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Abstract 

 

The aim of this study was to examine ways in which High School Students approach 

academic writing. Both discursive and critical-analytical levels in 21 PM-texts and 14 

investigating literary essays were analyzed through a genre theoretical and sociocultural 

framework in order to widen the understanding of students’ usage of explicit textual and 

interpersonal markers as well as their techniques of writing abstracts. The results 

showed that nearly 25 percent of the putative abstracts consisted of sampled and 

reshaped text sequences. The majority of these were on the other hand results of a 

creative process in which the students reshaped utterances from different sources. The 

results also showed that the essays in some aspects were subjective reviews rather than 

objective academic texts, but also constituted by both strategic and academic language 

actions. The PM-texts were in some ways products of the “old” school genre 

argumentative texts where explicit metatextual commentaries and language actions were 

relatively absent. The ways in which the students approach academic writing is 

therefore depending on how they perceive different school genres.   

 

Nyckelord: Genre, interimtexter, diskursiv och kritisk-analytisk kompetens 
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1 Inledning 

Intresset för elevers vetenskapliga skrivande har succesivt vuxit fram under mina 

perioder ute på fältet i olika skolor. Det första steget mot denna studie tog jag i samband 

med en mindre studie där två gymnasielärares syn på vetenskapligt skrivande i 

gymnasieskolan kartlades i mindre utsträckning. Syftet var då att undersöka lärarnas 

attityder till vetenskapligt skrivande i ett läroplansskifte som innebar ett skifte mot ett 

mer diskursivt skrivande i gymnasieskolan. I högre utsträckning än tidigare ska 

gymnasieelever nu närma sig analytiska förhållningssätt i studieförberedande syfte 

(Skolverket, 2011:7). Mina praktikrelaterade erfarenheter av lärarresponsen kring detta 

skifte har också varit en bidragande faktor till denna studies uppkomst. Såväl lärare som 

elever har uttryckt osäkerhet kring detta skrivande och hur det ska realiseras inom 

gymnasieskolan. 

Steget mellan skrivande på gymnasiet och skrivande på universitetet är ett stort steg 

att ta och tidigare forskning visar att tillägnelsen av ett vetenskapligt förhållningssätt 

under universitetstiden i hög grad är beroende av kvaliteten på den undervisning som 

studenter får under gymnasietiden. Ask (2007) visar i sin studie att ett flertal nya 

universitetsstudenter har svårt att orientera sig inom den skriftkompetensutvecklande 

övergångsfas som studier på högre nivå aktualiserar, men också att studenternas kritisk-

analytiska kompetenser uppvisar stora brister.  

Jag kommer i denna studie att analysera ett antal fördjupningsarbeten och PM-texter 

skrivna av elever på gymnasiet i syfte att tillföra ny kunskap om de sätt som elever i den 

”nya” gymnasieskolan skriver vetenskapligt på. Dessa texter utgör i mångt och mycket 

resultatet av ett skrivande i en övergångsfas mot mer vetenskapliga förhållningssätt och 

genrer. Relativt lite forskning har också tillägnats dessa övergångstexter och min 

förhoppning är att denna studie kan utgöra ett bidrag till det breda forskningsfält som 

redan finns, samt bidra till ökad förståelse för elevers alltmer vetenskapliga vardag 

(Skolverket, 2011:7).  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur elever i årskurs 2 och 3 på 

gymnasiet tar sig an det vetenskapliga skrivandet. Följande frågor är centrala i studien: 

 

1. På vilka sätt närmar sig gymnasieeleverna en diskursiv kompetens i sitt 

skrivande av två olika textsorter inom den vetenskapliga genren? 

 

2. På vilka sätt närmar sig gymnasieeleverna en kritisk-analytisk kompetens i sitt 

skrivande av två olika textsorter inom den vetenskapliga genren? 

 

3. Vilka skillnader finns mellan fördjupningsarbetena och PM-texterna?  
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2 Litteraturgenomgång, Forskningsbakgrund och Teori 

I avsnitt 2.2 och 2.3 fokuseras ett antal centrala begrepp som har med genre, 

interimtexter, och sociokulturell teori att göra. Denna teoretiska grund kompletteras 

sedan med en översiktlig litteraturgenomgång i avsnitten 2.4 och 2.5 som behandlar 

tidigare forskning kring frågor om metatext och källanvändning, delar som senare utgör 

metodisk grund och diskussionsunderlag i studien. 

2.1 Diskursiva och analyserande texter 

Jag vill i denna studie ansluta mig till en paraplydefinition av begreppet vetenskaplig 

text som härrör från begreppet diskursiv text som kan stå som samlingsterm för de 

primärtexter som analyseras i denna studie. Enligt Svensson är en diskursiv text ”[…] 

explicit, genomskinlig, kontextoberoende, strukturerad och analyserande, och den bör 

bära sanningsanspråk.” (Svensson, 1995:166). En sådan text är, enligt Svensson, öppet 

redovisande där skribenten lägger vikt vid redovisandet av analytiska förfaranden samt 

anpassningen till kommunikationssituationen.  

Utifrån denna definition framträder en text som i mångt och mycket fordrar ett 

analytiskt och objektivt förhållningssätt. I denna studie gör jag därför en åtskillnad 

mellan diskursiv text och berättande text såsom Nyström Höög (2010:13) gör. Hon 

menar att utredande text kan vara ”En undergrupp av de diskursiva texterna” (Nyström 

Höög, 2010:14). De utredande texter som analyseras här fordrar att skribenten gör 

anspråk på objektiva, analytiska och strukturerande arbetssätt. Dessa förmågor 

konkretiseras ytterligare under punkterna 2.4 och 2.5 i denna studie.  

2.2 Gymnasieskolans genre(r) 

I den här studien analyseras elevtexter som båda är undergrenar till den vetenskapliga 

genren. Jag ansluter mig i denna studie till Berges (1988) teorier om genrer som ”socialt 

konstruerade”. Berge (1988) menar att genrer kan förstås som en uppsättning 

textbundna kategorier som accepterats i en viss kommunikationsgemenskap och som 

uppfyller kontextbundna målsättningar inom dessa. Berge skriver vidare att: ”Genrer er 

først og fremst normative regler som mennesker innanfor et kulturfelleskap foreskriver 

for hvordan tekster skal utformas i ulike situasjoner” (Berge, 1988:133). I liknande anda 

skriver Nilsson (2002:95) att: ”En genre, t.ex. den vetenskapliga uppsatsen, delar med 

andra vetenskapliga uppsatser egenskapen att de är delar av en social process med ett 

bestämt mål.” samt att genreprototyper, enligt Swales, förutsätter lokaliserandet av 

texters ”form, struktur och publikförväntningar” (Swales, 1990:52, min översättning). 

En genre uppstår alltså i den kollektiva målsättningen för skrivandet i ett socialt 

sammanhang.  

Berge (1988) skriver om hur människan i olika situationer handlar rituellt, strategiskt 

och kommunikativt. Den rituella handlingen är i skolsammanhang knuten till skrivande 

av texter som ingår i olika genrer. Eleverna övar på att skriva exempelvis PM-texter och 
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handlingen i sig speglar ”symboliska” handlingar där skrivandet i sig fungerar som en 

bekräftelse på ”deltagandet” i en viss verksamhet. Den strategiska handlingen utförs, 

enligt Berge (1988:56) med syftet att ”uppnå ett mål”. Den primära måluppfyllelsen, till 

exempel att erhålla ett visst betyg, gör att skrivandets kommunikativa mål; att genom 

skrivandet kommunicera med en mottagare, blir sekundärt. Den kommunikativa 

handlingen speglar därför i sin tur en vilja att kommunicera ett innehåll till en 

mottagare. Enligt Berge (1988:58) bidrar handlingen till en ömsesidig insikt mellan 

sändare och mottagare. Däremot visar Berge att skolans rituella och strategiska 

skrivande begränsar de kommunikativa handlingarna. Läraren är den som bedömer att 

eleverna har tillägnat sig ett innehåll och läraren står, trots uppsatta kommunikativa mål, 

som mottagare (Ibid:72–73). Carlgren (1999:116) menar också att det föreligger 

svårigheter med att upprätthålla autentiska kommunikationssituationer i en skola som 

styrs av övningsinriktade mål.  

Genrebegreppet har också teoretiserats på liknande sätt av Bachtin (1997:235) som 

menar att ”yttrandet” är en viktig komponent i det som konstituerar genrer. Hur 

sändaren konstruerar ett yttrande, alltså en språklig pragmatisk enhet, i 

”kommunikationskedjan” är avhängigt graden av förståelse sändaren har av den så 

kallade ”adressaten”. Vilken genre eleverna väljer då de skriver påverkas därför av 

deras uppfattningar om mottagaren, alltså adressaten och dennes ”förväntade respons”.  

Tidigare forskning visar att det diskursiva skrivandet i gymnasieskolan är ett resultat 

av ett skifte från personligt berättande texter till ett skrivande som i större utsträckning 

förankras i vetenskaplig tradition. Forskningen har i många fall behandlat den 

diskursiva texttypen argumenterande text (Nyström, 2000) som i gymnasieskolan utgör 

ett lärandemål för undervisningen och de nationella proven. Den berättande textens 

traditioner är dock starka och Nyström (2000:232) visar i sin undersökning att elever 

saknar ett metaspråk kring genrer och därför inte tillägnar sig tillräckligt många ”nya” 

genrekoder för skriftlig kommunikation utanför skolans interna genretradition.  

Nilsson (2002) visar också i sin undersökning av vetenskapligt skrivande på 

högstadiet att eleverna ofta reproducerar kunskap. De ”forskningsrapporter” eleverna 

arbetade med genererade inte i ny kunskap utan kunde i flera fall betraktas som 

”faktaredovisningar” (Nilsson, 2002:111–112). I undersökningen utgår Nilsson 

(2002:106) från att det finns ”Redovisande skolgenrer” och ”Informerande eller 

påbjudande skolgenrer” och att de aktualiserar rituella, strategiska och kommunikativa 

handlingar (jfr Berge, 1988). Genrerna aktualiserar alltså olika handlingar såsom 

faktareproduktion i den först nämnda genren medan den sist nämnda berör mer 

diskursiva handlingar. Eleverna i Nilssons undersökning handlade alltså på olika sätt 

beroende på vad målet var med deras skrivande. Den rituella handlingen aktualiserar i 

Nilssons studie ett övningsinriktat mål som i mångt och mycket hänger samman med 

skrivande i skolan rent generellt. Den strategiska handlingen fyller istället ett syfte att 

redovisa medan den kommunikativa handlingen innebär att eleven vill ”informera eller 

påverka” (Nilsson, 2002:101). 
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Norberg Brorsson (2007:251–152) visar också i sin studie av genreskrivande i 

gymnasieskolan att narrativa texter fortfarande har ett starkt övertag på de diskursiva 

texternas bekostnad. Norberg Brorsson menar att skolan har ett samhälleligt uppdrag att 

låta eleverna få skriva diskursivt eftersom det är dessa texttyper som utgör grunden för 

det skrivande eleverna sedan möter ute i samhället. Detta perspektiv delas också av 

Josephson (1996) som diskuterar kring ett antal kriterier för genren tidningsartikel som 

en grupp sökande till språkkonsultlinjen fick i uppdrag att förhålla sig till vid ett 

intagningsprov (Josephson, 1996:186–193). Josephson visade att de sökande i många 

avseenden misslyckades och menar att förvärvandet av genrekompetens fordrar 

kontinuerlig övning för att förstå genrernas komplexa mönster (Ibid:195).  

2.3 Vetenskapliga interimtexter 

Vilka vetenskapliga förhållningssätt kan då elever på gymnasiet förväntas uppvisa? 

Skillnaderna i sätten att framställa målen för det vetenskapliga skrivandet är stor mellan 

de äldre styrdokumenten och de nya. Till skillnad från den äldre läroplanen handlar det 

om att anknyta gymnasieelevers skrivande till vetenskaplig text och att eleverna ska 

närma sig detta skrivande (Skolverket, 2011:7, 176). Att närma sig detta är också 

förknippat med att tillägna sig nya förhållningssätt. Jag vill i denna studie betrakta 

elevernas sätt att skriva vetenskapligt som anknutet till en övergångsperiod mellan 

tidigare erfarna skrivsätt och nya diskursiva praktiker. Bakhtin (1981:271–272) talar om 

att det i människors yttranden, som han kallar dem, sker ett möte mellan ”centripetala” 

och ”centrifugala” krafter. Ask och Sandblad använder Bakhtins teori för att synliggöra 

studentens möte med nya textvärldar i en övergångsfas och skriver i Bakhtins anda att 

universitetets textvärld med dess regler står för den centripetala kraften, medan den 

centrifugala är de normer eleverna har med sig sedan tidigare och som de för med sig in 

i övergångsfasen:  

Vi menar här att centrifugala krafter decentraliserar, heterogeniserar och bryter ner 

konventionaliserade textnormer och att centripetala krafter centraliserar, homogeniserar och 

befäster konventionaliserade textnormer (Ask & Sandblad, 2003:6).  

I min tolkning av det ovan nämnda ligger det att gymnasieelever som skriver 

vetenskapligt på samma sätt som studenter i övergångsperioden mellan gymnasiet och 

universitetet möter nya diskursiva skrivnormer med olika erfarenhet. Såsom tidigare 

forskning visar kan krafterna mellan olika sätt att skriva på gymnasiet vara motsträviga 

och gränserna mellan genrerna vara svåra att urskilja (Nyström, 2000:57-59). 

Gymnasieelevers texter kan därför inkludera språkliga och genremässiga drag som inte 

förknippas med vetenskapligt skrivandet på högre nivå. Ask (2007:65) utgår från 

interimtextbegreppet som i mångt och mycket kan förklara sätten som eleverna närmar 

sig det vetenskapliga skrivandet på. Bergman m.fl. (1992) har forskat kring 

tillägnelseprocessen av språk vid andraspråksinlärning och skiljer på ett så kallat 

”interimspråk” och ett ”målspråk”. Interimspråket innefattar språkdrag som är naturliga 

att språkbrukare uppvisar i processen mot målspråket (Bergman m.fl, 1992:5). I 
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tillägnelseprocessen av ett vetenskapligt språk är det på liknande sätt naturligt att 

språkbrukarna uppvisar språklig variation på sina vägar mot ett vetenskapligt målspråk.  

Ask och Sandblad (2003) har lokaliserat tre interimtextuella drag i texter skrivna av 

studenter. Författarna kallar dessa för ”det personligt reflekterande inslaget”, ”det 

ofullständiga vetenskapsinslaget” samt ”det polemiska inslaget” (Ask & Sandblad, 

2003:7) där samtliga uppvisar stilistiska drag som inte i första hand förknippas med 

vetenskapligt skrivande men som är nödvändiga och naturliga steg mot detta skrivande.  

I denna studie handlar det om att betrakta elevernas texter som steg i en längre 

tillägnelseprocess som inte avslutas under gymnasietiden. Därför kan gymnasieelevers 

skrivande inte fullt ut betraktas i förhållande till det vetenskapliga ”målspråk” Ask 

(2007:65) skriver om. Ask diskuterar också om ett sådant målspråk överhuvudtaget 

existerar och om det i sådana fall synliggörs eller osynliggörs. När jag i fortsättningen 

talar om interimtexter är det för att visa på den variation som eleverna visar upp i sitt 

skrivande och att denna variation är helt naturlig.  

Steget mot att kunna behärska olika språkliga verktyg för tillägnelsen av 

vetenskapligt skrivande kan också utifrån Säljös (2005) begrepp appropriering förstås 

som ett sätt att tillägna sig de ”medierande redskap”, till exempel språket, som används 

som hjälpmedel i olika sociala sammanhang. Säljö skriver:  

Lärande i ett sociokulturellt perspektiv förstås således som en process där människor approprierar 

delar av de kunskaper och färdigheter som utvecklas i samhället. Approprieringen innebär att man 

lär sig behärska medierande redskap av olika slag inom ramen för institutionaliserade praktiker 

(Säljö, 2005:71f).  

Ur detta perspektiv kan gymnasieelevers sätt att närma sig det vetenskapliga skrivandet 

förstås som ett sätt att appropriera diskursiva redskap som till exempel referatteknik, ett 

objektivt språk och kommunikativa färdigheter som fordras för att skriva akademiskt.  

2.4 Diskursiv kompetens visad genom källanvändning 

Vetenskapligt skrivande aktualiserar en diskursiv kompetens. Ask (2005:15–16) 

använder termen för att synliggöra textuella nivåer som har med skrivandets premisser 

att göra. En av dessa kan vara att skriva referat. Rienecker & Stray Jørgensen 

(2006:263) definierar ett referat som ”en kondensering av idéer och information i andras 

text”. Referatteknik är som tidigare forskning visat en teknik som tränas redan under 

högstadietiden och som i många fall börjar med att eleverna ”skriver av” texter för att 

sedan omformulera dem stegvis (se Nilsson, 2002). Den kondenseringsprocess som 

Rienecker & Stray Jørgensen skriver om betraktar jag som iscensättandet av ett 

skriftligt yttrande som är en konsekvens av en kreativ process där olika röster 

samordnas i elevernas texter och där eleverna omformar källförfattarnas yttranden.  

För att synliggöra denna process använder jag Bakhtins (1981) teorier om yttrandets 

konstruktion och relation till andra yttranden. Bakhtin menar att ett yttrande i hög grad 

bygger på tidigare yttranden och dess intentioner. Den heteroglossi Bakhtin skriver om 

betonar hur yttrandet bär spår av såväl genredrag som andras idéer och språk. När elever 

refererar bygger således deras yttrande på andras yttranden. Orden ska dock enligt 
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Bakhtin genomgå en process där elevens yttrande antar nya innebörder, en process där 

eleven blir medskapare av mening genom att omformulera orden och använda dem i 

andra sammanhang: 

The word in language is half someone else’s. It becomes “one’s own” only when the speaker 

populates it with his own intention, his own accent, when he appropriates the word, adapting it to 

his own semantic and expressive intention (Bakhtin, 1981:293).  

Att omformulera en källtext och göra den till sin egen är dock ett svårt förfarande och 

Bakhtin (1981:294) menar att när vissa formuleringar och ord är produkter av ett annat 

sammanhang och en annan persons intentioner blir processen som eleven är involverad i 

mer svårnavigerad eftersom eleven har andra intentioner med sitt skrivande.  

I analysen av elevernas källanvändning ansluter jag mig också till Goffmans 

(1981:226) teorier om talarroller som kan synliggöra de roller eleverna intar då de 

refererar text. Goffman visar att ett yttrande i sig härrör från en ”animator”, alltså den 

talande (skribenten i det här fallet) själv, medan en ”author” är kreativt ansvarig för 

textens disposition och sammansättning. Bakom yttrandet finns också en ”principal”, 

alltså den person som ställer sig bakom de idéer som uttrycks i texten, alltså: ”the party 

to whose position, stand, and belief the words attest” (Goffman, 1981:226). Eleven som 

skriver texten är alltså animator men kan genom att ha gjort ett innehållsligt urval ur 

källtexten också inta rollen som author. Principal blir eleven då denne börjar 

omformulera kunskapen och göra den till sin egen. Med Bakhtins (1981:293) 

resonemang blir skribenten alltså author när denne använder källtexten för att uppfylla 

sina egna intentioner.  

På grund av bristande erfarenhet har elever på högstadiet i många fall svårt att 

omformulera källtexters ord (Nilsson, 2002:77). Nilsson, som i sin studie följde ett antal 

klasser på högstadiet, anlägger ett imitationsteoretiskt perspektiv på sätten som eleverna 

refererar källtexter. I sin studie använder Nilsson begreppen sampling och omskapning 

om de olika sätt som eleverna reproducerar text på och han ser dessa som nödvändiga 

steg i vägen mot ett mer vetenskapligt språk. 

Nilsson, men också Ask (2005, 2007) och Östlund-Stjärnegårdh (2006) lyfter frågan 

om plagiat ur ett språkutvecklande perspektiv, där eleven lär sig skriva genom att först 

ta efter andra (Nilsson, 2002:155–166). Ask visar att frågan har en ”institutionell” 

dimension som innebär att plagiat och avskrift betraktas som stöld och fusk, men att 

elevernas sätt att reproducera text och sampla textpartier är viktigt ur ett 

språkutvecklande perspektiv vilket innebär att avskriften snarare betraktas som ett sätt 

att socialiseras in i ett nytt språkbruk (Ask, 2005:99). Såväl Ask (2005) som Nilsson 

(2002) visar att det institutionaliserade perspektivet på avskrift som fusk istället som en 

del i utvecklingen mot ett mer diskursivt förhållningssätt.  

2.5 Kritisk-analytisk kompetens 

Elever ska under gymnasietiden öva upp analytiska förmågor till kunskap som ett led i 

utvecklingen mot mer vetenskapliga förhållningssätt (Skolverket, 2011:7). I denna 
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studie undersöks de analytiska förmågorna genom en analys av metatextuella och 

interpersonella nivåer samt satskonnektion i elevtexterna. En analytisk förmåga kan i 

detta sammanhang vara att genom metatext systematisera innehållet i texten men också 

att, på en interpersonell nivå, visa sin attityd gentemot detta innehåll. Rienecker & Stray 

Jørgensens (2006:349) skriver att metatext syftar till ett klargörande av ”språkliga 

signaler om informationens användning, status, syfte, relationer, art, hållning, vikt” och 

att dessa strukturelement bland annat bidrar till att klargöra ”övergångar”, hänvisa 

läsaren till olika avsnitt samt tydliggöra vilka röster som framträder på olika ställen i 

texten (Ibid:349). Metatext blir därför både en textuell och en relationell markör.  

Tidigare forskning kring metatext har fokuserat kring bruket av metatextuella 

hänvisningar och metainterpersonella (relationella) markörer i studenttexter. Hyland 

(1997:448–449) visar att metatextuell frekvens skiftar beroende på normer i olika 

vetenskapliga discipliner där metainterpersonella drag var vanligast i humanistiska 

ämnen där läsarna, behöver interagera med och skapa mening genom texten vilket sker 

genom skribentens bruk av metainterpersonella drag. Hyland skriver att skillnaderna 

kan förklaras utifrån hur kunskap konstrueras inom dessa discipliner. Hyland och Tse 

(2004) bekräftade också tidigare antaganden om att frekvensen av metatext på en 

relationell och textuell nivå är avhängigt graden av förväntad läsarinteraktion inom 

olika discipliner.  

Ask (2007) har också undersökt hur metatext används i studenttexter och använder 

en modell där metatexten knyts till explicita språkhandlingar (t.ex. analysera) samt den 

genre eleven väljer för sitt arbete. (Ask, 2007:125–127). Nyström (2000:233) visar 

också att gymnasieelever i större utsträckning ”metakommenterar” i sina texter då de 

har ”särskilda förväntningar” på den genre som aktualiseras.  

Forskning visar att skrivande i skolan påverkas av de sätt på vilka eleverna 

positionerar sig i förhållande till rådande skrivdiskurser. Smidt (2002:436) visar att 

texter fungerar i samspel med yttre faktorer som normer och förväntningar och att 

elever men också lärare kontinuerligt omförhandlar sina positioneringar i förhållande till 

hur kriterier och mål inom skrivdiskursen ser ut.  

Ett sätt för skribenten att positionera sig i en vetenskaplig skrivdiskurs kan vara att 

använda första persons pronomen. Hyland (2001:354) visar att det i ett flertal discipliner 

varit mer eller mindre opassande att använda jag-former och att studenter använder det i 

olika stor utsträckning beroende på vetenskapsdisciplin. Hyland (ibid:354) menar att 

implementeringen av jaget i större utsträckning bör diskuteras i syfte att skapa 

plattformar för elevernas sätt att positionera sig i sina texter. På liknande sätt visar Ask 

(2007:157) att studenters närmande av ett kritisk-analytiskt subjekt visar sig genom de 

sätt som eleverna framträder i sina texter.  

Ask (2007) visar också i sin studie att ett flertal studenter gör bruk av passiva 

verbformer för att dölja den personliga rösten i sina texter. Ask (2007:80-81) visar 

bland annat att somliga studenter överanvänder pronomenet vi men också andra 

argumenterande drag i texter vilket resulterar i en ”kåserande stil” som bryter mot 

objektiviteten i vetenskaplig text.  
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Sätten som gymnasieelever framträder i sina texter är avhängigt de sätt som de 

betraktar sig själva som medlemmar av en diskursiv skrivgemenskap. Ivanič (1998) 

lyfter frågan om studenters sätt att positionera sig ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Skribenternas positioneringar är, enligt Ivanič, beroende av deras uppfattning om det 

”autobiografiska jaget” och det ”diskursiva jaget”. Det autobiografiska jaget är i ständig 

förändring och påverkas av skribentens sociokulturella bakgrund och det diskursiva 

jaget handlar om skribentens ackommodation med diskursiva skrivsätt (Ivanič, 1998:24-

25). Eftersom jag inte har intervjuat elever kan jag inte få en bild av elevernas 

autobiografiska jag utan har i min analys undersökt hur eleverna positionerar sig med 

hjälp av sina diskursiva jag. 
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3 Metod och material 

I del 3.1 redogör jag för det primärmaterial som analyserades i denna studie och i del 

3.2 nedan redogör jag för den textanalytiska metod jag använde vid analysen av 

elevernas källanvändning som utfördes på en diskursiv nivå. I del 3.2 fokuseras 

analysmetoderna för den kritisk-analytiska nivån som här aktualiserar såväl analys av 

metatext, språkhandlingar, pronomen och satskonnektion.  

3.1 Material 

Materialredovisningen under punkterna 3.2.1 och 3.2.2 syftar till att ge en samlad bild 

av premisserna för skrivandet av fördjupningsarbetena i årskurs 2 och PM-skrivandet i 

årskurs 3. Materialet (14 fördjupningsarbeten samt 21 PM-texter) härrör från två olika 

klasser från två olika gymnasieskolor och användes under skriftligt informerat samtycke 

från eleverna vilka var över 18 år gamla då studien genomfördes. Informanterna fick 

även information om de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002).  

Urvalskriteriet var att texterna dels skulle vara utredande och dels vara resultaten av 

ett didaktiskt tolkningsarbete kring målen för vetenskapligt skrivande i gymnasieskolan. 

Urvalet är inte representativt för gymnasieskolan generellt utan speglar endast två olika 

verksamheter. Konsekvenserna av utförandet på det synnerligen heterogena 

primärmaterialet redovisas under punkt 3.2.3.  

3.1.1 Fördjupningsarbeten 

De 14 fördjupningsarbeten som analyserades i denna studie var en del av ett 

examinationsmoment under kursen Svenska II och var enligt lärarens utsaga en ”prova 

på-mall” som syftade till att rama in den innehållsliga del av Svenska II-kursen som 

aktualiserar ”litterära strömningar”. Uppgiften gick ut på att eleverna skulle 

sammanställa information från ett antal egenvalda källor som initial för en litterär analys 

av ett valfritt verk från upplysningstiden. Analysen gick ut på att eleven skulle analysera 

tre valfria utdrag ur verket utifrån dels den samlade informationen i bakgrundsavsnittet, 

där eleverna sammanställt fakta som grund för analysen, och dels utifrån 

egenformulerade frågeställningar. 

Tabell 1 visar att längden på texterna är varierande. Den kortaste är 2188 ord medan 

den längsta är 6471 ord. Medellängden för materialet är 3940 ord. Tabellen visar också 

att längden på analys/diskussionsavsnitten är varierande. Den längsta analysen är 2968 

ord och den kortaste är 352 ord då längre blockcitat i texterna räknats bort.  

Tabell 1. Fördjupningsarbetenas medellängd 

 Längsta 
texten  

Kortaste 
texten 

Medellängd 

14 fördjupningsarbeten 6471 2188 3940 

14 analyser/slutdiskussioner 2968 352 1115 
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Sammanlagt utgör 29 procent av den totala textmassan (14 texter) analys och slutsatser. 

I ett av fördjupningsarbetena, som i det här fallet har kortast analys/slutsatser utgör 13 

procent av den totala textmassan i texten analys/slutsatser medan den längsta har en 

motsvarande siffra på 47 procent. 28 procent av den totala textmassan utgörs av analys 

och diskussion.  

I analysen av elevtexterna namngavs de efter årskurs och nummer på texten. En text 

från årskurs 2 fick därför namnet 2:1 i syfte att låta eleverna vara anonyma. 

3.1.2 PM 

De 21 PM som analyserades här fungerade som en föreberedelse inför det nationella 

provet i Svenska III där PM-skrivande var en del. I uppgiften ingick det att anpassa sig 

till en specifik kommunikationssituation där språkhandlingarna sammanställa, 

analysera och dra slutsatser ingick: 

 

Exempel 1. Språkhandlingar i PM-uppgifterna 

 

 

Utifrån denna instruktion fick eleverna sedan välja en av fyra möjliga frågor att arbeta 

med. Gemensamt för dessa var att samtliga skulle innehålla en presentation, en 

beskrivning samt en slutsats. Det texthäfte som tilldelades eleverna i början av 

momentet innehöll ett antal skönlitterära texter, tidningsartiklar, information från 

sjukvårdsupplysningen m.fl. vilka skulle ligga till grund för sammanställningen i den 

beskrivande delen. 

Tabell 2 visar att PM-texternas längd är varierande. Den längsta är 825 ord medan 

den kortaste är 539 ord. Medellängden för hela materialet är 712 ord. Medellängden för 

analyserna/slutdiskussionerna är 158 ord. Den längsta är 299 ord medan den kortaste är 

11 ord. 

Tabell 2. PM-texternas medellängd 

 Längsta 
texten  

Kortaste 
texten  

Medellängd  

21 PM 825 539 712 

21 Analyser/Slutdiskussioner 299 11 158 

 

22 procent av textmassan för hela materialet utgörs av slutsatser/diskussioner. 

Resterande utrymme tillägnas inledning och presentation av källor. 

I analysen av elevtexterna namngavs de efter årskurs och nummer på texten. En 

elevtext från årskurs 3 fick därför namnet 3:1 i syfte att låta eleverna vara anonyma. 
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3.2 Textanalytisk metod 

Vid analysen av elevtexterna användes två separata metoder med såväl en kvantitativ 

som en kvalitativ ansats. Under punkt 3.1.1 här nedan redovisas den metod som 

användes vid analysen av elevernas källanvändning och under rubrik 3.1.2 redogör jag 

för metoden som användes vid analysen av de kritisk-analytiska nivåerna. 

De markörer som analyserades utgjorde enbart ett urval av de kategorier som kan 

inrymmas i analyser av diskursiva och kritisk-analytiska nivåer. På grund av ett 

tämligen begränsat primärmaterial på 35 texter såväl som analysens begränsningar kan 

inga representativa slutsatser dras.  

3.2.1 Diskursiv nivå 

På den diskursiva nivån analyserades elevernas sätt att referera i sina texter genom att 

referat i elevtexterna jämfördes med de källtexter som refereras. Analysmetoden som i 

det här fallet bygger på Nilssons (2002:72-76) modell utgår från en fyrdelad modell där 

eleven antingen refererar (skriver med egna ord), citerar (markerar infogad text med 

citattecken), omskapar (ändrar ord och fraser i källtexten) eller samplar (kopierar delar 

ur källtexten). Analysen byggde vidare på att eleven kan referera, citera, omskapa och 

sampla i olika stor utsträckning. Därför kategoriserades det kvantitativa omfånget på 

varje källanvändning in i ett antal underkategorier beroende på hur långa de var. 

Omskapningarna delades till skillnad från de andra teknikerna in i fyra olika 

underkategorier (1, 2, 3 och 4).  

Längden för varje referat, citat, sampling och omskapning analyserades dessutom i 

syfte att nyansera den kvantitativa analysen. I fortsättningen är dessa indelade i sju olika 

underkategorier där längdförhållandena, vilka redovisas i exempel 1, kvantifieras i 

förhållande till syntaktiska meningar.  

 

Exempel 2. Underkategoriernas räkningsprinciper 

 

A. 1 mening. B. 2-3 meningar. C. 4-5 meningar. D. 6-7 meningar. E. 8-10 meningar. F. 

11-12 meningar. G. 13 eller fler meningar 

 

För varje gång eleven refererade till en källa räknades det sammanlagda värdet av de 

fyra nivåerna in. Det innebar att ett stycke där en källa aktualiserats kunde inkludera 

såväl referat, citat, omskapningar som samplingar. Två Referat A vid samma 

källanvändning blev alltså ett Referat B eftersom det totala värdet räknades för varje 

gång en källa användes och refererades. 

En syntaktisk mening innehåller en huvudsats med eventuellt tillhörande bisatser som 

i följande exempel där [1] är huvudsats och [2] bisats som markeras med subjunktionen 

som (Bolander, 2005:192): 
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Exempel 3. Huvudsats [1] med subjunktion [2]. 

 

[1] Voltaire var också en av dem [2] som ansåg att ett land borde ha en auktoritär ledare (Elevtext, 

Årskurs 2-11) 

 

I primärmaterialet lokaliserades fyra olika sätt att omskapa text. Samtliga bygger på 

eleven som medförfattare och medskapare till den text som produceras vilket redovisas i 

exemplen (4-7) nedan. 

 

Omskapning 1: Gemensamt för omskapning 1 är att texten inkluderar ett ”samplat” 

textparti (8-14 ord) men texten inleds/avslutas med egenproducerad text (t.ex. 

referatverb, här kursiverat) som i exempel 4.  

 

Exempel 4. Omskapning 1A 

Elevtext 3:8 Källtext: Tuvhag, 2012 

”Enligt TCO:s rapport ’Att sova med jobbet. 

Tjänstemännens villkor’ har 25 procent av de 

kvinnliga tjänstemännen och 20 procent av de 

manliga tjänstemännen sömnproblem minst en natt 

varje vecka på grund av stress […]” 

 

”25 procent av de kvinnliga tjänstemännen och 20 

procent av de manliga har sömnproblem minst 

någon natt varje vecka på grund av stress […]  

 

Omskapning 2: Texten inkluderar ett ”samplat” textparti (8-14 ord) som inleds/avslutas 

med egenproducerad text. Här har eleven även ändrat/tillfogat 1-2 ord i löptexten och 

alltså börjat omskapa texten ytterligare. I exempel 5 nedan är mening [1] ett exempel på 

en omskapning 3 (se Omskapning 3 nedan) och mening [2] ett exempel på en 

omskapning 2. 

 

Exempel 5. Omskapning 3A och 2A 

Elevtext 3:7 Källtext: Lindholm, UMO 

[1] ”För att minska stressen sig kan man fokusera 

på det som händer nu, göra roliga saker eller ta det 

lugnt genom yoga, meditation etc.  

 

[2] Om det är flera olika saker som stressar så bör 

man enligt artikeln prioretera vad som är viktigt, 

inte göra allt för mycket krävande samt acceptera 

att man inte kan göra allt man vill”.   

[Rubriker:] ”Fokusera på just nu”, ”Viktigt att göra 

roliga saker” och ”Öva på att ta det lugnt” […] 

som till exempel andningsövningar, meditation, 

yoga och liknande.  

 

”Det är bra att tänka efter vad som är viktigt […], 

”Det är bra att försöka acceptera att man inte alltid 

kan göra allt man vill”. 

 

Omskapning 3: Texten inkluderar antingen flera korta textsekvenser ur källtexten eller 

ett längre textparti där 3-4 ord ändrats. Eleven börjar här omskapa texten på frasnivå 

(Nilsson, 2002:76) som i exempel 6 nedan.  
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Exempel 6. Omskapning 3A 

Elevtext 3:10, PM Källtext: Tuvhag, 2012 

”[…] den ökade tidspressen beror mycket på att 

arbetslivet ser annorlunda ut idag än för till 

exempel 50 år sedan”.  

”Arbetslivet ser väldigt annorlunda ut idag mot för 

femtio år sedan […]” 

 

Omskapning 4: Eleven hämtar ord från källan men har i högre utsträckning än vid 

omskapning 1, 2 och 3 börjat formulera texten med fler egna ord. Eleven närmar sig här 

referat men texten innefattar tydliga referenser till källtexten, till exempel en kortare 

textsekvens eller flera utspridda ord som i exempel 7 nedan. 

 

Exempel 7. Omskapning 4B 

Elevtext 2:10 Källtext: Brodow m.fl, 1991 

”Till dessa platser kom även människor för att 

höra nyheter och sedan diskutera de nytänkande 

idéerna. I dagsläget brukar man säga att 

upplysningen hade sin start i England, där den 

dåliga tryckcensuren upphört på 1690-talet och det 

var därför enklare där än i andra länder att uttrycka 

sina idéer”.  

”Här spreds idéerna till de många kaffehusen, där 

folk främst ut borgarklassen samlades för att få 

höra nyheter, diskutera och läsa tidningar. I 

England hade censuren upphört på 1690-talet, och 

även om de styrande kunde försvåra tryckandet av 

sådant som ansågs misshagligt, var det dock lättare 

här än i andra länder att sprida idéer”.  

 

Att sampla betyder i det här fallet att eleven hämtar en eller flera meningar från en 

källtext (möjligtvis med ändrad tempusform). En sampling är till skillnad från en 

omskapning ett infogat textparti som inte genomgått större textuella förändringar i 

transferfasen. Eleverna kan dock ha ändrat källtextens tempusformer som i exempel 8.  
 

Exempel 8. Sampling under A-kategorin 

Elevtext 2:11, Fördjupningsarbete Källtext: Göransson (hämtad 2014-04-16) 

”Den började i England där borgarklassen gjorde 

uppror mot gamla privilegier, överfördes sedan till 

enväldets Frankrike där idéerna radikaliserades för 

att så småningom leda till öppet uppror – den 

franska revolutionen 1789”. 

”Den börjar i England där borgarklassen gör 

uppror mot gamla privilegier, överförs till 

enväldets Frankrike där idéerna radikaliseras för 

att så småningom leda till öppet uppror – den 

franska revolutionen 1789”.  

 

I flera fall kombineras olika sätt att omskapa text där textsekvenser flyttas om eller där 

längre sekvenser på 7-9 ord ”samplas”. I figur 1 nedan är mening [2] ett exempel på en 

omskapning 1A där eleven infogat en sekvens på nio ord från källtexten i sin egen text. 

Mening [3] är däremot ett exempel på en omskapning 4A där eleven börjat omskapa 

texten i större utsträckning. Meningarna [4, 5 och 6] är exempel på den tredje formen av 

omskapning. I mening [4] har eleven flyttat om textsekvenser och ord men ligger 

väldigt källnära i sin framställning och i mening [5] ”samplas” sju ord ut källtexten. 

Mening [6] är slutligen ett exempel på hur kortare textsekvenser infogats och således 

utgör tredje formens omskapning.  
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Figur 1. Omskapad text 
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3.2.2 Kritisk-analytisk nivå 

På den kritisk-analytiska nivån analyserades elevernas bruk av språkhandlingar samt 

textuella och interpersonella markörer kvantitativt såväl som kvalitativt. Dessa analyser 

kompletterades även med analyser av pronomenval och konnektivbindningar i 

elevtexterna.  

 

Språkhandlingar 

Elevernas sätt att framträda som kritisk-analytiska subjekt synliggörs här genom en 

analys av språkhandlingar. Hellspong & Ledin skriver att språkhandlingar, som kan 

uttyckas såväl explicit som implicit (Hellspong & Ledin, 1997:161f), syftar till att 

”förändra situationen och påverka andra när vi använder ord” (Hellspong & Ledin, 

1997:161). Språkhandlingar i en akademisk kontext kan enligt Rienecker & Stray 

Jørgensen (2006:21) vara att: analysera, undersöka, kritisera, tolka, jämföra, värdera 

med flera. Andra språkhandlingar som inte premieras i akademiska diskurser kan till 

exempel, enligt författarna, vara agitera, anta och recensera. 

I analysen har sätten som eleverna ger uttryck för olika explicita språkhandlingar 

undersökts dels i förhållande till utsatt metatext men också till ej utsatt metatext. Det 

handlade i det här fallet om hur eleverna i sina texter med och utan hjälp av metatext ger 

uttryck för vad de gör. En språkhandling innefattar i min tolkning verb som knyts 

antingen till en jag-form, passiva verbformer, ett definit man eller till fristående verb 

utan specificerat subjekt. Modellen för analysen av dessa språkhandlingar inspirerades 

av Ask (2007:38) som ställer upp en liknande modell. I exempel 9 är språkhandlingen 

skriven i passiv form och inleds med att eleven metakommenterar språkhandlingen. 

 

Exempel 9. Rammarkör och språkhandling 

Rammarkör Språkhandling 

Det är denna långvariga, hälsovådliga stress som i 

den här texten kommer att … 

… omnämnas som farlig stress (Elevtext 3:9)  

 

Språkhandlingarna som här betraktas som uttryck för vad skribenten gör i texten kan 

fungera som skriftliga ”löften” i verbform (se Ask, 2007:38). Jag delade följaktligen in 

de språkhandlingar eleverna gjorde uttryck för i olika kategorier beroende på vilken 

funktion de hade i texten samt i vilken grad de gav uttryck för vetenskapliga 

språkhandlingar. En funktion kunde antingen vara att redovisa vad eleven gjort, till 

exempel ”läst en bok” eller ”ökat sina kunskaper” (Berge, 1988), som i följande 

exempel där eleven, att tolka utifrån sammanhanget, redovisar att denne just ökat sina 

kunskaper och läst litteratur. I figuren nedan är språkhandlingarna kopplade till ett jag 

där eleven också markerar språkhandlingarna med rammarkörer (inramade).  
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 Figur 2. Redovisande språkhandlingar 

De redovisande språkhandlingarna tolkades utifrån det textuella sammanhanget. Skriver 

eleven att syftet med uppgiften var att läsa en bok, skriva en rapport eller öka sina 

kunskaper tolkade jag det som att eleven ville redovisa att denne utfört ett arbete, och 

således gav uttryck för en strategisk handling där utförandet i skolkontexten blir det 

primära (Berge, 1988:56). Språkhandlingar kan också vara diskursiva, till exempel 

jämföra. Jag kategoriserade in språkhandlingar som märka och anta som intuitiva. De 

bygger på ett antagande snarare än renodlad analys och diskursivitet (se Rienecker & 

Stray Jørgensen, 2006:21). Även garderande (t.ex. tror) och subjektiva språkhandlingar 

(t.ex. jag tycker) har analyserats. Tabell 3 nedan visar exempel på de olika kategorierna.  

Tabell 3. Språkhandlingar och metatext 

Språkhandlingar  Exempel 

Rammarkör – Jag     Jag ska i denna rapport försöka hitta punkter [garderande] i […] 
(Elevtext, 2:1) 

Rammarkör – Passiv      Utifrån dessa texter kan slutsatsen dras [diskursiv] att vi i samhället 
påverkas mycket av stress […] Elevtext, 3:8) 

Rammarkör - Man      […] Sedan så märker man [intuitiv] att temat i boken är nästan unikt 
för tidsperioden Defoe levde i (Elevtext, 2:2) 

Rammarkör - Övriga     Denna rapport handlar om att jämföra [diskursiv] delar ur boken 
Candide med upplysningstiden och dess idéer (Elevtext, 2:12) 

Språkhandling - Jag    Eftersom man kan se så tidigt i gymnasiet vilka som ligger illa till 
måste jag anta [intuitiv] att de syns i resultat […] (Elevtext 3:3). 

Språkhandling - Passiv     Eftersom att Gulliver senare berättar att vi människor liknar 
yahooerna, kan en parallell dras [diskursiv] att Swift egentligen 
skrev om människornas egenskaper (Elevtext, 2:4) 

Språkhandling - Man     Men ju längre man läser, märker man [intuitiv] hur mycket Gulliver 
vänder allt negativt mot […] (Elevtext, 2:4) 

Språkhandling - Övriga     Yahooernas skapelse och mäninskans [sic!] skapelse i bibeln går 
att jämföra [diskursiv] (Elevtext, 2:14) 

   



23 

 

Metatextuella nivåer 

Jag undersökte även hur eleverna använder ”språkliga markörer” som textuell och 

interpersonell strategi. Analysen av metatext i elevtexterna är i denna studie inspirerad 

av Hylands (1997:442) modell där han delar in metatext i kategorierna textuell samt 

interpersonell metadiskurs. 

Den textuella diskursen inkluderar såsom tabell 4 nedan visar markörer som syftar 

till att vägleda läsaren genom texten. Det kan vara genom att eleven använder 

referatverb, utpekande deiktiska pronomen, frågor samt sambandsmarkörer.  

 

Tabell 4. Metatextuella markörer 

Textuella markörer Funktion Exempel 

Texthänvisningsmarkör 1 – svag 

markör 

Att hänvisa till 
närliggande 
textutdrag  

Denna text/ Detta citat (deiktiska pronomen) 

Texthänvisningsmarkör 2 – stark 

markör 

 

Att hänvisa till delar 
i texten 

I tidigare nämnda text/ Ovan nämnda 
citat/Nedanstående del/ Exemplet ovan visar/ 
som står beskrivna i X-delen 

Källhänvisningsmarkör  Att referera till 
andras texter  

Enligt X/ Y skriver/ Z menar (referatverb) 

Sambandsmarkör Att visa på samband 
mellan texter och 
resonemang i texten 

Till skillnad från/I motsats till/ de visar snarare 
att/ En annan aspekt/ Istället visar/ Samtidigt 
visar/ Gemensamt för/ I liknande anda/ 

Frågor Att vägleda läsaren 
genom texten 

Hur kommer den negativa stressen in i våra 
liv?  

   

 

Sambandmarkörer 

Sambandsmarkörernas placeringar syftar till att samordna och jämföra textuella 

fenomen i texterna. De liknar så kallade metaforiska konnektiver genom att de visar på 

hur olika företeelser hänger ihop i texten (se Nyström, 2001:121). I min tolkning ligger 

det att eleven genom att använda sambandmarkörer jämför och pekar ut olika perspektiv 

som denne behandlar i sin text. De markeras vanligtvis med hänvisningar till källtexter 

och resonemang. I exempel 10 markerar eleven ett sambandsförhållande genom att 

jämföra de texter eleven arbetat med.   

 

Exempel 10. Sambandsmarkör 

 

Något som de alla fyra har gemensamt är det faktum att den negativa stressen bara visar sig då 

kroppen inte får den vila som krävs, […] (Elevtext 3:7, PM).  
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Texthänvisningsmarkörer 

Texthänvisningsmarkörerna syftar till att ”peka ut” specifika delar i texten, antingen 

genom svaga markörer som till exempel deiktiska pronomen (detta citat …) eller 

genom starka hänvisningar till andra delar av texten som i exempel 11. 

 

Exempel 11. Stark texthänvisningsmarkör 

 

Det poängteras även att unga som är kroniskt stressade i gymnasieålder lider generellt högre risk 

att drabbas av stressrelaterade besvär som stycket ovan hanterar (Elevtext, 3:9, PM).  

 

Metainterpersonella nivåer 

Förutom de textuella markörerna analyserades även attityd-, tolknings-, osäkerhets- och 

säkerhetsmarkörer, relationella markörer samt direktiv (se tabell 5) på en 

metainterpersonell nivå. Skillnaden mellan de textuella och de interpersonella 

markörerna är att de först nämnda har texten i åtanke medan de sist nämnda har 

relationen med läsaren och texten i åtanke. De metainterpersonella kan vara subjektiva 

där eleven recenserar, eller tolkande där eleven resonerar och analyserar.  

Tabell 5. Metainterpersonella markörer 

Interpersonella markörer Funktion i texten Exempel 

Explicit tolkningsmarkör  

 

Att markera skribentens 
tolkning 

Jag tycker att det här visar på 

…/ Jag anser att detta speglar/ 
Det här visar enligt mig 

Implicit tolkningsmarkör 

 

Att markera skribentens 
tolkning 

Det här visar på …/ 
(utpekande) 

Explicit markör för subjektiv 

åsikt 

Att markera en subjektiv åsikt  Jag tycker att boken är tråkig 

Implicit markör för 

subjektiv åsikt 

Att markera en subjektiv åsikt  Adjektiv som rolig, tråkig, bäst, 
meningslös m.fl. Interjektioner 
och utrop (!)  

Explicit  

osäkerhetsmarkör 

Att uttrycka osäkerhet eller 
garderande åtgärd 

Jag tror/antar/ Jag ska försöka  

Implicit  

osäkerhetsmarkör 

Att uttrycka osäkerhet eller 
garderande åtgärd  

Det är kanske så/verkar/ 

troligtvis/ det tycks vara/ det är 
nog/ det känns som/ ungefär/  

Uttryck för säkerhet Att uttrycka säkerhet Det är uppenbart/säkert/ 
självklart/utom tvivel/tydligt/  

Direktiv/Kvalificering Att påverka mottagaren genom 
argumentation 

Adverb som självfallet. 

Sanningsmodaliserande verb 
som måste.  

Relationell markör Att skapa en relation mellan 
skribent (sändare) och läsare 
(mottagare) 

Pronomenet du: Som du ser/ 
Retoriska frågor, uppmaningar 
som: notera att/ lägg märke till, 
vi-tilltal: Vi kan se att …/ för oss 
läsare kan det … 
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Osäkerhetsmarkörer 

I exempel 12 redovisas tre exempel på osäkerhetsmarkörer i elevtexterna där 

markörerna är understrukna. Det första utdraget [12a] är ett exempel på en gardering 

mot utförandet, alltså mot språkhandlingen visa (som här är kursiverad). Den andra 

[12b] är en explicit gardering gentemot tolkningen eleven gör och den tredje [12c] en 

implicit gardering mot tolkningen. Markörera utgörs mestadels av olika satsadverbial 

och passiva verb.  

 

Exempel 12. Osäkerhetsmarkörer 

 

[12a] Jag ska också försöka visa hur samhället under den här tiden såg ut […] (Elevtext, 2:3) 

 

[12b] Jag tror att vi måste välja hur vi spenderar vår fritid noggrant […] (Elevtext 3:5).  

 

[12c] […] även fast Swift inte var känd för att vara någon optimism måste det kanske vara att han 

hade en annan syn […] (Elevtext 2:13).  

 

Explicita och implicita tolkning- och attitydmarkörer 

Eleverna kan visa en kritisk-analytisk hållning i sina texter genom att till exempel skriva 

enligt mig. Då gör eleverna bruk av en explicit tolkningsmarkör, vilket illustreras i 

exempel 13a där även en implicit markör redovisas. De implicita markeras vanligtvis 

med hjälp av utpekande konstruktioner som ”Det här visar att …” eller som i exempel 

[13b] nedan med verb som ”symbolisera” där verbet knyts till ett utpekande pronomen 

som ”denna”.  

 

Exempel 13. Explicit [a] och implicit [b] tolkningsmarkör 

 

[13a] Jag drar den slutsatsen eftersom texten förespråkar att man ska konsumera barn födda av 

gravt fattiga kvinnor, vilket enligt mig ses som ett sätt att fastställa en specifik (utan bättre ord för 

det) åsikt (Elevtext 2:7).  

 

[13b] Denna eld som är lös på ’söder’ skulle kunna symboliser [sic!] har upplysningen brutit ut 

och blivits så står att den nästan tar över. 

 

Eleverna kan också framträda som tyckande och recenserande subjekt i texterna vilket 

då markeras med attitydmarkörer. Gemensamt för dessa är att de explicit uttrycker 

elevens attityd gentemot den bok de valt att analysera. Här nedan följer ett exempel (14) 

på hur en elev framträder som tyckande subjekt i texten. De implicita markörerna utgörs 

av värderande adjektiv:  
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Exempel 14. Explicit [a] och implicit [b] attitydmarkör 

 

[14a] Personligen tycker jag faktiskt att boken är lite tråkig […] när jag läser den idag kan jag i 

ärlighetens namn inte säga att det är någon bladvändare […] (Elevtext 2:3).  

 

[14b] Detta gör att det känns som att tiden går långsammare under dem tunglästa delarna och att 

även Gulliver känner så […] (Elevtext 2:13).  

 

Säkerhetsmarkörer 
Till skillnad från osäkerhetsmarkörerna signalerar säkerhetsmarkörerna skribentens 

säkerhet till det som behandlas i texten. I de flesta fall använder eleverna dessa för att 

redogöra för vad som är uppenbart för dem i den egna tolkningen, som i exempel 15. 

 

Exempel 15. Säkerhetsmarkör 

 

Voltaires värdering ser man tydligt här då han ger Pangloss denna åsikt, han som bara var en 

filosof, inte en upplyst människa (Elevtext 2:10).  

 

Relationella markörer 

De relationella markörerna, som syftar till att skapa en relation mellan skribent och 

läsare, kan ta sig uttryck i antingen ett du-tilltal, retoriska frågor, påminnelser eller 

antydningar som i exempel 16, 17, 18 och 19.  

 

Exempel 16. Du-tilltal 

 

Om du har kontroll över stressen, så kan du mycket lättare påverka den […] Vad bör du prioritera? 

(Elevtext 3:6).  

 

Exempel 17. Retorisk fråga 

 

Att studenter har det jobbigt, om de lärare som går in i väggen på grund av för mycket arbete […]. 

Känns det igen? Det är inte underligt om det gör det (Elevtext 3:5).  

 

Exempel 18. Påminnelse 

 

Låt oss dock inte glömma att anledningen till att kroppen reagerar som den gör har sina orsaker 

(Elevtext, 3:6).  
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Exempel 19. Antydan 

 

Lägg märke till smickret som plötsligt bryter det nedlåtande mönstret – förnuftiga män. (Elevtext 

2:11).  

 

Direktiver och Kvalificeringar 

Direktiver har en kommunikativ funktion och syftar såsom Berge (1988:69) skriver till 

att ”få M til å gjøre P”. Kvalificeringar, som är vanliga i argumenterande text, syftar 

däremot till att ”få M til mene P”. Melin och Lange (2000:29) skriver att ”Direktiver 

används för att tala om vad vi ska göra eller tro på”. Till detta förfogande kan, såsom 

författarna visar, imperativer, adverb och sanningsmodaliserande verb användas. I min 

analys betraktade jag direktiven och kvalificeringarna som synonyma i bemärkelsen att 

de båda är normerande språkhandlingar som är vanliga i argumenterande text. I exempel 

20 använder eleven adverb och sanningsmodaliserande verb. 

 

Exempel 20. Direktiv/Kvalificering 

 

Stress är onekligen ett problem i samhället, men det är inte ett problem som måste eller 

överhuvudtaget kan lösas. Det vi dock måste lösa är hur vi ska […] (Elevtext, 3:4). 

 

Anaforer och retoriska frågor 

Jag undersökte även i vilken utsträckning eleverna använde anaforer och retoriska 

frågor som metainterpersonell strategi i sina texter. Anaforer utgörs av ord och fraser 

som upprepas i början av ett antal meningar medan retoriska frågor vänder sig till 

läsaren och som redan kan anses besvarade av skribenten.  

 

Pronomen och passiva verbformer 

På den metainterpersonella nivån analyserades elevernas val av pronomen. Tabell 4 

visar att eleverna antingen kan framträda i första person, göra bruk av pronomenet vi, 

använda det indefinita man med oklar referens (Bolander, 2005:123) men också det 

definita man för att dölja författarjaget
1
. Elevernas sätt att använda passiva verbformer 

och du-tilltal analyserades också. I tabell 6 nedan har jag ställt upp de olika varianterna 

på pronomenen samt exemplifierat de olika sätten som eleverna antingen framträder 

som subjekt i sina texter eller undertrycker subjektet genom olika val av pronomen och 

verb. 

 

  

                                                 
1
 Här skiljer jag på det indefinita man (obestämbar referent) och det definita man som eleverna ersätter 

jag med. Bolander (2005:123) gör en åtskillnad mellan ”definita pronomen”, alltså ”personliga” 

pronomen som knyts till en specifik referent och ”indefinita pronomen” vars referent är obestämd. Här 

finns dels ett ospecificerat man och dels ett man som är knutet till referenten.  
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Tabell 6. Pronomen och passiva verbformer 

 Funktion Exempel 

Samhörighetsmarkör – Vi Att skapa samhörighet med 
läsaren 

Pronomenet vi med tillhörande 
possessiva pronomen 

Personmarkör – Jag 

 

Att visa på en närvarande 
skribent 

Första person: Jag, possessiva 
pronomen: min/mina 

Definita pronomenet man Att dölja författarjaget Man kan slutligen konstatera … 

Indefinita pronomenet man Pronomen för obestämbar 
referent 

Det finns mycket man kan göra 

Passiva verbformer Att dölja författarjaget Slutligen kan det konstateras 

Du/dig/dina Att tilltala läsaren Pronomenet du (dig, dina) 

   

 

När eleverna använder det definita man och passiva verbformer kan det se ut på följande 

sätt där exemplen är knutna till språkhandlingar (se och dra slutsats): 

 

Exempel 21. Definita pronomenet man [1] och passiv verbform [2] 

 

[21a] Man kan se idéerna tack vare sättet Voltaire skrev på […] (Elevtext 2:12). 

 

[21b] Utifrån dessa texter kan slutsatsen dras att vi i samhället […] (Elevtext, 3:8). 

 

Satskonnektion i elevtexterna 

De texter som analyseras i denna undersökning var på olika sätt utredande. Det innebär 

bland annat att de innefattar olika kausala samband. Metatextanalysen kompletterades 

därför med en analys av satskonnektion i syfte att förstå hur eleverna använder explicita 

sambandssignaler i sina texter. Nyström (2001:100) skriver att satskonnektion på 

samma sätt som metatext syftar till att ge läsaren navigationssignaler. Hellspong och 

Ledin (1997:88) delar upp konnektivbindningar i fyra olika kategorier: Additiva, t.ex. 

och, dessutom, Temporala, t.ex. ord som när, då, Adversativa, t.ex. ord som dock, men, 

samt Kausala ord som t.ex. därför och eftersom.  

I utredande text kan läsaren förvänta sig att möta olika kausala och komparativa 

konnektivbindningar som markerar orsaksförhållanden och färre temporala som är 

vanliga i berättande text (Nyström, 2001:121). I min undersökning använde jag 

Hellspong och Ledins (1997) ovan nämnda uppdelning men följde Nyströms (2001) 

metod för analysen av dessa.  

Jag började såsom Nyström (2001:34) rekommenderar med att markera 

makrosyntagmerna i elevtexterna. Enligt Nyström är dessa bättre utgångspunkter vid 

analysen än de grafiska meningarna och ger en tydligare analytisk utgångspunkt. En 

makrosyntagm består såsom Nyström visar ”av en huvudsats med eventuella 
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underordnade satser inkluderade” (Nyström, 2001:34). Exempel 22 visar hur jag delade 

in makrosyntagmerna [1, 2 och 3] efter denna princip:  

 

Exempel 22. Makrosyntagmer  

 

[1] Som Schraml säger är höga krav en anledning till långvarig stress [2] och Ledin uppmuntrar 

insikt i att man ställer höga krav på sig själv. [3] När man har insikt menar hon att det är lättare att 

motverka det (Elevtext 3:9).  

 

Vid analysen av satskonnektionen räknade jag framförallt in sådana konnektiv som 

markeras med hjälp av ”konjunktioner, subjunktioner och konjunktionella adverb” 

(Nyström, 2001:101). Kausala bindningar markerar orsaksförhållanden genom att visa 

på antingen konsekvens eller villkor mellan satser medan additiva konnektivbindningar 

”bygger på” tidigare satser (se Hellspong & Ledin, 1997:89). Adversativa och 

komparativa signalerar, såsom Nyström skriver, att någonting jämförs eller motsätts i 

texten. Temporala signalerar slutligen en tidsföljd (Nyström, 2001:101). Här nedan i 

exempel 23 och 24 exemplifieras de fyra olika konnektivbindningarna. 

 

Exempel 23. Kausal [1], additiv [2] och adversativ [3] konnektivbindning  

 

[1] Eftersom hon inte sköter sitt jobb blir hon straffad [2] och stressen av det överhängande hotet 

av mer straff håller henne på benen ett tag till. [3] Men hon hänger inte riktigt med i sina sysslor 

och uppgifte [sic!] […] (Elevtext 3:5) 

 

Exempel 24. Temporal konnektivbindning 

 

Låta andningen återgå till det normala och reflektera. Sedan är det bara att sätta igång igen […] 

(Elevtext 3:7).  

 

Jag räknade enbart med konnektiv som sammanbinder huvud- eller bisatser. Därför 

räknades konjunktioner mellan ”ord och fraser” bort med härledning till att det var 

satskonnektion och inte samband på ord- och frasnivå som analyserades (Nyström, 

2001:103–104). Konjunktionen och som står mellan till exempel två nominalfraser som 

”samhället och skolan” var därför inte mål för analysen. I analysen delades 

bindningarna in i olika underkategorier som bygger på Hellspong och Ledin (1997:89) 

och Nyströms (2001:101-102) indelningar. Dessa synliggörs och exemplifieras i figur 3 

där varje överordnad nivå aktualiserar ett antal undernivåer.  
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Figur 3. Konnektivbindningar 

 

3.2.3 Utförande 

Frekvensen av markörerna på den kritisk-analytiska nivån mättes i förhållande till det 

totala antalet ord i elevtexterna som kompensation för textlängd. Förekom en markör 

sammanlagt 50 gånger i samtliga PM-arbeten ställdes denna siffra mot antalet ord 

(14963) i samtliga PM-arbeten på följande sätt: 14963/50 = 299, där ordfrekvensen för 

markören är 299. Längre blockcitat räknades bort vid analysen.  

För att få ett mer jämförbart resultat mellan PM-texterna och fördjupningsarbetena 

valde jag att räkna den totala metatextuella och metainterpersonella frekvensen i 

samtliga PM-texter men enbart motsvarande frekvens på Inledning, Syfte, Analys och 

Slutsatser i fördjupningsarbetena, tre delar som i PM-uppgifterna motsvaras av delarna 

Presentation, Beskrivning och Slutsats.  
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4 Resultatredovisning 

Resultatredovisningen är uppdelad i de två överordnade delarna Fördjupningsarbeten 

(4.1) och PM (4.2). Varje överordnad del innefattar de två underkategorierna Diskursiv 

nivå samt Kritisk-analytisk nivå där resultaten från analysen av elevernas 

källanvändning och elevernas bruk av kritisk-analytiska markörer presenteras. Eftersom 

den kritisk-analytiska nivån innefattar fem analyser sammanfattas resultaten från dessa.  

4.1 Fördjupningsarbeten 

Här nedan redovisas resultaten från analysen av elevernas källanvändning i fördjup-

ningsarbetena.  

4.1.1 Diskursiv nivå 

Resultaten från analysen av elevernas källanvändning finns uppställda i två tabeller där 

tabell 7 visar antalet referat, citat, samplingar och omskapningar där längden sträcker 

sig från korta (A) till de längsta (G).  

Tabell 7. Andelen referat m.fl.  

  A B C D E F G Ej 
verifierbar 

Referat 69 76 61 9 9     1 2 44 

Citat 13 2 - - - - -  

Sampling 14 1 - - - - -  

Omskapning 1 21 1 2 - - - -  

Omskapning 2 18 2 2 - - - -  

Omskapning 3 27 18 6 - - - -  

Omskapning 4 48 11 4 - - - -  

 

Tabell 8 visar att eleverna i klass 2C skriver övervägande längre referat och att de 

samplade och omskapade textpartierna är kortare. I tabell 8 nedan framgår ett 

ungefärligt fördelat procentantal som i större utsträckning visar kvantitativa skillnader.  

Tabell 8. Kvantitativa skillnader i källanvändningen 

 A B C D E   F G Ej 
verifierbar 

Totalt Procent 

Referat 69 228 305 63 81   99 26 (44) 871 73,0 % 

Citat 13 6 - - - - -  19 1,5 % 

Sampling 14 3 - - - - -  17 1,5 % 

Omskapning 1 21 3 10 - - - -  34 3,0 % 

Omskapning 2 18 6 10 - - - -  34 3,0 % 

Omskapning 3 27 54 30 - - - -  111 9,5 % 

Omskapning 4 48 33 20 - - - -  101 8,5 % 
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Tabell 8 ovan visar att eleverna i hög utsträckning (73 procent) skriver med egna ord då 

de refererar. Endast 1,5 procent utgörs av citat och 1,5 procent utgörs av samplingar, 

alltså text som eleverna kopierat från källtexterna utan att markera med citationstecken. 

Cirka 24 procent utgörs av omskapade textpartier där eleverna hämtat ord och fraser 

från källtexterna men börjat omskapa dessa i större utsträckning. Slutligen närmar sig 

eleverna referat i cirka 8,5 procent av fallen.  

Analysen visar att det är relativt ovanligt att eleverna ”samplar” oförändrade 

textsekvenser ur källtexterna. Genom att endast 7,5 procent av källanvändningen utgörs 

av samplingar och omskapningar av den första och andra graden blir det vanligaste 

förfarandet att omskapa text att ”kasta om” ord och textsekvenser samt byta ut 1-4 ord. 

Eleverna uppträder då som medskapare av texten i större utsträckning än i fall då de 

samplar och omskapar enligt princip 1 och 2. 

 

4.1.2 Kritisk-analytisk nivå 

Här nedan presenteras resultaten från analysen av språkhandlingar, metatextuell och 

metainterpersonell frekvens, pronomenval och satskonnektion i de 14 fördjupnings-

arbetena.  

 

Språkhandlingar 
Tabell 9 visar det totala antalet språkhandlingar i fördjupningsarbetena samt hur många 

som är knutna till rammarkörer.  

 

Tabell 9. Språkhandlingar 

Språkhandlingar Antal  

Rammarkör – jag    48  

Rammarkör – Passiv    21   

Rammarkör - Man     6   

Rammarkör - Övriga    21  

Språkhandling - Jag   101  

Språkhandling - Passiv    21  

Språkhandling - Man    41  

Språkhandling - Övriga    20  

 279 Ordfrekvens: 80 

 

Det förekommer 96 olika språkhandlingar som är knutna till rammarkörer i elevernas 

fördjupningsarbeten. Majoriteten av de uttryckta rammarkerade språkhandlingarna i 

elevtexterna är knutna till texternas inledningar och syftesformuleringar och färre 

återfinns i texternas analysdelar.  

Som vi kan se finns 279 uttryckta språkhandlingar i fördjupningsarbetena där 96 är 

knutna till rammarkörer medan 183 uttrycks fortlöpande i texterna. Majoriteten av dessa 
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handlingar är knutna till ett författar-jag i texterna. Tabell 10 nedan visar att de 

diskursiva är övervägande men också att de redovisande och intuitiva språkhandling-

arna är många.  

 

Tabell 10. Antalet olika språkhandlingar 

Språkhandlingar Antal  

Diskursiva     101  

Metodiska/redovisande/ 

individuellt kunskapssökande 

    51  

Intuitiva     26  

Garderande     14  

Subjektiva     15  

     207  

 

12 av 14 elever ger i sina syftesformuleringar uttryck för språkhandlingar som har en 

metodisk eller/och kunskapssökande funktion, snarare än en diskursiv. Genom att 

eleverna placerar dessa i början av sina arbeten fungerar de som löften om vad deras 

arbeten behandlar samt deras uppfattning av uppgiftens syfte. Det framgick vid analysen 

av språkhandlingar att eleverna i flera fall uppfattar rapportskrivandet som ett sätt för de 

att tillägna sig ny kunskap och strategiskt redovisa att de utfört ett arbete. Figur 4 visar 

två exempel på hur eleverna ger uttryck för dessa språkhandlingar i samband med 

metatext, där även de diskursiva är markerade i högerspalten.  

 

 

Figur 4. Redovisande språkhandlingar 
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Figur 4 ovan visar att eleverna i flera fall ger uttryck för att de genom att skriva 

rapporten ville öka sina kunskaper och ”känna igen typiska upplysningsidéer”. Dessa 

språkhandlingar har jag valt att kalla redovisande och individuellt kunskapssökande 

eftersom de signalerar att eleverna antingen utfört ett arbete eller vänder sig mot sig 

själva som kunskapssökande mottagare.  

 

Metatextuella markörer 

Tabell 11 nedan visar i vilken utsträckning eleverna använder metatextuella markörer 

som analytisk strategi.  

 

Tabell 11. Antal metatextuella markörer i 14 Fördjupningsarbeten  

Metatextuella markörer Antal Ordfrekvens 

Texthänvisningsmarkör - svag 27 787 

Texthänvisningsmarkör - stark 12 1770 

Källhänvisningsmarkör  69 308 

Sidhänvisningsmarkör (källa) 87 244 

Sambandsmarkör 7 3181 

Frågor 22 3540 

Totalt 415 51 

 

Tabell 11 visar att eleverna i årskurs 2 gör bruk av ett flertal texthänvisningsmarkörer 

men att de starka är relativt få. Detta indikerar på att eleverna sällan hänvisar tillbaka 

till tidigare delar och textpartier.  

Eleverna använder få sambandsmarkörer och de källhänvisningar som finns är 

kopplade till författarna av de verk som eleverna analyserar. Eleverna gör alltså inga 

hänvisningar tillbaka till författare som behandlats i ”forskningsbakgrunden” och ställer 

relativt sällan frågor fortlöpande i texterna.  
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Metainterpersonella markörer 

I tabell 12 nedan presenteras resultaten från analysen av metainterpersonella markörer i 

fördjupningsarbetena.  

 

Tabell 12. Metainterpersonella markörer  

Metainterpersonella markörer Antal Ordfrekvens 

Osäkerhetsmarkör – explicit   31 718 

Osäkerhetsmarkör - implicit   53 420 

Attitydmarkör - Explicit   22 1012 

Attitydmarkör – Implicit   39 571 

Tolkningsmarkör - Explicit   40 1060 

Tolkningsmarkör - implicit   58 250 

Direktiv   3 7423 

Relationell markör   32 636 

Säkerhetsmarkör   35 636 

Retoriska frågor   7 3181 

Anaforer   0 0 

Totalt 

 

 

320 70 

 

Det framgår ur tabell 12 ovan att eleverna ofta framträder i första person i sina texter, 

något som slår igenom på alla interpersonella nivåer. Tabellen visar också att eleverna 

tolkar företeelser i texterna relativt ofta (98) samtidigt som de recenserar (61) de böcker 

som de primärt ska analysera.  

Osäkerhetsmarkörer är vanligt förekommande (84) i fall där eleverna gör en tolkning 

av verken de analyserar eller i ett flertal syftesformuleringar och avslutningar där 

eleverna garderar sig gentemot uppgifterna genom att skriva att de ska ”försöka finna 

exempel” som motiverar resonemangen. De relationella markörerna förekommer 

antingen som retoriska frågor och du-tilltal eller som påminnelser och antydningar.  

 

Pronomen 

Tabell 13 nedan visar att eleverna ofta framträder i första person (185 gånger) i sina 

texter. Analysen av pronomen visar att eleverna i flera fall använder passiva verbformer 

och definita man som strategi för att dölja den personliga rösten.  
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Tabell 13. Pronomen och passiva verbformer 

Pronomen Antal Ordfrekvens 

Personmarkör (jag, mig, min, mina) 185 120 

Samhörighetsmarkör (vi, vår) 79 281 

Oss 22 1012 

Pronomenet man (indefinit) 98 227 

Pronomenet man (definit) 42 530 

Pronomenet du (din/dina) 2 11134 

Passiva verbformer 18 1237 

Totalt 446 50 

 

Analysen av elevernas pronomenanvändning visar en relativt jämn fördelning mellan vi 

(79 stycken) och det indefinita man (98). Högst frekvens har dock pronomenet jag (med 

tillhörande possessiva pronomen) med 185 markörer. I somliga texter där jaget är 

frånvarande använder eleverna istället passiva verbformer (18 stycken) och den definita 

formen av pronomenet man (42 stycken). Analysen visar alltså att eleverna både 

framhäver den personliga rösten som undertrycker denna med passiva verbformer.  

 

Satskonnektion i fördjupningsarbetena 

I tabell 14 nedan redovisas resultatet från analysen av explicita konnektivbindningar i 

fördjupningsarbetena.  

 

Tabell 14. Antalet konnektivbindningar (ordfrekvens: inom parentes) 

 Additiv Temporal Komparativ/Adversativ Kausal 

Totalt 391 (57) 180 (124) 175 (127) 186 (120) 

Additiv 343 (65) - - - 

Ordning 10 (2227) - - - 

Omformulering 8 (2784) - - - 

Specificering 19 (1172) - - - 

Alternativ 11 (2024) - - - 

Temporal - 180 (124) - - 

Motsats - - 133 (167) - 

Jämförelse - - 42 (530) - 

Konsekvens - - - 116 (192) 

Villkor - - - 31 (718) 

Avsikt - - - 39 (571) 

 

Tabell 14 visar att de additiva bindningarna är många samt att de temporala, 

komparativa/adversativa och kausala bindningarna är relativt jämt fördelade. De kausala 

är främst konsekutiva där bindningen eftersom är vanligast förekommande. 
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Eleverna använder oftast temporala bindningar i fall där de redogör för 

händelseförlopp i de böcker de analyserar. Ett flertal analyser börjar med att eleverna 

redogör för handlingen i verken för att sedan efterföljas av analyser och tolkningar. I 

andra fall hänvisar eleverna tillbaka till en plats eller tidpunkt i verken genom 

bindningarna där och när. Den höga temporala frekvensen har med de berättande 

inslagen att göra och detta visar att satskonnektionen i viss utsträckning bygger på 

berättande inslag. 

Noterbart i sammanhanget är även att satskonnektionen sällan bygger på ordning, 

omformulering, specificering, alternativ eller jämförelse utan istället på additiva satser. 

Eleverna förtydligar, omformulerar och jämför därför relativt sällan i sina texter. 

4.1.3 Sammanfattning 

Eleverna i årskurs 2 gör, såsom metatextanalysen visar, bruk av ett flertal akademiska 

språkhandlingar som jämföra, dra slutsatser, koppla med flera. Det förekommer 

emellertid ett antal språkhandlingar som har en redovisande funktion där eleven 

positionerar sig i förhållande till uppgiften genom att visa att denne valt en författare 

och/eller läst en bok. Språkhandlingarna innehar en hög ordfrekvens i elevtexterna 

medan starka texthänvisningsmarkörer som syftar till att vägleda läsaren till delar i 

fördjupningsarbetena är fåtaliga. De låga metatextuella värdena visar att texterna inte 

bygger på metatextuella samband i så stor utsträckning.  

Första persons pronomen på den interpersonella nivån är vanligt förekommande och 

texterna präglas generellt sett av en jag-röst. I fall där jaget utelämnas använder 

eleverna istället ett definit man eller passiva verbformer för att dölja den personliga 

rösten. Jag-formerna visar sig ha två uttryck. Dels gör eleverna bruk av ett antal 

tolkningsmarkörer (98) som signalerar en kritisk-analytisk hållning gentemot företeelser 

i de skönlitterära verken och dels genom att använda attitydmarkörer där 

språkhandlingen snarare är recenserar (61). Dessa drag förekommer i 12 av 14 arbeten 

och är alltså relativt vanliga. Eleverna positionerar sig således på olika sätt i förhållande 

till uppgiften beroende på om de tolkar fenomen i de valda litterära verken eller 

uttrycker en åsikt om boken eller uppgiften.  

Näst högst frekvens på den interpersonella nivån har de explicita och implicita 

osäkerhetsmarkörerna. De används som gardering gentemot yttranden och tolkningar i 

texten å ena sidan och som garderingar (understuket) gentemot språkhandlingar 

(kursiverade) eleverna utför å andra sidan och kan yttra sig i ord som ”försöka visa”.  

De höga metainterpersonella resultaten kan förklaras utifrån det diskursiva fokus 

uppgiften inbjuder till. Eleverna skulle tolka fenomen i de litterära verken vilket gav ett 

större friutrymme för såväl garderingar som personliga uppfattningar.  

Eleverna gör också bruk av flera temporala konnektiv vilka oftast är kopplade till 

redogörelser för händelseförlopp i de litterära verk eleverna analyserar. Frekvensen av 

dessa var tämligen likartad den för de kausala och adversativa/komparativa 

bindningarna vilket visar på att tidsförlopp nästan är lika viktiga för sambanden i texten 

som de orsak- och motsatsrelaterade är. 
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4.2 PM 

Här nedan presenteras resultaten från analysen av källanvändningen i årskurs 3.  

4.2.1 Diskursiv nivå 

Resultaten finns uppställda i två tabeller där tabell 15 visar antalet korta, mellanlånga 

och långa referat, citat, samplingar och omskapningar. Tabell 16 visar dessa i 

ungefärliga procentantal.   

Tabell 15. Andelen referat m.fl. 

  A B C D E F G Ej 
verifierbar 

Referat 16 31 21 15 5     1 - 1 

Citat 17 6 3 - - - - - 

Sampling 1 1 - - - - - - 

Omskapning 1 10 2 1 - - - - - 

Omskapning 2 5 3 - - - - - - 

Omskapning 3 16 8 1 - 1 - - - 

Omskapning 4 19 8 1 - - - - - 

 

Tabell 16 visar ungefärliga procentuella värden för de olika nivåerna. 

Tabell 16. Kvantitativa skillnader i källanvändningen 

 A B C D E F G Ej 
verifierbar 

Totalt Procent 

Referat 16 93 105 105 45     11 - (1)  375 66,0 % 

Citat 17 18 15 - - - - -  50 9,0 % 

Sampling 1 3 - - - - - -  4 1,0 % 

Omskapning 1 10 6 5 - - - - -  21 4,0 % 

Omskapning 2 5 9 - - - - - -  14 2,5 % 

Omskapning 3 16 24 5 - 9 - - -  53 9,0 % 

Omskapning 4 19 24 5 - - - - -  48 8,5 % 

 

Tabell 16 visar att eleverna i stor utsträckning skriver egna referat som utmärks av olika 

referatverb (se källhänvisningsmarkörerna, 4.2.2). Cirka 75 procent av käll-

användningen utgörs av referat och citat och 24 procent av omskapningar där det 

vanligaste förfarandet är att flytta om källtextens ord och fraser, alternativt stryka ett 

antal ord för att sedan bygga en egen text kring dessa. Eleverna blir på detta sätt 

medskribenter men uppnår däremot inte referatnivå med sin källhantering. 

Samplingarna utgör 1 procent av källanvändningen och är således relativt få. Det händer 

därför sällan att eleverna infogar längre textsekvenser ur källorna i sina egna texter. 

Oftast genomgår dessa förändringar i transferfasen mellan källtext och egenproducerad 
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text. I flera fall (8,5 %) närmar sig eleven referat i omskapningsprocessen men 

frigörelsen från källtexternas ordval är inte på den nivån att dessa textpartier fullt ut kan 

betraktas som referat. Eleven blir dock i dessa fall medskapare till kunskapen genom att 

de börjar flytta om fraser och ord för att passa den egna texten. 

 

4.2.2 Kritisk-analytisk nivå 

Här nedan presenteras resultaten från den metatextuella analysen. Först presenteras 

resultaten från analysen av språkhandlingar och sedan analysen av metatextuella och 

metainterpersonella markörer samt pronomen och satskonnektion.  

Språkhandlingar 
Tabell 17 visar frekvensen av explicita språkhandlingar i PM-texterna.  

 

Tabell 17. Språkhandlingar 

Språkhandlingar Antal  

Rammarkör – Jag     1  

Rammarkör – Passiv     4  

Rammarkör - Man     4  

Rammarkör - Övriga    11  

Språkhandling - Jag     4  

Språkhandling - Passiv     3  

Språkhandling - Man     2  

Språkhandling - Övriga     8  

    37 Ordfrekvens: 
404 

 

Sammanlagt förekommer det 20 uttryckta språkhandlingar i samband med rammarkörer 

i PM-texterna. 16 av 21 texter inkluderar explicita språkhandlingar som i de flesta fallen 

knyts till texternas avslutningar. Tabell 18 visar också att språkhandlingarna har en låg 

ordfrekvens i PM-texterna samt att dessa sällan står fogade till jag-former. Det är 

relativt vanligt att övriga språkhandlingar knyts till pronomenet vi, alltså ett 

ospecificerat vi.  

I enbart två PM-texter förekommer metakommenterade språkhandlingar som syftar 

till att i början av texten etablera definitioner och språkliga löften om vad PM-texterna 

kommer att behandla. Eleverna ger alltså sällan signaler till läsaren angående vilka 

språkhandlingar denna kan tänkas möta i texten. Figur 5 nedan visar ett av två exempel 

på en introducerande presentation av metakommenterade språkhandlingar. 
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Figur 5. Språkhandlingar och metatext 

Eleven introducerar här språkhandlingar som syftar till att definiera begrepp i början av 

texten. De fyller därför en kommunikativ funktion genom att de tillhandahåller läsaren 

bakgrundsinformation och textuell vägledning. Eleven som står för text 3-9 ovan är 

ensam om att benämna sin text genom att använda just metatext (”i den här texten”).  

De explicita språkhandlingar som är frekventast är att dra en slutsats (8 stycken) följt 

av språkhandlingen konstatera (3 stycken) och diskutera (2 stycken). Det förekommer 

språkhandlingar av såväl diskursiv karaktär såsom ovan nämnda exempel men också 

språkhandlingar av mer intuitiv karaktär där eleverna snarare märker, tror och antar. 

Tabell 18 nedan visar att de diskursiva är övervägande (24 stycken) medan de 

resterande (9 stycken) förekommer sporadiskt.  

 

Tabell 18. Antalet olika språkhandlingar 

Språkhandlingar Antal  

Diskursiva     24  

Metodiska/redovisande/ 

individuellt kunskapssökande 

    0  

Intuitiva     6  

Garderande     2  

Subjektiva     1  

    33  
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Metatextuella markörer 

I tabell 19 nedan redovisas resultaten från analysen av metatextuella markörer i PM-

texterna. 

 

Tabell 19. Antalet metatextuella markörer i 21 PM-uppgifter  

Metatextuella markörer Antal Ordfrekvens 

Texthänvisningsmarkör - svag 8 1870 

Texthänvisningsmarkör - stark 5 2993 

Källhänvisningsmarkör  244 61 

Sidhänvisningsmarkör (källa) 0 0 

Sambandsmarkör 74 202 

Frågor 30 499 

Totalt 361 41 

 

Tabell 19 ovan visar att källhänvisningsmarkörerna innehar högst frekvens på den 

metatextuella nivån, följt av sambandmarkörer och frågor. Eleverna hänvisar däremot 

sällan (13 gånger) till olika delar av sina texter genom att använda texthänvisnings-

markörer.  

Metatextanalysen visar också att eleverna i stor utsträckning gör bruk av olika frågor 

(30 stycken i hela materialet) för att vägleda läsaren. I exempel 25 använder eleven 

frågor istället för explicita språkhandlingar och metatext för att signalera vad texten 

kommer att behandla. 

 

Exempel 25. Frågor som kommunikativ strategi 

 

Stress måste inte vara något skadligt och negativt […] Så hur tar man vara på detta, utan att 

stressen blir något skadligt? (Elevtext 3-7).  

 

I PM-texterna är det ovan stående frågeinslaget ett synnerligen vanligt inslag och fyller i 

textsammanhangen en metatextuell funktion.  
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Metainterpersonella markörer 

I tabell 20 nedan presenteras resultaten från den metainterpersonella analysen.  

 

Tabell 20. Metainterpersonella markörer 

Interpersonella markörer Antal Ordfrekvens 

Osäkerhetsmarkör – explicit 3 4988 

Osäkerhetsmarkör - implicit 24 623 

Attitydmarkör - Explicit 0 0 

Attitydmarkör – Implicit 2 7482 

Tolkningsmarkör - explicit 1 14963 

Tolkningsmarkör - implicit 3 356 

Direktiv 58 258 

Relationella markörer 68 220 

Säkerhetsmarkör 2 7482 

Retoriska frågor 1 14963 

Anaforer 5 2993 

Totalt 

 

 

167 70 

 

På den interpersonella nivån förekommer få explicita markörer i PM-arbetena. Högst 

frekvens har direktiven, osäkerhetsmarkörerna och de relationella markörerna. De sist 

nämnda uppträder som retoriska frågor, du-tilltal eller påminnelser. 

Osäkerhetsmarkörerna är övervägande implicita och är betydligt fler än 

säkerhetsmarkörerna som enbart förekommer två gånger i hela materialet.  

Eleverna i årskurs 3 använder ett flertal direktiv i sina texter. Eleverna brukar ofta 

sanningsmodaliserande verb och adverb, t.ex. måste (23 stycken) men det förekommer 

även betoningar som ”det är viktigt” (22 stycken), ”man bör” (10 stycken) och 

”förhoppningsvis” (3 stycken). De är ofta knutna till PM-texternas avslutningar och 

används för att argumentera för en bestämd uppfattning. Dessa, tillsammans med de 

relationella markörerna där 52 av 68 markörer utgörs av pronomenet du med 

tillhörande possessiva pronomen, är vanligast förekommande på den interpersonella 

nivån. Eleverna i årskurs tre använder såväl retoriska frågor, anaforer som ett tydligt du-

tilltal för att skapa en relation till såväl läsaren som till texten. Sammantaget visar detta 

att PM-texterna i hög grad är argumenterande och syftar till att upprätthålla en relation 

med läsaren.  
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Pronomen 

Tabell 21 visar vilka pronomen eleverna i störst utsträckning använde i sina texter samt 

vilken ordfrekvens de har i det samlade materialet.  

 

Tabell 21. Pronomen och passiva verbformer 

Pronomen Antal Ordfrekvens 

Personmarkör (jag) 4 3741 

Samhörighetsmarkör (vi, vår) 252 59 

Oss 67 223 

Pronomenet man (indefinit) 124 121 

Pronomenet man (definit) 5 2993 

Pronomenet du (din/dina) 65 230 

Passiva verbformer 5 2993 

Totalt 522 29 

 

Tabell 21 visar att pronomenet vi (med tillhörande possessiva pronomen) är det mest 

frekvent använda. Tillsammans med oss (67 stycken) utgör den det mest frekventa 

pronomenet följt av det indefinita man (124 stycken) med en ordfrekvens på 121. 

Eleverna framträder sällan i första person (4 stycken jag) i PM-texterna och analysen av 

pronomenval visar att eleverna ofta talar utifrån ett vi som antingen är ospecificerat eller 

knutet till ett argumenterande vi. Andra elever (8 stycken) väljer istället att använda 

passiva verbformer och ett definit man för att dölja den personliga rösten. 

Eleverna använder det indefinita man betydligt oftare (124 gånger) än det definita 

man (5 gånger) och även de passiva verbformerna är få (5 stycken). Den låga 

frekvensen av jag-former, passiva verbformer och definita man visar att eleverna sällan 

framträder i sina texter. Referatverbens höga frekvens (se tabell 20) föranleder snarare 

att eleverna lämnar över ordet på andra referenter och källor i sina texter. 
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Satskonnektion i PM-texterna 

Eleverna i årskurs 3 gör frekvent bruk av olika konnektivbindningar. Tabell 22 visar att 

de additiva bindningarna är vanligast förekommande i elevtexterna. Att de kausala 

bindningarna är många indikerar också på att eleverna i hög grad markerar orsaks-

relationer explicit i sina texter.  

 

Tabell 22. Konnektivbindningar 

 Additiv Temporal Komparativ/Adversativ Kausal 

 258 (58) 80 (187) 121 (124) 241 (62) 

Additiv 196 (76) - - - 

Ordning 10 (1496) - - - 

Omformulering 30 (499) - - - 

Specificering 13 (1151) - - - 

Alternativ  9 (1663) - - - 

Temporal - 80 (187) - - 

Motsats - - 95 (158) - 

Jämförelse - - 26 (576) - 

Konsekvens - - - 88 (170) 

Villkor - - - 104 (144) 

Avsikt - - - 49 (305) 

 

Den låga frekvensen av de temporala bindingarna visar att tidsförlopp inte är primärt 

vid satskonnektionen. Denna bygger istället i större utsträckning på kausala samband 

som är tre gånger fler än de temporala. Oftast markeras temporala samband i PM-

texterna då eleverna antingen redogör för tidsprogression i en skönlitterär text, eller med 

det temporala när vid hänvisande tillbaka till hur stress uppkommer i en viss situation. 

Noterbart är att eleverna ofta förtydligar tidigare resonemang i sina texter genom att 

använda omformuleringar (30 stycken), alternativ (9 stycken) samt bindningar knutna 

till ordning. Eleverna förtydligar och exemplifierar därmed sina resonemang i relativt 

stor utsträckning men jämför (komparativt) däremot mer sällan.  

I elevtexterna förekommer sammanlagt 95 adversativa men bara 26 komparativa 

bindningar. De adversativa konnektiven men och dock är numerärt fler än övriga vilket 

visar att eleverna ofta markerar motsatsförhållanden. Exempel 26 nedan visar hur eleven 

använder såväl den adversativa konnektiven men (kursiverade) som anaforer 

(inramade). Exemplet kan illustrera ett relativt vanligt argumenterande inslag i PM-

texterna. Notera även att pronomenet vi (fetstil) används frekvent i texten. Det vi som 

förekommer i samtliga 21 texter kan dels vara ett sätt att skapa en relation till läsaren 

men också som ett retoriskt stilmedel i argumentation.  
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Exempel 26. Adversativa konnektiver, anaforer och vi-former.  

 
Exemplet ovan är ett av fem exempel på texter som inkluderar anaforer som retoriskt 

stilmedel. Konnektivet men i exemplet ovan är ett exempel på detta, där ett 

motsatsförhållande mellan våra fria val och den stress som råder markeras.  

Analysen av kausala konnektiv i PM-texterna visar att dessa har en hög ordfrekvens 

(62). Det villkorsrelaterade konnektivet om är det mest frekvent använda följt av det 

finala för att. Det förekommer 88 konsekutiva, 104 villkorsrelaterade och 49 finala 

konnektiver i PM-texterna. Att de villkorsstyrda bindingarna, med konnektivet om i 

spetsen, är dominerande kan bero på temat stress där det finns en tydlig inriktning mot 

förhållningssätt vid stresshantering. Den höga frekvensen av konsekutiva konnektiver 

kan också förklaras med härledning till att eleverna ska utreda konsekvenser av stress, 

alltså vad som händer i kroppen vid stress samt vilka konsekvenser stress får i det 

dagliga livet.  

4.2.3 Sammanfattning 

Eleverna uttrycker på få ställen vad de gör i sina texter vilket ger en låg frekvens av 

explicita språkhandlingar. De som förekommer är dock av övervägande diskursiv art. 

Den låga frekvensen kan i relation till de efterlysta språkhandlingarna i 

uppgiftsformuleringen ge lite utrymme för eleverna att själva formulera vad de utför i 

sina texter. Däremot visar analysen att eleverna i stor utsträckning använder 

sambandsmarkörer (74) som analytisk strategi. Eleverna visar därför upp en god 

förmåga till att jämföra och samordna olika perspektiv i sina texter. Denna höga siffra 

korrelerar också med referatverbens höga frekvens, en frekvens som indikerar på att det 

är andra röster än elevernas som framträder i texterna. De låga värdena på den 

interpersonella nivån (osäkerhets- och attitydmarkörer) kan alltså i relation till den höga 

ordfrekvensen av källhänvisningsmarkörer, som har högst frekvens av samtliga 

markörer, på den textuella nivån förklaras genom att eleverna ska presentera och 

beskriva olika perspektiv i sina texter. 

I övrigt framträder eleverna få gånger i första persons men analysen av 

språkhandlingarna och pronomenvalen visar att även passiva verbformer såväl som det 

definita pronomenet man används som strategi för att dölja den personliga rösten. 

Eleverna använder istället pronomenet vi som ett sätt att positionera sig i sina texter. 

Detta kan sägas vara en positionering gentemot frågorna som är av karaktären Har vi 
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tid? Pronomenvalet vi tillsammans med de argumenterande inslagen såsom adversativa 

konnektiv, direktiv och anaforer i ett flertal texter bidrar till att texterna i viss 

utsträckning blir argumenterande snarare än renodlat utredande. Det frekventa bruket av 

kausala konnektiv visar däremot att eleverna utmärker orsaksförhållanden i sina texter 

och därmed också utreder.  
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5 Diskussion 

I följande diskussion vill jag lyfta frågor om hur eleverna i studien närmar sig 

diskursiva och kritisk-analytiska förhållningssätt. I den första delen, 5.1 diskuterar jag 

elevernas källanvändning och i del 5.2 diskuterar jag sätten som eleverna antingen 

närmar sig eller fjärmar sig från ett kritisk-analytiskt förhållningssätt.  

5.1 Elevernas diskursiva kompetens 

Jag har kunnat visa att eleverna omskapar text utifrån fyra principer samt att cirka 25 

procent av källhanteringen utgörs av omskapad och samplad text. Analysen visar att 

eleverna i årskurs 2 och 3 skriver övervägande längre referat (73 respektive 66 procent) 

och därför visar prov på en begynnande diskursiv kompetens. Eleverna lyckas relativ 

väl med att omformulera källtexterna och frigöra sig från källtexterna ordval. Därmed 

hamnar resultatet långt ifrån Nilssons (2002:154) tämligen dystra resultat som visar att 

41 av de 60 elevtexter som han analyserade utgjordes av text- och faktareproduktion där 

eleverna kopierade, omskapade och samplade källtexter. Det har således skett en stor 

förändring i den referattekniska anpassningen från högstadiet till gymnasiet. 

De rena textsamplingarna är få men är dock fler i elevtexterna från årskurs 2. Att 

eleverna i årskurs tre i större utsträckning markerar citat i sina texter visar också på en 

medvetenhet kring vikten av en fungerande referat- och citatteknik. I tabell 23 framgår 

det att skillnaderna inte är så stora mellan årskurserna samt att omskapning 3 och 4 är 

vanligast förekommande.  

 

Tabell 23. Andelen referat med mera. 

  Årskurs 2 Årskurs 3 

Referat 73,0 % 66,0 % 

Citat 1,5 % 9,0 % 

Sampling 1,5 % 1,0 % 

Omskapning 1 3,0 % 4,0 % 

Omskapning 2 3,0 % 2,5 % 

Omskapning 3 9,5 % 9,0 % 

Omskapning 4 8,5 % 8,5 % 

 

När eleverna refererar, citerar, samplar och omskapar text aktualiseras ett antal möjliga 

roller och positioneringar. I figur 6 har jag utifrån Goffmans (1981) teorier om 

talarroller utformat en modell som visar i vilken procentuell utsträckning eleverna i 

studien närmar sig rollen som author, alltså som kreativt ansvarig för textens 

utformning, struktur och ordval. På de olika nivåerna börjar eleverna också närma sig 

rollen som principal, som jag här utifrån Bakhtins (1981:293) resonemang tolkar som 

att eleven använder källtexten i syfte att uppfylla sina egna intentioner samt bygga ny 
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kunskap utifrån källtexternas yttranden. De börjar alltså omformulera källtexten 

språkligt och gör kunskapen till sin egen.  

 

 

Figur 6. Närmandet av ett diskursivt förhållningssätt 

Figuren ovan visar att eleverna genom att de omskapar text enligt principerna 3 och 4 

blir mer ansvariga för utformningen av sina egna texter. Enligt Goffmans (1981:226) 

teorier om talarroller har eleverna då de omskapar enligt princip 3 och 4 börjat inträda 

som author i sina texter. De samplar inte längre textpartier utan framträder istället som 

medskapare och genom att göra ett urval och flytta om meningar och fraser blir 

elevernas sätt att referera präglat av deras egna intentioner. Omskapning 1 och 2 utgör 

endast 6-6,5 procent i årskurserna vilket indikerar på att eleverna är medvetna om att 

källtexterna behöver genomgå språkliga förändringar i transferfasen. Därför kan den 

process som eleverna är inbegripna i vid omskapningarna betraktas som en process 

inom vilken eleverna är aktiva medförfattare. Såsom Bakhtin (1981) visar kan elevernas 

yttranden betraktas som inbegripna i en process där yttranden i källtexterna och 

yttranden i elevtexterna står i relation till varandra. Genom att eleverna omskapar 

textpartier och samplar blir därför yttrandet en produkt av de intentioner eleverna har 

med sina texter.  

Jag har kunnat visa att eleverna ofta samplar enstaka meningar ur källtexterna. 

Källanvändningen kan ur denna aspekt bli mer fragmentarisk. Ask (2007:137) visar i sin 

undersökning på tendenser till fragmentarisk källanvändning när studenter skriver 

referat på redan sammanfattade textpartier, hämtar kortare textsekvenser, men 

negligerar källtexternas bredare resonemang. Nu har jag inte undersökt hur eleverna tar 

sig an olika källtexter men jag har kunnat visa exempel på hur eleverna främst samplar 

kortare textsekvenser.  

Nilsson (2002:77) visar att eleverna samplar och omskapar i större utsträckning i fall 

där innehållet i källtexterna är mer abstrakt och svårtillgängligt. Nu har jag inte mätt 

svårighetsgraden på källtexterna men en befogad fråga är om ämnesvalet upplysningen 

har någonting att göra med att samplingarna är fler i texterna från årskurs 2. Ämnesvalet 
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stress i årskurs 3 kan möjligtvis vara ett område som eleverna kan relatera till och 

således har mer erfarenhet av än just upplysningstiden. 

5.1.1 Att bemästra det referattekniska hantverket 

Det framgår i metatextanalysen att referatverbens ordfrekvens utgör det högsta enskilda 

metatextuella värdet i årskurs tre. Även eleverna i årskurs två gör bruk av olika 

sidhänvisningar. Jag vill hävda att detta resultat tillsammans med de många 

omskapningarna visar på att det referattekniska hantverket inte helt approprierats av 

eleverna (jfr Säljö, 2005:71–72). Ask (2007:160) ställer liknande frågor i sin studie som 

även denna visar att studenter reproducerar text men att de, till skillnad från många 

elever på högstadiet, märker ut vem påståendet härrör ifrån. Även i fall då elever i 

årskurs 3, men också årskurs 2, samplar och refererar märker de alltså ut var de tagit 

texten ifrån. Ask (2007:63) förklarar detta med att studenter i somliga fall inte betraktar 

samplingarna ur ett institutionellt perspektiv där sätten att ”skriva av” betraktas som 

”fusk” utan istället ur ett formellt referattekniskt perspektiv där de faktiskt gör bruk av 

olika källhänvisningar och därför tillämpat regler för det referattekniska hantverket. Ask 

menar, utifrån Säljös (2000) teorier om hur kunskap inom olika praktiker antingen 

”approprieras” eller ”bemästras”, att eleverna snarare bemästrar olika verktyg ”men att 

de inte internaliserar kunskapen och gör den till sin egen” (Ask, 2007:157) vilket 

fordras för att den senare ska kunna approprieras. Ur detta perspektiv bemästrar 

eleverna i denna studie referattekniken genom att använda referatverb men i och med att 

textpartier samplas approprieras inte kunskapen i så stor utsträckning.  

Jag vill samtidigt hävda att elevernas sätt att ”skriva av” och sampla textpartier kan 

lyftas ur ett imitationsteoretiskt perspektiv där förfarandet betraktas som ett sätt att 

socialiseras in i nya skriftpraktiker (Nilsson, 2002:159–163). Sätten som eleverna 

närmar sig ett diskursivt förhållningssätt kan därför ställas mot såväl ett didaktiskt 

perspektiv som ett institutionaliserat perspektiv. Eleverna i studien närmar sig ett 

diskursivt förhållningssätt genom att de är noggranna med att använda referatverb. 

Såsom Ask (2007:63) visar är ”avskrifterna” inte alltid överlagda och studenternas 

intentioner är inte att ”fuska”. Det kan visserligen vara alarmerande att 25 procent av 

elevernas källanvändning utgörs av omskapade och samplade textpartier men jag vill 

samtidigt hävda att eleverna är inne i en process där ”avskrifterna” snarare kan betraktas 

som naturliga inslag i ”övergångstexter”. 

5.2 Elevernas kritisk-analytiska kompetens 

5.2.1 Vägar mot kritisk-analytiska subjekt 

Vägarna mot ett kritisk-analytiskt subjekt visar sig vara beroende av genrerna eleverna 

skriver inom. I fördjupningsarbetena framträder eleverna som tolkande subjekt i stor 

omfattning (98 markörer) medan de subjektivt hållna markörerna är färre (61). Ofta 

använder eleverna i årskurs 2 konstruktioner som ”Enligt mig” och ”Det här visar att” 

som strategi för att positionera sig i sina texter. Det förekommer även 101 diskursiva 
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språkhandlingar vilket indikerar på att eleverna anpassar sig till den akademiska stilen. 

Ask (2007:157) visar att studenters närvaro genom konstruktioner som ”jag anser” 

speglar att eleverna börjar framträda som kritisk-analytiska subjekt i sina texter vilket 

också eleverna i årskurs 2 gör då de använder tolkningsmarkörer. I min undersökning 

framgår det att eleverna i årskurs 2, till skillnad från eleverna i årskurs 3, använder 

betydligt fler jag-former men också undertrycker den personliga rösten genom passiva 

verbformer och en definit variant av pronomenet man.  

De PM-skrivande eleverna använder istället sambandsmarkörer (74 stycken) och 

kausala konnektiv (241) som analytisk strategi vilket visar på en större medvetenhet 

kring objektiviteten i vetenskaplig text. Eleverna i årskurs 3 gör också i större 

utsträckning bruk av olika sambandsmarkörer istället för analytiska jag-former. Detta 

visar att de tillägnat sig strategier för att utmärka sambandsförhållanden genom 

påvisade samband. Nyström (2001:106-107) visar att så kallade metaforiska konnektiver 

förekommer i texter skrivna av gymnasieelever. På samma sätt när de PM-skrivande 

eleverna i min studie använder sambandsmarkörer visar de upp snarlika förmågor till att 

arbeta analytiskt och komparativt med olika samband. I likhet med årskurs två är också 

de diskursiva språkhandlingarna dominerande (21 stycken) i PM-texterna.  

Skillnaderna i sätten att framträda som kritisk-analytiska subjekt kan ha sin 

förklaring i de konventioner som konstituerar uppgifterna. Fördjupningsarbeten inbjuder 

i större omfattning till en jag-centrerad tolkning medan PM-uppgiften snarare inbjuder 

till presentation, sammanfattning och jämförelse. Ur detta perspektiv blir inte bara 

genrerna avgörande för sätten som eleverna framträder som analytiska subjekt utan även 

synen på hur utredande text konstitueras. Jag vill därför, i samma anda som Hyland 

(2001:354), hävda att jaget i mångt och mycket signalerar en kritisk-analytisk hållning i 

vetenskaplig text. Det blir ett sätt för eleverna att positionera sig i förhållande till den 

vetenskapliga diskursen. 

Sammantaget närmar sig samtliga studenter ett kritisk-analytiskt subjekt genom att 

de analyserar, jämför och drar slutsatser.  

 

5.2.2 Vetenskapliga interimtexter på en kritisk-analytisk nivå 

Texterna uppvisar också språkliga drag som har med andra genrer än de vetenskapliga. 

Nilsson (2002) skriver att ”En genre, t.ex. den vetenskapliga uppsatsen, delar med andra 

vetenskapliga uppsatser egenskapen att de är delar av en social process med ett bestämt 

mål.” (Nilsson, 2002:95). Nilsson (2002:129) menar dock att eleverna skriver för att öva 

och att texten främst finns till för att läraren ska bedöma ett arbete. Med detta i åtanke är 

det naturligt att gymnasieelevers texter uppvisar genremässiga drag som inte förknippas 

med vetenskaplig text utan som istället är en del av en skolgenre där skrivandet fyller en 

”rituell” och ”strategisk” funktion, alltså en funktion att öva samt redovisa ett arbete 

inom en skolintern skrivkultur snarare än en skolextern (Berge, 1988:56). 

Ask och Sandblad (2003:7) benämner texter vars innehåll uppvisar heterogena 

genredrag för interimtexter. Bland annat betraktar de studenters sätt att ackommodera 
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med nya skriftmiljöer som en spänning mellan ”centripetala och centrifugala krafter”, 

två begrepp hämtade från Bakhtins (1981:272) teorier. Jag har i primärmaterialet kunnat 

urskilja tre stildrag som inte i första hand förknippas med vetenskaplig text men som är 

ett resultat av skolskrivandet där elevernas tidigare erfarenheter av skrivande blir 

tydliga. I mitt material är dessa: Det subjektiva textinslaget, Metakommentarer med 

redovisade innebörd samt det argumenterande inslaget. 

I figur 7 synliggörs elevernas vägar mot en kritisk-analytisk kompetens. Figuren 

visar att båda årskurserna närmar sig ett kritisk-analytiskt förhållningssätt samtidigt som 

till exempel de recenserande och redovisande inslagen är närvarande i 

fördjupningsarbetena medan de debatterande och kåserande inslagen är närvarande i 

PM-texterna. Figuren visar också att metatext är relativt frånvarande i PM-texterna samt 

att eleverna, beroende på genre, handlar på olika sätt i strävandet mot de olika nivåerna. 

 

 

Figur 7. Närmandet av ett kritisk-analytiskt förhållningssätt 

Här nedan diskuteras dessa inslag ytterligare i förhållande till de identifierade 

stildragen.  

 

Det subjektiva och intuitiva textinslaget 

Det subjektivt hållna inslaget är tydligt i ett flertal fördjupningsarbeten och markeras 

med hjälp av attitydmarkörer. Inslaget är vanligt förekommande i fördjupningsarbetena 

men nästintill frånvarande i PM-texterna. I många fall har subjektiviteten karaktären av 

en recension där eleven positionerar sig i förhållande till det litterära verk de valt att 

analysera genom att fälla värderande omdömen. 

Rienecker & Stray Jørgensen (2006:21) menar att språkhandlingen recensera inte är 

förenlig med vetenskaplig text men Nyström (2000:117, 232) visar samtidigt i sin studie 

att ”bokrecensionen” sedan flera år tillbaka varit en av gymnasieskolans tre vanligaste 

genrer. Att ett flertal fördjupningsarbeten inkluderar recenserande inslag kan alltså vara 

en konsekvens av gymnasieskolans svåröverskådliga genresammanbindningar där 
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genrerna snarare kan betraktas som skolgenrer, även om Nyström (2000:232) menar att 

recensionen är ett undantag eftersom den speglar skolans förankring i tidningarnas 

textkonventioner (jmf Josephson, 1996). Jag vill hävda att eleverna i årskurs 2 följer 

liknande kommunikationsmönster. När de analyserar ett skönlitterärt verk gör de det till 

viss del utifrån bokrecensionernas genrekoder där värderande omdömen men också det 

som Nyström (2000:119) kallar ”handlingsreferat” förekommer vilket i elevtexterna tar 

uttryck berättande inslag (temporal satskonnektion) där eleverna kortfattat redogör för 

böckernas handling. 

Det andra draget kallar jag det intuitiva inslaget. Det förekommer både i PM-texterna 

och i fördjupningsarbetena och yttrar sig i verbformer som ”det kan märkas” och ”det 

kan antas”. Vetenskaplig text bygger inte på intuition utan på diskursivitet och en 

analytisk hållning (jfr Rienecker & Stray Jørgensen, 2006:21). Att de intuitiva inslagen 

är närvarande visar att eleverna i vissa fall utgår från antaganden istället för analys. Det 

bör dock tilläggas att eleverna med dessa konstruktioner kan ha andra intentioner än just 

de uttryckta handlingarna.  

 

Metakommentarer med redovisande innebörd 

Det andra inslaget kan kallas formellt korrekt eftersom det på textens ytnivåer finns 

metatextuella inslag som syftar till ökad mottagaranpassning. Att dessa textinslag även 

har en redovisande innebörd betyder att de till viss del signalerar att skribentens syfte är 

att redovisa att ett arbete har utförts. Som jag nämnde under punkt 2.2 kan 

språkhandlingar signalera skribentens uppfattning om genren. Berge (1988:56) visar att 

skrivande i skolan aktualiserar strategiska, rituella och kommunikativa handlingar. 

Språkhandlingsanalysen i denna studie visar att de explicita språkhandlingarna är fler i 

fördjupningsarbetena, med en ordfrekvens på 84, än i PM-texterna, där ordfrekvensen är 

404, samt att eleverna i årskurs 2 i högre grad än eleverna i årskurs 3 positionerar sig i 

förhållande till genreskrivandet genom att ge uttryck för redovisande/metodiska/ 

individuellt kunskapsökande språkhandlingar. 

Utifrån Berges (1988:56) teorier kan de redovisande språkhandlingarna vara ett 

uttryck för en strategisk handling genom att eleven redovisar vad denne har utfört. 

Eleven sammanfattar här inte vad denne kommit fram till utan sammanfattar snarare 

processen dit genom att betona att denne ska finna kopplingar i litteraturen. Nilsson 

(2002) tolkar den strategiska handlingen som ett sätt att kommunicera budskap som 

enligt honom lyder: ”’Duger detta arbete för att jag ska kunna få ett godkänt (eller 

högre) betyg?’” (Nilsson, 2002:22). Utifrån denna tolkning kan de redovisande inslagen 

vara en kommunikativ försäkran om att eleven tillägnat sig den kunskap läraren 

förväntar sig inom den angivna kontexten. Eleverna har alltså, utifrån Bachtins 

(1997:235) teorier en bestämd uppfattning om adressaten vilket i det här fallet är 

läraren. Den förväntade responsen kan alltså vara ett betyg eller ett omdöme.  

Såsom Berge (1988:74) visar fyller även de strategiska handlingarna en 

kommunikativ funktion genom att eleven med denna handling skapar en kommunikativ 
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plattform där mottagaren är eleven själv (Berge, 1988:74). Med denna iakttagelse 

speglar ett flertal elevtexter uttryck för att eleverna tillägnar sig ny kunskap genom att 

skriva rapporten och därigenom ger uttryck för en kommunikativ handling som upplevs 

relevant för eleverna. En text blir därför aldrig strikt redovisande utan fyller även en 

kommunikativ funktion. Det blir tydligt genom att eleverna i många fall använder sig av 

metatext samtidigt som de ger uttryck för att de redovisar att de utfört alla steg i 

processen, alltså läst en bok och ökat sina kunskaper.  

Nilsson (2002:143) visar att elever i flera fall formulerar ”ytinriktade frågor” och 

därmed reproducerar kunskap som står att finna i källtexterna. I min studie ger eleverna 

i årskurs 2 uttryck för liknande förfarande då de genom uttryckta språkhandlingar 

skriver att de vill ”söka svar”. Likaså visar den frekventa användningen av referatverb 

och avsaknaden av explicita språkhandlingar i PM-texterna att eleverna många gånger 

endast återger det andra skrivit.  

Den låga frekvensen av metatextuella markörer i primärmaterialet kan alltså förstås 

som ett uttryck för en kommunikationssituation där skribenten (eleven) redan förväntar 

sig att läsaren (läraren) känner till ämnet i fråga. Utifrån Berges (1988) perspektiv 

handlar därför eleven utifrån vad den antar att läraren redan vet och utför en strategisk 

handling snarare än en kommunikativ. Berge (1988:72) menar att de påstående-

handlingar, alltså de kommunikativa handlingar som syftar till att skribenten ”lär” 

mottagaren någonting, eleven utför är avhängigt kommunikationssituationens 

”pragmatiska villkor”. Berge skriver att handlingen måste följa reglerna för 

”formålsregelen” som innebär att skribenten faktiskt kan lära läsaren någonting med 

sina påståenden. Vidare menar Berge att skrivande i skolan inte är förenligt med dessa 

regler eftersom läsaren (läraren) redan indirekt formulerat svaren och ”[…] er den 

egentlige senderen og forvalteren av kunnskap” (Berge, 1988:73).  

Den tämligen låga frekvensen av metatext och språkhandlingar i PM-texterna samt 

de redovisande inslagen i fördjupningsarbetena kan därför synliggöra elevernas sätt att 

positionera sig i förhållande till de roller och förväntningar som skrivdiskursen 

aktualiserar (jfr Smidt, 2002:436). Eleven är medveten om att läraren är den främste 

mottagaren av texten och handlar alltså strategiskt genom att antingen redovisa ”svaren” 

eller en viss arbetsgång. Trots att eleverna vänder sig till presumtiva mottagare som 

definierats utifrån två givna kommunikationssituationer fyller texterna till viss del en 

funktion att redovisa ett arbete snarare än att kommunicera.  

Andelen garderingar i fördjupningsarbetena kan också, med Bakhtins (1981:272) 

teorier om de centripegala och centrifugala krafternas möten i människors ”yttranden”, 

förklaras som ett sätt för eleverna att positionera sig i förhållande till en ny skriftpraktik. 

På liknande sätt skriver Ivanič om mötet mellan studentens ”autobiografiska jag” och 

”diskursiva jag” (Ivanič, 1998:24–25). Det jag eleverna för med sig med de samlade 

erfarenheterna från tidigare skrivande blir därför framträdande inom den diskursiva 

praktik där längre rapporter ingår. Utifrån detta resonemang är frekvensskillnaderna 

mellan eleverna som garderande subjekt ett resultat av att eleverna i årskurs 2 övar på 

rapportskrivning, en form som är ny för eleverna.   



54 

 

Det argumenterande textinslaget 

Det tredje inslaget har jag valt att kalla det argumenterande textinslaget och påminner 

till stor del om ”det polemiska inslaget” som Ask och Sandblad (2003) funnit i sin 

undersökning. Enligt dem kännetecknas detta ”av vinklade drag och ibland agiterande 

tendenser” (Ask & Sandblad, 2003:7). Inslaget återfinns både i fördjupningsarbetena 

och PM-texterna och tar sig uttryck i direktiv/kvalificeringar, retoriska frågor, anaforer 

och en hög frekvens av pronomenen du och vi.  

I analysen av direktiv framgår det att eleverna i årskurs 3, till skillnad från eleverna i 

årskurs 2, gör bruk av ett flertal direktiv som närmast kan förknippas med debattartiklar. 

Att diskursiva texter innefattar argumenterande med också agiterande inslag är såsom 

Nyström (2000:57–59) visar ett resultat av gymnasieskolans långa tradition av 

genremässiga kollaborationer mellan argumenterande och utredande text. Detta resultat 

bekräftas också i Ask (2007:66) studie av studenttexter på där somliga inkluderar 

argumenterande inslag. Ask finner därigenom att ett antal elevtexter mer uppvisar 

argumenterande tendenser än utredande. Analysen av satskonnektion visar också att de 

adversativa bindningarna är många i PM-texterna, men också i fördjupningsarbetena, 

vilket indikerar att elevernas väg mot utredande text till viss del fortfarande tar avstamp 

i argumenterande text som tidigare tillägnats stort utrymme i styrdokumenten 

(Skolverket, 1994).  

Ask (2007:80-81) visar också att pronomenet vi kan vara ett inslag i en ”kåserande 

stil” och ett sätt att visa författarens okritiska närvaro i texten. Att ordfrekvensen i PM-

texterna är 59 till skillnad från 281 i fördjupningsarbetena visar också som tidigare 

konstaterats att eleverna som skriver PM till viss del gör detta inom ramen för 

argumenterande text som också kan inkludera ett flertal vi-former. Ask skriver att 

”Personligheten och pratigheten innebär ett brott mot det akademiska skrivandets krav 

på koncentration och saklighet” (Ask, 2007:81). De debattliknande inslagen i PM-

texterna kan ur detta perspektiv betraktas som akademiska stilbrott. Jag vill samtidigt 

hävda att den höga frekvensen av pronomenet du i texterna skrivna av elever i årskurs 3 

är exempel på stilbrott av samma slag även fast detta inte är lika påtagligt som vi-

användningen.  

Ask (2007:73) menar att somliga studenter inte innehar den auktoritet som fordras 

för att kunna balansera den personliga rösten i sina texter, samtidigt som normerna för 

det kritisk-analytiska tänkandet är tämligen implicita. Berge menar dock att 

argumentation kan betraktas som en kvalificerande språkhandling som utförs i syfte att 

påverka läsaren. Handlingen blir dock inte kommunikativ förrän skribenten bygger 

argumentationen på en viss sorts auktoritet (Berge, 1988:67–68). Som jag tidigare 

nämnde uppfyller eleverna i årskurs 3 detta genom att frekvent använda referatverb. 

Frågan kan snarare ställas hur eleverna, med hjälp av ett analytiskt jag, skapar en egen 

kritisk-analytisk auktoritet utifrån de resonemang som förs (jfr Hyland, 2001:354).  
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5.2.3 Skillnader i textkomposition och metakommentarer 

De skillnader som finns i primärmaterialets textkompositoriska mönster kan spegla sätt 

att antingen komponera text efter jämförelse, temporalitet, eller orsak-verkan-relationer. 

Att de temporala konnektiven är fler i tvåornas texter indikerar på att tidsperspektivet 

fyller en större funktion i dessa än i PM-texterna, som istället bygger på kausala 

samband. De kausala, med högst frekvens i PM-texterna, visar att eleverna i hög 

utsträckning diskuterar och analyserar orsaker till och konsekvenser av stress. PM-

texterna inkluderar även fler exemplifieringar och förtydliganden än fördjupnings-

arbetena vilket indikerar på större medvetenhet kring mottagarvänligheten.  

Jag vill också hävda att PM-texternas sambandsförhållanden i högre grad än 

fördjupningsarbetenas fyller en funktion att jämföra och disponera olika ”texter i 

texten”. På detta sätt påminner PM-texterna om de ”uppsatser” som Nyström 

(2000:128–129) diskuterar i sin undersökning. Enligt henne bygger dessa på en tredelad 

princip (inledning – diskussion – avslutning) där diskussionsdelens ”mikronivåer” 

påverkas av textens ”makronivåer”. I min tolkning ligger det att eleverna i årskurs 3 till 

stor del närmar sig ett vetenskapligt förhållningssätt genom att de använder kausal 

satskonnektion, exemplifieringar, källhänvisningsmarkörer, frågor och sambands-

markörer på en mikronivå som ett sätt att kommunicera ett innehåll i förhållande till 

makronivåns frågeställningar. 

Varför är då dessa textkompositoriska inslag färre i fördjupningsarbetena? Nyström 

(2000) visar att elever som skriver rapporter gör detta utifrån textuella ramar som de 

ska fylla med innehåll. Karaktären på texterna blir, enligt Nyström (2000:136) 

faktaredovisningar utan tydliga textmässiga samband som binder ihop de olika delarna. 

Resultatet blir såsom Nyström visar mer berättande texter. Nilsson (2002:114–116) 

visar också att elever i flera fall producerar text som tillhör genren inramad 

faktaredovisning. Denna har flera likheter med ett flertal fördjupningsarbeten i min 

undersökning genom att eleverna sällan stödjer sig på författare som behandlas i 

”teoriavsnittet”. Relationen mellan fördjupningsarbetets makronivåer (syfte, bakgrund, 

analys, m.fl.) blir, till skillnad från den tredelade principen i PM-texterna, på sådana sätt 

diffusa och till viss del åtskilda.  

Jag vill slutligen lyfta frågan om elevernas metakommentarer. I analysen framgår det 

att de metakommenterande inslagen är fler i fördjupningsarbetena. Endast en elev i 

årskurs 3 fäller metakommentaren ”text” om sitt PM och endast två elever i samma 

årskurs använder metatext i början av sina arbeten för att rama in de språkhandlingar 

som läsaren förväntas möta i texten. Nyström (2000) visar att eleverna kan ha en 

bestämd uppfattning om skolgenrer som ”normalfall” vilket jag vill hävda att eleverna i 

denna studie har om PM-skrivande. Nyström menar att ”den utredande uppsatsen”, 

”berättelsen” och ”faktaredovisningen” är exempel på sådana normalfall och att genren 

rapport bryter mot elevernas gängse genreuppfattningar. Nyström skriver: ”Det är också 

i dessa texter som eleverna i metakommentarer visar att de har bestämda uppfattningar 

om hur texterna bör se ut” (Nyström, 2000:233). Vidare menar Nyström att eleverna 

förvärvar en snäv genrekompetens där genrerna i skolan mer bildar en genre utan reella 
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kommunikativa villkor (Ibid:233–234). Att eleverna i årskurs 2 metakommenterar sina 

texter visar således att de i större utsträckning än PM-skribenterna ger uttryck för 

särskilda ”förväntningar” på genren. Nyström skriver att eleverna på så sätt ”[…] 

signalerar att de har förväntningar om textens struktur” (Nyström, 2000:233). Trots 

detta förekommer få metatextuella markörer i primärmaterialet. Detta kan i sig indikera 

på att det skrivande eleverna är inbegripna i viss mån är knutet till ett skolskrivande där 

eleverna främst redovisar att de utfört ett arbete snarare än kommunicerar med verkliga 

mottagare. Detta innebär en didaktisk utmaning där genrekoder i större utsträckning 

behöver synliggöras i syfte att tillhandahålla eleverna de ”medierande” verktyg som 

fordras för att den akademiska skriftkunskapen ska kunna approprieras och brukas inom 

de olika skriftpraktiker som skolan erbjuder (Säljö, 2005:71–72).  

Jag vill därför, trots det tämligen begränsade primärmaterialet, hävda att skillnaderna 

i de sätt som eleverna närmar sig kritisk-analytiska förhållningssätt är avhängigt deras 

genreförväntningar. När eleverna skriver PM och fördjupningsarbeten är det på flera sätt 

inom förväntade ramar för texttyper (argumenterande och recenserande text) som 

tidigare utgjorde grundstommar i skrivandet på gymnasiet. På detta sätt blir det 

vetenskapliga skrivandet i gymnasieskolan internt snarare än externt och kommunikativt 

gångbart i kontexter utanför skolan. 

5.3 Avslutande diskussion 

I studien framgår det att eleverna tar sig an det vetenskapliga skrivandet på olika sätt 

beroende på den kommunikationssituation som uppgifterna inbjuder till. Trots att 

eleverna omskapar och samplar text i cirka 25 av fallen procent blir det tydligt att de 

samtidigt i hög grad omskapar källtexterna genom att göra ett urval. Därmed närmar de 

sig en diskursiv nivå i sitt skrivande.  

De största skillnaderna står att finna på den kritisk-analytiska nivån där eleverna i 

årskurs 2 uttrycker större osäkerhet, recenserar samt framträder i första person. Som jag 

visar i min studie kan elevernas sätt att framträda i sina texter ha en dubbel dimension. 

Såsom Hyland (2002:354) visar kan jaget vara ett sätt för eleverna att framträda som 

kritisk-analytiska subjekt vilket eleverna i årskurs 2 gör i sina texter. En didaktisk 

implikation kan därför bli ifall undertryckandet av jaget i texterna skrivna av elever i 

årskurs 3 verkligen är en bra grogrund för det analytiska och ställningstagande 

subjektet.  

Det blev också tydligt att den vetenskapliga texten står under övningsinriktade 

premisser i årskurs 2 där ett flertal språkhandlingar i texterna speglar en redovisande 

och rituell funktion, snarare än en diskursiv. Kommunikationssituationen begränsas 

därmed genom att eleverna möjligen betraktar läraren som den främsta mottagaren. 

Trots att dessa inslag är fler i fördjupningsarbetena än i PM-texterna visade analysen att 

metatextuella inslag som vanligtvis innefattas i diskursiv text är tämligen begränsade i 

hela primärmaterialet. Dock innefattar PM-texterna fler explicita kausala samband och 

källhänvisningsmarkörer vilket speglar en medvetenhet kring vikten av mottagar-
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anpassad text såväl som underbyggandet av innehållet. Att dessa inslag är färre i 

fördjupningsarbetena kan ha att göra med rapportformen. Den låga metatextuella 

frekvensen kan därför indikera på en osäkerhet kring rapportmallen där texternas 

mikronivåer inte alltid korrelerar med makronivåerna.  

Denna studies begränsning bidrar till att slutsatserna enbart kan dras utifrån de texter 

som analyserats. Jag har dessvärre inte kunnat besvara frågor som har med skrivandets 

yttre kontext att göra vilket en skriftetnografisk studie i större omfattning kunnat 

kartlägga. Slutsatsen kan dock dras att elevernas närmande av vetenskapligt skrivandet 

till viss del är avhängigt elevernas genreuppfattningar. En didaktisk implikation blir 

därför att konkretisera ett metaspråk kring genrer å ena sidan och skapa reella 

kommunikationssituationer inom vilka texternas mottagare såväl som de vetenskapliga 

genrekonventionerna blir verklighetsförankrade å andra sidan. Detta föranleder också 

forskning kring de sätt som eleverna tillägnar sig den vetenskapliga genrekompetens 

som efterfrågas och fordras för vidare studier och samhällsliv.  
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