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Sammandrag 
Den här uppsatsen syftar till att belysa källhantering i underkända texter av vetenskaplig 

karaktär från de nationella proven i svenska 3 och svenska som andraspråk 3 på gymnasiet.  

Källhanteringen granskas med textuell innehållsanalys och skribentrollerna kopist, samplare, 

omskapare och referent används som analysverktyg (Nilsson 2002). Totalt studeras 42 

elevtexter, 21 från varje ämne. 

Resultatet visar att de flesta elevtexterna uppvisar en blandning av flera skribentroller. I få 

texter uppvisas referenten, kopisten och samplaren som mest framträdande. När endast 

textreproduktionen är i fokus visas vidare att omskaparen är den vanligaste skribentrollen i 

elevtexterna totalt sett. I texter skrivna i ämnet svenska förekommer främst omskapningar. I 

texter skrivna i ämnet svenska som andraspråk märks större variation bland de skribentroller 

som är dominerande och omskaparen, blandaren och referenten visas i flest texter. Generellt 

synliggör resultatet dock att det finns många likheter i texter, skrivna inom de två ämnena.  

Resultatet tyder på att mer övning gällande att skriva med egna ord och sammanfatta är 

nödvändigt i undervisning i båda ämnena för att fler elevtexter främst ska visa refererande 

som strategi. Vidare syns ett behov av att ytterligare arbeta med textbearbetning.  
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1 Inledning  
Att kunna välja ut stora mängder information, att citera, referera och skriva med egna ord är 

essentiellt inför och vid skrivande på universitet och högskolor (Dysthe, Hertzberg & Løkens-

gard Hoel 2011:24). För elever i gymnasieskolan som planerar att studera vidare är därför 

kunskaper inom vetenskapligt skrivande och källhantering betydelsefulla. I ämnesplanerna för 

svenska 3 och svenska som andraspråk 3, kurser som enbart är obligatoriska på 

högskoleförberedande program (Skolverket 2016a), fästs också stor vikt vid vetenskapligt 

skrivande (Skolverket 2011:176 – 181,196 – 202). Vid skrivuppgiften i det nationella provet i 

de två svenskämnena i årskurs tre på gymnasiet förväntas eleverna även skriva utredande tex-

ter som är vetenskapliga. Denna skrivuppgift ser likadan ut inom båda svenskämnena (Grup-

pen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 2016a). Skrivuppgiftens 

vetenskapliga inriktning markerar således akademiskt skrivande som ett tydligt mål för 

svenskkurserna i årskurs tre (Palmér 2011:153).  

Av de sammanställningar av provresultat från de nationella proven från 2014 och 2015 

som Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk har gett ut framgår 

dock att en stor andel elever inte uppnår ett godkänt betyg på det vetenskapliga skrivandet. År 

2015 tilldelades 27 % av eleverna som läste ämnet svenska F på sina vetenskapliga texter. 

Motsvarande siffra bland eleverna som läste svenska som andraspråk var ännu högre, 40 %. 

Året innan var resultatet likvärdigt. Av dessa sammanställningar och av lärarenkäter som 

skickas ut i samband med provet framkommer vidare att en avgörande orsak till att eleverna 

fått F är brister i hanteringen av källor och innehåll (Broman & Dahlberg 2014, 2015). 

Som blivande lärare i svenska och svenska som andraspråk anser jag det därför relevant att 

studera vilka strategier gällande källhantering som syns i icke-godkända texter. På så sätt kan 

lärdomar dras om vilka aspekter som i högre grad behöver beröras i undervisning inom såväl 

svenska som svenska som andraspråk.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att belysa gymnasieelevers källhantering i det vetenskapliga 

skrivandet på de nationella proven i svenska 3 och svenska som andraspråk 3. Koncentration 

fästs på skribentroller som visas i elevtexter som erhållit betyget F och således inte uppnått 

godkänt betyg. Vidare undersöks huruvida det finns några likheter och skillnader i 

hanteringen av källor mellan elever som läser ämnet svenska och elever som läser svenska 

som andraspråk. Uppsatsens syfte utmynnar i följande två frågeställningar:  
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• Vilka skribentroller vid källhantering i vetenskapligt skrivande visas i elevtexter som 

inte fått godkänt betyg?  

• Vilka likheter och skillnader finns i källhanteringen mellan elevtexter skrivna av 

elever som läser svenska och elevtexter författade i svenska som andraspråk?  

 

1.2 Disposition 
Uppsatsen är indelad i sju kapitel. Efter det här inledningskapitlet följer en 

bakgrundsbeskrivning av vetenskapligt skrivande i styrdokument och i nationella prov i 

kapitel 2. I kapitel 3 presenteras den teoretiska ramen och i kapitel 4 ges en översiktlig bild av 

tidigare forskning om källhantering i vetenskapligt skrivande. Kapitlet följs av en presentation 

av uppsatsens material och metod i kapitel 5 och det sjätte kapitlet innehåller en beskrivning 

av uppsatsens resultat. Slutligen diskuteras och sammanfattas resultatet i kapitel 7.    

 

2 Bakgrund 
I det här kapitlet ges en bakgrund som är kopplad till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Först presenteras vetenskapligt skrivande och källhantering i styrdokumenten. Därefter följer 

en redogörelse för vilka elever som läser svenska och vilka som läser svenska som andraspråk 

samt en presentation av de nationella proven i svenskämnena i årskurs tre på gymnasiet. 

Avslutningsvis beskrivs vetenskapligt skrivande vid högre studier och citat och referat.  

 

2.1 Ämnesplaner i sva 3 och sve 3  
De två svenskämnena svenska (sve) och svenska som andraspråk (sva) ger samma behörighet 

för vidare studier. Innehållsmässigt har ämnena vissa likheter men också vissa olikheter.  I 

Lgy11, den läroplan som för närvarande är gällande i svensk gymnasieskola, har 

läroplansskaparna valt att göra delar av innehållet och vissa nivåer på kunskapskraven väldigt 

lika. Det rör sig om sådana element som de ansett vara särskilt betydelsefulla för eleverna att 

ta med sig i framtiden (Skolverket 2016b).  

I kurserna svenska som andraspråk 3 (sva 3) och svenska 3 (sve 3) spelar vetenskapligt 

skrivande en dominerande roll. Inom de två svenskämnena hör skriftlig produktion av texter 

av vetenskaplig karaktär till det centrala innehållet. Textmönster och typiskt språkbruk i 
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sådana texter inräknas också. Dessutom ska undervisningen inom såväl sva 3 som sve 3 

behandla textläsning och olika former av textbearbetning som är karaktäristiska för 

vetenskapligt skrivande, exempelvis strukturering. I ämnesplanerna märks en viss skillnad 

gällande bearbetningen. I sva 3 framhålls samtal om texter medan formuleringen ”arbete med 

texter” finns i ämnesplanen för sve 3 (Skolverket 2011:176, 196). 

Gällande referat- och källhantering är det enbart i ämnesplanen för sva 3 som referat- och 

citatteknik explicit beskrivs som centralt innehåll. I ämnesplanen för sve 3 står det inte 

utskrivet att undervisningen ska behandla ett sådant innehåll. Enligt kunskapskraven för ett 

godkänt betyg, betyget E, i svenska 3 är det dock nödvändigt att kunna använda citat och 

referat konventionsenligt (Skolverket 2011:176, 196).  

För att erhålla ett E i svenska 3 måste elever också med viss säkerhet kunna välja ut och 

använda information från olika källor och utifrån dessa skriva vetenskapliga texter. Vidare 

ska eleverna kunna dra relevanta slutsatser av källorna samt använda källorna ”på ett rimligt 

sätt” (Skolverket 2011:176). För att få betyget E i svenska som andraspråk 3 måste eleverna 

kunna skriva texter av vetenskaplig karaktär som till viss del är anpassade efter denna texttyp. 

Vidare ska eleverna kunna ”strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt 

och skriftligt, texter om ämnen som är bekanta för honom eller henne och omsätter sin 

sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som till viss del anpassats till 

texttyp och mottagare” (Skolverket 2011:197) för att tilldelas ett godkänt betyg i sva 3.  

 

2.2 Svenska eller svenska som andraspråk?  
I Gymnasieförordningen (2010: 2039, kapitel 4 § 11) finns bestämmelser om vilka elever som 

har rätt att läsa svenska som andraspråk. Elever som har ett annat modersmål än svenska kan 

ersätta svenskundervisning med undervisning i svenska som andraspråk. Det handlar då om 

de kurser i svenska eller svenska som andraspråk som är gymnasiegemensamma. Vidare säger 

förordningen att det är möjligt för en elev som läser svenska som andraspråk att välja svenska 

som individuellt val. Enligt Nationellt centrum för svenska som andraspråk (2016) ska elever 

som läser både svenska och svenska som andraspråk erhålla betyg i båda ämnena.  

 

2.3 Nationella prov i sva 3 och sve 3 

I avslutningsskedet av kurserna svenska 3 och svenska som andraspråk 3 på gymnasiet 

genomförs nationella prov. Provet innefattar två moment, en skriftlig del och en muntlig del. 

Båda dessa delar görs individuellt och berör samma tema – ett tema som kan relateras till 
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svenska på något sätt. Inom de två svenskämnena ser provet likadant ut. Däremot finns vissa 

skillnader i de bedömningsanvisningar som utnyttjas inom svenska och svenska som 

andraspråk, då undervisning i de två ämnena utgår från olika ämnesplaner (Gruppen för 

nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 2016a). Eftersom det är den skriftliga 

delen som är central i denna uppsats är det enbart denna del som behandlas här.  

Under det skriftliga delprovet ska eleverna författa utredande texter som är vetenskapliga. 

Texterna ska omfatta mellan 600 och 800 ord. Eleverna får vid provtillfället ett uppgiftshäfte 

bestående av tre skrivuppgifter och varje elev bestämmer självständigt vilken skrivuppgift hen 

vill besvara. Gemensamt för alla tre är att eleverna ska använda sig av källor från ett texthäfte. 

Detta texthäfte tilldelas eleverna före provdagen, så att de hinner läsa och bearbeta det innan 

provtillfället (Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 2016a).  

På sin hemsida har Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 

(2016b) publicerat en uppgiftsinstruktion för det skriftliga provet från ett tidigare år. Eleverna 

ska enligt instruktionen tänka sig in i en fiktiv situation: att de precis påbörjat studier på 

universitetet. På universitetet har de fått i uppgift att skriva ett pm, vilket i instruktionen 

definieras som ”en sammanhängande utredande text med en inledande problemformulering, 

en utredning och en avslutning i form av en slutsats”. Tilltänkta mottagare för pm:et är både 

läraren och kurskamrater på universitetet. Den förra är mottagare i form av bedömare av 

texten och de senare ses som mottagare som ska informeras om ämnet i fråga.  

I instruktionen finns vidare krav på att använda källor i texterna. Eleverna uppmanas 

besvara sin problemformulering genom att utnyttja och analysera information och tankar från 

olika källor. Vilka dessa källor är framkommer genom formuleringen ”Använd texterna i 

texthäftet och ange källorna i ditt pm”. (Gruppen för nationella prov i svenska och svenska 

som andraspråk 2016b). Citatet visar att källhänvisningar eller annonseringar är nödvändiga.    

Instruktionen för provet är gemensam för alla elever, oavsett vilken av de tre 

skrivuppgifterna de väljer. Alla elever ska alltså ta hänsyn till den fiktiva situationen och de 

fiktiva mottagarna samt källhänvisa. De tre skrivuppgifterna ser dock lite olika ut och nedan 

ges ett exempel på hur en uppgift under temat ”Vändpunkter i mediehistorien” är formulerad.  

 
(1) Tack vare digital teknik behöver man inte längre hålla i en bok för att läsa en bok. Hur kommer vi att läsa 

i framtiden? 
Skriv ditt pm. Presentera frågeställningen. Beskriv med hjälp av texthäftet olika synpunkter på hur den 
nya digitala tekniken påverkar läsandet. Dra en slutsats om framtidens läsande och motivera den.  
Kom ihåg att ditt pm ska anpassas till kommunikationssituationen som beskrivs ovan under rubriken 
Instruktion. 
Rubrik: Ny teknik och nya sätt att läsa (Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som 
andraspråk 2016b).  
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2.4 Vetenskapligt skrivande och källhantering 
Vid studier på universitet och högskolor förväntas elever skriva vetenskapliga texter. Olga 

Dysthe, Frøydis Hertzberg och Torlaug Løkensgard Hoel (2011:24f, 35) benämner sådana 

texter som facktexter och menar att alla facktexter grundar sig på andra texter. Enligt dem är 

därför läsning av texter och skrivande nära sammanlänkade vid skriftlig produktion av 

facktexter. Studenter vid högre utbildning behöver följaktligen ha förmågan att tolka andras 

texter, sammanfatta dem och utnyttja dem för att stödja egna resonemang. Vidare behöver 

skribenten ha kunskaper om hur information från andra kan integreras i den egna texten och 

hur det görs på ett godtagbart sätt. Användande av referat och citat och dokumentation av 

källor är två aspekter de lyfter fram som kännetecknande för akademiskt skrivande.  

Dysthe, Hertzberg och Løkensgard Hoel (2011:99) menar således att källanvändning är 

centralt vid akademiskt skrivande för att en text ska kunna uppfattas som vetenskaplig. Med 

källanvändning kan också erkännande ges åt andras forskning och texter, vilket är en 

essentiell aspekt av forskningsetiken. De tre författarna framhåller även vikten av att 

skribenter hänvisar till källor på ett korrekt sätt. De betonar att god källhantering sammanhör 

med trovärdighet till skribenten eller forskaren och att textförfattaren inte riskerar att anklagas 

för plagiat om hen behärskar konventionerna gällande källhantering.   

Vidare behandlas olika tillvägagångssätt som kan resultera i plagiering av Dysthe, 

Hertzberg och Løkensgard Hoel (2011:37). Att skribenten vid ordagrann kopiering av någon 

annans text låtsas som att det är hens egna ord är ett exempel. Omformulering av en annan 

individs personliga, särpräglade idéer, utan användning av källangivelse är ett annat exempel.  

Ett tredje exempel på plagiering är enligt Dysthe m.fl. att nämna källan, men att återgivelsen 

av information endast görs med små förändringar gentemot källtexten.  

 

2.5 Citat och referat  
För att integrera andras texter eller yttranden i sin egen text kan en skribent utnyttja citat eller 

referat eller en kombination av dessa två (Dysthe m fl. 2011:101). Enligt Svenska skrivregler, 

utgiven av Språkrådet, avser termen referat en komprimerad återgivning av tal eller skrift 

gjord med egna ord (Språkrådet 2008:65) medan citat definieras som en ”ordagrann 

återgivning av vad någon skrivit eller sagt” (Språkrådet 2008:52). I Uppsatshandboken 

betonar Siv Strömquist (2014:71f) att citat markeras med citationstecken och att det citerade 

ordet eller den citerade meningen eller textpartiet av forskningsetiska skäl inte får förändras.  

Vid refereringen framhåller Dysthe m.fl. (2011:118) att objektivitet är ett nyckelord. 
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Strömquist (2010:151) lyfter vidare fram att referatannonsering och referatmarkörer är 

nödvändiga när en skribent refererar. Referatannonsering innebär att skribenten i början av 

referatet underrättar läsaren om att informationen är hämtad från en annan källa genom att 

lämna upplysningar om källan. Till referatannonseringen räknas namn på författaren och 

texten som skribenten refererar till. Även information om var texten går att läsa, som i vilken 

tidning den är publicerad, bör finnas med. Referatmarkörer är vanligen ett verb tillsammans 

med författarnamn eller titelnamn. Dessa markörer placeras ut i texten och verkar som en 

påminnelse för läsaren att det som refereras härstammar från någon annan. Det kan göras 

genom att skriva exempelvis författaren anser, Strömquist exemplifierar eller skribenten 

hävdar. Ask (2007:39) menar även att enligt, tillsammans med författarnamn eller titel, kan 

fungera som referatmarkör.  

Enligt Strömquist (2010:151) är det också fördelaktigt att utnyttja sambandsord 

tillsammans med författarens/textens namn och referatmarkörer. Genom användning av fraser 

som “Inledningsvis pekar X på”, ”X hävdar dessutom”, ”Avslutningsvis anför X” (Strömquist 

2010:151) får texten en röd tråd och verkar som stöd för läsaren.  

När bör då en skribent återge andras ord med referat och när bör hen använda citat? 

Språkrådet (2006:52) betonar att en skribent bör ha en avsikt med användning av citat, till 

exempel att formuleringen är mycket träffande. Eftersom en hög andel citat kan medföra att 

en text blir svårläst menar de att textförfattaren bör begrunda huruvida ett visst citat är 

nödvändigt. Om det är möjligt att skriva om citatet med andra ord, således att referera, och få 

fram en liknande formulering bör det övervägas. Därtill framhåller Dysthe m.fl. (2011:101) 

att användning av referat är fördelaktigt eftersom det blir enklare att komprimera och göra ett 

urval utifrån det aktuella syftet än om citat utnyttjas. Dessutom kan bruk av referat göra att 

den språkliga stilen i texten genomgående är överensstämmande. De föreslår ett tankesätt som 

skribenter kan ha i åtanke vid användning av citat och referat: ”En tumregel är att du ska vara 

återhållsam med citat och generös med referat […]” (Dysthe m.fl. 2011:101).  

Vid bruk av både citat och referat är vidare källhänvisningar nödvändiga (Dysthe m.fl. 

2011:101). Strömquist (2014:44ff) menar att källhänvisningar bör infogas smidigt i texten, så 

att de inte utgör en distraktion för läsaren. Hon föreslår därför användning av parenteser enligt 

Harvardsystemet eller fotnoter enligt Oxfordsystemet i själva brödtexten. I dem kan det räcka 

att författarnamn, årtal och eventuellt sidnummer anges. I slutet av texten kan resterande 

information, som behövs för att hitta texten i sin helhet, redovisas i en källförteckning.  



	11 

3 Teoretiska utgångspunkter  
I det här kapitlet redovisas de teorier som ligger till grund för undersökningen. Först följer en 

redogörelse av Nilssons (2002) kategorier vid reproduktion av text. Sedan beskrivs 

intertextualitet och individers tillägnande av andras yttranden och texter.  

 

3.1 Elevtyper vid reproduktion av text  
Nils-Erik Nilsson (2002:69ff) skiljer i sin avhandling Skriv med egna ord. En studie av 

lärprocesser när elever i grundskolans senare år skriver ”forskningsrapporter” på 

reproduktion av text och egenproducerad text. Vid den förra utnyttjar en skribent källor från 

andra i sin egen text medan den senare innebär att en individ själv producerar innehåll, utan 

att huvudsakligen grunda det på andras texter och genom att lyfta fram egna åsikter. Då den 

här uppsatsen behandlar källhantering är det textreproduktion som är relevant.  

Nilsson (2002: 73 - 79) har kategoriserat elevernas sätt att reproducera texter i fem olika 

typer: kopist, samplare, omskapare, referent och intervjureferent. Denna begreppsapparat 

används som teoretisk ram i den här uppsatsen och beskrivs nedan.  

Den första typen en elev kan sägas vara vid textreproduktion är kopist. Det innebär att 

eleven kopierar långa textavsnitt ordagrant utan att göra något urval av exempelvis vissa 

meningar. Den andra typen vid textreproduktion kallas för samplare. En samplare skriver 

precis som kopisten av källtexten ordagrant men det finns en skillnad mellan dessa två typer. 

Samplaren gör nämligen ett urval av källtexten och använder delar från olika ställen i den för 

att skapa en egen textversion. Den tredje kategorin är benämnd som omskapare. Hos en 

omskapare är ursprungstexten också synlig. En omskapare byter dock ut vissa ord i sin egen 

text jämfört med originalet. Förändringar i ordningsföljd är ett annat inslag hos omskaparen. 

Den fjärde typen kallas för referent. En referent bearbetar källorna ingående, så att det 

språkligt är svårt att se spår av ursprungstexten. Bearbetningar av ord och meningar sker men 

även på textnivå märks förändringar, då ursprungstexten komprimeras och därmed formuleras 

om. Slutligen finns, intervjureferenten, som omvandlar tal till skrift (Nilsson 2002:73– 82). 

 

3.2 Intertextualitet  
Luis Ajagán-Lester, Per Ledin och Henrik Rahm beskriver i artikeln ”Intertextualiteter” 

(2003:203ff) att begreppet intertextualitet innebär att texter bygger på andra texter eller 

yttranden. De betonar att begreppet även kan ges mer specifika tolkningar. Citering av en 
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annan text och en skribents tydliga påverkan av ett särskilt verk kan till exempel ses som 

intertextualitet. Ajagán-Lester m.fl. väljer därför att tala om intertextualiteter i pluralform.  

Enligt Ajagán-Lester m.fl. (2003:204ff) har begreppet intertextualitet sitt ursprung i 

språkteoretikern Bachtins idéer, även om litteraturfilosofen Kristeva myntade den faktiska 

termen. Enligt Bachtins synsätt, som Ajagán-Lester m.fl. redogör för, får människor tillgång 

till ord och åsikter genom förhållandet till, och dialog med, andra. Också mellan texter eller 

mellan texter och yttranden finns en dialogisk relation. Denna dialog är styrd av sociala och 

textuella normer. Normerna påverkar texters utseende och vilka anspelningar på andra texter 

som görs. Beroende på texters genretillhörighet finns olika krav på skribent och läsare.   

Enligt Bachtin, beskriven av Nilsson (2002:66), genomsyras alla yttranden av röster och att 

det för varje individ handlar om att skapa en egen innebörd av dem. En sådan process är 

komplex eftersom motstridiga synsätt normalt möts. Nilsson pekar utifrån Bachtins perspektiv 

på att skrivande med egna ord också är ett förlopp, där en individ tar till sig andras ord och 

gör dem till sina egna. Orden kan sägas vara mina egna ”när jag fyllt dem med egna 

semantiska och expressiva intentioner” (Nilsson 2002:66). Skrivande med egna ord blir alltså 

möjligt när en individ har förmågan att omformulera andras yttranden/texter och ge dem 

betydelser och uttryck med utgångspunkt i sig själv. 

 

4 Tidigare forskning 
I följande kapitel ges en översikt av forskning som tidigare gjorts om vetenskapligt skrivande 

och källhantering i grund- och gymnasieskola samt vid universitets- och högskolestudier. I 

kapitlet berörs också bedömning av källhantering.  

 

4.1 Vetenskapligt skrivande i skola och vid högre studier 
Källhantering vid författande av forskningsrapporter på högstadiet har undersökts av Nils-

Erik Nilsson (2002). I sin avhandling har han studerat 60 elevtexter och resultatet visar att få 

elever, totalt tio stycken, förmår att skriva med egna ord. De flesta av eleverna reproducerar 

således texter eller textstycken från andra. I årskurs sju väljer nästan alla elever sampling som 

strategi vid textreproduktion (för utförligare beskrivning se avsnitt 3.1). I årskurs åtta och nio 

minskar andelen samplare och istället blir fler elever omskapare och referenter. Det tyder på 

en progression mot mer självständigt skrivande.  
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Nilssons kategorier har även utnyttjats av Malin Bergenhök (2013:32). I sin uppsats har 

hon undersökt 20 referat skrivna inom kursen svenska 1 på ett yrkesprogram på gymnasiet. 

Utifrån Nilssons kategorier finner hon att 45 procent av eleverna är referenter i sina texter, 

vilket är den största gruppen. Ytterligare 15 procent är samplare medan 5 procent är 

omskapare. I studien är det totalt 35 procent av eleverna som blandar framställningssätt och 

som därför inte kan sägas tillhöra en kategori. I uppsatsen har Bergenhök (2013:15ff) även 

tittat på referatannonseringar och referatmarkörer. Hon drar slutsatsen att eleverna generellt 

använt dessa referattypiska element på ett korrekt sätt, då endast en elevtext saknar dem.  

Akademiskt skrivande bland studenter har Sofia Ask studerat i sin doktorsavhandling 

(2007). Hon har bland annat granskat texter som lärarstudenter producerat i början av 

utbildningen för att se vilken akademisk skriftspråklig kompetens de då besitter. Studenterna 

har både svenska som modersmål och som andraspråk.  

Vid studiet av texterna fokuserar Ask (2007:16ff) på huruvida studenterna uppvisar kritisk-

analytisk kompetens samt om de behärskar konventioner vid akademiskt skrivande. Hon tittar 

bland annat på referat, citat och källhänvisningar. Hon kommer fram till att de nyblivna 

studenterna i stor utsträckning skriver av innehåll. Endast en av de totalt fem studenttexterna 

saknar avskrifter från originalkällan. Ask noterar (2007:174) också att dessa studenter 

uppvisar osäkerhet gällande hänvisningars utformning. Vidare påpekar hon att de nya 

studenterna ofta skriver med vardaglig stil och att de har svårt att skriva kritiskt-analytiskt.  

Ask (2012:104) redovisar även tänkbara orsaker till att många studenter använder direkta 

avskrifter vid skrivande inom högre studier. Dels menar hon att det är traditionsbundet, att 

eleverna vid diverse forskningsarbeten under tidigare skolår skrivit av texter utan att ha gjorts 

medvetna om att det kan ses som fusk. Dels ser hon brister i bearbetningen av källtexterna. 

Något som kan vålla svårigheter vid referatskrivande lyfter Astrid Roe (2014:110,140) 

fram, nämligen att sammanfatta texter. Hon beskriver att ett kännetecken för goda läsare är att 

de kan ta ut de väsentliga tankegångarna i texter och sedan sammanfatta dem. Att finna de 

viktiga idéerna i en text brukar eleverna behärska. Sammanfogning av dessa idéer till en 

komprimerad textversion brukar däremot många elever uppleva som komplicerat. Roe anser 

därför att undervisningstid måste läggas på sammanfattningsövningar. På så sätt kan eleverna 

utveckla sin förmåga att minnas det lästa samt utveckla sin läsförmåga generellt. 

4.2 Bedömning av källhantering 
Aspekter som bedömare bör ta hänsyn till vid bedömning av referatteknik i skrivuppgifter 

lyfter Anne Palmér och Eva Östlund-Stjärnegårdh (2015:24, 98) fram. Först menar de att 
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bedömaren måste betrakta om skribenten beskriver källan eller källorna tillräckligt väl för att 

en läsare som inte har den eller dem till sitt förfogande kan förstå texten. De betonar också att 

skribenten bör ha använt källorna på ett rättvisande sätt. Graden av självständighet bör även 

iakttas, enligt Palmér och Östlund-Stjärnegårdh. I detta innefattas om skribenten tydligt visar 

vad som är egna tankar och vad som är tankar från någon annan samt huruvida eleven 

använder egna ord eller skildrar ursprungstexter mycket likt originalen.  

Vidare menar Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2015:98) att bedömare bör fästa 

uppmärksamhet på om det är tydligt när ett citat eller referat inleds och avslutas. Vid långa 

referat måste även fortsättningssignaler, som referatmarkörer, utnyttjas. I skickliga 

textförfattares texter märks variation bland dessa. Dessa textförfattare varierar både 

referatmarkörens position i en mening och vilka verb som brukas som referatmarkörer. 

Gymnasieelevers källhantering i argumenterande texter har Eva Östlund-Stjärnegårdh 

(2006) studerat. Totalt har hon undersökt 55 elevtexter från det nationella provet i Svenska B 

år 2000. Texter inom hela betygsstegen, från IG till MVG, finns representerade. Hon drar 

slutsatsen att källhänvisningar inte inverkar i särskilt hög utsträckning på elevers betyg på 

sina texter. De elevtexter som helt saknar hänvisningar ges ett lågt betyg, men även andra 

faktorer har betydelse. Resultatet visar också att majoriteten av eleverna som fått ett högre 

betyg använder sig av någon stöld i sin text. 

Skillnader i elevtexter som tilldelats olika betyg, nämligen E och F, har Olof Larsson 

(2015) undersökt. I sin uppsats har han studerat det vetenskapliga skrivandet inom det 

nationella provet i ämnet svenska 3 på gymnasiet. Totalt har han granskat 152 elevtexter. 

Larsson har lagt fokus på elevernas källhantering och han har en hypotes: att bristande 

källhantering är den avgörande orsaken till ett underkänt betyg. Resultatet visar att hypotesen 

verifieras. Flest elever underkänns på källhantering och innehåll. Gällande skillnader i 

källhantering mellan E-texter och F-texter kommer uppsatsförfattaren fram till att F-texterna i 

större utsträckning innehåller avskrifter från källorna än vad E-texterna gör. Han finner ett 

framträdande skäl till det – skillnader i citatanvändning. I E-texterna markeras citat på ett 

tydligare sätt än i de underkända texterna. Vidare framhåller han att i stort sett alla skribenter 

till F-texterna och majoriteten av författarna bakom E-texterna kan ses som omskapare med 

Nilssons begreppsapparat. I dessa texter är källanvändningen textnära, det vill säga att 

skribenterna använder ord och fraser som är mycket lika de som finns i källtexterna. Larsson 

märker dock en viss skillnad mellan de godkända och de underkända texterna. Vissa av 

skribenterna till E-texterna refererar mer med egna ord än skribenterna bakom F-texterna. 

Därför kan de kategoriseras som referenter (Larsson 2015:30ff).  
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5 Material och metod 
I det här kapitlet beskrivs inledningsvis studiens material och den provsekretess som de 

nationella proven är belagda med. Därefter följer en redogörelse av undersökningens metod.  

 

5.1 Material 
Materialet i denna studie består av totalt 42 elevtexter från de nationella proven i svenska och 

svenska som andraspråk från årskurs tre på gymnasiet. Hälften av texterna, 21 stycken, är 

skrivna av elever som läser kursen svenska 3 och hälften är författade av elever som läser 

svenska som andraspråk 3. Texterna är skrivna vid det skriftliga delprovet under vårterminen 

2015 och temat för provet är sagor under rubriken ”Det var en gång” (Broman & Dahlberg 

2015). Samtliga elever har valt samma skrivuppgift och alla elevtexter har erhållit betyget F.  

Av etiska skäl och på grund av provsekretess (se avsnitt 5.2) tilldelas elevtexterna 

kodifierade namn i denna uppsats. De elevtexter som är skrivna inom svenska som andraspråk 

3 benämns med begynnelsebokstäverna ”Sva” och en siffra mellan 1 och 21, det vill säga från 

Sva1 till Sva21. De resterande 21 elevtexterna som är skrivna inom svenska 3 ges 

benämningar som på motsvarande sätt inleds med ”Sve” och en siffra mellan 1 och 21.   

Till materialet hör också instruktionen till skrivuppgiften och det texthäfte eleverna 

förväntas använda vid uppgiftslösning. Elevtexterna, texthäftet och uppgiftsinstruktionen är 

hämtade från det insamlade provmaterial, som finns hos Gruppen för nationella prov i 

svenska och svenska som andraspråk vid Institutionen för nordiska språk på Uppsala 

universitet. Personal vid institutionen har tagit fram 42 elevtexter baserat på mina önskemål. 

Dessa önskemål innefattar lika stort antal texter skrivna inom svenska som inom svenska som 

andraspråk och att alla elevtexter tilldelats ett icke-godkänt betyg. Vilka texter som sedan 

valts ut utifrån institutionens arkivmaterial har jag således inte påverkat.  

 

5.1.2 Texter i texthäftet 

Lösning av den aktuella skrivuppgiften kräver användning av minst två källor från ett 

texthäfte. I elevtexterna används totalt fem olika källtexter. På grund av att proven är 

sekretessbelagda anonymiseras texternas titel, författarens namn samt tidningens eller bokens 

namn i denna uppsats. De källor som förekommer i elevtexterna beskrivs i tabell 1.  
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Tabell 1 Texthäftets källor  
Text Antal ord Texttyp 
Text 1      571 Artikel från dagstidning 
Text 2    2633 Utdrag från bok 
Text 3     749 Artikel från kvällstidning 
Text 4   1699  Artikel från kvällstidning 
Text 5   1320 Utdrag från bok 
      

 

Tabell 1 visar hur de fem källtexter som används i elevernas texter benämns i uppsatsen, 

nämligen med ordet ”text” och en siffra mellan 1 och 5. Vidare visar tabellen hur många ord 

respektive text innehåller, vilket är ett spann på mellan 571 och 2633 ord. I tabellen visas 

slutligen vilka typer av texter som de aktuella källorna är. Två av texterna är utdrag från 

böcker och tre av texterna är artiklar. Av dessa artiklar är två av dem publicerade i 

kvällstidningar medan en av dem har publicerats i en dagstidning.  

 
 

5.2 Sekretess och etiska aspekter  
De nationella proven är sekretessbelagda, eftersom de återanvänds helt eller delvis under flera 

år (Skolverket 2016c). Vid uthämtning av materialet har jag därför undertecknat ett löfte om 

tystnadsplikt och lovat att inte sprida materialet vidare. Enligt offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400, 17 kap. 4 §) innebär provsekretessen att provens innehåll inte får 

avslöjas. Av den anledningen redovisas inte instruktionen till skrivuppgiften i denna uppsats. 

I stället hänvisas till en liknande instruktion från ett frisläppt prov som Gruppen för nationella 

prov i svenska och svenska som andraspråk publicerat på sin hemsida (se avsnitt 2.3).  

För att säkerställa att innehållet förblir hemligt anonymiseras vidare de källor som ingår i 

texthäftet. Vid exemplifiering från texthäftet och från elevtexterna görs vissa ord och 

personer, som förekommer i texterna, anonyma. Sekretessen medför också att varken 

elevtexterna eller texterna från texthäftet redovisas i sin helhet i uppsatsen.  

Även eleverna anonymiseras, vilket är i enlighet med Vetenskapsrådets krav (2002:12) på 

konfidentialitet i forskning. Eleverna benämns därför med samma kodnamn som sina texter 

(Sva/Sve1-21) och uppgifter om eleverna, såsom kön och skolkommun presenteras inte. 
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5.3 Metod  
I den här studien görs en textuell innehållsanalys av källhanteringen i elevtexterna (Esaiasson 

m.fl. 2007:223, 237). Nilssons (2002) olika skribentroller används som analysverktyg vid 

granskningen av vilka strategier som synliggörs i elevtexterna gällande källhantering. Dessa 

skribentroller är kopist, samplare, omskapare, referent och intervjureferent. Eftersom ingen 

av elevtexterna behandlar transformation från tal till text används inte den femte kategorin, 

intervjureferent, i denna uppsats. Vissa förändringar och preciseringar gentemot Nilssons 

indelning görs vid kategoriindelningen i den här undersökningen. Hur kategoriseringen går 

till och vad som kännetecknar en specifik skribentroll beskrivs nedan. 

För att göra indelningen i de olika skribentrollerna jämförs elevtexterna med källtexterna. 

Materialet skannas in i digital form och därefter markeras de olika skribentrollerna kopist, 

samplare, omskapare och referent i varje elevtext. Antalet förekomster av varje specifik 

skribentroll i varje elevtext räknas sedan samman.  

Till skribentrollen kopist räknas i denna uppsats ordagrann kopiering av stycken på minst 

tre meningar i följd från källtexterna utan att citationstecken används. Även citering, alltså 

bokstavlig kopiering som märks ut med citationstecken, inbegrips i kopistrollen, oavsett hur 

många meningar som kopieras. Skribentrollen samplare innebär också att meningar från 

källtexten kopieras ordagrant. Till skillnad mot kopisten sätter samplaren samman meningar 

från olika ställen i ursprungskällan. Ibland stryker samplaren också något eller några ord i 

jämförelse med originalversionen. Om skribenten använder samma ord som källtexten men 

gör förändringar i ordföljden kategoriseras hen också som samplare. Skribenter som byter ut 

vissa ord jämfört med källtexten kategoriseras som omskapare. Till omskapare räknas också 

skribenter som byter ut vissa ord och samtidigt gör förändringar i ordföljden. Till 

skribentrollen referent hör vidare textförfattare som byter ut ord och gör förändringar av 

ordföljden i sådan utsträckning att språket i originaltexten är svårt att känna igen. Referenter 

komprimerar källtexternas innehåll och använder referatannonseringar och/eller 

referatmarkörer som visar att informationen är hämtad från någon annan.  

Indelning av elevtexter i de olika skribentrollerna görs först med hänsyn till det totala 

antalet ord i varje text. Vid uträkningen av procentuella andelar sker avrundning till heltal, 

vilket görs genomgående i hela uppsatsen. För att kunna säga att en elevtext visar en viss 

skribentroll är min utgångspunkt, i enlighet med Bergenhök (2013:32), att minst 50 % av 

texten kan räknas in i samma kategori. Förutom kategorierna kopist, samplare, omskapare och 
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referent har ytterligare en roll skapats, blandare. Till denna kategori inräknas de elevtexter, 

som blandar olika skribentroller i så hög grad att ingen uppnår 50 % av det totala antalet ord.  

Eftersom andelen ord vars ursprung hör hemma i texthäftet varierar i elevtexterna 

kategoriseras skribenterna inte enbart utifrån det totala antalet ord. Hänsyn tas även till 

skribentroller i relation till antalet ord som är reproducerade i varje text. Med reproducerad 

text menas här text som är hämtad från texthäftet, antingen ordagrant, med vissa förändringar 

eller med större förändringar. Det innebär således de delar där strategierna kopist, samplare, 

omskapare och referent visas i texterna. Många elevtexter inleds och avslutas med innehåll 

som inte kommer från texthäftet, vilket således inte räknas som reproducerad text. Inte heller 

meningar med skribentens egna tankar om textinnehållet räknas som reproducerad text. Sve4 

skriver till exempel att ” […] många barn borde se den och växa upp med den. För den har en 

sådan passion som inte mång andra skräck filmer har. ”. Här handlar det om åsikter som inte 

står utskrivna i texthäftet, utan som snarare sannolikt är uttryck för skribentens egna tankar. 

Exemplet visar således prov på text som inte är reproducerad från texthäftet.  

Vidare granskas elevtexterna som visar en specifik skribentroll var för sig. Vilka övriga 

skribentroller som visas i varje text undersöks och redovisas i tabeller. Vid redovisningen 

presenteras sva-texter och sve-texter inom varje skribentroll i separata tabeller om antalet 

texter som i huvudsak visar en specifik skribentroll totalt är fler än tio stycken. Det görs för 

att varje tabell annars blir mycket informationsrik. Ytterligare undersöks alla texterna som 

uppvisar en viss skribentroll mer djupgående för att se vilka mönster som syns i 

användningen av en viss strategi.  

I undersökningen studeras även citatanvändningen i alla elevtexter. Det görs med 

Strömquists beskrivningar av citat i Uppsatshandboken (2014:71f) som grund. Som citat 

räknas således text som omringas av citationstecken. Däremot inräknas inte citerade textnamn 

i referatannonseringar, som Hans Hansson skriver i ”Text 2” i citatanvändningen. Vid 

citatgranskningen jämförs texten innanför citationstecknen med dess utseende i 

ursprungstexten. På så sätt undersöks huruvida citaten är korrekt avskrivna.  

Slutligen granskas också referatannonseringar och referatmarkörer i elevtexterna. Fokus 

fästs på om källor från texthäftet annonseras när de börjar användas i elevtexterna. Dessutom 

studeras utseendet på annonseringarna utifrån premisserna författare/skribent, textnamn, årtal 

eller datum, texttyp och eventuellt tidningsnamn. Gällande referatmarkörer granskas hur 

många markörer som används i texter inom varje skribentroll, vilka verben i markörerna är 

och hur många olika verb som påträffas. I enlighet med Ask (2007) räknas även ordet enligt 
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som en referatmarkör, när det står tillsammans med exempelvis författaren eller artikeln. 

Slutligen sker också granskning av vilka ord som verbet sammanhänger med.  

 

6 Resultat  
I följande kapitel redovisas undersökningens resultat. Inledningsvis presenteras de 

skribentroller vid källhantering som visas i elevtexterna. Därefter följer en redogörelse av den 

genomsnittliga andelen reproducerad text i elevtexterna och en presentation av vilka 

skribentroller som visas om hänsyn enbart tas till andelen reproducerad text i varje elevtext. 

Varje skribentroll berörs sedan för sig. I kapitlet hittas även en beskrivning av 

citatanvändning, referatannonseringar och referatmarkörer i alla texter.  

 

6.1 Skribentroller vid källhantering 
I tabell 2 presenteras de skribentroller vid användning av källor som visas i elevtexterna. Det 

görs utifrån de fem skribentrollerna kopist, samplare, omskapare, referent och blandare. I 

tabellen finns även rubriken inga källor där elevtexter som saknar hänvisning till någon källa 

räknas in. Tabellen anger hur många och hur stor andel av elevtexterna som kategoriseras 

under varje skribentroll i svenska och svenska som andraspråk. Även en total summa ges.  

 

Tabell 2 Skribentroller vid källhantering 
            Sva               Sve       Totalt 

 
Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) 

Kopist  -    -    -     -    -      - 
Samplare  2    10   -     -   2     5 
Omskapare  3    14  5    24   8    19 
Referent  2    10  1      5   3     7 
Blandare 11    52 13    62 24    57 
Inga källor   3    14  2    10   5    12 

       Totalt 21  100 21   100   42   100 
 

Tabell 2 visar att den mest frekvent förekommande skribentrollen är blandaren. I drygt hälften 

av elevtexterna påvisas växlingar mellan olika skribentroller i sådan utsträckning att ingen av 

kategorierna uppnår mer än 50 % av den totala textmängden. Inom båda svenskämnena är 

blandaren den vanligaste skribentrollen. Bland eleverna som läser svenska är andelen 
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blandare något högre än bland eleverna som läser svenska som andraspråk, 62 respektive 

52 %. I de blandade sve-texterna visas vanligen en blandning av de fyra skribentrollerna 

kopist, samplare, omskapare och referent. Bland sva-texterna består blandningen oftast av tre 

kategorier och då vanligen av omskaparen, referenten och antingen samplaren eller kopisten.  

Av tabellen framgår vidare att omskaparen är den näst vanligaste skribentrollen. Totalt är 

omskaparstrategin i majoritet i knappt en femtedel av elevtexterna. I sve-texter är denna 

skribentroll något vanligare än i texterna som är producerade i svenska som andraspråk. I fem 

stycken sve-elevtexter och tre stycken sva-elevtexter är omskaparen den dominerande 

skribentrollen. Det motsvarar 24 % av elevtexterna i svenska och 14 % av elevtexterna i sva.  

Bland sva-texterna visar tabellen att kategorin omskapare är lika vanligt förekommande 

som att inte hänvisa till källor alls. I tre stycken av dessa elevtexter, vilket motsvarar 14 %, 

anges inte varifrån information är hämtad. Motsvarande siffra bland sve-texterna är två 

stycken, vilket utgör 10 %. Om hänsyn tas till båda svenskämnena synliggörs att 12 % av 

elevtexterna saknar redogörelse för källor. Vidare visar tabellen att i tre av elevtexterna, och 

således i 7 % av dem, visas i huvudsak referenten. Inom sva tillhör två av elevtexterna (10 %) 

denna kategori och inom svenska visar en elevtext (3 %) främst referentstrategin vid 

källanvändning. Skribentrollen samplare uppvisas enbart i sva-texter, där totalt 10 % av 

elevtexterna främst kopierar text från olika stycken för att skapa en egen textversion.   

Slutligen visar tabellen att inga elevtexter påvisar strategin kopist vid källhantering. 

 

6.2 Reproducerad text i elevtexterna  
Elevtexterna består av ett varierande antal ord och en varierande andel reproducerad text. I 

följande avsnitt redovisas det genomsnittliga antalet, och den genomsnittliga andelen, ord som 

är reproducerade i elevtexter inom varje skribentroll. Även det genomsnittliga antalet ord för 

elevtexter inom varje skribentroll presenteras. Det redovisas i tabell 3.  

 

Tabell 3 Reproducerad text i genomsnitt 
                     Sva                  Sve 
  Antal ord Reproducerade ord Antal ord Reproducerade ord  

  
Antal Andel   Antal Andel 

 
Blandare   636  383  60 %    753   431   58 % 
Samplare   607  562  93 %      -     -    -  
Omskapare   737  618  84 %    739   540   73 % 
Referent   570  391  69 %    279   199   71 % 
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I tabell 3 visas att sva-texter som främst visar blandaren, samplaren, omskaparen och 

referenten i genomsnitt består av mellan 570 och 737 ord. Sva-texterna tolkas därmed 

uppfylla instruktionens förväntningar på runt 600-800 ord.  Bland sva-texterna är texter som  

huvudsakligen visar omskapade strategier generellt längst på 737 ord. Elevtexterna bestående 

av kategorierna blandare och samplare har ett genomsnittligt omfång på 636 respektive 607 

ord. Texterna som främst uppvisar referenten är kortast och består av 570 ord.  

Gällande antalet ord i sve-texterna visar tabellen att texter i vilka skribentrollerna blandare 

och omskapare är dominanta i genomsnitt innehåller ungefär lika många ord. Omfånget på 

elevtexter som visar skribentollen blandare är 753 ord och för elevtexter där 

omskaparstrategin är tydligast är ordantalet i genomsnitt 739 ord. Det ligger alltså, i enlighet 

med sva-texterna, inom ramen för de 600 till 800 ord som enligt uppgiftsinstruktionen anses 

vara en lämplig längd på elevtexterna. I elevtexter där referentrollen främst visas är antalet 

ord i genomsnitt betydligt färre, 279 stycken. Då referentrollen enbart är i majoritet i en av 

elevtexterna baseras värdet dock bara på denna text.  

Vidare visar tabellen att sve-texter som visar skribentrollen omskapare innehåller störst 

andel textreproduktion, 73 %. Sve-texter som uppvisar referentstrategier består av en något 

lägre andel reproducerade ord, 71 %. Lägst andel reproducerade ord finns i sve-texter som 

blandar olika skribentroller. 58 % av dessa elevtexters omfång är reproducerad text.  

I sva-texterna är andelen reproducerade ord också lägst i texter där blandarstrategin visas. 

60 % av orden i elevtexterna som blandar skribentroller är reproducerade. I tabellen visas 

vidare att 69 % av orden i elevtexter som främst uppvisar referentrollen är reproducerade. Det 

innebär att denna kategori har näst lägst andel reproducerade ord. Betydligt större andelar 

reproducerade ord hittas i elevtexterna som visar på omskapande och samplande strategier vid 

källhanteringen. Störst andel reproducerade ord, 93 %, påträffas i de elevtexter som främst 

visar sampling. I texter där omskapande är vanligast är 84 % av orden i snitt reproducerade.  

 

6.3 Skribentroller utifrån den reproducerade mängden text   
Granskningen av vilka skribentroller som visas i elevtexterna utifrån det totala antalet ord 

visar att blandning är den mest framträdande strategin (se vidare avsnitt 6.1). I tabell 4 

redovisas de skribentroller som elevtexterna visar om enbart den reproducerade texten i varje 

elevtext granskas. Textpartier med elevernas egna tankar och åsikter och textinnehåll som inte 

kommer från texthäftet räknas således bort. De fem elevtexterna som inte innehåller några 
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källhänvisningar (se tabell 2) tas inte heller i beaktning. Det gör att det totala antalet sva-

texter är 18 och det totala antalet sve-texter är 19 stycken.   

 

Tabell 4 Skribentroller utifrån reproducerad text 
            Sva          Sve         Totalt 

 
Antal Andel (%) Antal  Andel (%) Antal Andel (%) 

Kopist 1 6 1    5 2 5 
Samplare 2 11 -     - 2 5 
Omskapare 5 28 10   53 15 41 
Referent 5 28 5   26 10 27 
Blandare 5 28 3   16 8 22 

       Totalt  18 100 19  100 37 100 
 

Av tabell 4 visas att omskapare är den skribentroll som främst visas i elevtexterna gällande 

textreproduktion. Totalt är omskapande den dominerande strategin i 15 stycken av 

elevtexterna, vilket representerar drygt 40 %. I elevtexter som producerats av elever som läser 

svenska är andelen omskapande partier betydligt högre än i de texter som elever som läser 

svenska som andraspråk skrivit. Inom svenska är omskapande den framträdande 

skribentrollen i 53 % av elevtexterna. I sva-elevernas texter är motsvarande siffra 28 %. Det 

innebär att totalt tio sve-texter och fem elevtexter inom sva utmärks av omskapade textpartier.  

I sve-elevernas texter är också omskapande den signifikant vanligaste strategin vid 

textreproduktion. I sva-elevernas texter är det mer utspritt. Skribentrollerna omskapare, 

referent och blandare visas i lika stor utsträckning och det är dessa tre skribentroller som är 

vanligast förekommande i elevtexter som är författade inom sva.  

Tabellen visar vidare att referenten är den näst vanligaste skribentrollen inom de två 

svenskämnena. I tio elevtexter, fem sva-texter och fem sve-texter, är refererande det 

huvudsakliga tillvägagångssättet vid källanvändning. Det motsvarar 27 % av dem.  

Av tabellen framgår även att blandare totalt sett är den tredje mest använda skribentrollen, 

då växlingar mellan olika skribentroller är den mest framträdande strategin i 22 % av texterna. 

Detta tillvägagångssätt är något vanligare i sva-texterna än i sve-texterna. I fem av sva-

texterna (28 %) och i två av sve-texterna (16 %) är blandningar mest framträdande.  

Skribentrollerna kopist och samplare är relativt ovanliga inom de två svenskämnena. 5 % 

av elevtexterna tillhör vardera av dessa kategorier. En sva-text och en sve-text utmärks av 

kopierade textpartier. Samplarstrategin förekommer endast i sva-elevers texter, nämligen i två 

stycken texter. Det motsvarar drygt en tiondel av skribentrollerna bland sva-eleverna.   
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6.4 Kopister 
I två av elevtexterna, en sva-text och en sve-text, dominerar kopistrollen. Vilka övriga 

skribentroller, samt hur stor andel av dessa, som visas i deras texter presenteras i tabell 5.    

 

Tabell 5 Kopister i sva- och sve-texter  
  Kopist Samplare Omskapare Referent 
Sve11  57 %    28 % 8 % 7 % 
Sva13  57 %      -  12 % 30 % 

	
		 		 		 		

 

Tabellen visar att i både Sve11:s och Sva13:s text utgör kopierade textpartier lika stor andel 

av den reproducerade texten, nämligen 57 %. I sve-elevens text framkommer sampling som 

näst vanligast strategi vid källhantering och 28 % av den reproducerade texten består av 

kopierade meningar från olika ställen i ursprungstexten som sätts samman. Det betyder att 

totalt 85 % av Sve11:s text är ordagranna avskrifter från källtexterna.  

I sva-elevens text påträffas inga samplingar. Den näst vanligaste skribentrollen i Sva13:s 

text är referenten. 30 % av sva-elevens textreproduktion är refererade partier. I sve-elevens 

text finns också refererade partier men i betydligt mindre utsträckning än i sva-elevens text. 7 

% av Sve11:s textreproduktion utgörs av referat. Slutligen visar tabellen att omskapningar 

finns i båda texterna. Skribentrollen visas till 8 % hos Sve11 och till 12 % hos Sva13.   

6.4.1 Kopieringsstrategier  

I de två elevtexterna där kopistrollen visas märks lite olika strategier vid källanvändningen.  

Sve-eleven, Sve11, kopierar meningar från texthäftet ordagrant, utan citatmarkering. Sva-

eleven, Sva13, utnyttjar istället väldigt många citat i sin text och markerar alltså kopieringen.  

I Sve11:s text är nästan hälften av alla ord avskrifter av minst tre meningar i följd från 

texthäftet. Ofta placeras referatmarkörer efter stycken av ordagranna avskrifter och i några 

stycken används även referatannonseringar inledningsvis. I exempel 2 visas prov på detta.  

 
(2) Hans Hansson skriver i sin bok Text 2 (2001) om symboliken bakom sången. Detaljerna må variera 

mycket i de olika versionerna av "XX " men huvudtemat är alltid detsamma och det är, att trots 
föräldrarnas alla försök att förebygga sitt barns sexuella uppvakande inträffar detta i alla fall, menar 
Hansson. Deras obetänksamma ansträngningar kan föra med sig att mognaden skjuts upp utöver den 
lämpliga tidpunkten. 

 
 

Exempel 2 åskådliggör att Sve11 omsluter kopierad text (som har kursiverats i exemplet) med 

en referatannonsering och senare med referatmarkören menar Hansson. Det verkar således 

som om skribenten har kunskap om vikten av att påvisa informations härkomst vid 
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referatskrivande. Däremot tyder den stora andelen kopierad text, både i form av kopiering och 

samplande, på att individen inte är medveten om att det kan uppfattas som plagiat att inte 

citera eller bearbeta originaltexten. Att det kan bli fel vid ordagranna avskrifter visas också i 

exemplet. Ordet uppvaknande formuleras i Sve11:s textversion som uppvakande.  

Även i Sva13:s text finns vissa stavfel vid kopieringen. I Sva13:s text är dock alla 

kopierade partier utmärkta med citationstecken. I hens text redovisas alla citat också med 

annonsering. Det visas i följande mening som är hämtad från elevtexten: "Här överflödar den 

av freudianska symbolen"- säger Hans Hansson i sin text "Text 2, 2001". Som synes följs 

citatet av en redogörelse för författarens och källans namn. Sva13 verkar alltså ha kunskap om 

vikten av referatannonsering och av att markera avskrifter med citationstecken.  

Utmärkande för Sva13:s text är vidare att endast 29 % av orden är reproducerade från 

texthäftet. Majoriteten av dessa ord är citerade och i texten finns totalt sju citat. Däremot finns 

inte många textstycken som komprimerats eller meningar som skrivits om med andra ord.  

 

6.5 Citatanvändning i övriga elevtexter 
Om koncentration fästs på citatanvändningen i resterande elevtexter, således de texter där 

samplare, referent, blandare eller omskapare är dominanta, visas att nästan alla sve-elever har 

minst ett citat i sina texter. Som citat räknas här avskrivna textstycken/meningar som inleds 

och avslutas med citationstecken (Strömquist 2014:72). Bland de 18 sve-texterna som 

uppvisar källhänvisningar i någon mån hittas citat i 15 av dem. Citatantalet varierar mellan ett 

och fem stycken och i genomsnitt består sve-texterna av två citat. Totalt kan 35 citat noteras 

och 23 stycken är korrekt avskrivna. I sex stycken citat visas dock felstavningar gentemot 

ursprungstexten. Ordet plantera blir exempelvis planera vid citerandet i Sve3:s text. I de 

resterande sex citaten har skribenterna omformulerat eller tagit bort ord från det citerade 

partiet. I ett citat i Sve7:s text har till exempel ordet ursprungligen ersatts med tidigare.  

Bland sva-texterna är citatvändningen inte lika stor. Citat hittas i tio av 17 texter, vilket 

således innebär att citat saknas i sju av texterna. Totalt kan 27 citat noteras och i texterna finns 

mellan ett och fem citat. 20 av citaten är vidare korrekt avskrivna. I tre av citaten förekommer 

vissa stavfel, som förklädnan i stället för förklädnad i Sva7:s text. I de resterande tre citaten 

har förändringar gjorts. I Sva2:s text hittas exempelvis ett citat där flera meningar som inte 

står i direkt anslutning i källtexten har placerats intill varandra. Det resulterar således i att 

citatet blir felaktigt.  
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6.6 Samplare  
Samplare visas endast som dominerande skribentroll i sva-texter och således inte i några sve-

texter. I Sva7:s och Sva12:s texter är sampling den framträdande strategin och samplade 

textstycken utgör 64 % av den reproducerade texten i båda elevtexterna, vilket visas i tabell 6. 

Av tabellen framgår vidare att kopist och omskapare är de näst vanligaste skribentrollerna i 

Sva7:s text och att båda kategorierna utgör 13 % av den totala mängden reproducerad text. I 

Sva12:s text är 16 % omskapningar och inga längre kopierade partier eller citat förekommer. 

Den näst vanligaste strategin som visas i Sva12:s text är referenten. 21 % av de reproducerade 

orden i Sva12:s text är refererade. Refererad text förekommer också i Sva7:s text, men i 

mindre utsträckning. En tiondel är refererade stycken i denna text.  

 

Tabell 6 Samplare 
  Samplare Kopist Omskapare Referent 
Sva7 64 %   13 % 13 %  10 % 
Sva12 64 %      - 16 %  21 % 

 
        

 

Precis som i texterna där främst kopiststrategin visas förekommer vissa inkorrektheter 

gentemot ursprungstexterna i de texter där samplade partier är dominanta. Ibland sätts olika 

delar av samplade meningar ihop, vilket gör att betydelsen förändras. Strykning av ord i 

jämförelse med källtexten påträffas också ibland och resulterar även i betydelseförändring. I 

Sva12:s text hittas exempelvis samplingen ”Fösta upplagan av XX gjordes omedelbar succé 

1812”. Hen har strukit den inledande delen av meningen ”Man kan inte påstå att” från 

källtexten och det blir därmed tydligt att tolkningen får motsatt innebörd gentemot originalet. 

 

6.7 Omskapare  
Omskaparen är den dominerande skribentrollen i flest elevtexter: 15 stycken. 10 av dessa har 

författats av sve-elever och fem av dem av elever som läser sva. I tabell 7 presenteras hur stor 

andel av den reproducerade texten som omskaparrollen utgör i sve-texterna samt vilka övriga 

skribentroller som förekommer. I avsnitt 6.6.2 ges motsvarande information om sva-texterna.   
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Tabell 7 Omskapare i sve-texter 
  Omskapare Kopist Samplare Referent 
Sve1 71 %   6 % 10 % 13 % 
Sve2 75 %   1 % 11 % 12 % 
Sve7 74 %   8 %   4 % 15 % 
Sve8 66 %    -   7 % 27 % 
Sve9 59 %   23 %    4 % 14 % 
Sve10 50 %   19 %  24 % 7 % 
Sve13 51 %     8 %    6 % 34 % 
Sve16 91 %     2 %      - 7 % 
Sve18 75 %     -     19 % 7 % 
Sve20 80 %     -      3 % 17 % 
		 		 		 		 		

 

Tabellen visar att andelen omskapningar varierar i elevtexterna skrivna av elever som läser 

svenska. I Sve10:s text är hälften av textreproduktionen omskapningar, vilket är lägst andel i 

texterna där främst omskaparstrategin visas. Högst andel finns i Sve16:s text, där 91 % av de 

reproducerade orden är omskapade. Vidare visar tabellen att alla elevtexter som 

huvudsakligen visar omskaparstrategin innehåller refererade partier. Som lägst består dessa 

elevtexter av sju % refererade delar. Högst andel hittas i Sve13:s text där referenten syns till 

34 %. I sju av tio texter är också referenten den näst vanligaste skribentrollen som visas.  

Alla texter utom en innehåller vidare samplande inslag. Sampling utgör generellt mellan 0 

och 11 % av textreproduktionen. Sve10:s text utmärks av en större andel, nämligen 24 %. I 

denna text är samplare också den näst vanligaste skribentrollen som syns.  

Kopiststrategier påträffas i sju av tio texter. Överlag syns kopistrollen i mellan 0 och 8 % 

av elevtexterna. Två elevtexter, Sve9 och Sve10, har dock betydligt högre andel kopierade 

partier. I den förra är 23 % av textreproduktionen direkta avskrifter och i den senare utgör 

kopiering 19 % av den reproducerade texten.		

 

6.7.1 Omskaparstrategier inom svenska  

I de tio elevtexterna är många omskapade partier lika originaltexterna. Meningen 

”Förbannelsen är en välsignelse i förklädnad” från texthäftet omskapas till exempel i Sve1:s 

text till ”Även en förbannelse kan vara en välsignelse i förklädnad”. I stort använder Sve1 

samma ord som i källtexten. Ordningsföljden är mycket lik originalet även om ordet ”även” 

lagts till inledningsvis. Tillägg av ord är vanligt vid omskapande i elevtexterna. I Sve1:s text 

syns även en förändring av bestämd form till obestämd form, något som förekommer i flera 
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elevtexter. I Sve1:s omskapande märks ytterligare en förändring. Verbet ”är” ersätts med ”kan 

vara”. Omdaningar av verbformer eller verbtempus syns i de flesta elevtexterna.   

I åtta av tio texter visas främst relativt textnära omskapningar. I två av texterna görs dock 

företrädesvis större förändringar vid omskapandet, både gällande ordföljd och ordval. 

Skillnaden mellan omskapningar med mindre och större förändringar visas i tablå 1.  

	
Tablå 1 Omskaparstrategier i svenska  

Källtext Elevtext Omskapad version 
 
 
Vid 1600-talets slut började 
XX ta den form vi idag känner 
till  

 
Sve10 

Omkring 1600-talets slut så 
började XX ta form till den saga 
vi känner igen idag 
 

 
Sve7 

Ända fram till 1600-talets slut 
har denna version ändrat form 
och tolkats olika 
 

	

I tablån visas att texten som Sve10 producerat är mycket lik källtexten. Ordet vid har ersatts 

med omkring och känner till blir känner igen i Sve10:s version. Några ord läggs också till och 

ordet idag placeras om. I Sve7:s text kan större förändringar noteras. Orden 1600-talets, slut 

och form finns visserligen med, men i övrigt har Sve7 omskapat mycket i sin tolkning av 

meningen både gällande ord och ordföljd. Här märks även förändring av tempus från 

preteritum till perfekt.  

Vid omskapandet i elevtexterna visas ibland också vissa inkorrektheter. I Sve2:s version 

skrivs exempelvis att ”Huvudkaraktären blir sedan våldtagen till sömns”, när det i källtexten 

går att läsa att huvudkaraktären är sövande både före och efter våldtäkten.  

 

6.7.2 Omskapare inom svenska som andraspråk  

Omskaparstrategin är dominerande i fem sva-texter. Hur de olika skribentrollerna procentuellt 

fördelar sig i varje text visas i tabell 8. 

 

Tabell 8 Omskapare i sva-texter 
  Omskapare Kopist Samplare Referent 
Sva1 73 %    - 2 % 26 % 
Sva4 73 %    - 14 % 14 % 
Sva5 88 %    2 %  7 % 3 % 
Sva8 52 %     - 17 % 31 % 
Sva20 67 %    1 % 18 % 14 % 
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Av tabellen framgår att andelen omskapade ord växlar mellan 52 % och 88 % i de fem 

texterna. Vidare visar tabellen att alla texter innehåller refererade och samplade partier men 

att endast två av fem texter uppvisar kopiststrategin. De kopierade partierna utgör som högst 2 

% av den reproducerade texten. Refererade partier utgör som lägst 3 % av textreproduktionen 

(i Sva5:s text) och som högst 31 % (i Sva8:s text). Slutligen visar tabellen att samplingar 

utgör mellan 2 och 18 % av elevtexterna. 

I de fem sva-texterna kan likartade strategier gällande omskapningen påträffas. Vid 

omskapandet används företrädesvis samma ord som i källtexterna. Ett eller några få ord byts 

ut alternativt läggs till i varje mening men framför allt märks förändringar i ordföljden. De 

omskapade textpartierna är därmed relativt lika ursprungstexterna. I tablå 2 visas prov på hur 

en mening omskapats i tre elevtexter.  
 
Tablå 2 Omskaparstrategier i svenska som andraspråk 

Källtext Elevtext Omskapad version 

 

 

 

”Detaljerna må variera mycket i 
de olika versionerna av ”XX” 
men huvudtemat är alltid 
detsamma” 

Sva8  Även fast XX har haft olika versioner, 
har temat alltid varit densamma 

Sva20 Det finns olika versioner om XX men 
huvudtemat är alltid detsamma 
 

Sva1 i de olika variationerna av XX har 
detaljerna varierats mycket men med 
samma slutliga temat i alla de olika 
variationerna. 
 

 

Av tablå 2 visas att många av orden från källtexten finns representerade i alla de tre texterna. 

Dessa är markerade med fet stil. I alla tre texterna används orden temat, olika och samma som 

härstammar från källtexten. Alla tre meningar inleds annorlunda jämfört med källtexten. 

Avslutningarna liknar originalet mer och Sva20:s text avslutas med sampling. Sva1:s version 

kan sägas vara mest olik källtexten och hen har också byggt ut meningen mer än de övriga. I 

både Sva8:s och Sva1:s texter märks dessutom tempusbyte gentemot ursprungstexten.  

Ibland förekommer vissa tolkningar av källtexterna som kan ifrågasättas. I Sva4:s text 

beskrivs att ”man får läsa om hur Astrid går upp för en spiraltrappa i drömmen och detta 

symboliserar sexuella erfarenheter”. I källtexten står det att Astrid går uppför en trappa, något 

som i drömmen symboliserar sexuella erfarenheter. Ibland blir det också lite svårt för läsaren 

att förstå, som exempelvis när Sva5 skriver ”den gamla sagan” och syftar på Bibeln.  
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6.8 Referenter 
I totalt tio elevtexter, fem inom respektive svenskämne, visas referenten. I tabell 9 presenteras 

procentandelen av de fyra skribentrollerna referent, kopist, samplare och omskapare i sve-

texterna, där referenten är dominant. Motsvarande information om sva-texterna redovisas 

därefter i tabell 10.  

	
Tabell 9 Referenter i sve-texter 
  Referent Kopist Samplare Omskapare 

	Sve3    83 %  17 %        -       - 
	Sve4    50 %  17 % 6 %  26 % 
	Sve6    67 %  12 % 13 %    8 % 
	Sve12    72 %  18 % 2 %    8 % 
	Sve14    89 %    3 %       -    7 % 
	          
		

Av tabell 9 framgår att mellan 50 och 89 % av de reproducerade orden i texterna är 

refererade. Vidare visas att alla texterna innehåller kopierade inslag. Maximalt utgör 

kopierade partier 18 %, vilket är fallet i Sve12:s text. Lägst andel, 3 %, påträffas i Sve14:s 

text. I två av texterna, skrivna av Sve3 och Sve12, är kopisten den näst mest utnyttjade 

strategin efter referenten. I samtliga av de fem texterna är de kopierade partierna citat.  

Tabellen visar även att i de två texterna där de refererade partierna är högst, 83 % i Sve3:s 

text och 89 % i Sve14:s text, visas färre skribentroller än i övriga texter. I Sve3:s text syns 

enbart referenten och kopisten och i Sve14:s text visas referenten, kopisten och omskaparen. 

Att omskapande delar finns i fyra av texterna och att de generellt utgör mellan 7 och 8 % 

av textreproduktionen visas vidare av tabellen. Sve4:s text utmärker sig, då omskaparstrategin 

visas till 26 % och därmed är omskapning den näst vanligaste strategin i denna elevtext. 

Slutligen noteras att sampling förekommer i tre av texterna och är den näst mest utnyttjade 

strategin i Sve6:s text där 13 % av orden är samplade.  

Utmärkande för de sve-texter där referentrollen visas är att de över lag har en låg andel 

reproducerade ord. I fyra av texterna, skrivna av Sve3, Sve4, Sve6 och Sve14, är mellan 15 

och 36 % av orden reproducerade. Detta skiljer sig mot texter i vilka skribentrollerna 

omskapare och kopist dominerar eller där blandning förekommer. I dessa texter utgör andelen 

reproducerade ord som lägst 50 % av det totala antalet ord. Sve12:s text skiljer sig åt, då 

denna består av drygt 70 % reproducerade ord. 

Om fokus flyttas till referenterna i sva-texterna märks vissa likheter och skillnader 

gentemot sve-texterna. I tabell 10 presenteras referenterna i sva-texterna.  
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Tabell 10 Referenter i sva-texter  
  Referent Kopist Samplare Omskapare 
Sva3 61 %    -      - 39 % 
Sva9 90 %   10 %      -       -  
Sva14 75 %     7 %    7 % 11 % 
Sva15 57 %     -       - 42 % 
Sva21 92 %     7 %       -        -  
          

 

Av tabellen visas att referentstrategin utgör mellan 57 % och 92 % av sva-texterna. De 

refererade partierna i sva-texterna utgör därmed ungefär lika stor andel av den totala andelen 

reproducerade ord som sve-elevernas texter gör. Vidare visar tabellen att endast två av de fyra 

skribentrollerna generellt visas i texterna. Det skiljer sig mot sve-texterna, där tre av fyra 

skribentroller generellt visas. I två av sva-texterna syns refererade och omskapade partier och 

i två texter syns refererade och kopierade partier. Det blir också påtagligt att texterna 

innehållande skribentrollerna referent och kopist har en mycket hög andel refererade ord, 

drygt 90 %. I texterna där referenten och omskaparen påträffas är det mer jämnt fördelat 

mellan kategorierna med ungefär 60 % refererade partier och omkring 40 % omskapade delar. 

Den femte texten, skriven av Sva14, är ett undantag, då denna innehåller alla skribentroller.  

 

6.8.1 Referatstrategier inom svenska och svenska som andraspråk  

I alla texterna där referenten är dominant finns information från texthäftet i komprimerad 

form. Språket från källtexterna har bearbetats och referatannonseringar och referatmarkörer 

finns. Med exempel 3 visas prov på ett refererat parti. Exemplet är hämtat från Sve3:s text.  

 
(3)  I en artikel Anna Hellström skrev för Kvällstidning den 16 oktober 2009 kan vi läsa en rubrik som lyder 

”Rubrik”. Hellström tar upp bröderna Axelsson och hur deras sagor från början faktiskt var påhittade. 
 

Sve3 inleder stycket med en referatannonsering, i vilken författaren, texttyp, 

publiceringsdatum samt namnet på kvällstidningen och artikeln presenteras. Därefter 

sammanfattar Sve3 vad författaren, Hellström, berör i sin artikel. Skribenten har alltså 

komprimerat information från Text 3 och skrivit om den med andra ord, vilket är typiskt för 

referenterna. Två av elevtexterna, skrivna i svenska, utmärker sig emellertid gällande 

annonseringarna, då dessa inte är lika informativa som i övriga texter. Enbart författarnamn 

annonseras i Sve14:s text och i Sve4:s text görs annonseringen endast med textnamnet.  

I många av texterna finns också sambandsord tillsammans med författarens eller textens 

namn och en referatmarkör, i enlighet med Strömquists (2010:151) rekommendationer. 
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Inledningsvis, vidare och sedan är exempel på sambandsord från elevtexterna som har 

funktionen som fortsättningssignaler. Sve6 skriver exempelvis ”Hansson fortsätter sedan med 

att förklara sin tolkning […]”. Skribenterna knyter också ihop information från olika källor i 

med sambandsord. I Sva15:s text påträffas formuleringen ”Liknande skriver Stellan Rissne 

för Dagstidning 17.4 2008”. Ordet liknande visar alltså att det finns likheter mellan två källor.    

I vissa elevtexter förekommer emellertid somliga inkorrektheter gentemot källtexten. I 

Sva3:s text hittas den sammanfattande meningen: “regissören valde att ändra en manlig 

bikaraktär som en hjälte”, vilket inte helt kan sägas överensstämma med innehållet i Text 4. 

Texten säger nämligen att regissören hade andra karaktärer som hjältar och att det var läsarna 

som utsåg denna karaktär som hjälte. Ett annat exempel kommer från Sve3:s text. Hen skriver 

att ”De ville skapa en nation […] så de skrev om våldtäkter och barn som blev till utan 

kvinnans önskan”. I källtexten står det om personer som ville ena människor till en nation 

med hjälp av texter och att texterna bearbetades och att olämpligt innehåll, som våldtäkter, 

försvann. Ibland uppstår således vissa inkorrektheter när eleverna skriver om textinnehållet 

med egna ord.  

 

6.9 Referatannonseringar 
Om koncentration fästs på referatannonseringar i de elevtexter där kopist, samplare, 

omskapare och blandare är dominanta blir det synligt att de flesta elevtexterna innehåller en 

annonsering när en ny källa introduceras. Av 13 sva-texter är det endast i en text, Sva4:s, som 

referatannonsering inte förekommer. Bland de 14 sve-texterna saknas referatannonseringar i 

något fler texter: tre stycken. I Sve2:s, Sve18:s och Sve20:s texter hänvisas till källor i slutet 

av ett stycke och Harvardsystemet används. Så är även fallet i sva-elevens, Sva4:s, text.  

I sju av sva-texterna annonseras vidare alla källor med författarnamn, textnamn, 

årtal/datum, texttyp samt tidningsnamn när det rör sig om en tidningstext. Exempelvis 

annonserar Sva5 på följande sätt när hen använder Text 4 första gången: ”Stellan Rissne 

skriver i artikel Rubrik (Dagstidning 17.4 2008)”. I ytterligare två av sva-texterna består 

annonseringar alltid av minst författarnamn, år/datum och textnamn. Bland de resterande tre 

texterna märks större variation vid annonseringarna. I Sva11:s text annonseras Text 4 till 

exempel med formuleringen ”Stellan Rissne skriver i sin text ”Rubrik” och som synes enbart 

med författar- och textnamn, medan minst en annonsering i varje text är mer informativ. 

Om fokus läggs på sva-texter där en specifik skribentroll visas märks inga tydliga 

tendenser gällande referensannonseringen. Bland sve-texterna är det annorlunda. Totalt 
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innehåller sju av texterna annonseringar bestående av författarnamn, textnamn, tidningsnamn, 

texttyp och år/datum. Utmärkande är att alla texterna där blandning och kopiering är 

dominerande skribentstrategier (fyra stycken) har sådana utförliga referensannonseringar. I 

texter där omskaparstrategin visas är variationen större. Av totalt tio texter är tre stycken 

sådana som innehåller utförliga annonseringar, i likhet med exemplet från Sva5:s text ovan.  

I en text finns vidare annonsering av författarnamn, textnamn och årtal. I tre av texterna 

annonseras enbart en av de två källor som används, vilket görs kortfattat med författarnamn 

eller författarnamn och tidningsnamn. Formuleringen ”nämner Stellan på Dagstidning” 

används exempelvis av Sve16. Slutligen kan sägas att alla tre sve-texterna som saknar 

referensannonseringar, som nämns ovan, visar omskaparstrategin.  

 

6.10 Referatmarkörer  
I följande avsnitt är elevtexternas referatmarkörer i fokus. I tabell 11 presenteras det 

sammanlagda antal verb som fungerar som referatmarkörer i sve-texter. Även ordet enligt är 

inräknat bland verben. Ett genomsnittligt antal markörer samt hur många olika markörer som 

finns inom varje kategori redovisas också. I tabell 12 ges sedan motsvarande information för 

sva-texterna. För en utförligare beskrivning av referatmarkörer i varje text, se bilagan.  

 

Tabell 11 Verb i referatmarkörer i sve-texter 
  Antal Antal i genomsnitt Olika markörer 
Kopist  7 7,0 

 
7 

 Omskapare 21 2,1 
 

11 
 Referent  8 1,6 

 
5 

 Blandare 32 10,7 
 

8 
 

  
                  

 
  

 

Tabellen visar att de blandade sve-texterna innehåller flest referatmarkörer, 32 stycken. I varje 

blandad text finns drygt tio markörer. Näst flest referatmarkörer, 21 stycken, finns i texter där 

omskapande dominerar. I genomsnitt består dessa texter av ganska få markörer, nämligen 2,1. 

Om fokus fästs på variation visas att de omskapande texterna innehåller flest olika markörer, 

elva stycken. I både texter som visar blandning och som visar omskapning är skriver det mest 

använda verbet som referatmarkör. I blandade texter noteras skriver 17 gånger och i texter, 

där omskaparstrategin märks, används detta verb fem gånger. Menar, berättar och enligt 

förekommer också mer än en gång i dessa texter.  
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Av tabellen framgår vidare att i texter som kategoriseras som referenter förekommer 

relativt få markörer. Totalt påträffas åtta markörer i de fem texterna, vilket innebär drygt 1,5 

markör per text. Variationen gällande referatmarkörer är här också minst – fem olika 

markörer utnyttjas. De två vanligaste är tar upp och enligt. Minst markörer, sju stycken, finns 

i texter där kopisten visas som huvudsaklig strategi. I dessa texter är däremot variationen 

större och alla referatmarkörer som används är olika. I genomsnitt används också 7 markörer i 

varje text. Dock bör påpekas att enbart en sve-text främst visar kopiststrategin.  

Om koncentration istället flyttas till sva-texterna märks att de innehåller betydligt fler 

markörer än sve-texterna. Markörerna i sva-texterna redovisas i tabell 12.  

 

Tabell 12 Verb i referatmarkörer i sva-texter  
  Antal Antal i genomsnitt Olika markörer 
Kopist 7           7 

 
      4 

 Samplare 17        8,5 
 

      7 
 Omskapare 30           6 

 
     10 

 Referent 39        7,8 
 

     15 
 Blandare 18        3,6 

 
     11 

 
  

                  
 

  
 

Av tabell 12 framgår att flest referatmarkörer hittas i de sva-texter där referentrollen främst 

visas. 39 markörer finns totalt i dessa texter och i genomsnitt har varje text 7,8 markörer. I 

texterna som främst uppvisar referentstrategin finns också högst antal olika markörer, 15 

stycken.  Högst antal markörer i genomsnitt i varje text hittas däremot i texter där sampling är 

dominant som strategi. I varje samplad text förekommer 8,5 referatmarkörer. I sva-texterna 

där samplade och refererade partier främst visas är skriver det mest använda verbet.  

Till skillnad mot i sve-texterna där blandade texter innehåller flest referatmarkörer består 

de blandade sva-texterna av lägst antal markörer i genomsnitt: 3,6 stycken per text. I de 

blandade texterna är emellertid variationen gällande verben relativt stor, då elva av 18 

markörer är olika verb. De mest utnyttjade verben i dessa texter är säger och beskriver.  

Tabellen visar vidare att i texter där kopisten visas förekommer i genomsnitt sju 

referatmarkörer. Det enda verb som påträffas mer än en gång är berättar. I omskapande texter 

är det genomsnittliga antalet markörer sex stycken. Totalt sett finns 30 markörer i dessa texter 

och tio olika ord används. Säger, enligt och skriver är de vanligaste. 

Granskning av de ord som sammanhänger med verbet eller ordet enligt i referatmarkörerna 

i elevtexterna i både svenskämnena visar att både sva-elever och sve-elever använder 

likartade ord. Vanligen förekommer verbet/enligt tillsammans med textförfattarens efternamn, 
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för- och efternamn alternativt beteckningen författaren. Ibland ersätts namnet med ett 

personligt pronomen som han/hon. I några fall används också enbart författarens förnamn: 

exempelvis Sara skriver. I vissa elevtexter fokuseras ibland texten framför författaren, till 

exempel ”texten tar upp” eller i ”i artikeln sägs”. Det är dock mindre vanligt förekommande 

än att hänvisa till författaren.  

 

6.11 Blandare  
I åtta elevtexter, tre stycken sve-texter och fem sva-texter, förekommer blandning av 

kategorier i så hög grad att ingen skribentroll upptar 50 % av den reproducerade texten. Vilka 

skribentroller som blandas i elevtexterna visas i tabell 13. 

 

Tabell 13 Skribentroller i blandade texter  
  Kopist Samplare Omskapare Referent 
Sve5   9 %       - 45 % 46 % 
Sve17   7 % 15 % 40 % 39 % 
Sve21  24 % 45 % 23 % 8 % 
Sva2  23 %       - 39 % 38 % 
Sva6  34 % 3 % 37 % 27 % 
Sva10  16 %       - 35 % 48 % 
Sva11  17 % 26 % 33 % 24 % 
Sva18    - 44 % 22 % 34 % 
		 		 		 		 		

 

 Tabellen visar att i de texter där blandning förekommer visas tre eller alla fyra skribentroller. 

I hälften av texterna visas samtliga skribentroller och i den andra hälften av texterna syns tre 

av skribentrollerna. Bland sva-elevernas texter är det vanligare att tre skribentroller används 

medan sve-eleverna i högre grad har alla fyra strategierna i sina texter.  

I samtliga texter förekommer vidare omskapar- och referentstrategier. Omskapade partier 

utgör mellan 22 och 45 % av elevtexterna. Omskaparstrategin är också vanligast i tre av sva-

texterna, skrivna av Sva2, Sva6 och Sva11, och i en sve-text som Sve17 har producerat. 

Refererade partier syns till mellan 8 och 48 % i elevtexterna. I Sve5:s text och i Sva10:s texter 

är referenten den mest använda skribentrollen.  

Av tabellen visas också att i alla texter utom en påträffas kopiststrategin och i fem av 

texterna kan sampling noteras. Kopierade partier utgör mellan 0 och 34 % och samplade 

partier mellan 0 och 44 %. Samplaren är den mest använda skribentrollen i Sve21:s och 

Sva18:s texter. I ingen av elevtexterna är kopisten utnyttjad i högst utsträckning. 
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7 Diskussion 
Syftet med den här uppsatsen är att belysa källhantering i underkända elevtexter av 

vetenskaplig karaktär. Vilka skribentroller som visas i elevtexter skrivna i svenska 3 och 

svenska som andraspråk 3 undersöks. En jämförelse görs också av källhanteringen i texterna i 

de två svenskämnena. I det här kapitlet sammanfattas och diskuteras resultatet.  

 

7.1 Skribentroller i icke-godkända elevtexter 
Granskningen av vilka skribentroller vid källhantering som syns i icke-godkända elevtexter 

visar att få elevtexter uppvisar refererande som dominerande strategi. I drygt 5 % av texterna 

är skribentrollen referent framträdande. Eftersom refererande är en väsentlig del vid skrivande 

av vetenskaplig karaktär, genren för de aktuella elevtexterna, kan det sägas vara en låg andel 

(Dysthe m.fl. 2011:35). Vikten av refererande vid vetenskapligt skrivande gör också den låga 

andelen till en sannolik orsak till att många texter har underkänts.  

Möjligen kan den låga andelen referenter i texterna bero på att eleverna inte helt tillägnat 

sig de textuella normerna som är gällande vid vetenskapligt skrivande (Ajagán-Lester m.fl. 

2003:204ff). Endast i ett fåtal av texterna är sammanfattningar av information och användning 

av egna ord, som kännetecknar referatskrivande, framträdande (Språkrådet 2008:65). Att 

resultatet vidare visar att flest texter främst uppvisar en blandning av flera skribentroller 

skulle kunna vara ytterligare tecken på det. Det varierande tillvägagångssättet kan tolkas som 

en sorts osäkerhetsmarkör: att eleverna varierar sig för att de inte är trygga med 

textkonventionerna. Eventuellt kan den höga andelen blandningar även tyda på att eleverna 

har viss medvetenhet om att variation, till exempel gällande ordföljd och ordval, generellt är 

fördelaktigt i texter (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2015:98). Oavsett om orsaken till 

blandningarna är osäkerhet eller viss medvetenhet medför variationerna här att texterna inte 

uppfattas som helt vetenskapliga (Dysthe m.fl. 2011:99). Anledningen till det är att 

refererande blandas med omarkerad kopiering och omskapande. Då elevtexterna förväntas 

vara av vetenskaplig karaktär får det ses som problematiskt.  

Att resultatet vidare visar att några av elevtexterna, drygt en tiondel, inte innehåller källor 

tyder på att inte alla elever tillägnat sig instruktionen för uppgiften, då källanvändning är ett 

krav för uppgiftslösning. Även om dessa texter visserligen skrivs med egna ord är det därmed 

förståeligt att de blivit underkända, eftersom källinnehåll både måste tas med och anges enligt 

instruktionen. Möjligen har stress på grund av provsituationen inverkat på detta utfall. En 
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annan tanke är att eleverna inte förstått att det är nödvändigt med källangivelser, även om 

källinnehåll skrivs med egna ord (Dysthe m.fl. 2011:37).   

Av resultatet märks även att få samplare och inga kopister syns i texterna. Ytterligare visar 

resultatet att omskaparen är dominerande i flera av elevtexterna, vilket är i enlighet med 

Larssons (2015) resultat gällande underkända texter i svenska 3. De många omskaparna och 

de få samplarna och kopisterna kan tänkas vara tecken på att många av eleverna har viss 

vetskap om att källanvändning kräver textbearbetning. Med tanke på den låga andelen 

referenter är det dock sannolikt att eleverna inte riktigt vet i vilken utsträckning källorna 

behöver bearbetas. De måste således göras medvetna om att bearbetningar av ett fåtal ord 

eller en förändrad ordföljd – som är det vanligaste bearbetningssättet i många elevtexter – inte 

är tillräckligt vid vetenskapligt skrivande. Förändringar på textuell nivå krävs också.  

Vid studiet av skribentroller i elevtexterna sett till mängden reproducerade ord i varje text 

visas ett delvist annorlunda resultat. Ett fåtal texter uppvisar kopieringsstrategin, 

blandarstrategin är fortfarande dominerande i ett antal texter men referenten och omskaparen 

är framträdande i fler texter. Den sistnämnda är klart vanligast. I de blandade texterna är 

oftast omskaparen också en av de mest framträdande strategierna. Resultatet visar således att 

omskaparen är den mest utnyttjade skribentrollen vid källhantering och att många elever 

främst använder denna strategi när de redovisar information från texthäftet. Många av dessa 

omskapningar är också mycket textnära. Det innebär i sin tur att graden av självständighet i 

källhanteringen blir låg (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2015:98). Trots att elevtexterna inte 

huvudsakligen uppvisar omarkerad kopiering eller sampling kan textdelar uppfattas vara 

plagierade, eftersom många meningar och stycken är mycket lika källtexterna, såväl gällande 

ord som ordningsföljd. Trovärdigheten, som är väsentlig vid vetenskapligt skrivande, kan 

därmed ifrågasättas (Dysthe m.fl. 2011: 99). Ett behov av att diskutera innebörden av ordet 

plagiering och dess konsekvenser i klassrumssammanhang kan således noteras.  

Att referenten är den näst vanligaste skribentrollen när textreproduktionen, och inte hela 

textmängden, är i fokus visar att strategin är den mest utnyttjade i många underkända texter. I 

alla texter där källor används syns också referenten i någon mån. Däremot säger resultatet att 

denna kategori vanligen inte används i så hög grad att den utgör mer än hälften av det 

sammanlagda antalet ord i texterna. Hypotetiskt skulle därmed de refererade partierna behöva 

bli fler för att göra texterna mer självständiga och genretypiska – och tilldelas ett godkänt 

betyg. Dock bör påpekas att det i uppgiftsinstruktionen inte finns några riktlinjer för hur lång 

beskrivningen av källor ska vara, vilket gör att det är svårt att dra sådana slutsatser.  
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Vidare kan sägas att resultatet visar att användning av referenten som dominerande 

skribentroll inte med säkerhet innebär ett godkänt betyg. Några elevtexter visar huvudsakligen 

denna skribentroll sett till hela texten men har ändå erhållit betyget F. Det blir påtagligt att 

även andra aspekter har betydelse för betyget. Utifrån denna undersökning är användning av 

betydligt färre ord än vad som krävs i instruktionen en sådan tänkbar aspekt. I den sve-text 

där referenten är dominant är nämligen antalet ord knappt 300, vilket således är mindre än 

hälften av det ordantal (600-800) som förväntas enligt instruktionen. Vid författandet har även 

tankar väckts om att texternas frågeställningar och svar kan ha stor inverkan på det 

underkända betyget, vilket därför vore intressant att undersöka i framtida forskning.  

I elevtexterna visas också exempel på inkorrektheter vid ordagrann kopiering och vid 

omskapande och refererande. Vissa felaktigheter kan tolkas som slarvfel, då enbart en bokstav 

försvunnit eller ersatts. I andra fall märks större förändringar som resulterar i missvisande och 

ibland konträra tolkningar av källtexterna. Båda dessa typer av inkorrektheter gör att källorna 

inte används på ett rättvisande sätt (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2015:24). Den senare får 

emellertid tolkas som mer bekymmersam eftersom resultatet blir en stor betydelseförändring. 

Objektiviteten kan därmed ifrågasättas, något som troligen också inverkat på det underkända 

betyget. Det blir synligt att många elever försöker omskapa eller referera, men att mer träning 

verkar krävas för att de ska kunna skapa egna innebörder av källtexternas röster (Nilsson 

2002:66) som överensstämmer med det faktiska textinnehållet.  

 

7.2 Likheter och skillnader i källhanteringen i sva och sve 
En jämförelse av underkända texter skrivna i sva 3 och i sve 3 visar att det finns många 

likheter i källhanteringen inom de två svenskämnena. När skribentroller studeras utifrån det 

totala antalet ord i varje text visas exempelvis att blandare är klart vanligast inom båda 

ämnena, att inga kopister påträffas inom något ämne och att texter utan källor förekommer i 

ungefär lika stor utsträckning i sva och sve. Överlag kategoriseras ett relativt likvärdigt antal 

texter inom de olika skribentrollerna i de två ämnena. Samplare visas dock endast bland sva-

texterna. Vidare visar resultatet att andelen reproducerade ord i texter inom varje skribentroll 

inom sva och sve generellt är relativt likvärdig och att skillnaderna endast är marginella. När 

det gäller skribentrollen omskapare märks emellertid att sva-texter som främst visar denna 

strategi i genomsnitt består av drygt 10 % fler reproducerade ord. Det skulle kunna tolkas som 

om sva-eleverna har svårare att göra urval av information, finna det viktigaste och 

sammanfatta texter än sve-eleverna. Eftersom Roe (2014:110,140) menar att goda läsare 
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generellt behärskar detta är det möjligt att det i så fall har sin grund i bristfällig läsförståelse. 

Hypotetiskt skulle därför förmågan att sammanfatta kunna utvecklas genom förbättrade 

lässtrategier, något som utifrån resultatet skulle behöva fokuseras än mer i sva-undervisning.  

Vid komparation av skribentroller i sva-texter och i sve-texter sett till textreproduktionen 

synliggörs att lika många texter inom båda ämnena uppvisar referenten som dominerande 

strategi, fem stycken. Även kopiststrategin uppvisas i lika många sva- som sve-texter. 

Omskaparrollen är däremot betydligt vanligare i sve-texter medan blandaren visas något 

oftare i sva-texter. Samplaren syns endast i två sva-texter. Resultatet visar vidare att 

omskaparen är den klart vanligaste skribentrollen i sve, medan det är större variation gällande 

de vanligaste skribentroller i sva. Utifrån resultatet verkar det således som elever som läser 

svenska och som fått underkänt på sina skrivuppgifter använder sig av mer likartade strategier 

vid bruk av källor. De många omskaparna som visas i texterna tyder på att övning på att 

skriva med egna ord behöver implementeras i svenskundervisningen. Variationen i sva-

texterna gör att det är svårare att finna liknande slutsatser gällande undervisningen i sva.  De 

varierade tillvägagångsätten talar dock för att sva-undervisning tydligare behöver fokusera på 

riktlinjer vid vetenskapligt skrivande.  

Ytterligare skillnader kan noteras mellan de två ämnena när referatannonseringar och 

referatmarkörer granskas. I elevtexter där referenten är dominant är fler referatannonseringar 

mer utförligt gjorda i sva-texterna än i motsvarande sve-texter. I dessa sva-texter finns också 

både betydligt fler och betydligt fler varierade referatmarkörer. Om alla sva-texter och alla 

sve-texter tas i beaktning visas att referatannonseringar och referatmarkörer generellt 

utnyttjas. Både sva- och sve-elever är således över lag relativt bra på att annonsera att det rör 

sig om intertextualitet (Ajagán-Lester m.fl. 2003). Däremot innehåller sva-texterna totalt 

ungefär dubbelt så många referatmarkörer som sve-texterna. Möjligen skulle detta kunna bero 

på att citat- och referatteknik explicit är en del av det centrala innehållet i sva 3 men inte i sve 

3 (Skolverket 2011:176,196). Referattypiska drag som markörer kan därför tänkas ha 

behandlats mer utförligt i sva-undervisning. Eftersom alla texterna fått betyget F blir det 

emellertid synligt att varierade markörer inte automatiskt är synonymt med ett godkänt betyg. 

Det upplevs dock finnas stor potential hos eleverna som varierar sig att nå minst betyget E om 

andra textuella aspekter förbättras. Orsaken till det är att ett varierat bruk av markörer 

kännetecknar skickliga skribenter (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2015:24, 98).  

Vidare visar resultatet att texterna som främst visar omskaparen agerar på ett likartat sätt 

inom de två svenskämnena. Bland de blandade texterna och bland de texter där kopisten visas, 

noteras emellertid vissa skillnader. Sve-elever använder fler roller i sin blandning än sva-
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elever. I texterna där kopisten syns uppvisas markerad kopiering i sva-texten medan 

omarkerad kopiering märks i sve-texten. Eftersom endast en text i varje ämne kategoriseras 

som kopist är det dock komplicerat att dra generella slutsatser om huruvida dessa strategier är 

utmärkande för respektive ämne. Inkorrekta tolkningar av källtexter påträffas vidare i 

elevtexter inom båda ämnena och är således inte typiskt för ett specifikt ämne. Det blir 

emellertid påtagligt att arbete med läsförståelse är nödvändigt inom båda svenskämnena.  

7.3 Metoddiskussion   
Användandet av Nilssons (2002) olika skribentroller som analysverktyg har fungerat för att 

undersöka vilka olika strategier vid källhantering som visas i elevtexter. Det har varit möjligt 

att finna resultat gällande hur källtexter används i elevtexterna och om kopiering, sampling, 

större eller mindre omskapande eller refererande visas. Metoden har också varit fördelaktig 

för att komparera vilka roller som förekommer i sva- respektive sve-texter. Däremot har 

metoden inte gjort det möjligt att dra långtgående slutsatser gällande de likheter och 

skillnader, som visas i källhanteringen i sva-texter och sve-texter. Att finna konklusioner om 

specifika detaljer som är olika i källhanteringen i sva- och sve-texter har varit komplext i 

denna studie. Eventuellt beror det på att den här studiens material är för litet men det är även 

troligt att en annan analysmetod behövts för att kunna dra mer distinkta slutsatser efter 

jämförelsen. Det är också tänkbart att tydligare slutsatser kunnat dras om skillnader mellan 

ämnena om underkända texter även komparerats med godkända texter.  

7.4 Avslutande kommentarer  
Den här undersökningen av källhantering i underkända elevtexter av vetenskaplig karaktär 

skrivna i svenska 3 och svenska som andraspråk 3 visar att de flesta texterna innehåller 

refererade delar i någon mån. De refererade partierna utgör dock sällan minst hälften av den 

totala ordmängden, utan strategin används vanligen tillsammans med kopiering, sampling och 

omskapning. I många texter visas även främst textnära omskapningar och det är den strategi 

flest elever tar till vid textreproduktion. Med tanke på att svenska 3 och svenska som 

andraspråk 3 främst läses av elever på högskoleförberedande program (Skolverket 2016a) 

som sannolikt planerar att studera vidare får detta resultat tolkas som problematiskt. Eleverna 

förväntas förberedas för högre studier men många elever uppvisar svårigheter och osäkerhet 

gällande refererande, något som är centralt i vetenskapliga texter.  

Då refererade ord förekommer i de flesta elevtexterna verkar merparten av eleverna 

emellertid ha viss medvetenhet om att referat behövs vid vetenskapligt skrivande. Däremot 
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pekar resultatet mot att mer övning bör läggas på refererande, skapande av sammanfattningar 

och skrivande med egna ord i undervisning i svenska och svenska som andraspråk för att fler 

elever ska bli tryggare med konventioner i vetenskapligt skrivande samt med att komprimera 

textmassor. På så sätt är det tänkbart att eleverna kan stöttas till att i högre grad utnyttja 

referenten i sina texter och därmed både bli mer framgångsrika vid vetenskapligt skrivande 

och mer förberedda inför framtida studier. Möjligen skulle lärare och elever kunna hjälpas av 

att specifika aspekter av vetenskapligt skrivande ytterligare preciseras i ämnesplanerna för sva 

3 och sve 3. Det är tänkbart eftersom resultatet visar att sva-eleverna använder de 

referattypiska referatmarkörerna i högre utsträckning än sve-eleverna – rimligtvis för att 

referatteknik ingår i det centrala innehållet i sva 3 men inte i sve 3. Vad som ingår i det 

centrala innehållet verkar alltså få stor betydelse för undervisningens innehåll och därmed 

också för elevernas kunskapsutveckling.  

Eftersom resultatet ytterligare visar att inkorrektheter förekommer i texter där referenten 

huvudsakligen visas och där referatmarkörer används verkar läsförståelse vara väsentlig för 

att erhålla ett godkänt betyg. Det tycks inte räcka att elever besitter kunskaper om refererande 

och referattypiska drag som markörer. För att bli godkända måste eleverna också förstå och 

tolka källorna som de använder på ett rättvisande sätt. Annars blir återgivelserna felaktiga.  

För att kunna främja elevernas kunskapsprogression och resultat gällande vetenskapligt 

skrivande upplevs vidare att det finns behov av att studera hur sådan undervisning utformas i 

praktiken. Hur kan och bör undervisningen struktureras för att fler elevtexter främst ska visa 

referenten? Det är ett förslag på en frågeställning att besvara i framtida forskning gällande 

såväl undervisning i svenska som undervisning i svenska som andraspråk.  
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Bilaga 
	
Referatmarkörer i sva-texter  
 
Omskapare 
 Antal Olika Exempel 
Sva1 2 2 Enligt Hansson, Håkansson skrev 
Sva4 0   
Sva5 0   
Sva8 10 7 Hans Hansson ger ett exempel, han berättar, 

Hans berättar, Hans drar en likhet, Hans 
Hansson förklarar, Stellan påstår, han påstår, 
han pratar om, han menar (2) 

Sva20 18 3 Enligt Hansson/Rissne,(5) säger Hansson (7), 
han säger, skriver Rissne/Hansson (5) 

 
 
Referent  
 Antal Olika Exempel 
Sva3 7 6 Stellan berättade, Stellan fortsätta, Rissne 

påvisar, Rissne menar, Hansson har tagit 
upp, Han hävdar (2) 

Sva9 5 3 Hansson skriver, Hansson tar upp, han tar 
upp, Hansson avslutar (2) 

Sva14 11 5 Hansson/Rissne skriver (4), han skriver, 
Hansson tar upp, Hansson menar, han 
jämför, Författaren Rissne menar (2), Enligt 
författaren 

Sva15 5 3 Författaren tolkar, enligt författaren, Han 
beskriver, Hans beskriver, Här (textnamn) 
beskrivs 

Sva21 11 8 Författaren betonar, författaren beskriver, 
Hansson fortsätter, författaren menar (3), 
enligt Hansson (2), Strindberg kopplar, 
Strindberg skriver, Ahlemdi nämner,  

 
 
Blandare  
 Antal Olika Exempel 
Sva2 2 2 Hansson påpekar, Håkansson citerar 
Sva6 2 1 Artikeln säger, som sagts i Sara Strindbergs 

artikel 
 Sva10 4 3 Han berättar, han beskriver (2), Hansson 

förklarar 
Sva11 
 

4 4 Enligt Charles Håkansson, Sara skriver, 
Hans förklarar, Hans säger 

Sva18 6 5 Hansson beskriver, Rissne anser (2), Ledin 
lyfter fram, Hansson skriver, Kerstin Ledin 
menar 
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Kopist 
 Antal Olika Exempel 
Sva13 5 4 Hans Hansson fördringar, berättar 

Hans/Stellan (2), Skriver Stellan Rissne, 
Förklarar Hansson  

 
 
Samplare 
 Antal Olika Exempel 
Sva7 7 3 Kerstin Ledin tycker, Ledin/Hansson säger 

(3), Hans Hansson härvad (3),  
Sva12 10 4 Kerstin Ledin/Stellan Rissne skriver (4), i 

artikel står (2), i artikel skrivs (2) enligt 
artikeln, Stellan Rissne går igenom  

  
Referatmarkörer i sve-texter  
 
Omskapare 
 Antal markörer Olika verb  

Sve1 1 1 Strindberg skriver  

Sve2 1 1 I artikeln sägs 
Sve7 3 3 Han klargör, Författaren 

uttalar sig, Stellan skriver 

Sve8 2 1 Enligt Hansson, enligt ”Text 
4” 

Sve9 4 3 Han berättar, Rissne berättar, I 
boken hittas, Stellan Rissne 
förklarar 

Sve10 4 2 Hans Hansson nämner, Hans 
Hansson skriver, han skriver, 
Stellan Rissne nämner 

Sve13 6  Hansson pratar om (2), Hans 
Hansson menar, han menar, 
Hansson skriver, Han 
fortsätter med 

Sve16 0   
Sve18 0 

 
  

Sve20 0   
 
Referent  
 Antal Olika  
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Sve3 3 3 Ledin tar upp, enligt artikeln, han berättar 

Sve4 2 2 Texten tar upp, I texten står 
Sve6 2 2 Enligt Hansson, Hansson fortsätter 
Sve12 0   
Sve14 1 1 Stellan beskriver 
 
Blandare 
 Antal Olika Exempel  
Sve5 9  Boken berättar, Denna artikel tar 

upp, Denna artikel samtycker, 
artikeln anser, den beskriver, 
enligt Sara(2), enligt boken (2) 

Sve17 18  Författaren/han/Hansson skriver 
(15), Han/ författaren menar (3)  

Sve21 5  Ledin/Hansson menar (2) 
Ledin/Hansson skriver (2) Hans 
Hansson berättar om 

 
Kopist 
Kopist Antal Olika Exempel  
Sve11 7 7 Skriver Hansson, förklarar Rissne, anser Hansson, 

resonerar Hansson, enligt Hansson, uppger Rissne, 
menar Hansson 

 
 


