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Inledning

Eftersom tidigare utvärderingar i modersmål och litteratur gett vid handen att elever-
nas skrivfärdigheter var bristfälliga hade utvärderingen i årskurs 9 år 2010 en tyngd-
punkt på skrivande. I samband med utvärderingen skrev niondeklassarna ett e-post-
brev, två dikter samt en diskuterande text. Den diskuterande texten ingick som skriv-
uppgift både i utvärderingen i modersmål och litteratur och i den fi nskspråkiga utvär-
deringen i äidinkieli ja kirjallisuus.      
 Denna rapport innehåller artiklar där niondeklassarnas skrivfärdigheter analyse-
ras mot bakgrund av den diskuterande texten. I artiklarna aktualiseras vissa återkom-
mande – ofta rätt obemärkta – drag i elevernas texter. Sammanlagda ger artiklarna 
inblickar, synpunkter och frågeställningar med anknytning till niondeklassarnas skriv-
färdigheter. 
 Två av artiklarna, inklusive utdragen ur elevernas texter är översatta från fi nska. 
Översättningarna av elevernas texter motsvarar eventuellt inte alltid fullständigt ori-
ginaltexterna, som t.ex. kan innehålla svåröversättliga talspråkliga drag och språkfel. 
Originaltexterna ingår i den fi nskspråkiga webbpublikationen Miten peruskoululaiset 
kirjoittavat? 
 Utvärderingen av inlärningsresultat i modersmål och litteratur i årskurs 9 i den 
grundläggande utbildningen genomfördes under våren 2010 av Utbildningsstyrel-
sen. I samband med utvärderingen skrev 851 elever i 15 svenskspråkiga skolor den 
diskuterande texten. I motsvarande fi nskspråkiga utvärdering i äidinkieli ja kirjallisuus 
skrevs texten av 2 476 elever i 60 skolor. Mera om själva utvärderingen samt nionde-
klassarnas modersmålskunskaper ingår i rapporten Modersmål och litteratur i årskurs 9. 

       Jan Hellgren, Utbildningsstyrelsen
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Jan Hellgren

VAD GICK UPPGIFTEN UT PÅ OCH HUR GICK DET?

De fyra artiklarna som följer efter denna artikel dyker in i elevernas texter och för-
söker ringa in olika aspekter av hur niondeklassarna skriver. Syftet med denna inle-
dande artikel är enklare. Det är dels att presentera den uppgift som eleverna skrev i 
början av vårterminen 2010 och dels, att visa hur niondeklassarna skriver om man 
enbart lyfter fram de siffror med vilka elevernas texter bedömts. Vad gick skrivupp-
giften ut på? Vad valde niondeklassarna att skriva om? Hur bedömde modersmåls-
lärarna elevernas texter?
 Den diskuterande text som niondeklassarna skrev hade sin utgångspunkt i en 
tidigare utvärdering av inlärningsresultat i modersmål och litteratur i årskurs 9 år 
2003. Även då låg skrivandet i fokus och ett material med skrivuppgifter utarbeta-
des. Samma material användes i utvärderingen år 2010 i aningen omarbetad form. 
 Eleverna skulle välja ett av fyra ämnen och skriva en diskuterande text på 60–80 
rader på rutat papper. De fyra ämnena var följande: 

1. Modersmål och litteratur är ett centralt ämne. Är det också viktigt för dig? 
Fundera på vilken nytta du haft av de kunskaper och färdigheter du lärt dig 
i ämnet med tanke på din egen utveckling. Sätt egen rubrik.  

2. Rekommendera en bok för en vän. Motivera på ett mångsidigt sätt varför 
din vän borde läsa just den boken. Försök övertyga din vän. Sätt egen rubrik.  

3. Diskutera teaterns och/eller fi lmens betydelse för dagens ungdom. Sätt egen 
rubrik. 

4. Fundera på hur språket förenar och skiljer åt människor. Sätt egen rubrik. 

Eleverna hade 120 minuter till sitt förfogande. I skrivanvisningarna nämndes det att 
”man i en diskuterande text granskar det valda ämnet ur många olika synvinklar. Man 
överväger och bedömer olika möjligheter.” 
 Under skrivtillfället valde fl ickorna och pojkarna i de svenskspråkiga skolorna 
uppgifter enligt följande fördelning: 

Skrivuppgift Flickor Pojkar

Modersmål 15 % 19 %

Bokrekommendation 35 % 29 %

Film och teater 27 % 34 %

Språk 24 % 18 %

Flickors och pojkars val av ämnen (i %). Antal: 851 elever, 450 fl ickor, 401 pojkar.
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Som tabellen åskådliggör valde eleverna uppgifter enligt en relativt jämn fördelning. 
Ingen uppgift sticker ut som en särskild favorit, inte heller som en fl ick- eller pojk-
favorit. 
 Uppgift 2, bokrekommendationen, var i genomsnitt den populäraste uppgiften, 
uppgift 3 var näst populärast, som trea kom språkuppgiften och som fjärde uppgif-
ten om elevens förhållande till läroämnet modersmål och litteratur. Uppgift nummer  
2 var den populäraste uppgiften i provet och modersmål och litteratur och den minst 
populära i det motsvarande fi nskspråkiga provet i äidinkieli ja kirjallisuus.   

Bedömningen

Bedömningsanvisningen för skrivuppgiften, som var riktad till modersmålslärarna, 
var mycket enkel. Den löd så här:  

Bedöm elevernas texter enligt samma schema som vanligtvis används vid bedöm-
ning av elevtexter i årskurs 9. Förse varje text med ett vitsord på skalan 4–10 
(t.ex. 6+, 7½, 8, 9- o.s.v.). Om du brukat använda ett skriftligt omdöme, bör 
du denna gång omvandla detta omdöme till ett siffervitsord.

Modersmålslärarna hade en månad på sig att bedöma texterna. Bedömningen base-
rade sig inte på något slag av explicita kriterier. Av denna anledning fångar följande 
fi gurer upp något av den autentiska bedömningskulturen i skolorna. Texterna bedöm-
des enligt följande fördelning: 

Vitsordsfördelningen för pojkar och fl ickor i den diskuterande texten. Antal: 851 elever, 450 fl ickor och 401 
pojkar. 
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Figuren visar att fl ickorna dominerade bland de högre vitsorden, medan pojkarna 
var i majoritet bland de lägre vitsorden. Den vanligaste vitsordskategorin för fl ickor 
låg mellan 8- och 8,5. Pojkarnas vitsord saknade en entydig topp – 80 % av pojkar-
nas texter hade bedömts relativt jämnt utspridda mellan 6- och 8,5. 
 Hela 30 % av fl ickorna hade bedömts med ett vitsord högre än 9-. För pojkar-
nas del var motsvarande siffra 6 %. Av pojkarnas texter hade 41 % bedömts med 6,5 
eller lägre. För fl ickornas del var andelen 11 %, d.v.s. betydligt lägre. 
 Efter bedömningen läste och granskade en utomstående bedömare ett sampel 
på 200 av de diskuterande texterna. Medan medeltalet för lärarnas bedömningar av 
de 200 elevernas texter var 7,3, var medeltalet för den utomstående bedömaren 7,0. 
Den utomstående bedömningen var alltså en aningen strängare än lärarnas bedöm-
ning. Samma tendens kunde skönjas i utvärderingen i årskurs 9 år 2003 då en liknande 
skrivuppgift ingick i utvärderingen (Silverström 2004, 134). Då var skillnaden mel-
lan den oberoende bedömningen och lärarnas bedömning 0,2, medan den i denna 
omgång var 0,3. 
 Hur bedömdes de svenskspråkiga elevernas texter i förhållande till det motsva-
rande fi nskspråkiga materialet? 

Vitsordsfördelningen för den diskuterande texten i modersmål och litteratur och äidinkieli ja kirjallisuus. Antal: 
modersmål 851 elever, äidinkieli 2476 elever. 

Figuren åskådliggör hur modersmålslärarna i de fi nsk- och svenskspråkiga skolorna 
bedömde elevernas texter. Avvikelserna är så minimala att man inte kan tala om sig-
nifi kanta skillnader. Modersmålslärarna på både den fi nsk- och svenskspråkiga sidan 
har bedömt elevernas vitsord på skalan fyra–tio på ett närmast identiskt sätt. I ljuset 
av endast modersmålslärarnas sifferbedömning av den diskuterande texten ser alltså 
niondeklassarnas skrivfärdigheter ungefär ut så här. 
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 Elevernas texter utgjorde sammanlagda ett mycket brokigt material. Det är svårt 
att säga hur niondeklassarna egentligen skriver. Bland eleverna fi nns det av allt döma 
allt från ytterst svaga och omotiverade till djupt engagerade och lysande skribenter. 
Skillnaderna i skrivfärdigheter framgick även tydligt i elevernas motivation och atti-
tyder. Medan en elev suckade och skrev ”Jag kan na int na meir nu så he får va fädi” 
utvecklade en annan entusiastiskt en liknelse som ”Modersmålet är som vårt eget lilla 
hem där vi kan känna oss trygga och det är därför vi måste bygga upp ett starkt hus, 
ett starkt modersmål.” Sådana skillnader i elevernas attityder, intressen och färdighe-
ter påverkade även utformningen av elevernas texter, vilket visar att skrivfärdigheter 
handlar om mycket mer än språkriktighet. 

 

Källa

Silverström, Chris (2004), ”Ett viktigt men utmanande ämne”. En utvärdering av inlärnings-
resultat i modersmål och litteratur i årskurs 9 våren 2003. Utvärdering av inlärningsresultat 
3/2004, Utbildningsstyrelsen. Helsingfors: Yliopistopaino. 
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Elina Harjunen och Riitta Juvonen

ELEVENS EGEN RÖST I DE DISKUTERANDE TEXTERNA

Elevens egen röst nämns kort i avsnittet om modersmål och litteratur i Grunderna för 
läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 i samband med elevens förmåga att pro-
ducera och bruka texter för olika ändamål. Det står att texter som motsvarar profi -
len för goda kunskaper i slutet av årskurs 5 vittnar om en personlig skrivarröst och ett väx-
ande ordförråd. För årskurserna 6–9 står det att målet är att eleven utvecklas till en mång-
sidig textförfattare med egen röst som kan utnyttja sin språkfärdighet i tal och skrift.
 Elevens egen röst kopplas i dessa formuleringar samman med en växande språk-
kunskap och ett ordförråd i utveckling. Språkkunskapen omfattar exempelvis kun-
skap om det svenska språkets fonologi, morfologi och syntax, jämförelser med andra 
språk, svenskans utveckling och variationer, bruket av standardspråk samt kunskap 
om hur man skapar betydelser med olika verbala metoder.1 Eleverna i årskurs nio 
har alltså i bästa fall mycket god kunskap om språket som grund för att utveckla en 
egen röst. I ett vidare perspektiv hänger dock den egna rösten ihop med annat än 
bara språk, inte minst med den grundläggande utbildningens övergripande uppgif-
ter, såsom att utveckla elevernas jagbild, självkänsla och självförtroende samt stöda 
elevernas delaktighet i undervisningen och i samhället.
 I den här artikeln tar vi upp frågan om hur man kan känna igen elevens egen 
röst i grundskolelevernas texter och vad man utifrån detta kunde betona i skrivun-
dervisningen. Materialet består av 100 diskuterande texter (25 per uppgift) skrivna 
av elever som deltagit i den nationella utvärderingen 2010. Texterna har av elever-
nas egna lärare bedömts med betyget god (8–8 ½). Hälften av texterna är skrivna av 
fl ickor och hälften av pojkar.

Den egna rösten – olika synpunkter

De psykologiska processer som hör ihop med att man lär sig skriva har framfö-
rallt beskrivits med hjälp av psykologiska och kognitiva modeller (t.ex. Ranta 2007).              
I dessa modeller, liksom i undersökningar om skrivande i övrigt, fästs emellertid 
endast liten vikt vid skribentens egen röst. Det beror förmodligen till en del på att rös-
ten är en inre egenskap som är svår att defi niera konkret i en text. En skribent hittar 
inte sin egen röst genom att resonera rationellt eller betrakta sig själv utifrån, utan 
snarare genom att söka inne i sig själv. Rösten förenar intellekt och känsla, minnen 
och stundens förnimmelser – likaså individuell och social kunskap, som exempelvis 
vad andra har sagt om ens individuella röst. Den egna rösten omfattar också en vilja: 
vad vill jag säga och vad måste jag säga?

1 I originalartikeln talar skribenterna om det fi nska språket. [övers.anm.]
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 Skribentens röst har varit föremål för intresse i olika publikationer om skrivande 
utgivna av forskare, språkvetare, lärare och lärarutbildare. Både lärare och forskare 
har tenderat att koppla samman den egna rösten med skribentens närvaro i en text. 
Lärare och forskare i skrivundervisning talar om förmågan och modet att uppriktigt 
och omedelbart skriva just det man vill säga. Det krävs övning, öppenhet, självförtro-
ende och självkännedom för att hitta sin egen röst och lära sig lyssna till den (Gold-
berg 2008, 50–52). Texter med egen röst har beskrivits med ord som klara, tydliga, 
belysande, lättillgängliga och med förmåga att beröra både läsarens känsla och intellekt (Romano 
2004, 5–7). 
 I språkvetenskaplig forskning har skribentens närvaro granskats som ett retoriskt 
fenomen som läsaren kan observera i en text. Man har tänkt sig att en skribent med 
olika språkliga medel visar sin inställning till ett visst ämne, till vad som tidigare sagts 
om ämnet och till andra perspektiv på saken. Skribenten skapar samtidigt en relation 
till en förmodad textmottagare. I grunden för skribentens närvaro verkar hela skriv-
processen och skribentens sätt att välja, hitta ord samt behärska och bygga upp en 
text (Hunston & Thompson 2000; Murray 2009, 34, 55–56).
 Ett gemensamt drag för dessa synpunkter är att skrivandet betraktas, förutom 
som en individuell, även som en social aktivitet. Genom ett individuellt språk för-
medlas också andras röster – den egna rösten utvecklas inte i ett vakuum utan genom 
samspel. Denna föreställning hos språkvetarna utgår från att en text alltid är en del 
av tidigare texter, den har samband med det som sagts tidigare och är alltid riktad 
till någon (Bakhtin 1981). För att bli förstådd borde skribenten kunna forma sina 
ord i enlighet med andras ord och konventioner. Att skrivandet är en social aktivitet 
leder alltså ofrånkomligen till att den egna rösten är mångstämmig. Fastän skriben-
tens egen röst anpassar sig till det sammanhang och den situation där texten skrivs, 
är skribentens uppgift också att tygla andras röster: det är skribentens egen röst som 
ska höras tydligast i texten.
 I det följande granskar vi hur den egna rösten syns i de diskuterande texter som 
eleverna skrev i samband med utvärderingen i modersmål och litteratur i slutskedet 
av den grundläggande utbildningen. Vi börjar med att gå igenom uppgifterna och 
övergår sedan till att analysera skribenternas närvaro samt hur dessa tagit läsaren i 
betraktande.

Uppgiftsbeskrivningen och den egna rösten

I den skrivuppgift som ingick i den nationella utvärderingen 2010 skulle eleverna välja 
ett av fyra ämnen och skriva en text enligt en specifi k uppgiftsbeskrivning. Generellt 
sett hjälper en beskrivning å ena sidan eleverna att avgränsa perspektivet, men den 
är å andra sidan också en läsuppgift – eleverna ska kunna tolka uppgiftsbeskrivning-
ens förväntningar och skriva enligt dem. Förhållandet mellan en uppgiftsbeskriv-
ning och en text har karaktäriserats som ett dialogförhållande: uppgiftsbeskrivningen 
förutsätter aktivitet på samma sätt som en fråga i en diskussion förutsätter ett svar 
(Makkonen-Craig 2008). Utöver uppgiftsbeskrivningen överväger skribenten också 
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andra aspekter, som kan underlätta eller hämma planeringen och skrivandet. Sådana 
aspekter är exempelvis lärarens förväntningar, andra elevers åsikter, retoriska krav 
och genrespecifi ka drag (Flower 1994, 130–131).      
 De elevtexter som granskas här är skrivna utgående från följande fyra uppgifts-
beskrivningar:

0. 

1. Modersmål och litteratur är ett centralt ämne. Är det också viktigt för dig? 
Fundera på vilken nytta du haft av de kunskaper och färdigheter du lärt dig 
i ämnet med tanke på din egen utveckling. Sätt egen rubrik.  

2. Rekommendera en bok för en vän. Motivera på ett mångsidigt sätt varför 
din vän borde läsa just den boken. Försök övertyga din vän. Sätt egen rubrik.  

3. Diskutera teaterns och/eller fi lmens betydelse för dagens ungdom. Sätt egen 
rubrik. 

4. Fundera på hur språket förenar och skiljer åt människor. Sätt egen rubrik.

I tre av uppgifterna (1, 3 och 4) ombeds eleverna fundera på ett visst ämne och i en 
uppgift (2) ytterligare att övertyga. I den första uppgiften frågas uttryckligen efter 
skribentens personliga erfarenhet, men att fundera innebär alltid att bygga upp ett 
eget perspektiv. Enligt vår åsikt är det uttryckligen frågan om hur ett perspektiv byggs 
upp och framförs som är centralt med tanke på den egna rösten.
 Fastän uppgiftsbeskrivningen hjälper eleverna att avgränsa perspektivet, måste de 
ändå själva välja vad de skriver om, vad de betonar och vad de påstår. Bland elever-
nas texter i alla fyra uppgifter förekom exempel som saknade ett avgränsat perspek-
tiv och som ofta bara delvis följde uppgiftsbeskrivningen. I sådana fall har eleverna 
exempelvis i uppgift 1 inte så mycket funderat på hur nyttiga kunskaperna och fär-
digheterna i modersmål och litteratur är för dem själva, utan närmast i kronologisk 
ordning räknat upp vad de har lärt sig i grundskolans olika årskurser. I uppgift 2 har 
elever i stället för att rekommendera en bok redogjort för bokens intrig. I uppgif-
terna 3 och 4 har eleverna i stället för att fundera på teaterns och/eller fi lmens bety-
delse, eller hur språket förenar eller skiljer åt människor, räknat upp allt möjligt som 
anknyter till ämnet. Med tanke på den egna rösten belyser dessa exempel samma pro-
blem: skribenterna berättar inte för läsaren vad de vill ha sagt och de motiverar inte 
sina val. Texten blir följaktligen ingen fortlöpande helhet, även om eleven tangerar 
uppgiftsbeskrivningen. 

Elevens närvaro i texten
För att den egna rösten ska förmedlas, borde skribenten vara närvarande i sin text 
och lyckas föra fram sina egna åsikter och funderingar, men även andra tänkbara 
åsikter om den sak som behandlas i texten. Detta kan skribenten göra med hjälp av 
olika språkliga medel. 
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Det mest uppenbara sättet att beskriva sin egen inställning till någonting för en läsare 
är att skriva i första person och beskriva sina egna erfarenheter och tankar (Som 
barn trodde jag att det talas fi nska överallt i världen). I de följande exemplen inleder skriben-
ten största delen av styckena i sin text genom att hänvisa till sina egna tankar: 

Jag anser att modersmål är ett viktigt läroämne. – –.

Jag tycker om modersmålslektionerna, för de ger omväxling i skolarbetet. – –.

Helst läser jag böcker och tittar på fi lm. – –.

För mig har det svåraste varit att spela teater och att skriva tal och föredrag. – –.

Jag tycker att det är svårt att hålla tal, eftersom jag spänner mig så mycket och har en svag 
röst. – –. 

Jag skulle gärna ha mera uppsatser, tal och skådespel. – –.

Jag tror att jag också i framtiden kommer att ha nytta av modersmålsfärdigheterna. – –.

Under modersmålslektionerna går vi också igenom litteraturhistoria och författare. – –.

Man har mycket modersmål i skolan, men inte för mycket – –. 

Elevens inställning till läroämnet som efterlystes i uppgiftsbeskrivningen kommer 
fram redan i de första styckena i början av texten. I de följande styckena motive-
rar och belyser skribenten sina åsikter genom att visa på samband, jämföra och ge 
exempel och genom att granska sin inställning till ämnet ur fl era synvinklar (t.ex. jag 
tror, jag önskar, nu – i framtiden). Mot slutet förändras uppsatsens struktur då skriben-
ten tar itu med delområden i läroämnet som ännu inte nämnts. Det intressanta är att 
skribenten redan tidigt i sin text har hänvisat till sina svårigheter att skriva en enhet-
lig text: Ofta måste jag skriva lite vid sidan om ämnet för att uppsatsen ska bli lämpligt lång. Det 
att skribenten lyfter fram sådant som inte är tillåtet enligt skolans skrivundervisning 
– att uppsatsen är för kort eller går utanför ämnet – visar att skribenten är väl med-
veten både om kraven i skolan och om sig själv som skribent. Det hindrar ändå inte 
skribenten från att förmedla sin egen röst i texten.
 I det föregående exemplet för skribenten fram påståendena som sina egna och 
visar på det sättet sin egen inställning till ämnet. Att skribenten visar sin egen inställ-
ning är uttryckligen viktigt för att en upplevelse av närvaro ska förmedlas. Närvaron 
bottnar i att eleven synliggör sambandet mellan sina funderingar och de ämnen 
som behandlas. Att ställa frågor, jämföra saker, ställa saker mot varandra eller i pri-
oritetsordning och att diskutera motsatta åsikter kan vara sådana retoriska medel som 
gör en text diskuterande. Det kan t.ex. vara frågan om ett schema av följande slag:
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Jag har ofta hört människor säga att: ”Teater är tråkigt, i fi lmer händer det mera”, och visst 
är det sant att fi lmer har mycket effekter och mycket som är gjort med dator. Men nog kan 
man också i teater uppnå nästan samma sak. 

Skribentens funderingar kan också ta sig uttryck i exempelvis fantasier som beskri-
ver en alternativ verklighet: Tänk om människorna inte hade utvecklats så att de hade lärt sig 
tala? En liknande metod är att kommentera sin egen text: När jag skrev att jag tycker att 
modersmålet är ett viktigt läroämne började jag fundera på om det alltid varit så. Även om for-
muleringen av tanken ter sig lite klumpig, visar den ändå att skribenten på något sätt 
skärskådar och funderar på sin åsikt.
 Det behövs alltså andra medel än uppräknade påståenden för att skribentens när-
varo ska förmedlas. I det följande utdraget var skribentens uppgift att fundera på 
språket som förenande och åtskiljande faktor. Skribenten presenterar påståenden som 
hänger ihop men det förblir oklart vart skribenten vill komma eller vilken prioritets-
ordningen är:

Det fi nns ett antal världsomfattande språk, t.ex. engelska, franska och spanska. Största 
delen av människorna på jorden behärskar dessa språk. Dessutom fi nns de kinesiska och 
indiska språken, som säkert har det största antalet talare i världen, men de har ännu inte 
brett ut sig i västländerna. De som kan många språk kan få arbete utomlands och det före-
nar olika nationaliteter.

Denna skribent lyfter fram observationer och exempel för läsaren. Det gör texten 
lättare att läsa. Resonemanget växlar också mellan en allmän och en mer detaljerad 
nivå. Nedan följer en inledning till en uppsats, där skribenten i den första meningen 
kommer med ett allmänt påstående, för att sedan i den andra meningen belysa och 
motivera det genom ett exempel. 

Filmen kan ha helt olika betydelse för olika människor. Min morbror tycker till exempel att 
Titanic är emotionellt tjafs, medan min mor åter anser att det är ett berörande och roman-
tiskt mästerverk. 

Skribenter med egen röst skriver modigt och ärligt vad de tycker. En elev rub-
ricerade sin text med frågan ”Valfritt modersmål?” och fortsatte i samma ifrågasät-
tande anda trots att det krävs mod för att uttrycka en stark åsikt i en provkontext:

Jag tycker att det är helt onödigt att modersmålet är ett obligatoriskt läroämne i lågstadiet, 
högstadiet, gymnasiet och till och med i yrkesskolan. Varför? Man går igenom de viktigaste 
grammatikreglerna redan i lågstadiet. 

Frågan som eleven ställer mitt i stycket hejdar läsaren och gör texten interaktiv. Upp-
räkningen och växlingen mellan korta och långa meningar ger slagkraft och rytm åt 
inledningen och skapar en upprorsstämning. I fortsättningen belyser skribenten sina 
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tankar, kommer med motiveringar och avslutar med att framhäva gymnastikens bety-
delse. Skribenten visar sin närvaro på många olika sätt och det leder, såväl i den här 
texten som i andra motsvarande texter i allmänhet, till att skribenten känns starkt 
närvarande. Detta handlar ändå inte om någon specialförmåga, snarare om basfär-
digheter och centralt innehåll i undervisningen i modersmål och litteratur.

Skribenten och mottagaren

Att vara närvarande i en text innebär också att ta läsaren i betraktande. Språkvetare 
som forskat i den egna rösten har fäst sig vid frågan om hur interaktiva texter är, 
med andra ord hur en text skapar en relation till läsaren (Hunston & Thompson 
2000). I detta avseende fi nns det intressanta skillnader mellan elevernas texter i de 
olika uppgifterna.
 I texterna i uppgift 2 där skribenten rekommenderar en bok för en vän faller det 
sig naturligt att rikta textens tilltal till en tänkt läsare. I det följande betraktar skri-
benten sig som sakkunnig och ser lite ner på mottagaren, som enligt skribenten ten-
derar att läsa klichéartad fantasylitteratur. Det skribenten säger är formulerat enligt 
den tänkta mottagarens läggning:

Jag vet också att du är intresserad av olika slags fantasyböcker, så Glorantha kunde kanske 
ge dig nya perspektiv, utöver de traditionella och kanske lite klichéartade världarna [I Glo-
rantha fi nns det t.ex. inga orkher]. 

Ett annat sätt är att beskriva sin egen läserfarenhet, berätta om inlevelsen, hur med-
ryckande eller lättläst boken är och ge läsaren möjlighet att identifi era sig med tex-
ten. Oftast har eleverna också i dessa fall använt tilltal och andra person singularis: 
Det känns som om du vore en del av dem och Det som jag fi ck ut av boken kommer troligen inte 
att motsvara det som du får ut av den. Skribenten kan också utmana läsaren (Tänk er) eller 
innesluta läsaren i sin egen krets (Vi kan också tänka oss).
 Det förekommer också texter i uppgifterna 1 och 3, där skribenten ställer sig utan-
för sin egen grupp – ungdomarna – och ser sig som deras rådgivare. Följande utdrag 
som kretsar kring ämnet fi lm karaktäriserar denna företeelse: 

Barn och unga mår bra av att titta på fi lm, så länge man kommer ihåg att fi lmer inte är 
verkliga och oftast går de inte att jämföra med händelser i det verkliga livet. 

Filmer kan påverka de ungas moral, vilket åtminstone jag tycker att är väldigt oroande.
 
Trots det får man gå på bio och teater. Men kom ihåg, gör ingenting dumt som du har sett 
på fi lm och tro inte på allt som du ser.

Jag hoppas att de unga kan vara sig själva och njuta av bra fi lmer. 
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I dessa exempel ger skribenten de unga råd om vad de ska eller borde göra. Den för-
pliktande tonen är ett typiskt retoriskt medel i synnerhet i slutet av skoluppsatser – 
avsikten är att ge läsaren ett sammanfattat råd. Anledningen kan också vara att skri-
benten närmar sig den förmodade läsaren – läraren – och värderingar som skribenten 
antar att läraren uppskattar, och styr läsaren i den riktningen. Detta fenomen fram-
går särskilt i texterna om modersmålets betydelse. I uppgiftsbeskrivningen ombeds 
eleverna att fundera på vilken nytta de själva har av läroämnet modersmål och litte-
ratur och svaret blir fullt följdriktigt – att läroämnet är viktigt:

När man studerar modersmål och litteratur lär man sig att undersöka i böcker och annan 
litteratur på ett mångsidigt sätt. Genom att läsa och undersöka litteratur får man en bra all-
mänbildning. Studier i andra läsämnen grundar sig på modersmålet. I modersmål lär man 
sig alla färdigheter som behövs i studierna.

Beaktansvärt är att skribenterna inte har motiverat påståendena, utan presenterar 
dem som självklara. Eftersom påståendena inte desto vidare motiveras, får läsaren 
lätt uppfattningen att skribenterna bara återger vad de tror att förväntas av dem. I en 
provkontext är detta förståeligt. Det egentliga målet för skrivundervisningen borde 
ändå vara att skribenterna lär sig att våga uttrycka sin åsikt modigt och motiverat – 
oberoende av hurdan åsikten är.

Vad kan man göra?

Det var ofta glädjande att läsa elevernas diskuterande texter. Bland alla de olika tex-
terna som bedömts med ett gott vitsord fanns nämligen fl era exempel på skribentens 
närvaro och förmåga till socialt samspel. Samtidigt bekräftades dock vår förhands-
uppfattning om att eleverna eventuellt i allt för hög grad skriver sådant som de tror 
att förväntas av dem, i stället för att noggrannare försöka lyssna på sina egna tankar.
 Hur kunde man då stödja eleverna att utvecklas till det som läroplansgrunderna 
kallar en ”textförfattare med egen röst”? Donald H. Graves som undersökt skri-
vande och skrivundervisning har observerat att ett lyckat ämnesval ofta automatiskt 
lockar fram skribentens röst. Han uppmanar därför lärarna att visa eleverna hur var-
dagen och vardagliga händelser erbjuder ämnen att skriva om och att visa intresse för 
elevernas egna tankar – man behöver inte stiga utanför sig själv för att kunna skriva. 
(Graves 1994, 47–60, 81–82.) Vi tycker ändå att ett lyckat ämnesval inte bara inne-
bär att eleverna skriver om sina hobbyer eller egna erfarenheter. Tvärtom – det är 
viktigt att få eleverna att se att det också är möjligt att skriva om främmande ämnen 
genom att hitta intressanta synvinklar. Eleverna lär sig hur man talar om olika saker 
redan genom att läsa olika slags texter.
 Genom att förbereda eleverna för själva skrivandet – genom läsande, funderande, 
diskussion och fritt skrivande – kommer de lättare på egna synvinklar och idéer och 
kan planera sina texter. Det material vi undersökte visade att många av eleverna 
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sannolikt hade planerat och skrivit sina texter som kunskapsredovisning (Bereiter & 
Scardamalia 1987, 8–25) utgående från kunskapsscheman (Flower 1994, 128–129). 
Ett stort antal skribenter hade rabblat upp sina kunskaper och tankar om uppgiften 
och rubriken enligt en stel disposition, utan att bry sig om läsaren eller hur styckena 
hänger samman med varandra. Det här gällde i synnerhet skribenter som valde upp-
gifterna 1 och 3. Konstruktiva planerare fokuserar däremot inte bara på vad de ska 
säga, utan framför allt på hur och till vem de säger det: skrivandet är för dem en ska-
pande dialog och problemlösning (Flower 1994, 128–129).     
 Kvaliteten på skrivandet förbättras inte enbart av att eleverna undervisas i hur man 
strukturerar och binder ihop text. De borde samtidigt få veta vilka funktioner textens 
strukturer har och hur de påverkar det budskap texten förmedlar. Kontraster, alter-
nativ, medgivanden, slutsatser och sammanfattningar binder ihop texten, men syn-
liggör också resonemanget och visar för läsaren hur en specifi k text ska läsas.  
 Skickliga skribenter som behärskar olika slags planeringsstrategier vågar låta sin 
röst höras. De följer inte blint färdiga modeller utan ser skrivandet som skapande 
problemlösning. Det fi nns också starka skribenter med egen röst som inte bryr sig 
om allmänspråkliga normer. Dem kunde man uppmana att fi nslipa sin text, så att 
den skulle locka läsaren och säkert bli läst. De kunde också uppmuntras att läsa mera, 
läsandet ökar som bekant medvetenheten om konventioner och olika perspektiv. 
 Om skrivandet görs kollektivt med hjälp av stödpersoner (läsning, respons och 
kamratstöd parvis eller i grupp) undviks problemet med avsaknad av mottagare och 
skrivandet blir mera processaktigt och medvetet. Alla får vara både skribenter och 
läsare, de får både ge och ta emot respons samt uppmuntra och kommentera eventu-
ella problempunkter i texterna. Murray (2009, 20–21) framhåller betydelsen av hög-
läsning, åtminstone i början av en texts utvecklingsprocess. Om texten läses högt 
uppfattar läsaren och de andra åhörarna textens röster: Vad handlar texten om? Hur 
framställer den saken? Vilka känslor väcker den? Vi tror också att skribenten, genom 
att själv läsa sin text högt kan observera otympliga formuleringar och problem i tex-
tens struktur. Murray anser också att det är lärarens uppgift att vägleda och exempli-
fi era för eleverna hur texterna kan behandlas, t.ex. offentligt. Efter att ha läst upp sin 
text berättar eleven själv vad hon/han anser om texten, vilka tekniska problem som 
dykt upp, vad som fungerar bäst, hur skrivarbetet har löpt och vilka frågor eleven 
har till åhörarna. Om en stund börjar också de andra åhörarna samt läraren säga sina 
åsikter; skribenterna hjälper andra skribenter genom att lyssna på texten och följa 
med hur den utvecklas. 
 När läraren förhåller sig respektfullt till skribenten och texten, med andra ord ger 
utrymme, värdesätter också eleven sin text och självförtroendet ökar. Allt detta krä-
ver tid samt lugn och ro, men lönen för mödan blir sannolikt att elevernas självför-
troende och självkännedom ökar. Den unga eleven får mod att framföra sina åsikter 
och tankar i den egna klassen, i skolan, i samband med sina hobbyer och överhuvud-
taget i sitt liv. Det att elevens egen röst hörs, ökar således i slutändan elevens delak-
tighet i samhället.
         Översättning Pia Salmela
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Beatrice Silén

NIONDEKLASSARE SKRIVER BOKREKOMMENDATIONER

Den allra populäraste uppgiften i den nationella utvärderingen i modersmål och lit-
teratur bland de svenskspråkiga niondeklassarna våren 2010 var uppgift 2. Den gick 
ut på att skribenterna skulle rekommendera en bok för en vän och motivera varför 
vännen borde läsa just den boken. 
 I uppgiften kan skribenterna förutsättas kombinera två texttyper, bokpresenta-
tion och argumentation. Båda texttyperna borde vara bekanta för eleverna, även om 
kombinationen kan kännas ovan. Sedan lågstadiet har de skrivit bokpresentationer 
eller recensioner, medan de i mindre utsträckning övat sig på att skriva argumente-
rande texter. Däremot har de fått övning i muntlig argumentation i många samman-
hang. Att texten ska riktas till en vän gör antagligen att de åtminstone delvis kommer 
att söka sin modell utanför skolan.
 Hur skulle en bokrekommendation till en vän se ut i verkligheten utanför sko-
lan? Antagligen skulle den inte ske i skriftlig form utan i muntlig. Det är kanske inte 
förvånande att det i mitt material ingår några texter som är dialoger mellan skriben-
ten och en tänkt mottagare. Skribenten försöker övertyga mottagaren, som kommer 
med invändningar och ställer frågor. Det fi nns också skribenter som tänkt sig texten 
som ett brev till en kompis. Att en del av skribenterna valt dialog- eller brevformen 
visar att de försökt fi nna en texttyp som ska motsvara uppgiften men samtidigt vara 
gångbar utanför skolan, medan andra har valt att skriva enligt de modeller de lärt sig 
i skolan. 
 Hur ser då de texter som skrivits utifrån uppgift 2 ut?  I denna artikel analyserar 
jag hur skribenterna byggt upp sina texter. Finns det en tydlig mottagaranpassning? 
Hur realiseras bokpresentationen och rekommendationen i texterna? 
 Analysen bygger på en närläsning av 100 texter skrivna utifrån uppgift 2. Tex-
terna är valda så att jag ska få en bild av hur såväl starka som svaga skribenter har 
löst uppgiften. 27 av uppgifterna har bedömts med betygen 5–6, 45 har fått bety-
gen 7–8 och 28 betygen 9–10. I samplet fi nns såväl manliga som kvinnliga skriben-
ter och skribenterna kommer från skolor runt om i landet. Jag kommer att jämföra 
texter skrivna av svaga skribenter med sådana som skrivits av medelgoda och starka 
skribenter. 

Rubriker

Att välja rubrik för texterna har inte varit lätt. Endast en tredjedel av skribenterna 
har rubriker som på något sätt sammanfattar texten eller ger en vink om vad tex-
ten ska handla om. De fl esta har valt rubriker som ger läsaren så allmän information 
att han eller hon inte får veta mer än att det ska handla om en bok. Nästan hälften 
av alla skribenter (10/27, 23/45 och 10/28) har valt att ge bokens titel som rubrik.             
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I några fall kombineras titeln med en rekommendation: Twilight: en rekommenderad bok! 
Andra har tagit fasta på att de ska skriva en rekommendation och valt rubriker som 
snarast fungerar som något slags genreangivelser. Också denna typ förekommer i alla 
betygsklasser, t.ex.: Rekommenderar en bok (svaga); Rekommendering till en vän (medel) och En 
varm rekommendation (starka). En annan typ av rubrik som förekommer i olika varian-
ter i de lägsta betygsklasserna är En bok/Boken jag läst/läste och En (god) bok åt en vän.  
 Också i den svagaste elevgruppen fi nns det emellertid ett par skribenter som valt 
rubriker som ger någon form av karakteristik av boken: ”Ska vi rymma?” en jätte spän-
nande bok för ungdomar!; Harry Potters magiska värld. Bland medelgoda skribenter är det 
ungefär en tredjedel som valt rubriker som ger lite mer information om vad texten 
ska handla om eller väcker läsarens nyfi kenhet: Varför just denna bok?; En lärorik ung-
domsbok; Kopplet till frihet. Som framgår av de givna exemplen kan det i sådana rubri-
ker fi nnas språkliga problem. Vad denna bok syftar på klarnar först då man börjar 
läsa texten. Kopplet till frihet fungerar inte riktigt som språklig bild eftersom ordet kop-
pel svårligen kan associeras till frihet.      
 Skribenter som bedömts med betygen 9–10 visar en större förmåga att välja rub-
rik än de övriga.  I denna grupp kan man se att skribenterna i högre grad valt rub-
riker som ger läsaren information om vad texten ska handla om. Det fi nns rubriker 
som uttrycker skribentens känslor för boken: De bästa böckerna jag vet!; rubriker som 
karakteriserar boken: Boken för alla tonårsfl ickor; rubriker som anger temat: 2000-tals 
fotboll och rubriker som anger bokens budskap: Sluta aldrig hoppas. En särskilt fyndig 
rubrik är Boktjuven stal mitt hjärta. Med sin rubrik får skribenten fram vilken bok det 
handlar om och sina egna känslor för den i en lyckad lek med bokens titel. 

Inledningar

Det är uppenbart att alla skribenter i nionde klass ännu inte är helt på det klara med 
vilken funktion en inledning har och att en sådan vanligen behövs i en text. Speci-
ellt svaga skribenter har ofta bristfälliga inledningar. I några fall fi nns det överhu-
vudtaget ingen inledning. Så här inleds en text om Tvillingarna: Jag tycker väldigt mycket 
om dem. Jag har läst mycket böcker och sett mycket fi lmer om dem. Skribenten går rakt på och 
berättar vad hon tycker om böckerna utan att ha introducerat dem eller ens nämnt 
dem i brödtexten. 
     De fl esta skribenter har en eller några meningar i början av texten som ger en 
mer allmän bild av boken. Dessa sammanfattningar kan emellertid inte alltid ses 
som regelrätta inledningar. De glider ofta över i handlingsreferat utan styckeindel-
ning eller andra språkliga markörer speciellt hos svaga skribenter. Ett exempel på en 
sådan inledning ges nedan. 

Eldens hemlighet är en jätte fantastisk bok. Den är mycket inspirerande och mycket rörande. 
Den handlade om två fattiga fl ickor i Afrika i byn Mueda. Men en natt blir byn attacke-
rad av rövare. /.../
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De tre första meningarna ger en allmän karakteristik av boken. Dessa rader kunde ha 
fungerat som inledning om inte skribenten glidit över i handlingsreferat i den fjärde 
meningen. Det gör att läsaren blir osäker på om den tredje meningen ska ses som en 
sammanfattning av boken eller som orientering i en berättelse. Till läsarens osäker-
het bidrar tempusväxlingarna och konjunktionen Men som tydligt anger att nu tillstö-
ter en komplikation i berättelsen. Det är inte bara svaga skribenter som på detta sätt 
låter inledningarna glida över i handlingsreferat. Likande sätt att inleda texter hittar 
man hos drygt en tredjedel av de skribenter som fått betygen 7–8 och även i någon 
mån hos dem som fått höga betyg. När det gäller starka skribenter kan problemen 
emellertid vara av skrivteknisk art. Så är fallet i följande exempel.

Jag läser ganska ofta och ganska mycket. Jag läser allt från serietidningar till riktigt tjocka 
böcker. Jag brukar inte ha speciella favoritböcker och det fi nns inte en bok som jag har läst 
om och om igen. För mig räcker det med att läsa en bok en gång, böcker är alltid bäst första 
gången man läser dem. Men det fi nns en bok jag vill rekommendera. Eller egentligen så är 
det inte en bok, utan en bokserie på fyra böcker. Det är Stephanie Mayers berömda och 
världskända bokserie ”Twilight serien”. Den består av böckerna; ”Twilight”, ”New Moon”, 
”Eclipse” och ”Breaking Dwan”. Första boken (”Twilight”) handlar om Isabella ”Bella” 
Swan. Bella bor med sin mamma och sin styvpappa, men när de skall ut och resa /.../

I denna inledning är problemet styckeindelningen. Om skribenten hade bytt stycke 
innan hon gick över till att berätta handlingen i den första boken, skulle hon ha haft 
en fungerande inledning där hon från beskrivning av sig själv som litterär allätare 
kommer över till den bokserie och författare som ska presenteras.  
 Även om många har problem med att få till en inledning har majoriteten av skri-
benterna börjat sina texter med några rader som på något sätt introducerar boken. 
Om skribenten i det första stycket nämner boken och kort sammanfattar den har 
jag sett det som en fungerande inledning: Jag läste en gång en bok som handlade om drakar. 
Boken heter Eragon./ Boken utspelar sig ... I denna korta inledning får läsaren i ett nötskal 
veta vad boken heter och vad den handlar om, medan följande stycke inleder en nog-
grannare beskrivning av boken.  
 Ungefär en tredjedel av de svaga skribenterna börjar sina texter med att på något 
sätt introducera boken. Drygt hälften av de medelgoda skribenterna har skrivit inled-
ningar där boken presenteras och där presentationerna kompletteras med en rekom-
mendation, allmän karakteristik, ett omdöme eller ett konstaterande om bokens kri-
tiker- eller publikframgångar. Ibland kombineras några av dessa aspekter. 
 Hur lyckad en inledning är kan också bero på textbindningen. I följande exempel 
har skribenten problem med att få inledningen att hänga ihop. De två första mening-
arna introducerar snarast fi lmen, inte boken och leder därför läsaren fel. I det andra 
stycket lider textbindningen av att omdömet om böckerna placerats mellan de två sat-
ser som presenterar författaren. Helhetsintrycket av dessa fyra meningar blir splitt-
rat, varför de inte fungerar som inledning till texten.

I början av förra året kom Twilight på bio. Den har ju förstås kommit mycket tidigare på bok. 
       Twilight är skriven av Stephanie Meyer, och Twilight är väldigt bra. Hon har skri-
vit fyra böcker till serien, Twilight, New Moon, Eclipse och Breaking Dawn.
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Till skillnad från svaga och delvis också medelgoda skribenter har de fl esta starka 
skribenterna fungerande inledningar. Det vanligaste är att de i det första stycket pre-
senterar boken och antingen ger en allmän karakteristik av eller sitt omdöme om den 
eller skriver om vilket mottagande den fått. Ett exempel på en enkel, men fungerande 
variant av en sådan inledning är följande där läsaren får veta namnet på bokserien, 
författaren och att det här är skribentens favoritböcker. 

Det fi nns många bra böcker som jag läst, men det fi nns en bokserie som vinner alla andra: 
Det är Twiglight-serien som är skriven av Stephenie Meyer.

Hos goda skribenter kan man också se texter som inleds med närmast skönlitterärt 
utformade episoder. En sådan episod kan beskriva skribentens möte med boken eller 
en episod ur boken som i ett nötskal ger stämningen eller handlingen i boken. Sådana 
episoder följs sedan av en presentation av boken och författaren. 
 Överhuvudtaget kan man notera att starka skribenter i de fl esta fall är medvetna 
om att författaren ska presenteras i en text av denna typ. 19 av 28 skribenter som fått 
betygen 9–10 nämner författarens namn i sina texter. Det sker inte alltid genast i bör-
jan av texten utan kan komma senare när de t.ex. beskriver författarens stil. Denna 
siffra kan jämföras med motsvarande för svaga skribenter, 5 av 27, och för medel-
goda skribenter, 12 av 45. Det är uppenbart att starka skribenter är mer medvetna 
om hur genrekonventionerna för en bokpresentation ser ut.

Behandling av böckerna

Texten kan som nämnt förväntas innehålla både en presentation av en bok och en 
rekommendation av den. I det följande ska jag först analysera hur skribenterna har 
byggt upp sina bokpresentationer och därefter på vilket sätt de försöker få sin vän 
att läsa boken. 
 En orsak till att en del texter hamnat i de lägsta betygklasserna verkar vara en 
obalans i strukturen. Drygt hälften av de svaga skribenterna har i huvudsak skrivit 
innehållsreferat av böckerna medan rekommendationerna begränsas till någon eller 
några meningar. Andra har främst beskrivit sin egen läsupplevelse utan att egentligen 
presentera boken de läst. Endast 5 av 27 svaga skribenter kan anses ha skrivit texter 
som är en kombination av presentation och rekommendation. 
 I bokpresentationerna i de texter som bedömts med 5–6 kan man urskilja en 
form av berättelsestruktur. De allra fl esta börjar sin presentation med en oriente-
ring där läsaren får veta var eller när handlingen utspelas, vem som är inblandade 
och hur utgångssituationen ser ut. I drygt hälften av fallen följs orienteringen av en 
komplikation och ofta vidare av en kronologisk redovisning av händelserna i boken, 
medan en del har stannat vid komplikationen. Händelserna beskrivs vanligen i stora 
drag men också en mer detaljerad återgivning av enskilda händelser kan förekomma. 
Många av de svaga skribenter som återger händelserna i boken avslöjar också upp-
lösningen.  Att återge ett kronologiskt händelseförlopp har berett en del svaga skri-
benter svårigheter. Problem med syftning eller tidsåtergivning kan göra det svårt att 
följa skribentens tankar. 
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Också medelgoda skribenterna kan ge utförliga handlingsreferat av böckerna där 
vissa scener återges i detalj medan andra beskrivs i stora drag. Också bland dessa skri-
benter fi nns det sådana som har svårt att få handlingsreferaten att logiskt hänga ihop. 
Men överlag verkar medelgoda skribenter ha insett att texten inte i huvudsak ska bli 
ett handlingsreferat. Nästan hälften av dessa skribenter nöjer sig med att ge oriente-
ringen och komplikationen. I vissa fall kan skribenterna ge detaljerade beskrivningar 
av början av boken, men stannar innan de ”avslöjat” för mycket.  
 Det som utmärker starka texter är en god balans mellan bokpresentation och 
rekommendation. Inte en enda av de starka skribenterna går in för att kronologiskt 
referera boken. Handlingsreferaten begränsar sig ofta till ett eller ett par stycken som 
ger en bild av vad boken handlar om utan att avslöja för mycket.

Att sammanfatta handlingen kort är svårt, eftersom det är just detaljerna och de talrika 
sidospåren som blåser liv i berättelsen. Grunden till boken är dock simpel. Mikael ”Kalle” 
Blomqvist, en känd journalist och delägare i tidningen Millenium, får ett nästan sataniskt 
erbjudande av den gamle affärsräven Henrik Vanger; Henrik vill köpa ett år ur Mikaels 
liv. Som belöning skall han få det han önskar mest här på jorden: bevis mot Hans-Erik 
Wennerström, som har lurat Mikael så att han kommer att åka till fängelset. Olikt de för-
nuftiga huvudpersonerna i Grimms sagor tackar Mikael ja till Vanger.

 
Vanger vill att Mikael skall ägna ett år åt endast ett mål – att ta reda på vem som mör-
dade hans brorssons dotter Harriet. Ända sedan 60-talet har Vanger varit besatt av det 
olösta mysteriet. Mikael har inget annat val än att ta itu med ett till synes omöjligt uppdrag.

Handlingsreferatet på tio rader ger mycket information: Läsaren får veta hur roma-
nen är uppbyggd. Några centrala gestalter i boken presenteras och läsaren får vet vil-
ken tidsrymd romanen spänner över. Samtidigt beskrivs utgångspunkten för hand-
lingen. Presentationen av Mikael Blomqvists uppdrag gör också att läsaren förstår att 
det handlar om en mordgåta. Samtidigt ingår evalueringar av det kloka i Blomqvists 
beslut och uppdragets art. Denna presentation av handlingen väcker läsarens intresse 
och gör det lätt att följa diskussionen som förs kring boken i uppsatsen.
  I stället för att berätta handlingen i boken använder sig många starka skri-
benter av litteraturanalytiska begrepp för att beskriva den. Framför allt undersöker 
de bokens tema och motiv eller funderar över dess budskap. Temana och motiven 
används för att motivera mottagaren, varför bokpresentationen och rekommenda-
tionen ofta sammanfaller.

Rekommendationer

Hur har skribenterna formulerat sina rekommendationer? Jag har analyserat vem 
rekommendationerna riktar sig till och hur skribenterna försöker övertyga mottagaren.
 Starka skribenter har varit noga med att den rekommendation de skriver verkli-
gen riktar sig till en vän. Så gott som alla texter riktar sig till ett uttalat text-du. Ibland 
inleds texterna med ett direkt tilltal av vännen: Jag tycker att du borde läsa denna bok, som 
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handlar om medeltidens krig. Tre av texterna är formade som brev och vänder sig på så 
sätt direkt till vännen: Hej X! Jag skriver detta brev till dig för att du bad mig om att rekom-
mendera en bok för dig. Anslaget i texter som på detta sätt direkt riktar sig till vännen är 
starkt dialogiskt. Vanligare är emellertid att texten endast avslutas med en uppmaning 
till vännen: Böckerna har påverkat många i världen och ändrat mångas synvinkel på livet och just 
därför skall du, just du läsa de här böckerna! Några av texterna är inte på samma sätt direkt 
riktade till ett du utan mer allmänt till människor som har vissa intressen: Om man gil-
lar fantasivärldar blandat med verklighet tycker jag att man skall läsa dessa böcker. 
 Också i medelgoda texter fi nner man oftast ett du-tilltal av mottagaren, medan 
endast drygt en tredjedel av de svaga skribenterna riktar sig till ett du som nämns i 
texterna. Lika vanligt är det att svaga skribenter riktar sig till en viss grupp människor 
eller till någon namngiven person i tredje person: Jag skulle kunna rekommendera boken 
för män och kvinnor i alla åldrar; Jag skall få min vän att läsa ... . Samma typ av tilltal och 
omtal förekommer i en fjärdedel av de medelgoda texterna. 
 Hur försöker skribenterna få sin vän/sina vänner att läsa den bok de valt? Det 
allra vanligaste argumentet bland svaga skribenter är att boken är lättläst (8/27). Ett 
annat vanligt sätt är att beskriva sin egen läsning av boken och hur man ”fastnat” i 
den. Därnäst kommer drag hos mottagaren. Ett argument kan vara att mottagaren är 
lik huvudpersonen och borde kunna identifi era sig med denne eller att mottagaren 
gillar sådant som fi nns i boken som humor eller spänning. Dessa tre argument kan 
man fi nna i fl era olika texter.
 Det vanligaste sättet medelgoda skribenter (27 av 45) använder för att övertyga 
sina kamrater att läsa boken är att beskriva den egna läsupplevelsen. De beskriver hur 
de stött på boken, hur de läst den, hur de fascinerats av den och levt sig in i den. 

Jag tycker själv mycket om serien (om Vargbröder), för när jag började och läsa den kunde 
jag fantisera äventyren personerna gick i genom, jag kunde fantisera deras roliga och sårliga 
stunder. När jag börjat läsa på en bok kunde jag inte sluta och läsa för jag ville alltid veta 
vad som skulle hända till näst.

 Ett annat vanligt argument är att utgå från mottagaren och kännedom om vad han 
eller hon gillar. I 20 av 45 texter rekommenderas boken till kamraten t.ex. för att den 
är en fantasibok eller innehåller romantik: Om jag känner dig rätt så vet jag att du tycker om 
fantasi och jakt, då är det en bok för dig. I några fall rekommenderas boken för att vännen 
ska få kunskap om något: Jag skulle rekommendera åt min vän att läsa Escortin viritysopas för 
att då skulle han få veta hur man trimmar olika escortar.  
 Andra ofta förekommande argument är att det hela tiden händer något i boken 
(11), att boken är lättläst (9) och inte är tjock (7). Det måste dock påpekas att det i 
några fall är det motsatta som gäller: att det är bra att boken är lång eller att det fi nns 
fl era böcker i en serie så man får läsa mer om personerna. Eftersom många av de 
böcker som rekommenderas också gjorts till fi lmer är det relativt vanligt att göra en 
jämförelse mellan fi lmen och boken, alltid till bokens fördel (9). Som argument nämns 
också att boken är populär eller har lästs av andra än skribenten (8). Några av skri-
benterna ger boken de valt poäng, placerar den på en skala från 1–5 eller 4–10. Åtta 
skribenter tar upp författaren. Det kan röra sig om att visa var författaren hämtat sina 
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kunskaper om det han eller hon skriver. Det kan också handla om författarens stil och 
hans eller hennes förmåga att skapa stämning och bädda för inlevelse. Fyra av skri-
benterna på denna nivå beskriver de tankar boken väckt hos dem och vad de tycker 
sig ha lärt av boken.

När man läser boken och efter att man har läst den så börjar man fundera på sitt liv och 
tänka lite vad man vill göra med det. Vill man göra något bra av sitt liv? Eller bryr man 
sig kanske inte alls? Har man stora förväntningar på sig själv eller tror man att man inte 
klarar av en ända sak i världen?

Också starka skribenter använder ofta beskrivning av den egna läsupplevelsen och 
kunskap om hurdan mottagaren är eller hurdana böcker han eller hon är intresserad 
av som medel att övertyga mottagaren.  Hos starka skribenter utvidgas emellertid ofta 
beskrivningen av läsupplevelsen till att gälla tankar boken väckt eller sådant skribenten 
tycker sig ha lärt av boken. Dessa skribenter refl ekterar i hög grad kring boken de valt. 

Jag kunde leva mig in i den verklighet hon (Anne Frank) levde i, förstå henne och lära 
mig av henne. Även om det är mycket länge sedan boken skrevs gick hon igenom samma 
utveckling och förvirring en tonåring gör idag. Under bokens gång blir Anne Frank allt 
äldre, och i ett skede av boken är hon jämnårig med mig. Hon upplever samma förvirring 
och växlande känslor ungdomar gör idag. Dock är hennes styrka att aldrig ge upp star-
kare än ungdomars är nuförtiden. Hennes värderingar är förnuftigare, hon fattar klokare 
beslut och värdesätter livet mycket högre än vi.

I textutdraget beskriver skribenten sin läsning av Anne Franks dagbok. Beskrivningen 
av Annes utveckling förklarar varför hon kan leva sig in i Annes liv. Samtidigt jämför 
hon Anne med dagens ungdomar. Dessa refl ektioner utifrån läsningen av boken för-
djupar bilden av den och väcker sannolikt vännens intresse.

Sammanfattning

Texter som skrivits av elever som fått betygen 9–10 motsvarar i hög grad bedömar-
nas förväntningar. Det är fråga om analytiska bokrecensioner där skribenterna genom 
att lyfta fram teman och visa på tankar boken väcker försöker få läsaren intresserad. 
Ett du-tilltal fi nns så gott som alltid där även om texterna inte alltid är så dialogiska. 
Den direkta uppmaningen på slutet kan därför ibland kännas påklistrad med tanke 
på texternas ibland relativt höga abstraktionsnivå.  Medelgoda skribenter är också väl 
medvetna om att det ska ingå både en presentation av boken och en rekommenda-
tion av den. Dessa två textbitar är emellertid mindre integrerade än hos starka skri-
benter. Också i de medelgoda texterna fi nns det vanligen ett du-tilltal. I dessa texter är 
anslaget ofta personligt med en ton av kompissamtal. I de svagaste texterna begrän-
sas ofta rekommendationen till vännen till några rader, samtidigt som bokpresenta-
tionen i huvudsak blir ett innehållsreferat. För dessa elever verkar berättelsen fortfa-
rande vara den textmodell de behärskar bäst och som de gärna väljer när de ska pre-
sentera en bok.
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Minna Sääskilahti

HUR ARGUMENTERAR ELEVER I ÅRSKURS NIO?

Inledning

I den här artikeln granskar jag hur elever i årskurs nio argumenterar i de diskuterande 
texter som de skrev i den nationella utvärderingen i modersmål och litteratur som 
genomfördes våren 2010. Jag inleder med att beskriva hur skribenterna uttrycker sina 
åsikter i texterna, därefter analyserar jag hur ett urval skribenter har motiverat sina 
åsikter, avslutningsvis diskuterar jag hur man kan lära ut förmågan att argumentera. 
I samband med beskrivningen av hur eleverna argumenterar tar jag också upp sär-
skilda problem beträffande argumentationen som förekommer i deras texter. Anneli 
Vähäpassis (1987) undersökning om refl ekterande essäer, skrivna av fi nska ungdomar 
som deltog i en internationell undersökning om skrivande år 1984, erbjuder intres-
sant jämförelsematerial för min analys.
 Mitt sampel består av 100 elevtexter. Av dessa 100 texter är hälften av uppgift 
1 (Modersmål och litteratur är ett centralt läroämne i skolan: är det viktigt också för dig? Fundera 
över vilken nytta du har av de kunskaper och färdigheter läroämnet ger) och hälften av uppgift 4 
(Fundera över hur språket förenar och skiljer åt människor). Av vardera uppgiften valde jag ut 
25 uppsatser som bedömts med ett lägre vitsord (5 ½–6+) än genomsnittet och 25 
uppsatser som bedömts med ett högre vitsord (9–10) än genomsnittet. Könsfördel-
ningen har också beaktats så att samplet omfattar lika många texter skrivna av fl ickor 
och pojkar både per ämne och per vitsordskategori. 
 Att uttrycka och motivera sina åsikter nämns redan i de lägre årskursernas inne-
håll i modersmål och litteratur i läroplansgrunderna från år 2004. Man kan alltså anta 
att de elever i årskurs nio som deltog i utvärderingen våren 2010 tränat grundläg-
gande argumentering under fl era års tid. I uppgifterna 1 och 4 uppmanades eleverna 
inte direkt att motivera sina åsikter men uppgiftsbeskrivningarna styr ändå mot ett 
argumenterande skrivande. Det framgår också av den beskrivning av vad en disku-
terande text är som nämns i samband med uppgifterna: I en diskuterande text granskar 
man det valda ämnet ur många synvinklar. Man överväger och bedömer olika möjligheter. De elev-
texter som denna artikel baserar sig på ger i det stora hela en god utgångspunkt för 
en analys av argumentationsförmågan hos elever i årskurs nio.
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Att uttrycka åsikter

Det går att skönja fl era innehållsmässiga skillnader i åsikterna mellan elever som fått 
högre och lägre vitsord. Svagare skribenter som funderat på nyttan av modersmål 
och litteratur förhåller sig klart negativare till läroämnet än starka skribenter. Studier 
i modersmål och litteratur är i bägge vitsordskategorierna viktigare för fl ickor än för 
pojkar, vilket inte är överraskande med tanke på att samma tendens framgått i tidigare 
undersökningar (t.ex. Lappalainen 2004, 48–50). Merparten av de svaga skribenter 
som valde uppgift 4 beskriver hur språket skiljer åt människor. Tyngdpunkten ligger 
alltså vid språkliga problem. Skribenter som fått berömliga vitsord tar däremot bättre 
i betraktande uppgiftsbeskrivningens båda perspektiv – att språket både förenar och 
skiljer åt – och betonar speciellt språkliga rättigheter och betydelsen av språkstudier.
 I ljuset av mitt material har eleverna i årskurs nio inga problem med att uttrycka 
åsikter eftersom deras åsikter återfi nns relativt lätt i alla texter. Pojkar som fått ett 
lägre vitsord uttrycker visserligen ofta sin åsikt mycket skarpt, ibland rätt grovt:

Människor som inte kan tala samma språk splittras. Det fi nns minoriteter i länder, som 
talar ett annat språk än landets invånare, fi nlandssvenskar talar till exempel Svenska, när 
fi nnarna talar Finska. Man ser ner på minoriteterna och det är helt rätt: jag förstår inte 
varför svenskarna fl yttar till Finland och bo för att tala svenska. Jag tycker att fi nlandss-
venskarna skulle få sticka till andra sidan västgränsen och fort. [4LVP16]2

Modersmål är ett viktigt läroämne för att man ska lära sig läsa och skriva men på högstadiet 
blir undervisningen allt mera ingående och onödig, till exempel meningsbyggnader och annat 
skräp som man inte gör något med. Man har helt för mycket modersmål i skolan. [1LVP67]

Skribenterna i de ovanstående exemplen har lärt sig att uttrycka sin åsikt, men skulle 
ändå behöva en hel del anvisningar om hur det kunde göras effektivare. I synnerhet 
det första exemplet visar hur viktigt det är att man grundar sin åsikt på korrekta fakta 
och inte på felaktiga antaganden. I det första exemplet är det också problematiskt att 
skribenten inte beaktar värderingar som är viktiga i det fi nländska samhället, såsom 
rättvisa och jämlikhet. Ju bättre skribenten tar i betraktande värderingarna hos sina 
eventuella läsare, desto mer övertygande är vanligtvis argumentationen. För skriben-
ten i det andra exemplet skulle det i sin tur vara bra att lära sig att uttrycka sin åsikt 
mera måttfullt och neutralt. Motsvarande problem med att uttrycka sin åsikt före-
kom också i Vähäpassis (1987, 119) material.
 Ett problem i de ovanstående exemplen är också att skribenterna inte över huvud-
taget beaktar motsatta åsikter eller motargument. Vähäpassi (1987, 118) kom i sin 
undersökning fram till att det överlag är typiskt att fi nländska ungdomar inte beaktar 
eventuella motargument i sina argumenterande texter. I mitt material är det ganska 
ovanligt att svagare skribenter beaktar motargument, medan ungefär hälften av de 
skribenter som fått ett berömligt vitsord tar upp eventuella motpåståenden. I följande 
2 Jag har försett uppsatserna med en sifferkod som beskriver följande: uppgiftens nummer, uppsatsens 

vitsordskategori (LV eller HV), kön (F eller P) och textens ordningsnummer i mitt material. Texten 4LVP16 
hör alltså till uppgift 4, har bedömts med ett lägre vitsord, är skriven av en pojke och har ordningsnummer 
16 i mitt material. Jag använder koderna i alla exempel i min artikel.
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exempel anser skribenten att modersmål och litteratur är ett viktigt läroämne, men 
inleder sin uppsats på ett omvänt sätt genom att beskriva motsatta åsikter hos sina 
jämnåriga:

Det har många gånger hänt att eleverna och lärarna på modersmålslektionerna grälat 
om modersmålets betydelse för människor och i synnerhet för oss elever. Eleverna försöker 
förklara för läraren vad som är rätt och fel. Det märks ändå att de inte har funderat til-
lräckligt på saken. Trots förklaringarna märker man att de bara vill ha bort modersmå-
let som läroämne. Eleverna dikterar hur man borde vara eller göra. Många häver bara 
ur sig vad som helst. [1HVP80]

Efter denna inledning funderar skribenten över orsaker till den negativa inställningen 
och kullkastar motpåståendena genom att på ett mångsidigt sätt motivera vikten av 
att studera modersmål och litteratur. 
 Eftersom den beskrivning av en diskuterande text som eleverna hade till hands 
betonade att man ska granska ämnet ur fl era synvinklar samt överväga och bedöma 
olika alternativ, är det rimligt att förutsätta att i synnerhet skribenter med högre vits-
ord skulle beakta motpartens åsikter i sin argumentation. Då man lär eleverna att 
argumentera borde man ännu mera än tidigare fästa avseende vid hur skribenter eller 
talare kan förbereda sig på motpåståenden och -argument. Undervisningen i munt-
liga färdigheter torde erbjuda många tillfällen för eleverna att öva sig att argumentera 
och beakta motsatta åsikter. I skrivundervisningen vore det i sin tur viktigt att kunna 
hantera det traditionella problemet i skolan, nämligen frånvaron av verkliga läsare. 
En lösning kunde vara att prioritera kollektivt skrivande och uppmuntra eleverna att 
läsa varandras texter, att rikta sina texter till sina kamrater och att kommentera och 
ifrågasätta varandras argumentation på ett konstruktivt sätt. 
 Även om skribenternas centrala åsikt i allmänhet lätt framgår av texterna kunde 
åsikten uttryckas på ett bättre sätt, i synnerhet bland skribenterna med lägre vitsord. 
I det följande exemplet förblir skribentens slutliga åsikt om de globala frågorna i 
anknytning till språkkunskaper oklar:

Det är bra att åtminstone kunna fi nska i Finland, eftersom största delen i Finland talar 
fi nska men vissa har både Finska och Svenska som modersmål, så det är bra att kunna 
båda språken. om alla i världen skulle tala engelska, så skulle människorna komma bättre 
överens med varandra. Jag tycker att huvudspråket i världen borde vara Finska, så att andra 
skulle lära sig att tala vårt språk. Man måste ha bra språkkunskaper om man vill åka 
utomlands och jobba och det är också viktigt om man till exempel vill bli gränsbevakare...
[4LVP12]

Liknande inkonsekvenser i resonemanget förekommer också i texter som fått 
högre vitsord, liksom i de gymnasisters argumenterande texter som Inka Mikko-
nen har undersökt i sin doktorsavhandling (2010). Inkonsekvensen gör argumenten 
mindre övertygande. Det förblir oklart för läsaren vad skribenten är ute efter och 
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motiveringarna och åsikterna är motstridiga (Mikkonen 2010, 174–175). Det fi nns 
delvis ett samband mellan inkonsekventa åsikter och motiveringar och kravet på att 
beakta olika synvinklar och föreställningar. En skribent kan ta upp olika synvinklar 
och beakta motsatta åsikter, men inte uttrycka sin egen åsikt tillräckligt tydligt. 

Argumentationen

På några få undantag motiverar både elever som fått lägre och högre vitsord sina åsik-
ter och påståenden. Argumentationen hos skribenter som fått lägre vitsord är visser-
ligen ytlig och begränsar sig till vardagliga och praktiska företeelser:

Jag tycker att modersmål och litteratur är viktigt för alla, eftersom det är bra att alla lär sig 
samma sak och samma språk, så att det går lätt och bra att tala med varandra på samma 
språk som alla förstår. Det skulle vara dåligt om det inte fanns modersmål eller andra språk. 
Om någon till exempel säger eller ropar till en annan att det kommer en bil från något håll 
men den andra inte förstår vad hon säger och så går det dåligt. [1LVF54] 

Den här skribenten resonerar med hjälp av mycket konkreta exempel om varför det 
är viktigt att studera modersmål och litteratur. Skribenten ignorerar också uppgifts-
beskrivningens uppmaning att fundera på vilken nytta hon själv har haft av moders-
mål och litteratur. 
 Skribenter som fått lägre vitsord baserar ofta också sin argumentation på enstaka 
händelser och generaliserar för mycket.

Ett bra exempel på modersmålets betydelse när det gäller yrkesskolan är mina föräldrar. Jag 
har fråga båda två om de har behövt högstadiets modersmål i sitt yrke och båda svarade nej. 
Och båda två har gått i yrkesskola. [1LVP59]

Ett tredje problem hos skribenter som fått lägre vitsord är argumentationens alltför 
enkla grundschema.

Modersmål är ett viktigt läroämne, för utan det skulle vi inte kunna läsa eller skriva. Utan 
modersmål skulle vi inte ha modern teknologi, för vi skulle inte kunna använda den om vi 
inte kunde läsa. [4LVF21]

Exemplet visar att skribentens uppfattning om argumentation är såtillvida enkel att 
hon utgår från schemat åsikt–motivering. Elever som använder sig av ett mångsi-
digare argumentationsschema kan ha fl era motiveringar till sina åsikter och också 
beakta eventuella motargument (Bereiter & Scardamalia 1987, 8–9). Det typiska för 
dylika skribenter är att deras texter är uppbyggda av på varandra följande kedjor av 
åsikter och motiveringar.
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Skribenter som fått ett högre vitsord fördjupar däremot sin argumentation genom 
övergripande resonemang där de kan ta i betraktande mera omfattande samband mel-
lan orsak och verkan, liksom i följande exempel: 

På högstadiet har vi lärt oss att tolka och analysera texter. På det viset får man mera ut av 
att läsa och lär sig att läsa olika texter kritiskt. Jag tycker att det är viktigt att läsa, efter-
som man samtidigt också lär sig att skriva. Förutom att man lär sig att läsa, lär man sig 
i modersmål också att tolka och förstå texter. Det anser jag att är viktigt att kunna i ett 
samhälle, där byråkratin hela tiden ökar. Jag råkade ut för pappersarbete till och med när 
jag utförde min arbetspraktik: man skulle göra upp en plan för småbarnsfostran för varje 
barn. [1HVF89]

Människor som talar samma språk kommer bäst överens med varandra men vad har de 
annat gemensamt än språket? Jag funderade på det och kom på en idé. Eftersom språk oftast 
talas inom samma lands gränser, delar de som talar samma modersmål samma kultur, kän-
ner till samma offentliga personer och delar samma historia, det är alltså väldigt många saker 
som förenar dem. Men det allra viktigaste är att de kan kommunicera naturligt med varan-
dra, utan att vara rädda för missförstånd. [4HVP30]

Skribenten i det första exemplet dryftar till en början på en allmän nivå betydelsen 
av mångsidiga läsfärdigheter i dagens samhälle. Avslutningsvis belyser hon ytterli-
gare sina tankar genom egna exempel. Skribenten i det andra exemplet funderar för 
sin del på sambandet mellan språk och kultur genom åskådliga exempel. Många skri-
benter som fått berömliga vitsord grubblar också över hur språket påverkar männis-
kors tankar, identitet och gemenskap. Ett sådant analytiskt förhållningssätt är mycket 
ovanligt bland skribenter med lägre vitsord. Det är i och för sig inte överraskande, 
eftersom forskning visat att under hälften av alla elever i årskurs nio skriver analy-
tiskt (Matilainen 1995, 56).
 Texter som bedömts med högre vitsord är beträffande strukturen självfallet följd-
riktigare och bättre uppbyggda än de svagaste texterna. Vad argumentationen beträf-
far tar sig detta hos de starkare skribenterna ofta uttryck i att uppsatsen har ett tyd-
ligt avslutningsstycke, där skribenten presenterar resultatet av sina funderingar, med 
andra ord sitt huvudpåstående:

Språket har en märklig ställning i världen, eftersom det både splittrar och förenar. Jag anser 
att alla människor borde ändra sin attityd så att språket åtminstone inte skulle fungera split-
trande i relationerna mellan människor och länder. Var och en har rätt till sitt eget moders-
mål och det är endast berikande med många språk i världen. [4HVP26]

Motsvarande sätt att avsluta en text var också typiskt i Vähäpassis (1987, 124) forsk-
ningsmaterial, likaså i gymnasieelevernas texter (Mikkonen 2010, 113). Överlag är det 
vanligt att fi nländska skribenter placerar sitt huvudpåstående i slutet av texten (Mau-
ranen 1995, 217). I det fallet har alltså många av skribenterna i årskurs nio anpassat 
sig till de retoriska modeller som är typiska inom den fi nska skrivkulturen.
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Avslutningsvis

Mot bakgrund av det material jag granskat kan man påstå att fi nländska ungdomar 
vågar uttrycka sina åsikter modigt och försöker också göra det med motiveringar. På 
denna punkt har man alltså inom undervisningen i modersmål och litteratur upp-
nått de grundläggande målen för utvecklingen av argumentationsförmågan. Gransk-
ningen visar dock samtidigt att man i undervisningen borde fästa uppmärksamhet 
speciellt vid följande faktorer. 
 En bra argumentation beaktar å ena sidan läsarpubliken och å andra sidan fakta 
som anknyter till ämnet. Skickliga skribenter uttrycker tydligt sin åsikt, men beaktar 
också eventuella motpåståenden och -argument. En avancerad argumentation förut-
sätter dessutom ett djupgående resonemang och en tillräckligt omfattande behand-
ling av samband mellan orsaker och följder. Vid övertygande argumentation under-
bygger skribenten överlag sina påståenden med fl era motiveringar, inte enbart genom 
ett enkelt schema bestående av en åsikt och en motivering.
 Med vilka metoder kan man då uppnå goda resultat i undervisningen av argumen-
terande skrivande? Vähäpassi (1987, 128) rekommenderar olika varianter av process-
krivande, som till en del redan tillämpas i undervisningen i modersmål och litteratur. 
Mikkonen (2010, 200–202) lyfter för sin del fram de gynnsamma effekter som gen-
repedagogik och genreskrivande har på argumenterande skrivande. Inom genrepe-
dagogiken kan en argumenterande text granskas som en summa av många element, 
varvid man fäster uppmärksamhet vid exempelvis hur åsikterna uttrycks, vid argu-
mentationen, läsarpubliken, värderingar som ligger bakom argumentationen och tex-
tens helhetsstruktur. Ett sådant tillvägagångssätt skulle enligt Mikkonen både bidra 
till att texterna uppfattas som helheter och dessutom föra läroämnets olika delområ-
den närmare varandra.
 Det skulle också vara viktigt att fästa uppmärksamhet vid skolans pedagogiska 
kultur, eftersom man utifrån Vygotskijs undersökningar vet att den sociokulturella 
miljön har en betydande inverkan på barnets språkliga utveckling. För att skolans 
sociokulturella miljö ska stödja utvecklingen av elevernas argumentationsförmåga så 
mångsidigt som möjligt borde man lyfta fram situationer där argumentationen fung-
erar som en viktig del av ett lyckat socialt samspel. När eleverna exempelvis arbetar 
i grupp och diskuterar sin arbetsfördelning, kan läraren understryka att det är viktigt 
att eleverna motiverar varför de vill ha en viss uppgift. Eleverna ska också ges möj-
lighet att påverka verksamheten i skolan. Vid förhandlingar om praktiska arrange-
mang i skolvardagen kan man på ett naturligt sätt framhålla att ju mångsidigare och 
mera övertygande eleverna motiverar sina förslag, desto bättre möjligheter har de att 
påverka sin egen skolvardag. I bästa fall utvecklas inte bara argumentationsförmågan 
utan eleverna uppmuntras också till aktiva medborgare samtidigt som skoltrivseln 
ökar.
 I det interaktiva fi nländska nätverkssamhället förväntas det att medborgarna del-
tar i samhällsdebatten och tar ställning till både internationella och nationella frågor 
och kommer med motiverade åsikter i aktuella frågor (Marttunen & Laurinen 2004, 
159–160). Eftersom aktivt medborgarskap är nära förknippat med förmågan att 

30



kunna motivera sina åsikter på ett övertygande sätt, är det viktigt att man i undervis-
ningen i modersmål och litteratur beaktar de samhälleliga dimensioner som anknyter 
till argumentation. Det innebär att man under lektionerna i modersmål och litteratur 
exempelvis kan undersöka hur genomdrivna förslag och beslut i elevernas hemkom-
mun motiverats. Det lönar sig naturligtvis att utvidga perspektivet till en nationell 
nivå och i dagens allt mer globaliserade värld går det inte heller att bortse från den 
internationella dimensionen av samhällelig påverkan. Dylika tillvägagångssätt skulle 
förmodligen också utveckla elevernas förmåga att se större helheter och orsakssam-
manhang.           
 För att en grundskolelev ska bli en skicklig argumenterare borde utvecklingen av 
argumentationsförmågan främjas långsiktigt under hela den grundläggande utbild-
ningen. Tidigare undersökningar har visat att undervisning i argumentationsförmåga 
kan påbörjas redan med elever som är under åtta år gamla (Leitão 2003, 275). Under-
visningen i argumentationsförmåga borde också vara övergripande och inte begränsa 
sig till ett enskilt läroämne såsom modersmål och litteratur. För att en elev ska växa 
upp till en skicklig argumenterare förutsätts framför allt att man fäster särskild vikt 
vid utvecklingen av elevens färdigheter i att tänka och resonera.  

         Översättning Pia Salmela
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Michaela Örnmark

STILKÄNSLA OCH GENREMEDVETENHET I ÅK 9

Inledning
Ett av de övergripande målen med undervisningen i ämnet modersmål och litteratur 
är att eleverna ska tillägna sig en bred textkompetens. Den kompetensen omfattar 
förmågan att vara textbrukare och textproducent i olika sammanhang i livet. I skolan, 
men framför allt utanför skolan. I dagens alltmer textburna informationssamhälle är 
kontextmedvetenheten en viktig del av både läs- och skrivförmågan. Det handlar om 
att tillägna sig en känsla för stil och genre och i bästa fall en medvetenhet. Jag kom-
mer i den här texten att med avstamp i min egen roll som gymnasielärare analysera 
niondeklassarnas texter med frågeställningen: Visar texterna att eleverna är medvetna 
om vilken stilnivå och vilken texttyp som förväntas i den givna skrivsituationen?
 Materialet består av 100 texter som har skrivits inom den nationella utvärde-
ringen som Utbildningsstyrelsen genomförde våren 2010. Dessa 100 texter repre-
senterar skribenter från hela Svenskfi nland och samplet fördelar sig jämnt mellan 
könen. Likaså är fördelningen jämn mellan de tre betygsklasserna: skribenter som 
har bedömts med vitsordet 5–6, 7–8 eller 9–10. I materialet fi nns texter som hänför 
sig till samtliga fyra uppgifter i provet.
 Jag kommer att klassifi cera elevtexterna enligt en indelning i berättande, utredande 
och/eller beskrivande samt argumenterande texter. Det är en klassifi cering som har 
tillämpats av Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2005) i boken Bedömning av elevtext. En 
modell för analys. Begreppet texttyp står då för dessa övergripande grupper av texter, 
medan begreppet genre får stå för mer specifi ka, socialt bestämda grupper av texter, 
så att varje texttyp representeras av fl era genrer. 
 Den första texttypen är den berättande texten. Den skrivna berättelsen påmin-
ner till teknik och struktur mycket om den muntliga berättelsen. Att berätta kronolo-
giskt är det mest självklara sättet. Roman, dagbok och brev är exempel på berättande 
genrer. Den andra texttypen som fungerar som grund för min klassifi cering är den 
utredande och/eller beskrivande texten.  Den här texttypen är typisk för skolskrivan-
det. Det som kallas uppsats defi nieras ofta som en utredande text. Till sin struktur är 
den utredande texten i första hand kausal, menar Palmén och Östlund-Stjärnegårdh 
(2005, 66–67). Artikel, reportage och rapport är utredande och beskrivande genrer. 
Den tredje texttypen är den argumenterande texten, vars syfte är att föra fram en 
åsikt och själv ta ställning i en viss fråga. Strukturen i en argumenterande text byg-
ger på en tes och ett antal argument som förs fram som stöd för tesen. Genrer som 
representerar den argumenterande texten är insändare och debattartikel.
 Dessa texttyper åtskiljs inte av några vattentäta skott utan det är mer regel än 
undantag att en autentisk text har drag av två, eller varför inte alla tre typer. I en 
debattartikel med temat demokrati i skolan kan t.ex. tes och rena sakargument var-
vas med berättelser om skribentens egen skolverklighet eller en redogörelse för hur 
skoldemokrati defi nieras i läroplanen. 
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     I de nationella läroplanerna både för den grundläggande utbildningen och gymna-
sieutbildningen läggs stor vikt vid elevernas genremedvetenhet. I målbeskrivningen 
för årskurserna 6–9 (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, 
2004) sägs att eleven skall utveckla sin medvetenhet om kommunikationssituationens krav. 
Som textbrukare ska eleven utveckla en medvetenhet om olika textgenrer och som 
skribent ska eleven beakta mottagarens, situationens och mediets roll vid textproduktion. Text-
brukarens känsla för och medvetenhet om stil och genre kopplas således genomgå-
ende till kommunikationssituationen. 
     Men samtidigt som styrdokumentet betonar kontexten lever både lärare och 
elever i en textvärld där traditionella konstruerade genrer lever och utvecklas. Som 
lärare upplever jag det som en stor utmaning att kunna motivera eleverna till kon-
textkänslighet då kommunikationssituationen kring skolskrivandet är så situations-
bunden. Elever skriver sina ”uppsatser” för läraren och vitsordet. Den här förvir-
rande omständigheten ger också eleverna ibland uttryck för, både i sina texter och i 
diskussioner kring skrivandet. Mot den här bakgrunden kommer jag också att plocka 
fram formuleringar ur elevtexterna som visar hur eleverna är medvetna om skrivsi-
tuationen och kontexten.

Den givna uppgiften

Jag kommer att koppla min analys av texttyp till uppgiftsformuleringen i provhäftet 
eftersom det är där eleven får anvisningar om hur han eller hon ska se på den upp-
giftsdefi nierade kontexten, d.v.s. det sammanhang som bör beaktas vid sidan av den 
verkliga kontexten: skola, klassrum, nationellt prov, Utbildningsstyrelsens provpap-
per, lärarmottagare, vitsordsstress och kanske en känsla av hunger, trötthet eller i 
bästa fall upprymdhet och självförtroende.
     Pärmtexten på uppgiftshäftet utgörs av allmänna anvisningar till skribenten. Den 
viktigaste punkten med tanke på stilval och val av texttyp är Skriv [...] en diskuterande 
text på det rutade pappret. Texten skall vara 60–80 rader lång. På sid. 2 formuleras de fyra 
uppgifterna och därefter defi nieras diskuterande text i en gråtonad ruta: I en diskuterande 
text granskar man det valda ämnet ur många synvinklar. Man överväger och bedömer olika möjligheter. 
     Eleverna skulle välja en av följande skrivuppgifter:

0. 

1. Modersmål och litteratur är ett centralt ämne. Är det också viktigt för dig? 
Fundera på vilken nytta du haft av de kunskaper och färdigheter du lärt dig 
i ämnet med tanke på din egen utveckling. Sätt egen rubrik.  

2. Rekommendera en bok för en vän. Motivera på ett mångsidigt sätt varför 
din vän borde läsa just den boken. Försök övertyga din vän. Sätt egen rubrik.  

3. Diskutera teaterns och/eller fi lmens betydelse för dagens ungdom. Sätt egen 
rubrik. 

4. Fundera på hur språket förenar och skiljer åt människor. Sätt egen rubrik. 
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Innan jag går över till att redovisa för hur texterna fördelar sig mellan texttyperna 
utredande, argumenterande och berättande ska jag analysera uppgifterna med fråge-
ställningen: Vilka fi ngervisningar ger uppgiftsformuleringen till en lärare och/eller 
bedömare vad gäller val av texttyp? Jag kommer också i analysen av texterna att lyfta 
fram några exempel på hur skribenten utrycker graden av generalisering genom valet 
av personliga pronomen. Därför pekar jag nu inledningsvis på vilka öppningar upp-
giften ger.
 I uppgift 1 uppmanas eleven Fundera, vilket snarast för tankarna till en utredande 
text där egna erfarenheter får en rätt stor plats. Formuleringarna för dig [...] du [...] din 
egen utveckling placerar också texten på ett personligt plan. Rekommendera [...] Motivera 
[...] övertyga är nyckelorden i uppgift 2, vilket ger förväntningar på en argumenterande 
text. Här defi nierar formuleringarna en vän [...] din vän en tänkt mottagare och öpp-
nar för en dialogisk text. Förväntningen blir i första hand en argumenterande text. I 
uppgift 3 uppmanas skribenten att diskutera och dagens ungdom ger en vi-plattform på 
ett begränsat allmänplan. Förväntningen är väl snarast en utredande text. I uppgift 4 
ges nyckelorden fundera och människor, vilket för tankarna till en utredande text med 
ett tydligt textsubjekt som diskuterar ämnet på ett allmänt plan.

Uppgift 1. Modda

I uppgift 1 visar det sig att eleverna inte i första hand har valt den texttyp som upp-
giftsformuleringen för tankarna till, d.v.s. den resonerande och utredande texttypen. 
I stället samlar den argumenterande texten fl est skribenter. 
     Den argumenterande texten har varit förstahandsvalet för de goda skribenterna. 
Av de sju texter som har bedömts med de högsta vitsorden är sex argumenterande. 
Och de argumentationerna förs kring rätt likartade teser där skribenterna å ena sidan 
för fram nyttan med ämnet, ibland elegant framställt som en bild: Det ger en grund för, 
i princip, alla andra skolämnen och är det viktigaste verktyget vi har när vi t.ex. skall läsa en bok. 
Två skribenter lyfter å andra sidan fram modersmålets identitetsbärande funktion. 
Modersmålet är som vårt eget lilla hem där vi kan känna oss trygga och det är därför vi måste bygga 
upp ett starkt hus, ett starkt modersmål är ytterligare ett exempel på hur en god skribent 
redan i nian kan använda en bild för att gestalta sin tes.
     Liksom vi kommer att se i de andra uppgifterna faller ett par elever in i berättan-
det. Här fi nns två texter i de lägre betygsklasserna som berättar om personliga resor 
genom skolämnet modersmål. Det är kronologiskt berättande och det är inte vad 
uppgiften förutsätter. Men det är samtidigt självutlämnande historier, som inte lämnar 
läsaren oberörd. Den ena berättar en riktig överlevnadshistoria där en personlig läro-
plan har gjort ämnet uthärdligt och stundvis t.o.m. lustfyllt. Skribenten avlutar med 
att Jag har ju iallafall vitsordet 7 så jag är ganska nöjd. Skall försöka kämpa vidare. *SLUT!.
 Följande fi gur åskådliggör fördelningen av texttyper bland elevernas texter. I 
denna uppgift har de fl esta – och i synnerhet de starkaste skribenterna – skrivit 
enligt ett argumenterande schema. Bland de texter som bedömts med ett lägre vits-
ord fi nns en större variation mellan olika texttyper. 
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Figur 1. Texttyp enligt vitsordsklass. Den lodräta axeln anger antal texter.

Den här uppgiften har också i mer resonerande texter gett impulser till att uttrycka 
en åsikt, men i en form som inte stilmässigt passar in, vilket gör att skribenten sam-
tidigt gör sig skyldig till stilbrott. Här följer några citat som säger mer om åsikterna 
om ämnet modersmål och litteratur samt om uppsatsskrivande än många välformu-
lerande argumentationer:

I skolan har vi många gånger skrivit uppsatser eller mina uppsatser kan man int kalla 
uppsatser.

Jag har skrivit många berättelser men av alla har jag fått dåliga vitsord.

Att skriva uppsatser borde vara frivilligt eftersom nästan inga vuxna skriver såna.

Ja kan int na meir nu så he får va fädi.

Dessa citat tycker jag att är utmärkta exempel på när eleverna låter skrivandets kom-
munikativa funktion köra över den kognitiva. Medvetet eller omedvetet på bekost-
nad av ett bättre vitsord.
 Allmänt kan man säga att den här uppgiften har lockat fram de personliga åsik-
terna. Elever har valt att låta dem få olika uttryck: de goda skribenterna har gått in i 
den argumenterande texttypen och de svagare skribenterna har valt att i ytterlighets-
fallen berätta sin berättelse och, kanske omedvetet, kringgå uppmaningen att vara 
diskuterande. Men också många av dem som valt en argumenterande eller utredande 
texttyp tar in egna berättelser i argumentationerna i form av känsloargument och i 
utredningarna i form av exempel ur det egna livet. De fl esta har alltså följt uppma-
ningen i uppgiften att förlägga texten på ett jag-plan och en del har samtidigt klarat 
av att hålla den stilnivå som provets diskuterande text förutsätter.
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Uppgift 2. Den här boken ska du läsa

De skribenter som har valt uppgift 2 visar att de kan skriva om böcker. Det stora 
fl ertalet av skribenterna har använt sig av en tredelad disposition: jag har läst – boken 
handlar om – jag tyckte. Det här upplägget är mest renodlat i betygsklass 7–8, vilket 
ger stilmässigt säkra texter men samtidigt rätt platta och ointressanta. I den lägsta 
betygsklassen kan man se att handlingsreferatet får större utrymme samtidigt som 
motiveringarna blir rätt enahanda, men de fi nns där på ett undantag när. I den hög-
sta betygsklassen förmår skribenterna mjuka upp den formelartade uppställningen 
bl.a. med ett rikt bildspråk.
 Av fi guren nedan framgår vilka texttyper uppgift 2 gett upphov till. Här är det tyd-
ligt att uppgiften huvudsakligen fått eleverna att skriva ett slags hybridtexttyp bestå-
ende av både argumenterande och berättande drag.   

Figur 2. Texttyp enligt vitsordsklass. Den lodräta axeln anger antal texter.

Skribenter i alla tre betygsklasser har genomgående tagit fasta på den möjlighet upp-
giften ger att ta in en mottagare i texten. Det fi nns ett närvarande du i de fl esta av 
texterna. En av de goda skribenterna har tagit ut svängarna ännu lite mer och valt 
att bjuda in text-duet i boken och jämför sin kompis med huvudpersonen: Föreställ 
dig själv i hennes situation. Den är himmelen, men ändå helvetet. Vad skulle du göra? Jag vet att du 
skulle göra rätt, och jag gissar att du skulle göra som hon. Men mottagaren har en lika tydlig 
roll också i texter som har bedömts med vitsorden 5–6: Men du måste läsa den för du 
kommer att tycka den är bra för det är den. De fl esta av eleverna har således följt uppgiften 
både vad gäller valet av texttyp och kommunikationssituation, vilket har gett argu-
menterande texter med en närvarande mottagare.
 En ständigt återkommande svårighet i bokreferat också på gymnasiet är tempu-
sanvändningen. Också i det här materialet används ofta imperfekt då intrigen återges. 
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En närmare granskning ger ändå vid handen att många av skribenterna håller sig till 
presens i sina referat. I betygsklass 5–6 skriver två av fem elever i presens. De med-
elgoda skribenterna har fyra representanter för presens, medan lika många har valt 
imperfekt eller växlat mellan båda tempusformerna. Av de fem goda skribenter som 
har valt den här uppgiften refererar fyra i presens.

Uppgift 3. På bio och i teatersalongerna

Precis som man på basis av uppgiftsformuleringen kunde vänta sig har den utre-
dande texttypen samlat fl est skribenter i uppgift 3. De texter som har landat på en 
annan texttyp än den utredande rör sig i två riktningar: Texter av svaga och medel-
goda skribenter får berättande partier, medan de goda skribenternas texter blir del-
vis argumenterande.
 De berättande partierna fördelar sig i både betygsklass 5–6 och 7–8 rätt jämnt 
mellan referat av någon fi lm och någon fi lmrelaterad episod ur skribentens eget liv. 
Det som är utmärkande för de starkare skribenterna är att de använder berättelsen 
för att belysa något i diskussionen, medan det i de svagare texterna ibland handlar 
om rena utfyllnadshistorier. De argumenterande texterna uppvisar många personliga 
vinklingar på temat fi lm/teater och följaktligen för teserna fram många olika åsik-
ter, men då fi lmgenren diskuteras är en gemensam nämnare i tre av texterna en för-
svarsposition. Man utgår från premissen att vuxna tycker att fi lm är skadligt. En av 
skribenterna tar dock vuxenperspektivet och talar för mer verklighetsförankring hos 
fi lmpubliken. 
 I uppgift 2 fi nns det en klar styrning mot en konkret mottagare, ett text-du. Någon 
sådan formulering fi nns det inte i uppgift 3, men fl era av skribenterna har smugit 
in en mottagare också här. Den mottagaren dyker också upp i betygsklass 9–10. En 
skribent vänder sig i slutklämmen till uppdragsgivaren med orden jag hoppas ni får några 
andra uppsatser som är för teater, och inte för fi lm. Slut. En annan skribent gör tvärstopp i 
skrivandet och blickar tillbaka på vad det har blivit och vänder sig samtidigt direkt till 
en mottagare: Detta har visat sig bli en rätt så dyster ’essä’, och man får lätt bilden av att jag inte 
skulle tycka om fi lm. Då måste jag bara säga dig att det inte alls är så. Trots ihärdiga förmanin-
gar av modersmålslärarna slinker dessa du:n in i elevtexterna och samtidigt som de 
bryter den utredande stilen ger de tydliga signaler om att skribenten söker en motta-
gare och en direkt kommunikation. En annan stilrelaterad käpphäst som sticker upp 
huvudet i citatet ovan är just det här att ta ett steg ut ur texten för att kommentera 
själva skrivprocessen. Ett annat, och rätt typiskt exempel är När jag läste igenom uppgif-
terna på pappret så visste jag precis vad jag ville skriva om. Trots att normen säger att vi inte 
vill ha den kommentaren i en utredande text är den rätt mänsklig. Det handlar om 
att legitimera sig som skribent i sitt val av uppgift, d.v.s. retorikens etos.
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Figur 3. Texttyp enligt vitsordsklass. Den lodräta axeln anger antal texter.

Figuren ovan visar att uppgift 3 gav upphov till texter av en mer utredande typ än 
uppgifterna 1 och 2.  Bland dessa texter fanns det knappt några alls som kunde klas-
sifi ceras som rent berättande eller argumenterande. Det åskådliggör hur de fyra upp-
gifterna som ingick i skrivprovet på ett obemärkt plan styrde elevernas val av texttyp.  

Uppgift 4. Språk som öppnar och stänger

Uppgift 4 har gett mångsidiga texter som rör sig mellan ett personligt plan med ett 
tyckande jag till ett allmänplan där man är subjekt. Där emellan fi nns ibland ett vi-
plan där vi ofta defi nieras som vi fi nlandssvenskar. Men också i den här uppgiften dyker 
det påfallande ofta upp ett du och speciellt vanligt är detta i den högsta betygsklas-
sen. Fyra av nio texter i betygsklass 9–10 innehåller pronomenet du, medan det före-
kommer i två av nio texter i betygsklass 7–8 och i två av åtta texter i betygsklass 5–6.
 Texterna i uppgift 4 samlar sig kring texttypen utredande texter, vilket gäller alla 
tre betygsklasser. Av de goda skribenterna har två valt att gå en helt annan väg och 
berätta om sina erfarenheter av interkulturell kommunikation och samtidigt använt 
erfarenheterna som argument för å ena sidan att respektera tvåspråkigheten i vårt 
land och å andra sidan att lära sig så många språk som möjligt.
 Bland de svagare texterna fi nns åter igen två där berättandet har blivit den bärande 
texttypen.  Den ena skribenten har uttryckt sin beslutsångest inför sitt val av yrkes-
bana, men landar ändå i språkdiskussionen till slut då hon berättar att hon har skickat 
in ansökan om ett år som utbyteselev i Nya Zeeland. Den andra skribenten startar i 
en helt saklig diskussion om språk, men sedan tar viljan att berätta om både moped-
körande och rökning överhanden. Trots det hålls språkaspekten på ett lekfullt sätt 
kvar till slut samtidigt som alla ambitioner att hålla kvar texten på en saklig nivå ges 
upp: Suzuki PV som är också från Japan tror jag och som jag sa tidigare så är japanska ett gan-
ska krångligt lustig och konstigt språk. Jag har en Suzuki PV som går hårt som S*T*N.  
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 Bland de svagare skribenternas texter fi nns det många exempel på ett liknande 
mönster, d.v.s. stilnivån sjunker mot slutet av texten från att ha varit resonerande till 
berättande. Ibland markeras övergången med en kommentar som Jag har int mer mycket 
att berätta om modersmål men nu har jag ännu liite att berätta.     
 Figuren nedan visar tydligt att uppgift 4, liksom uppgift 3, genomgående gav upp-
hov till texter av en utredande typ. Bland dessa texter fanns det ytterst få med berät-
tande eller argumenterande inslag.   

Figur 4. Texttyp enligt vitsordsklass. Den lodräta axeln anger antal texter. 

I min analys av texterna har jag också noterat hur skribenterna använder retoriska 
stilmedel och framför allt bildspråk. Det visade sig att t.ex. stilmedlet tretal används 
i alla betygsklasser, men egentligt bildspråk förekommer nästan uteslutande i betygs-
klass 9–10. Uppgift 4 har lockat fram bilder för att gestalta abstrakta begrepp som 
språkgemenskap och kommunikationshinder. 

Därför har språken varit en nyckel till många dörrar åt människan.

Språk öppnar många dörrar och ger nya möjligheter i livet!

Därför är det viktigt att språket inte rinner ut i sanden.

Där har politikerna verkligen något att bita i.

Internet är en mötesplats där nästan alla världens språk möts och krockar med varandra.

Vad tror du skulle hända, ifall man skakade jordklotet så att alla folkgrupper skulle 
blandas?
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Sammanfattning

Elever i årskurs 9 har en känsla för stil och de är genremedvetna. I de lägre betygs-
klasserna fi nns det visserligen problem på fl era språkliga nivåer som delvis kan för-
klaras med bristande stilkänsla. Det fi nns både dialektala och fi nska ord och det fi nns 
en samling symboler som har sitt ursprung i elevernas vardagskontexter, så som sms, 
chatt och sociala medier. En del av texterna har också syntaktiska svagheter som tal-
språklig meningsbyggnad. Men om man tar ett steg tillbaka och betraktar texterna 
som helheter visar de på stilistisk medvetenhet. Merparten av de här skribenterna 
vet vad som förväntas av en diskuterande eller utredande text och väljer en godtag-
bar texttyp. 
 Det intressanta är att då skribenterna avviker från den förväntade texttypen så 
fi nns det en klar tendens till att svaga skribenter faller in i berättandet, medan starka 
skribenter blir argumenterande. Nu är det ju givetvis mycket annat som ligger till 
grund för vitsordsbedömningen än bara valet av texttyp, men jag kan ändå inte låta 
bli att ställa frågan: Varför uppfattar vi berättandet som ett stilbrott medan argumen-
tation godtas utan vitsordsavdrag? Är det inte så att båda glidningarna för in texten 
på ett personligt plan? Berättelsen redogör för erfarenheter och argumentationen för 
åsikter. Samtidigt vet vi ju också att berättandet är den enklaste typen av skrivande 
och typisk för lågstadiet, medan argumentation är en skriftdisciplin som ingår i läro-
planen först i gymnasiet. Det handlar om en diskursförändring där eleverna går från 
det vardagliga språket mot ett mer vetenskapligt skrivande.
 Men trots att jag hävdar att eleverna besitter både känsla för och medvetenhet om 
stil och genre bryter de mot skrivkonventionen också på ett pragmatiskt plan. Och 
dessa stilbrott gör sig både svagare och starkare skribenter skyldiga till. Det handlar 
å ena sidan om de metakommentarer om skrivprocessen som jag visade exempel på 
i analysen av uppgift 3, d.v.s. att elever t.ex. konstaterar att nu blev diskussionen lite 
ensidig, strukturen spretig eller texten för kort. Det handlar å andra sidan om dessa 
du:n som plötsligt sticker upp huvudet i en text för att oftast lika snabbt försvinna 
igen. Och det handlar också om att elever skriver att Muminpappan rymde från barnhem-
met i stället för att Muminpappan rymmer, d.v.s. använder imperfekt i stället för presens 
i sina textreferat. Det handlar alltså om brott mot socialt bestämda och genrespeci-
fi ka regler – ibland kanske t.o.m. oskrivna sådana. Kan då en förklaring till dessa lap-
susar vara den dubbla skrivkontext vi lever med i skolan? Kan en suddig mottagare 
kännas lite mer precis om hon får personifi eras i ett du i texten? Eller kan skriftstäl-
larrollen bli lite klarare defi nierad genom att skrivprocessen nämns i texten?
 Urtypen bland skolgenrer är uppsatsen, d.v.s. den utredande text som elever har 
förväntats producera under kognitivt snarare än kommunikativt defi nierade skriv-
tillfällen.  Uppsatsen lever också kvar i det nya studentexamensprovet i modersmål, 
men kallas där essä.  En annan skolgenre är faktauppsatsen, som på gymnasiet i dag 
heter essäsvar och utgörs av den beskrivande och utredande text som eleverna skri-
ver i realämnena. 
     Dessa skolgenrer har djupa rötter och har, som jag ser det, en styrka som samlande 
mentala begrepp i skolvardagen. Men i dagens värld av rätt så väldefi nierade verkliga 
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genrer känns de ändå påklistrade och framför allt förvirrande. En lärarkommentar till 
den nationella utvärderingen kan här få illustrera den förvirring också lärarna ibland 
känner i textdjungeln: Texten [...] var svår att skriva och bedöma pga. att jag betonar genremed-
vetenhet och det var oklart vilken typ av refl ekterande text eleverna skulle skriva. Exakt vad denna 
lärare upplevde som oklart framgår inte av kommentaren, men personen upplever 
inte att det fi nns någon given gemensam defi nition av texttyp som automatiskt kan 
tillämpas.           
 Jag tror att uppsatsen – speciellt för svaga och skoltrötta barn – förstärker den 
negativa känslan av att skriva för läraren och inte för livet, d.v.s. den dödar skrivmo-
tivationen då eleven inte kan se den verkliga nyttan med hela exercisen. Den gör skri-
vandet till en övervägande kognitiv handling och försvårar möjligheten att se också 
skolskrivande som en kommunikativ handling.      
 Jag tror också att vi fostrar elever som blir mästare i att veta vad en uppsats är 
och skribenter väl medvetna om den dubbla kontext som är så typisk för uppsatsen. 
För att ännu återgå till den miljö jag själv känner bäst upplever jag att detta accentu-
eras på gymnasiet p.g.a. den starka fokuseringen på studentexamen. Många kommer 
att lära sig att i studentuppsatserna är kommentarer om skrivsituationen förbjudna, 
pronomenet du bannlyst och rätt tempusval i referat presens. Men är det den skriv-
kunskapen de egentligen behöver? I synnerhet de högstadieelever som aldrig kom-
mer att delta i studentexamen?        
 Trots att min stilanalys av niondeklassarnas texter har genererat fl er frågor än 
svar tycker jag mig ändå ha fått i handen en del insikter som jag kommer att tillämpa 
i min egen skrivundervisning på gymnasiet.  En del av dem ter sig ganska olustiga 
och paradoxala men bottnar i den dubbla kontext vi lever i. Jag hoppas att den nya 
läroplanen åtminstone i någon mån kommer att rätta till den här dubbeltydigheten. 
Jag önskar att vi kommer att få en klarare defi nierad genrepedagogisk riktning, som 
gör det möjligt att frångå det luddiga uppsatsskrivandet.       
 Det här är i nuläget mina råd till den enskilda eleven som ska producera en utre-
dande text som är gångbar i studentexamen:

0. 

1. Om du har något att berätta, gör det någon annanstans. För om du vill ha 
ett vitsord som motsvarar din nivå så ska du hålla dig på ett utredande och 
argumenterande plan.

2. Analysera uppgiften noggrant. Vilken typ av text förväntas du skriva?

3. Sluta när det inte fi nns mer att säga, men se till att texten är tillräckligt lång.

4. Du får synas i texten. Skriv gärna jag, men undvik du (förutom i uppgift 2).

5. Tankar kring skrivprocessen ska inte synas i texten.

6. Du vet vad som förväntas av en diskuterande text. Du kan skolskrivandet, 
trots att det ser annorlunda ut än ditt vardagliga skrivande. Du har känsla 
för stil!
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ELEVTEXT SOM BEDÖMTS MED VITSORDET 10

Män som hatar orättvisor

Boken hade genast blivit en succé. Det fanns recensioner om den överallt, det var 
som om alla kulturredaktörer i Norden hade sammanslutit sig i en komplott för att 
höja just detta verk till en internationell bestseller. Ifall boken hade varit dålig, eller 
ens måttligt bra, skulle jag faktiskt ha misstänkt att alla de hyllande recensionerna var 
skrivna för att göra namnet känt. Det var nämligen inte bara boken i sig själv, som 
det skrevs om. Nej, historien bakom dess ursprung, hur manuskriptet hittats efter 
författarens död och hur det plötsligt lyfte den avlidnes namn bland Sveriges främ-
sta författare – var en legend, och det säljer. Detta i sin tur gagnade de samma tid-
ningar som först lyft titeln ”Män som hatar kvinnor” på allas läppar.
 Denna spontana misstanke skulle sitta hos mig länge – ända tills jag själv skulle 
läsa den och märka hur fantastisk den var.
 På grund av den massiva populariteten, fanns boken redan tryckt i tiotals olika 
upplagor. Just den volymen, som jag försiktigt skalat fram ur det granna paketpapp-
ret, var en pocketbok. På pärmen avbildades en medelålders man som satt med ryg-
gen mot brasan och såg läsaren allvarsamt i ögonen. All uppmärksamhet riktades 
dock mot den unga fl ickan bredvid honom. Svarthårig, kraftigt sminkad och ytterst 
fi entlig stirrade Lisbeth Salander på läsaren.  Hennes hatfulla ögon var som en inbju-
dan åt mig. Jag hade redan i ett tidigt skede märkt hur mycket jag älskade att läsa om 
tvära, slutna och litet vridna människor – människor som jag i riktiga livet skulle ha 
hatat. Och Lisbeth – Lisbeth såg ut som en kvinna som skulle få självaste Heathcliff  
att likna på en mullig hobbit.
 Det tog knappt en vecka att läsa romanen. Den var inte särskilt tjock, men hade 
mycket mera innehåll en allt Rosamunde Pilcher sammanlagt hade skrivit under sitt 
liv. Bokens fel var mycket grova och iögonfallande, men meriterna var fl era till anta-
let och vägde mera.
 Att sammanfatta handlingen kort är svårt, eftersom det är just detaljerna och de 
talrika sidospåren som blåser liv i berättelsen. Grunden till boken är dock simpel. 
Mikael ”Kalle” Blomkvist en känd journalist och delägare i tidningen Millennium, 
får ett nästan sataniskt erbjudande av den gamle affärsräven Henrik Vanger; Henrik 
vill köpa ett år ur Mikaels liv. Som belöning skall han få det han önskar mest här på 
jorden: bevis mot Hans-Erik Wennerström, som har lurat Mikael så att han kommer 
att åka till fängelset. Olikt de förnuftiga huvudpersonerna i Grimms sagor tackar 
Mikael ja till Vanger.
 Vanger vill att Mikael skall ägna ett år åt endast ett mål – att ta reda på vem som 
mördade hans brorsons dotter Harriet. Ända sedan 60-talet har Vanger varit besatt 
av det olösta mysteriet. Mikael har inget annat val än att ta itu med ett till synes omöj-
ligt uppdrag.
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 Stieg Larsson var en skicklig skribent. Hans sätt att berätta får kalla kårar att gå 
längs läsarens ryggrad. Han är korrekt och saklig, men har ett varierande språk med 
många skarpa sidokommentarer. Han för handlingen vidare i tillräckligt snabb tempo 
för att inte tappa läsarens intresse. Detta leder ibland till att man ibland tappar bort 
sig och måste backa några sidor. Att Larsson var en nybörjare märks lika tydligt som 
hans begåvning.
 En till sak som kanske kunde ha slipats bort med erfarenhet var hans brutala våld-
scener. Ett av bokens centrala teman var sadism, vilket förklarar en del, men särskilt 
den onödigt detaljerade våldtäcktscenen övergick i mina ögon till dålig smak. ”Spän-
ningen i en thriller skapas inte av själva våldshandlingen utan ovissheten”, som mäs-
taren själv har uttryckt det. Larsson använde sig just av denna ovisshet och oförut-
sägbara vändpunkter. Det är synd att han degraderade sitt verk genom att överdriva.
 En god författare har också alltid ett budskap, och det har även Larsson. Hans två 
huvudteman är samhällskritik och – något överraskande – feminism. Larsson skildrar 
skoningslöst ett ”västerländskt rättsamhälle” där orättvisorna pyr under den blanka 
ytan. Konspirationer skapas och skam och rädsla tystar vittnen i en värld där endast 
pengar öppnar portar. Att Larsson var journalist till yrket märks i hans oändliga teo-
rier om konspirationer och korruption, och hans skepticism gentemot såväl regering, 
polis och affärsmän. Till hans ära måste det nämnas att han inte är ett dugg skenhe-
lig, utan beskriver även medians giriga jakt efter offerdjur att offra på den mänskliga 
grymhetens altare.
 För att vara en manlig författare visar Larsson ovanligt tvära åsikter om kvinnans 
ställning i vårt så kallade rättssamhälle. Genom diverse scener där otrevliga karaktärer 
uttrycker en nedlåtande attityd mot kvinnor och vägrar ändra sig, gör Larsson narr av 
dessa gammalmodigheter. Hans kvinnliga karaktärer är utan undantag starka, smarta 
och duktiga inom sitt yrke. Genom Lisbeth Salander återger Larsson en historia om 
en kvinna, som trots – eller kanske just på grund av – att hon hela sitt liv blivit ned-
tryckt av män, växer upp till en envis och självständig människa som kan ta vara på 
sig själv. Dessutom bevisar hon att man inte måste vara vacker enligt de västerländ-
ska normerna, komma ur en bra familj eller vara heterosexuell för att klara sig bra i 
livet.
 ”Män som hatar kvinnor” är alltså en mycket politisk deckare som river ner alla 
normer som skapats inom genren. Ifall du varken är rädd för brutala scener, starka 
kvinnor eller radikala åsikter rekommenderar jag den varmt åt dig!
Populära böcker bland fl ickorna (tre eller fl er har nämnt boken): 
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Elevernas bokrekommendationer

Tidens anda syns tydligt i de böcker eleverna rekommenderade i skrivuppgift 2. Fan-
tasy är defi nitivt den genre som dominerar bland elevernas favoritböcker. Stephenie 
Meyers Twilight-serie har varit fl ickornas stora favorit. Bland både pojkarna och fl ick-
orna har även böckerna om Harry Potter varit populära. 

Populära böcker bland fl ickorna (tre eller fl er har nämnt boken): 

Ann Brashares: Systrar i jeans
Katarina von Bredow: Som jag vill vara
Anne Frank: Anne Franks dagbok
Emma Granholm: Simon och Sophie
Khaled Hosseini: Tusen strålande solar
Marianne Käcko: Ta livet av mig, mamma!
Liza Marklund: Gömda
Stephanie Meyer: Twilight-serien
Michelle Paver: Vargbröder
Dave Pelzer: Pojken som kallades Det
J.K. Rowling: böckerna om Harry Potter
Eva Wahlström: Lite räcker inte
Kurt West: Vi slogs och vi blödde

Populära böcker bland pojkarna (tre eller fl er har nämnt boken): 

Jan Guillou: Ondskan
Stieg Larsson: Män som hatar kvinnor
Stefan Nyman: Anna är online
Christopher Paolini: Eragon
Michelle Paver: Vargbröder
J.K. Rowling: böckerna om Harry Potter
J.R.R. Tolkien: Sagan om ringen
   
De fl esta böcker som eleverna valt att rekommendera representerar vad man kunde 
kalla anglosaxisk eller svensk ungdoms- och populärlitteratur. Bland elevernas bokre-
kommendationer förekommer endast enskilda äldre verk och då är det frågan om 
välkända klassiker som Frans  G. Bengtssons Röde orm, Agatha Christies Tio små neger-
pojkar, Daniel Defoes Robinson Crusoe, Alexandre Dumas’ Greven av Monte Christo, Anne 
Franks dagbok, Robert Lous Stevensons Dr Jekyll och Mr Hyde, Skattkammarön samt Jack 
Londons Skriet från vildmarken. 
 Finlandssvenska verk är mycket sällsynta, de enda som eleverna nämner i sina 
rekommendationer är följande: Tove Janssons Muminpappans memoarer, Kjell Lind-
blads Drömd, Petter Lindbergs Minnenas planet, Annika Luthers Ivoria, Stefan Nymans 
Anna är online, Eva Wahlströms Lite räcker inte och Kurt Wests Vi slogs och vi blödde.   
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Skrivuppgifter 
 
 
 
 
 
 

 Studera uppgifterna på följande sida. 
 

 Välj en av dem. 
 

 Läs uppgiften och anvisningarna noga.  
 

 Börja gärna med att skriva ett utkast på det här 
pappret. 

 

 Skriv sedan en diskuterande text på det rutade 
pappret. Texten skall vara 60–80 rader lång. 

 

 Skrivtiden är 90–120 minuter. 
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Välj en av följande uppgifter:  
 
 
 
 

 
Uppgift 1 
 
 
 

 
Modersmål och litteratur är ett centralt ämne. Är det också 
viktigt för dig? Fundera på vilken nytta du haft av de 
kunskaper och färdigheter du lärt dig i ämnet med tanke på 
din egen utveckling. Sätt egen rubrik. 

 
 
Uppgift 2 
 
 
 

 
Rekommendera en bok för en vän. Motivera på ett 
mångsidigt sätt varför din vän borde läsa just den boken. 
Försök övertyga din vän.  
Sätt egen rubrik. 

 
 
Uppgift 3 
 
 
 

 
Diskutera teaterns och/eller filmens betydelse för dagens 
ungdom.  
Sätt egen rubrik. 

 

 
Uppgift 4 
 
 
 

 
Fundera på hur språket förenar och skiljer åt människor.  
Sätt egen rubrik. 

 

 
 
 

Kom ihåg att ringa in uppgiftens nummer  
på det rutade pappret!  
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Skrivanvisningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skriv skolans namn på det rutade pappret. Ringa sedan in numret på den 
uppgift som du har valt. På konceptpappret skriver du också ditt förnamn och 
ditt efternamn samt din klass.  
 
Skriv din rubrik på det tomma strecket. Lämna en tom rad under rubriken.  
 
Den egentliga texten skriver du på varje rad. Skriv inte i marginalen. Använd 
blyertspenna. 
 
Skriv med tydlig handstil. Du behöver inte nödvändigtvis använda skrivstil. 
Om du textar får du inte använda enbart stora bokstäver.  
 
En lämplig längd på din text är 60–80 rader. Om du har liten handstil, räcker 
en text på 2½ sida. Ifall din handstil är stor, kan du skriva ungefär 3 sidor.  

 
 
 
 
 

(Skriv gärna ett utkast här. Fortsätt vid behov på nästa sida.) 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
  

 
I en diskuterande text granskar man det 
valda ämnet ur många synvinklar. Man 
överväger och bedömer olika möjligheter. 
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