsnitt bildar kännedom om platserna (connaissances des lieux), väl till 

mods (se trouve très bien), naturen och Ile Maurice mikroteman till Alexis.  

I diskussionen om romanutdraget av Camus nämner eleven att de två doktorerna inte är 

tydliga i sina beskrivningar och gör enligt eleven snarare intryck av att vara turister då de tar 

en bil till grinden vid hamnen och visar sina papper för en vakt. Turister, bil, hamnen, papper 

och vakten bildar mikroteman under de två doktorerna.  

Emellertid menar eleven att kännedom om bindningar inte nödvändigtvis är ett kriterium 

för en känslomässig kontakt. Här bildar de två kursiverade begreppen mikroteman som 

kopplas till alla de tre romanerna. Antonio uppvisar trots sin nästan symbiotiska relation till 

floden endast mycket få känslor i romanutdraget och konstaterar närmast att ”’Det regnar i 

bergen… det passerar ravinen i dag”’(Il pleut en montagne… il fait passer les gorges 

d’aujourd’hui). Detta blir enligt eleven en kontrast till de två doktorerna Tarroux och Rieux 

som använder sig av den nya miljön för att fly från den pestdrabbade staden och lätta sina 

sinnen ”’som inte glömde något, inte ens mordet”’.  

Den unge pojken Alexis är även han, enligt eleven, överväldigad av känslor gentemot de 

naturkrafter han möter. Han är rädd ”’Je cours comme si j’avais une meute de chiens fous à 

mes trousses”’ (Jag springer som om jag hade en flock galna hundar i hasorna).  I detta avsnitt 

bildar Den unge pojken och Alexis makroteman till de underordande mikrotemana känslor, 

naturkrafter, rädsla, une meute de chiens fous, trousses. Alexis är chockad: ”Aldrig har jag 

känt” (Jamais je n’ai ressenti) och förvirrad: ”’Vem är jag?”’ (qui suis-je?) Slutligen menar 

eleven att det fyller honom med en känsla av vanmakt ”’ Detta tjänar ingenting till”’ (Ceci ne 

sert à rien) och ”’Utan att jag kan göra något”’ (Sans que je ne puisse rien faire), ”’Bunden 

och en stark oro”’(couplé et une désarroi fort) ”’ Jag kände en enorm uppgivenhet”’(je ressens 

un désespoir immense) som gjorde honom oförmögen att vara säker på sig själv. De två 

senaste kursiveringarna blir mikroteman till det överordnade mikrotemat och frågan ”Vem är 

jag?” 

Slutsatsen blir enligt eleven att naturen kommer i kontakt med personerna på flera olika 

sätt för att ändra händelseförloppet och känslotillståndet hos personerna som är influerade av 

deras tidigare kontakt med dessa platser.  

Eleven fick betyget 11/20.  
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3.1.3 Elevtext 3 F 

Nedan följer en analys av mikro- och makroteman i elevtext 3 F i form av en tankekarta. 

 

 

  

Figur 3. Elevtext 3 F. 
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Antalet mikro- och makroteman i texten är 61 Inledningsvis konstaterar eleven att naturen 

alltid har haft en dominerande plats i litteraturen. Naturen är en företeelse många författare 

håller varmt om hjärtat och som ofta finns med i romaner, teaterpjäser och i poesi. Därpå 

förklarar eleven att de tre verken ”Le chant du monde” av Jean Giono utkommen 1934, ”La 

Peste” d’Albert Camus utkommen 1957 och ”Le chercheur d’or av J.M.G. Le Clézio 

utkommen 1985 vittnar om denna anknytning till naturen. Dessa första företeelser, Naturen, 

och verken Le chant du monde, La Peste och Le chercheur d’or bildar mikroteman till 

makrotemat i denna text vilket är frågeställningen som formuleras: Hur gestaltar författarna 

kopplingen mellan huvudpersonerna och deras naturliga miljö? Eleven urskiljer tre 

nyckelelement (trois élément clés) i kopplingen mellan huvudpersonerna och deras naturliga 

miljö: sinnesintrycken ((la sollicitation des sens), naturens levande väsen (l’aspect vivant de 

la nature), och dess våld och kraft (sa violence, sa force). 

I nästa stycke tar eleven upp de fem sinnena (les cinq sens) genom vilka författarna låter 

personerna (les personnages) uppleva kontakten med naturen. Detta nya perspektiv lyckas 

eleven finna genom att dra slutsatser utifrån textnära jämförelser mellan de två verken. 

Iakttagelsen är avancerad och vittnar om att det inte endast är antalet teman i texten som 

avgör det innehållsliga djupet. Det går ändå inte att komma undan den kvalitativa 

bedömningen av dessa teman när det handlar om att betygssätta texten. Under makrotemat 

personerna placeras alltså mikrotemat de fem sinnena varpå eleven ger exempel på några 

ställen i textutdragen där denna kontakt med naturen upplevs. Under de fem sinnena placerar 

sig då ett citat från Gionos romanutdrag: vattnets porlande (le coule du fleuve) som talar till 

hörseln (l’ouïe). Vattnets porlande bildar ännu ett mikrotema och under detta placerar sig 

hörseln. Här ser vi exempel på hur eleven bygger ut ett underliggande makrotema i flera led 

vilket leder till en fördjupning i texten.  

Därpå bygger eleven ut texten ytterligare med ett exempel ur ”Pesten” där lukten av jod 

och alger (L’odeur de iode et des algues) talar till luktsinnet( l’odorat). Luktsinnet byggs i sin 

tur ut med lukten av jod och alger (odeur de l’iode et des algues) .  

I ett exempel från Le Clézio visar eleven på känseln, ett sinne som kommer till användning 

när huvudpersonen skakar av köld med mina genomvåta kläderna klistrade mot kroppen (mes 

vêtements trempés collent à ma peau, je grelotte de froid) . Här nämns inte sinnet uttryckligen 

som i exemplet från ”Pesten”, och eleven lyckas här uppfatta detta underliggande tema i 

romanutdragen, vilket är ett gott exempel på reflekterad och fördjupad analys av textutdragen. 

Detta visar sig även i det relativt stora antal mikroteman med vilka elevtexten byggs ut. 

Eleven sammanfattar därefter sin iakttagelse med förklaringen att personerna har en första 

kontakt med miljön via sinnena, vilket leder fram till slutsatsen att hjältarna (les héros) i 

romanerna (les romans) kan jämföras på ett likartat sätt. Hjältarna är ytterligare ett 

mikrotema som syftar tillbaka på personerna och även romanerna återkopplar till de tre 

verken som bildar varsitt mikrotema på samma nivå i inledningen av elevens text. Exemplet 

visar att referensbindning med hjälp av ledfamiljen ”personerna – hjältarna” och ”Le Chant 

du Monde, La peste, och Le chercheur d’or – romanerna” (les romans) hjälper till att skapa 

ett fördjupat innehåll. Liksom i text 1 fransk hjälper alltså textbindningen till att skapa fler 

innehållsliga bottnar.  
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Tredje stycket inleds med konstaterandet att det i alla tre romanutdragen finns en 

jämförelse (comparaison) mellan ett levande väsen och dess miljö (être vivant de leur 

environnement). Det tidigare nämnda ordet jämförelse bildar mikrotema till makrotemat 

romanerna. Därunder placeras de tre mikrotemana ett levande väsen, miljö och 

personifieringar (personnifications) på samma hierarkiska nivå. Eleven uppmärksammar 

därefter läsaren på författarnas sätt att använda ett djur (animal) i en mångfald av 

personifieringar och jämförelser. Under makrotemat ett levande väsen (être vivant) placeras 

med andra ord djur som mikrotema. Till mikrotemat jämförelser kopplas även 

personifieringar bredvid vilket ett levande väsen kopplas. Detta nya perspektiv där 

personerna liknas vid eller jämförs med ett väsen eller ett djur, och resonemanget stöds med 

citat ur källtexten tyder på god läsförmåga hos eleven. Nästa tema eleven finner i romanerna 

är naturens kraft (force), till och med våld (violence) som personerna uppfattar vilka 

bestämmer deras relation med denna natur. Denna kraft och detta våld bildar mikrotema till 

naturens levande väsen vilket återfinns som ett av mikrotemana under det övergripande 

makrotemat frågeställningen. Här finns återigen en koppling mellan textens inledande makro- 

och mikroteman vilket underlättar för läsaren att se sambanden i texten och den fördjupade 

diskussion som förs. Vidare ger eleven exempel på den kraft och det våld som naturen 

uppvisar. I Gionos roman citeras ”en vattenlian tryckte ihop hans bröstkorg” (une lanière 

d’eau serra sa poitrine). Vattenlian respektive bröstkorg bildar mikroteman under kraft och 

våld. I Camus text motsvaras kraften och våldet av ”Omskakade av överraskningen från 

vattnet” (fouettés par cette surprise de la mer) där de kursiverade orden bildar mikroteman 

under makrotemat Camus text. Hos Le Clézio motsvaras kraften och våldet i stället av ”kastar 

sig över mig” (s’écroule sur moi). Eleven avslutar stycket med konstaterandet att det finns en 

särskild kraft från miljön, mer eller mindre viktigt i de tre texterna. Diskussionen om naturens 

kraft och våld bildar ett sammanhängande avsnitt där temat jämförs mellan romanerna. 

Eleven gör här flera relevanta iakttagelser som stämmer överens med alla tre källtexterna. Det 

vittnar om en fördjupning i analysen av de litterära texterna. Genom att jämföra iakttagelserna 

om naturens kraft och våld mellan de tre källtexterna bildas ett sammanhang mellan dessa 

vilket håller ihop och fördjupar analysen. Elevtexten fick betyget 14,5/ 20 av läraren. 

3.2 Innehållslig analys av de svenska elevtexterna 

I följande avsnitt redovisas de innehållsliga analyserna av de svenska elevtexterna.. Samma 

principer för framställningen som i 3.1 har följts. 
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3.2.1 Elevtext 1 S 

Nedan följer en analys av mikro- och makroteman i elevtext 1S i form av en tankekarta 

 

 

 

  

Figur 4. Elevtext 1 S. 
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Elevtext 1 s har 58 mikro- och makroteman. I stycke ett presenterar eleven verket ”Nils 

Holgersson” vilket placeras som ett makrotema överst i tankekartan följt av mikrotemana idé, 

Selma Lagerlöf, och 1906. Under mikrotemat idé diskuterar eleven mikrotemana kunskap, 

succé, nation, Sverige, generation och moderna Sverige. Vid sidan om dessa teman återfinns 

Cecilia Wikströms motion som inlämnades till riksdagen. Motionen handlar om en litterär 

kanon som enligt Wikström bör införas i skolplanen. Under mikrotemat skolplanen placeras 

det övergripande makrotemat frågeställningen som handlar om huruvida de bakomliggande 

tankarna bakom verket Nils Holgersson och Cecilia Wikströms motion stämmer överens. 

Underordnat mikrotemana Nils Holgersson och Selma Lagerlöf utbreder sig ytterligare 

underliggande mikroteman som beskriver orsakerna till verket. Dessa utgörs av temana 

invecklad politisk situation, splittring Sverige-Norge, utvandring till Amerika, politikerna, 

äventyr, vårt avlånga land och massinvandring.  

När det gäller Wikströms motion framför eleven åsikten att det bakomliggande syftet är att 

försvenska Sverige. Denna åsikt om försvenskning blir mikrotema till makrotemat syftet vilket 

är placerat under Cecilia Wikströms motion. Eleven vidgar därpå diskussionen och tar upp de 

eventuella hinder som kan föreligga när det gäller att nå syftet. Dessa hinder blir då 

mikroteman till den angivna orsaken försvenskning. De hinder som förs fram är att tvång 

ogillas och att detta i sin tur kan leda till ett mer splittrat samhälle. Ytterligare ett hinder för 

att genomföra syftet är svårigheten att hitta verk som passar alla i ett mångfacetterat samhälle 

vilket gör att det blir en omöjlighet. De fyra begreppen tvång ogillas, splittrat samhälle 

mångfacetterat samhälle och omöjlighet bildar mikroteman i förhållande till makrotemat 

hinder. 

Efter detta konstaterande formulerar eleven ett förslag som kopplar samman de två 

huvudförgreningarna Nils Holgersson och Cecilia Wikströms motion. Detta mikrotema 

innehåller ett förslag om att producera ett verk liknande Nils Holgersson i dag, men med 

beskrivningar av olika kulturella och religiösa skillnader i Sverige i stället för geografiska. Ett 

underliggande mikrotema till makrotemat kulturellt Nils Holgerssonprojekt är den kritik ett 

sådant projekt skulle få både från enskilda individer och media. De två aspekterna enskilda 

individer och media blir mikroteman till aspekten kritik. 

Eleven drar därpå slutsatsen att en litterär kanon inte skulle medföra någon nytta utan 

menar att det är alltför stora skillnader mellan samhället i dag och i början av 1900-talet för 

att en sådan idé skulle få genomslag. Då var nästan alla i Sverige av svenskt ursprung och 

trots de skillnader som fanns mellan människor i Småland med dess skogar och människor 

boende i Stockholm som är en storstad fick personer i landet kunskap om andra delar av riket 

via verket Nils Holgersson. Den slutsats av frågeställningen eleven drar, det vill säga brist på 

nytta med en litterär kanon bildar mikrotema som placerar sig under de två förgreningarna 

med teman under respektive källtext, det vill säga Nils Holgersson respektive Wikströms 

motion. Eleven tillägger dock att det kan komma en tid då mänskligheten måste enas under en 

och samma fana. I detta fall skulle en litterär kanon kunna bli en lösning. Slutligen framhåller 

eleven att det är stora skillnader mellan dagens Sverige och 1900-talets Sverige och därför är 

de tankar som ligger bakom Nils Holgersson och Wikströms motion olika.  
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Elevtext 1 svensk har fått betyget F av provgruppen med motiveringen att den ena källan 

eleven har använt inte återfinns i texthäftet utan endast omtalas där. Det är en sekundärkälla 

och eleven har delvis missförstått uppgiften. I övrigt för eleven ett till stor del fungerande 

resonemang som behandlar frågeställningen, vilket motiverar att texten kan användas som 

jämförelsematerial. 
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3.2.2 Elevtext 2 S 

 

Nedan följer en analys av mikro- och makroteman i elevtext 2 S i form av en tankekarta. 

 
Figur 5. Elevtext 2 S. 
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Elevtext 2 S har 78 mikro- och makroteman. Frågeställningen är makrotemat, det vill säga 

det texten handlar om i stort. Denna frågeställning handlar om huruvida argumenten för att 

införa en nutida litterär kanon liknar de idéer som låg bakom Lagerlöfs verk ”Nils 

Holgersson” som publicerades för hundra år sedan. Begreppet litterär kanon har en egen 

placering som mikrotema ovanför makrotemat då eleven inledningsvis diskuterar begreppet 

och resonerar om tillkomsten av Nils Holgersson. Därpå följer tre olika mikroteman kopplade 

till frågeställningen. Dessa består av de tre källtexter eleven hänvisar till: Sundmans artikel i 

Sydsvenskan 2007 .01.01, Wikströms motion om en litterär kanon samt Jonssons artikel i DN 

1 augusti som behandlar farorna med en svensk kanon. Under mikrotemat Sundmans artikel 

placeras verket Nils Holgersson och därunder i sin tur Nationens styrka. Under detta 

mikrotema återfinns de tre aspekterna av det som styrks, språket, territoriet, och dess historia. 

Från romanen Nils Holgersson sprider sig ett sidoutskott svenska företeelser som även det är 

ett mikrotema från romanen Nils Holgersson. Under svenska företeelser placeras enstaka 

icke-svenska företeelser, finska namn på gäss och barn som emigrerat. Ytterligare 

mikroteman från Nils Holgersson är stolthet på landskapsnivå. Därunder placeras 

mikrotemana icke stolthet och svenskar och därunder syftet med boken och inte att visa hur 

bra Sverige är och Stolthet på landskapsnivå. Även Norge återfinns som ett mikrotema till 

Nils Holgersson och därunder separation från Sverige 1905. Från makrotemat Nils 

Holgersson utvecklas med andra ord ett relativt omfattande nät av mikroteman som belyser 

verket på olika sätt.  

I avsnittet som behandlar makrotemat Wikströms motion återfinns mikrotemat tankar om 

kanon. Under detta makrotema sprids ytterligare mikrotemat enande. Därunder bildar 

generationer, minoriteter och landsändar ytterligare tre mikroteman. Dessa mikroteman ser 

eleven som belägg för att Wikströms motion har samma idébakgrund som Nils Holgersson. 

Däremot återfinns motargumentet och mikrotemat verk från andra länder vilket nyanserar 

och motsäger tidigare argument för att Wikströms motion och Nils Holgersson skulle ha 

samma syfte. I stället framför eleven slutsatsen att Wikströms huvudsakliga syfte är att med 

hjälp av en kanon nå en utveckling av svenska ungdomars läsförmåga. Under detta mikrotema 

utvidgas textens substans med hjälp av mikrotemat bieffekt och därunder förändrad syn på 

Sverige. 

Stycket om Jonssons artikel inleds med att begreppet kanon bildar ett mikrotema till 

densamma. Under mikrotemat kanon sprider sig följder av en kanon och under detta 

mikrotema fem ytterligare mikroteman, intolerans, rasism, lynchningar, upplopp, död. Eleven 

motsäger dock Jonssons tankar och menar att läsning av Nils Holgersson dock inte skulle 

orsaka ett ”vi och de”- Sverige. Detta mikrotema beläggs dock inte vidare med hjälp av någon 

källa eller ytterligare resonemang. Under makrotemat Jonssons artikel placeras även 

Exemplet med Frankrike där elever läser Nils Holgerson och Norge där skolelever läser 

Böcker av historiskt kända personer. Under detta tema återfinns de två mikrotemana Inga 

extrema händelser och Elevernas prestationer bättre än i Sverige. I det avslutande stycket 

återgår eleven till en mer övergripande diskussion som återkopplar till det övergripande 

makrotemat frågeställningen och formar elevens slutsats. Inga planer på kanon bildar ett 

mikrotema som är en del av elevens slutsats: Fler argument för kanon än emot. Eleven 
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presenterar därpå de två sidorna av frågan för eller emot en kanon. Argumentet för bildar 

mikrotemat bäst för eleverna. Argumentet mot bildar mikrotemana nationalistiska elever och 

överdriven stolthet över nationen. Eleven framför därpå sin slutsats att en kanon skulle bidra 

till utveckling av landet. Detta blir elevens slutsats. Idéer som liknar Nils Holgerssons blir 

ytterligare ett mikrotema under Slutsatsen. Målet och elevens övergripande slutsats och 

mikrotema som svar på frågeställningen blir dock att en kanon ska utveckla och lära de 

personer som bor i nationen, och inte stärka Sverige som nation. Under begreppet kanon 

placeras mikrotemana utveckling och lärande samt folket. I denna text lyckas eleven med 

andra ord binda slutsatsen tillbaka till det övergripande makrotemat med hjälp av 

referensbindning som hela tiden återkopplar till begreppet kanon på olika sätt. Eleven lyckas 

även fördjupa innehållet med hjälp av ett stort antal mikroteman.  

Denna text har fått betyget D av bedömarna.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

3.2.3 Innehållslig analys av elevtext 3 svensk (Arl) Betyg B 
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3.2.3 Elevtext 3 S 

Nedan följer en analys av mikro- och makroteman i elevtext 3 S i form av en tankekarta. 

 

  

Figur 6. Elevtext 3 S.
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Elevtext 3 S har 82 mikro- och makroteman, vilket är flest av de undersökta texterna. 

Inledningsvis konstaterar eleven att läskunskaperna bland ungdomar har försämrats drastiskt 

de senaste åren men att det inte finns någon statistik som förklarar detta. Folkpartisten Cecilia 

Wikström förklarar enligt eleven försämringen med att ungdomar läser mindre skönlitteratur 

och lägger därför fram ett förslag till riksdagen om att en litterär kanon ska införas. Wikström 

nämner i sin motion Lagerlöfs bok om Nils Holgersson och eleven förklarar att verket skulle 

bli en läsebok för Sveriges ungdomar. Därpå följer frågeställningen som lyder: ”Kan dessa 

böcker stå för samma grund som Wikströms förslag på en litterär kanon?” 

Frågeställningen bildar här textens makrotema även om den inte presenteras inledningsvis. 

Kopplat till makrotemat återfinns mikrotemana försämrade läskunskaper, Cecilia Wikström, 

minskad läsning av skönlitteratur samt motion om litterär kanon. Under frågeställningen 

placeras mikrotemat Nils Holgersson. Under makrotemat Nils Holgersson utvecklar sig 

mikrotemana Björn Sundmark och Selma Lagerlöf. Under Björn Sundmark följer artikel i 

Sydsvenskan 1 okt. 2007, och därunder Nils och nationen. Under detta placeras Lagerlöf varpå 

påverkan på nationen, medvetenhet, Lagerlöfs åsikt om hur Sverige bör utvecklas samt, 

framgångsrik påverkan följer. Därunder bildar nationsbyggande text ytterligare ett 

mikrotema. Under detta tema placeras temat folkhemmet.  

Under mikrotemat minskad läsning av skönlitteratur placeras försämrade chanser i 

arbetslivet. Därunder placeras det svenska språket och under det mikrotemana skolan, 

arbetslivet och det vardagliga livet. Utifrån dessa mikroteman bildas en koppling till 

mikrotemat litterär kanon. Utifrån denna litterära kanon sprider sig mikrotemana samma 

möjligheter att lyckas i skolan och bevarande av den svenska litteraturen.  

Eleven beskriver därpå Wikströms sätt att presentera en kanon. Hon menar att Wikström 

beskriver en kanon som endast positivt men att de svenska politikerna såg igenom detta och 

avslog förslaget. Eleven anser att tvånget att läsa samma verk leder till att vissa av eleverna 

kommer att finna dessa verk ointressanta och får en negativ litteraturupplevelse. Under detta 

tema placeras svenska politiker. Under kanon placeras även mikrotemana ointressant läsning 

och negativ läsupplevelse. 

Därefter hänvisar eleven till Henrik Berggren och under det mikrotema han bildar placeras 

”Kan nån kanon” och därunder Aftonbladet 2006-08-09. Skönlitteratur bildar ytterligare ett 

mikrotema under Henrik Berggren. Därunder placeras positiv inställning och under detta 

mikrotema kunskap. Olika erfarenhet och kunskap gör att det inte bör vara ett tvång att barn 

ska läsa samma bok som alla andra i klassen. Därpå utvecklas resonemanget med Berggrens 

åsikter om att det blir bättre undervisning om läraren undervisar utifrån för denne intressant 

litteratur. 

Under mikrotemat Berggren placeras även motståndare som knyts till mikrotemat litterär 

kanon. Därpå knyts Berggren och Wikström samman med liknande idéer. Detta mikrotema 

utvecklas med framgång i livet och Sverige. Resonemanget fördjupas här genom främst de 

kopplingar eleven gör till tidigare mikroteman vilket gör att det återigen är den innehållsliga 

bindningen som skapar djup. Även skillnader mellan författarnas idéer tas upp. Wikström 

menar att ungdomar bör läsa böcker av Strindberg och Lagerlöf. Dessa författare bildar 

mikroteman under Wikström. Eleven påtalar att dessa författare ses som uråldriga och 
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ointressanta. Lagerlöfs bok Nils Holgersson ses som en äldre bok medan den för hundra år 

sedan var en nyskriven bok. Dessa kursiverade ord bildar ytterligare mikroteman under verket 

Nils Holgersson.  

Eleven drar avslutningsvis slutsatsen att Lagerlöf och Wikström har samma idéer och 

menar även att en litterär kanon skulle accepteras av fler om man använde sig av moderna 

böcker. Slutsatsen eleven drar är förankrad i de tre källorna och blir relevant och fördjupad 

genom den utförliga diskussion som förs.  

Texten har fått betyget B av provgruppen med motiveringen att diskussionen är fyllig och 

tillför logiska slutsatser med hjälp av källtexterna. 

3.3 Jämförande analys mellan de franska och de svenska 

elevtexterna 

Alla sex texterna utgår från en given frågeställning som eleven har i uppgift att besvara och 

reflektera kring. I de franska elevtexterna används de tre romanutdragen och alla elever 

skriver mycket textnära analyser som ett svar på frågan ”Hur presenteras kopplingen mellan 

personerna och deras naturliga miljö?” De franska texterna innehåller även alla tre en 

företeelse som binder samman källtexterna med varandra och som bygger ut tankarna från 

frågeställningen. Det är en återkommande struktur där eleven tar upp ett fenomen och därefter 

metodiskt går igenom hur detta fenomen behandlas i vart och ett av de tre romanutdragen. I 

elevtext 2 fransk tar eleven exempelvis fasta på hur personernas känslor i förhållande till den 

naturliga miljön beskrivs.  Detta skapar en sammanhållen struktur som är lätt att följa för 

läsaren. I elevtext 3 fransk förs ett resonemang om hur huvudpersonerna upplever den 

naturliga miljön, till största delen vattnet, med sina olika sinnen. Citat och exempel ges. Detta 

bygger inte endast ut antalet teman i texten utan skapar även en hög kvalitet hos dessa teman, 

då det är en avancerad slutsats som dras utifrån en jämförelse mellan dessa. Jämförelsen 

bidrar även till att skapa sammanhang i texten vilket höjer den innehållsliga nivån. Därpå ges 

relevanta exempel på hur luktsinnet, känseln och hörseln är vägar till kontakt mellan 

människa och miljö i dessa romanutdrag. Genom att eleven ger många exempel från 

romanutdragen och kommenterar dessa blir texten fyllig. Även personifieringar och 

jämförelser bidrar till att skapa bindningar mellan olika delar av texten vilket i sin tur 

fördjupar innehållet.  I den franska elevtexten visar sig detta genom att eleven tar upp olika 

företeelser, som exempelvis naturens våldsamhet (”la violence de la nature”) och går igenom 

hur de visar sig i vart och ett av de tre romanutdragen. Eleven återger även personernas 

handlingar som utförs i förhållande till miljön. De befinner sig i vatten, eller är utsatta för en 

orkans krafter. De nya perspektiv eleven finner genom sin jämförelse mellan texterna där 

olika företeelser systematiskt noteras i alla tre verken gör flera av elevens teman kvalitativt 

avancerade.  De är båda tätt kopplade till varandra och bygger på en kreativ slutsats eleven 

gör utifrån romanutdragen.  

De svenska elevtexterna utgår från frågan om likheten i idéer mellan det litterära verket 

Nils Holgersson och en motion med förslag om en litterär kanon i Sveriges skolor. Texterna 
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innehåller hänvisningar till fyra olika texter ur texthäftet, men det varierar vilka texter 

eleverna har valt att använda. Frågeställningen kräver ett mer självständigt svar än den i det 

franska provet då eleverna ska välja vilka texter i texthäftet som det är mest relevant att 

använda sig av för att lösa uppgiften. I elevtext 1 svensk används exempelvis verket Nils 

Holgersson som källa trots att det inte finns något publicerat utdrag i texthäftet. Detta medför 

att källan inte kan godtas och texten stannar på betyget F då endast en accepterad källa finns. 

Eleven misslyckas här främst när det gäller att uppfylla kraven för källhänvisning. Även om 

denna text har relativt många mikroteman med bindningar sinsemellan leder bristen på ett 

korrekt val av källor till att innehållet inte kan anses fungera i sammanhanget då instruktionen 

inte uppfylls. En slutsats som kan dras är att den svenska uppgiften blir svårare i den 

meningen att eleverna själva ska välja vilka källor ur texthäftet de ska använda.  

I det undersökta materialet har de svenska elevtexter där flest antal källor använts också 

flest mikroteman. Det faller sig naturligt eftersom diskussionen då kan vidgas och nya 

perspektiv på frågan tillkommer.  

De svenska texterna rör sig mer på idéplanet och diskuterar en litterär kanons berättigande, 

vilket kräver relativt mycket av eleven. För det första måste åsikterna i källtexterna uppfattas 

rätt och presenteras. För det andra ska dessa uppfattningar jämföras och en slutsats ska dras.  

Innehållet i de franska texterna däremot utgår från personerna och deras upplevelser av 

miljön. De innehåller teman som är direkta citat eller omskrivningar av företeelser som 

förekommer på detaljnivå i de tre romanutdragen.  Eleverna lyckas använda källorna på ett 

konstruktivt sätt och genom referat och citat ur dessa analysera författarnas sätt att arbeta med 

människans förhållande till den naturliga miljön.  

De franska texterna innehåller alla tre en företeelse som binder samman källtexterna med 

varandra och som bygger ut tankarna från frågeställningen. Det är en återkommande struktur 

där eleven tar upp ett fenomen och därefter metodiskt går igenom hur detta fenomen 

behandlas i vart och ett av de tre romanutdragen. I elevtext 2 fransk tar eleven exempelvis 

fasta på hur personernas känslor i förhållande till den naturliga miljön beskrivs.  Detta skapar 

en sammanhållen struktur som är lätt att följa för läsaren. I elevtext 3 fransk förs ett 

resonemang om hur huvudpersonerna upplever den naturliga miljön, till största delen vattnet, 

med sina olika sinnen. Citat och exempel ges. Detta bygger inte endast ut antalet teman i 

texten utan skapar även en hög kvalitet hos dessa teman då de är en avancerad slutsats som 

dras utifrån en jämförelse mellan dessa. Jämförelsen bidrar även till att skapa sammanhang i 

texten vilket höjer den innehållsliga nivån. Därpå ges relevanta exempel på hur luktsinnet, 

känseln och hörseln är vägar till kontakt mellan människa och miljö i dessa romanutdrag. 

Genom att eleven ger många exempel från romanutdragen och kommenterar dessa blir texten 

fyllig. Även personifieringar och jämförelser bidrar till att skapa bindningar mellan olika 

delar av texten vilket i sin tur fördjupar innehållet.  I den franska elevtexten visar sig detta 

genom att eleven tar upp olika företeelser, som exempelvis naturens våldsamhet (”la violence 

de la nature”) och går igenom hur de visar sig i vart och ett av de tre romanutdragen. Eleven 

återger även personernas handlingar som utförs i förhållande till miljön. De befinner sig i 

vatten, eller är utsatta för en orkans krafter. De nya perspektiv eleven finner genom sin 

jämförelse mellan texterna där olika företeelser systematiskt noteras i alla tre verken gör flera 
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av elevens teman kvalitativt avancerade.  De är båda tätt kopplade till varandra och bygger på 

en kreativ slutsats eleven gör utifrån romanutdragen.  

I de svenska texterna hänvisas till de olika källtextförfattarnas åsikter. Det blir en något 

annorlunda tolkning när eleven diskuterar en övergripande idé och citat används inte i någon 

större utsträckning. De är inte heller lika nödvändiga som belägg för slutsatserna. I elevtext 2 

svensk återger eleven relevanta åsikter i frågan men tolkar även Wikströms avsikter med 

motionen och återger sin läsning av texten. Ingen av de två provuppgifterna tillåter att eleven 

framför sina åsikter i frågan som ställs. I den svenska elevtexten skriver eleven trots det: ”Min 

mening (som många andras) är att en kanon bara skulle hjälpa att utveckla landet”. Eleven gör 

här något som inte efterfrågas i uppgiften vilket inte utvecklar texten ytterligare. I de franska 

texterna finns inte exempel på liknande mer fristående åsikter eller bedömningar utan 

diskussionen rör hela tiden den konkreta frågeställningen och elevens slutsatser beläggs med 

exempel.  

I elevtext 2 och 3 svensk lyckas eleverna använda och förmedla flera av de åsikter som 

framkommer i texthäftet vilket ger innehållslig kvalitet och fyllighet. Dessa synpunkter 

jämförs även och eleven drar slutsatser om hur textförfattarna hypotetiskt skulle ställa sig till 

idén om en litterär kanon om det var verklighet. De svenska texterna blir fylliga med hjälp av 

att eleven utförligt presenterar de olika källtexterna och de ståndpunkter som där framförs. 

Eftersom skribenterna av källtexterna har olika syn på frågan som diskuteras blir ämnet belyst 

ur flera synvinklar. Detta tyder på att eleverna förmår att både använda och tolka samt dra 

slutsatser utifrån källmaterialet. 

Slutsatsen om den innehållsliga nivån i elevtexterna är att den blir fördjupad genom en mer 

eller mindre framgångsrik analys av källtexterna. Det är även avgörande hur väl eleven lyckas 

beskriva de slutsatser som dras och hur väl dessa slutsatser disponeras. De franska 

elevtexterna är mer enhetligt disponerade medan de svenska är mer olika sinsemellan.  

3.3.1 Antal mikroteman 

Analyserna av innehållet i elevtexterna visar på olika hög grad av fördjupning. Den 

bedömning respektive lärare har gjort av texterna stämmer i några fall överens med analysen 

av teman på olika nivåer i dessa texter. Mikro- och makrotemana i de franska och de svenska 

elevtexterna är någorlunda likvärdiga till antalet. Skillnaden ligger i att den svenska text som 

har fått lägst betyg även har lägst antal mikroteman, medan det är den franska text med högst 

betyg som har lägst antal mikroteman av de franska texterna. Se figur 7 s. 36. 

Antalet mikroteman i de svenska texterna stämmer däremot väl överens med lärarens 

betygssättning, vilket innebär att text 1 svensk som har lägst betyg även har lägst antal 

mikroteman. Text 3 svensk som har fått det högsta betyget har även flest mikroteman av alla 

texterna. 

I elevtext 3 svensk tar eleven upp tre källtexter och dessutom verket ”Nils Holgersson”. 

Utifrån dessa fyra presenterade texter förs sedan ett fylligt resonemang vilket genererar 

många mikroteman. Allt som allt finns 82 mikroteman i denna text vilket kan jämföras med 

elevtext 1 svensk som har 58 urskiljbara mikroteman. Eleven har i denna text trots viss 
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källanvändning inte lyckats utveckla diskussionen nämnvärt utifrån dessa källor. Elevtext 2 

svensk har 78 mikroteman och placerar sig därmed mittemellan både när det gäller antalet 

mikroteman och betygsnivå. I denna undersökning blir resultatet vad gäller de svenska 

texterna följaktligen att de korrelerar väl gentemot den betygsnivå de bedöms nå. Eftersom 

studiens underlag är litet kan denna slutsats inte sägas gälla för denna typ av texter i 

allmänhet, utan endast hur elevtexterna i just denna undersökning förhåller sig till varandra. 

En möjlig förklaring till att de svenska texterna har relativt många mikroteman kan vara att de 

svenska eleverna för en diskussion som är något friare och mer distanserad i förhållande till 

källorna och därmed kan vidga resonemanget med mer inslag av egna slutsatser och 

funderingar. Det förekommer som tidigare nämnts att de svenska eleverna förmedlar sina 

egna personliga åsikter om svaret på den övergripande frågan. Egna resonemang kan leda till 

att diskussionen blir fylligare. 

De franska elevtexterna kan nå upp till ett relativt högt antal mikro- och makroteman 

genom att eleven använder källtexterna på ett konstruktivt sätt och dessutom citerar en hel del 

vilket kan exemplifiera och tydliggöra slutsatser som dras. De franska eleverna fördjupar inte 

diskussionen med så fylliga självständiga resonemang men lyckas ändå nå en avsevärd 

innehållslig substans. Elevtext 1 fransk har 79 olika teman och blir liksom elevtext 2 fransk 

med 81 teman med hjälp av utförlig och kommenterad källanvändning även fyllig. 

Nedan visas ett diagram över antalet mikroteman i de sex analyserade texterna.  

 
 

Figur 7. Antalet mikroteman i respektive text.  
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3.3.2 Bindning mellan olika mikroteman 

Innehållsligt djup i elevtexterna skapas även med hjälp av bindning mellan de olika 

mikrotemana i respektive text. I de svenska texterna har främst elevtext 3 svensk fler tydliga 

kopplingar mellan mikrotemana. Elevtext 2 svensk har något fler kopplingar mellan de olika 

mikrotemana vilket kan tyda på att eleven har förmått jämföra de olika källorna sinsemellan 

på ett rimligt sätt. Elevtext 1 svensk har, till stor del på grund av sitt relativt låga antal 

mikroteman, inte så många kopplingar. I uppgiften finns ”Litterär kanon” som ett 

övergripande tema eleven ska diskutera. Detta hjälper eleven att presentera hur de olika 

källtexterna ser på fenomenet men har inte lett till riktigt så många bindningar mellan 

mikrotemana som de franska texterna. 

I de franska texterna tar eleverna upp naturen som ett genomgripande tema. Begreppet 

”den naturliga miljön” återfinns också redan i uppgiftsformuleringen där eleven får god hjälp 

att hitta rätt.  I alla tre elevtexterna återfinns vattnet som ett övergripande naturligt element 

som personerna har att förhålla sig till på olika sätt. Eleverna har förmått se att vattnet har 

betydelse i alla verken och bör jämföras. Detta leder till bindning mellan kommentarerna till 

de tre texterna. Sammanfattningsvis visar undersökningens resultat att tydliga kopplingar 

mellan olika mikro- och makroteman bidrar till texternas innehållsliga fördjupning.  

4. Diskussion 

Under 4.1 återfinns en diskussion som svarar på frågan om det är relevant att studera texters 

innehållsliga djup via analys av mikro- och makroteman. Syftet att undersöka och jämföra 

texter skrivna av gymnasieelever i Sverige och Frankrike vid nationella prov i respektive 

lands modersmål diskuteras även det i nämnda avsnitt. Därpå förs ett resonemang om hur 

likheter och skillnader i elevernas sätt att lösa uppgifterna kan förklaras. 

4.1 Metodens användbarhet 

Materialet i undersökningen visat att det är möjligt att utifrån analys med hjälpa av mikro- 

och makroteman bedöma hur fylligt innehållet i en text är. Genom att se hur texten är 

uppbyggd av olika innehållsliga delar kan läsaren även få en tydlig bild av innehållet. Med 

hjälp av tankekartorna blir de olika delarna i innehållet överblickbart och lättare att jämföra 

med innehållet i andra texter. Undersökningen visar att det inte finns ett tydligt samband 

mellan det betyg texten har fått och antalet mikroteman. När det gäller de svenska texterna 

finns en sådan tendens men den franska text som har fått högst betyg av läraren har inte flest 

antal mikro- och makroteman. Konstaterandet kan jämföras med resultatet i Östlund-

Stjärnegårdhs (2002) avhandling som visar att längre elevtexter över lag får högre betyg än 

kortare texter. Även för att avgöra hur textbindningen fungerar i en text är det lämpligt att 

använda sig av analyser med hjälp av mikro- och makroteman. Genom att använda sig av 



  

   38 

 

 

grafisk presentation i form av tankekartor är det möjligt att se vilka bindningar som finns 

mellan de olika teman texten är uppbyggd av. 

Resultatet visar att metoden kan vara behjälplig vid betygssättning av texter. Metoden är 

dock tidskrävande, varför den i första hand fungerar vid mer fördjupad textanalys där syftet är 

att särskilt studera olika betydelsefulla delar i texten. 

Bedömning av elevers skrivande är en disciplin som inte har några absoluta svar utan den 

blir med nödvändighet en kvalitativ process där läraren med hjälp av sin utbildning och 

erfarenhet måste dra slutsatser om textens kvalitet. För att underlätta denna bedömning är 

dock analys av makro- och makroteman i en text ett stöd för att tydliggöra och bena ut textens 

innehållsliga struktur, för att därefter bedöma de olika temanas kvalitet. Målet med att testa en 

metod för analys av innehållet i texter måste bli att tolkningen av texten ska bli något mindre 

subjektiv än den skulle ha varit utan hjälp av metoden. 

Slutsatsen angående frågan om relevansen i att studera innehållsligt djup med hjälp av 

mikro- och makroteman blir att analysen ger en bild av hur innehållet i en text är organiserat 

och till stor del visar hur fördjupat detta innehåll är. Det är dock alltid nödvändigt att göra en 

kvalitativ analys av hur relevanta de mikro- och makroteman som framträder är.  

4.2 Förklaringar till likheter och skillnader i sättet att lösa 

provuppgifterna 

Eftersom det franska provet testar elevens förmåga att analysera litterära texter är detta en 

förklaring till att de franska elevtexterna rakt igenom är nära kopplade till romanutdragen. 

Källorna kommenteras och eleverna utvecklar egna resonemang, men dessa finner i de flesta 

fall tydligt stöd i form av citat eller referat från romanutdragen. Likheten i tillvägagångssätt 

antyder att eleverna har fått metodisk undervisning på relativt detaljerad nivå i hur en litterär 

analys bör göras.  

Orsaken till att det franska provet testar förmåga till litterär analys återfinns i innehållet i 

den franska ämnesplanen för gymnasiet. Ämnesplanen är inte en del av materialet till denna 

undersökning varför diskussionen inte kommer att fördjupas nämnvärt. Det svenska provet å 

sin sida testar vetenskapligt skrivande utifrån källor och är utvecklat med utgångspunkt från 

ämnesplanen i Svenska kurs 3 för gymnasiet, vilken fokuserar på just vetenskapligt skrivande 

i allmänhet. 

Vid en jämförelse mellan Johanssons (2015) avhandling och undersökningen i denna 

uppsats finner jag liknande mönster som Johansson när det gäller hur eleverna strukturerar sin 

text. De franska elevtexterna är uppbyggda enligt en relativt tydlig mall där eleven följer 

givna riktlinjer om textens innehåll. De svenska texterna är dock något mer olika sinsemellan 

vilket kan tyda på att eleverna har olika uppfattningar och erfarenheter om hur en 

vetenskaplig text bör struktureras.  

Även Torells undersökning (2002) visar att de ryska analyserna, liksom de franska, har en 

gemensam struktur genom en nära koppling till källtexten. Denna citeras och kommenteras 

ofta på detaljnivå i de franska elevanalyserna vilket Torell menar sker även i de ryska 
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elevanalyserna. Jag drar den försiktiga slutsatsen att det ryska och det franska sättet att 

använda källor ligger något närmare varandra än det svenska. 

Ett systematiskt tillvägagångssätt i undervisningen av hur litterär analys och 

textanvändning bör struktureras leder enligt Torell till bättre analyser, vilket kan 

överensstämma med hur de franska eleverna lyckas med sina texter. Tilläggas bör dock att 

den pedagogiska processen inte har studerats i föreliggande undersökning. Slutsatserna dras 

genom en analys av ett begränsat antal elevtexter vilket bara kan antyda något om den process 

som har föregått analystillfället. 

Eftersom de svenska elevtexterna i denna uppsats är av mer övergripande och resonerande 

art än de franska måste en slutsats ske med försiktighet. Båda ländernas elevtexter utgår dock 

från ett litterärt ämne och uppgifterna kräver användande av källor. Det förekommer dock 

endast i de svenska texterna att eleven delger läsaren sina personliga åsikter i frågan medan 

det i uppgiften anges att eleven ska presentera källorna och utifrån dessa dra en slutsats. En 

förklaring till detta kan vara att utformningen av det svenska provet är ny för eleverna och de 

inte är vana att skriva den typ av text som ingår i provet. Genren vetenskapligt skrivande 

infördes i de nationella proven i samband med gymnasiereformen Gymnasieskola 2011 och 

har inte någon lång tradition i den svenska skolan. 

 Som tidigare nämnts menar bland andra Eric Borgström (2014) att validiteten är 

överordnad reliabiliteten, varför det är viktigare att ha ett prov som testar det som verkligen 

ska testas än att bedömaröverensstämmelsen är mycket hög. Det är möjligt att konstatera att 

dessa båda prov är valida då de till stor del testar det som ska testas. Däremot kan det enligt 

studier av bland andra Berge (2005), Östlund-Stjärnegårdh (2002) och Edander (2013) vara 

svårt att få en hög bedömaröverensstämmelse och därmed hög reliabilitet vid prov i skriftlig 

framställning.  

Vid en jämförelse mellan Borgströms resonemang och de båda provens uppbyggnad kan 

konstateras att validiteten här är överordnad reliabiliteten. Det franska provet är utformat som 

ett prov i skriftlig framställning med tydliga uppgiftsinstruktioner om hur svaret ska 

formuleras. Då de franska kursplanerna innehåller en stor andel litteraturstudier och litterär 

analys är det logiskt att provet i franska innehåller dessa moment. Detta gör att provet 

verkligen testar det som ska testas. Även det svenska provet är utformat för att täcka in och 

pröva så många delar av kursmålen som har befunnits möjligt utan att proven skulle bli alltför 

omfattande. En viktig del i kursmålen för kursen Svenska 3 är som tidigare nämnts 

vetenskapligt skrivande, varför detta testas i provet. 

På en övergripande nivå kan även en diskussion om skillnader i innehållsligt djup vid de 

två ländernas prov i modersmålet föras. I Sverige har Skolverket, och i sista hand regering 

och riksdag, beslutat att de studieförberedande programmen i gymnasieskolan ska testas på 

vetenskapligt skrivande då det på ett relativt handfast sätt förbereder eleverna för de krav som 

ställs på skrivande vid högskolestudier. Det kan diskuteras om valet av fokus är gjort utifrån 

tradition, behov, ekonomi, eller andra orsaker. Det franska kursinnehållet är fokuserat mer på 

studier i skönlitteratur vilket skulle kunna förklaras utifrån aspekter som historia, tradition, 

värdesättning bland befolkningen och annat.  
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Den dolda ideologi Borgström menar finns underförstådd i formuleringarna av 

skrivuppgifter är delvis oundviklig, då varje inriktning av ämnesval blir påverkat av dem som 

utformat uppgiften. En uppgiftsformulering blir med nödvändighet påverkad av den 

skolkultur och värdegrund som råder i landets skolväsende. Därmed kan själva utformningen 

av provet, valet av uppgift och inriktning mot ett speciellt ämnesområde sägas ha ett 

inneboende ställningstagande som harmonierar med huvudmännens syn på vad som bör 

testas. I det svenska provet prövas vetenskapligt skrivande utifrån källor. Utformningen av de 

storskaliga proven i respektive land säger något om var huvudmännen lägger tonvikten när 

det gäller elevernas kunskaper i ämnet modersmål.  

4.5 Slutord 

I varje kvalitativ studie som denna finns alltid en risk att en annan person skulle komma fram 

till andra resultat när det gäller analysen av innehållet, indelningen i olika mikroteman och 

utformningen av tankekartorna. Detta skulle i denna studie främst kunna gälla vad som anses 

vara underliggande teman eller vad som delas upp i flera teman respektive sammanförs till ett. 

Dessa eventuella olikheter skulle dock inte påverka det övergripande resultatet som visar att 

både de svenska och de franska eleverna i materialet lyckas formulera texter med fördjupat 

innehåll med hjälp av källor. De går dock tillväga på olika sätt. De svenska eleverna skriver 

något mer självständigt i förhållande till källorna, även om de finner stöd och stoff till sin 

diskussion i dessa. De jämför åsikterna som framkommer i källorna och lyckas dra slutsatser. 

Det finns dock ytterligare en svårighet inbyggd i uppgiften eftersom eleverna måste välja 

vilka texter de ska hänvisa till ur ett mer omfattande texthäfte. De franska eleverna utgår hela 

tiden direkt från formuleringar i de tre givna källtexterna, använder sig av fler citat, och 

förmår dra slutsatser utifrån den textnära analysen.  

En slutsats som kan dras utifrån denna undersökning är att dessa skolkulturer har mycket 

att lära av varandra, dels när det gäller att utgå från källtexten vid en tolkning, dels att 

formulera en övergripande makrotolkning. En större kännedom om olika metoder för 

undervisning i vetenskapligt skrivande och litterär analys kan berika och förbättra dessa vilket 

kan leda till ännu mer innehållsligt fördjupade elevtexter inom dessa genrer i framtiden. 

4.6 Förslag till framtida forskning 

Eftersom denna undersökning vilar på ett mycket begränsat antal texter kan svaret på 

huruvida den valda metoden fungerar eller inte i första hand gälla hur metoden fungerar för 

just dessa texter. I framtiden kan en mer utvidgad studie ge tydligare belägg för eller emot 

dess relevans. 

Den komparativa delen av studien ger kunskap om hur ett mindre antal elevtexter skrivna 

vid ett svenskt respektive ett franskt storskaligt prov förhåller sig till varandra när det gäller 

innehållsligt djup. Vid vidare studier i ämnet där även kursplanerna blir en del av materialet 
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kan information om dessa texters olika respektive likartade karaktär lära oss mer om hur ett 

visst kursinnehåll påverkar de texter eleverna skriver i storskaliga prov.  
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