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Content: 

The major aim of this study is to investigate how five male high school students in the ages 
seventeen to eighteen produce or reproduce in their texts during an essay examination. Focus 
is also put on the five students’ writing processes in a classroom situated writing task and on 
their own comments to their writing. The main theory used to investigating this problem 
combines socio-cultural theories and a cognitive approach on writing in the sense that the 
individual’s thoughts and activities are socially and culturally situated. The methods used to 
collect information are observations and qualitative individual interviews with five boys from 
the same class studying the social science program combined with sports at a high school in 
the south of Sweden. The method used to interpret the boys’ written texts is textual analysis 
of their writing processes and of behaviour while creating the texts. 
   The main result is that the two boys who have higher grades plan their texts more carefully 
than the two boys with lower grades. The boy who got the highest grade on his task had ex-
perience from writing reviews, made a written mind map, relied on other texts to illustrate his 
opinions and did not follow the outline of the questions. The boys with lower or middle high 
grades on this specific writing task did not make a written text plan. Instead their planning 
prior to their writing of the text were mental or of an outline-and-develope-type. Two of the 
boys didn’t explicitly use other texts in their essays and their texts also had a more narrative 
than analytical approach and didn’t have any reproduction in them either. Typical for four of 
the boys are that they followed the outline made by the questions put in the task and that they 
didn’t revise their text in a broad meaning. The three boys who meet or try to meet the task 
demands also revise their texts at different stages of the writing process. Interesting is that the 
two boys who revise most in their texts also are the boys who reproduce the most and who 
lack the experience of this specific type of writing. The boys who reproduce, do it in a way 
called recreating which means that they use parts of other texts and change the words to 
synonyms or paraphrase them. The boys think that they are producing original texts when 
they use this tactic, but they are in fact reproducing. 
 
Swedish keywords: skrivprocess, avskrift, produktion, reproduction, gymnasieelever, text-
komposition. 
English keywords: writing process, plagiarism, production, reproduction, high school stu-
dents, writing composition 



 

Förord 

Att skriva uppsats är alltid en utdragen skrivprocess som i hög grad innehåller planering, skri-

vande och efterarbete. I en skrivprocess som denna är det därför viktigt med tillgång till boll-

plank. Av denna anledning vill jag tacka min handledare professor Jan Einarsson vid Växjö 

universitet för hans tålmodiga genomläsningar, diskussionslusta och kloka idéuppslag. En 

annan viktig arena där min uppsats i olika versioner studsat fram och tillbaka är magisterse-

minariet i svenska med didaktisk inriktning. Tack alla för förbättringsförslag och nya infalls-

vinklar. Allra viktigast som bollplank och de som förtjänar det största tacket är emellertid de 

fem elever som denna studie bygger på. Utan deras välvilja och samarbete hade inte uppsat-

sen sett dagens ljus. Ett stort tack vill jag också slutligen ge till den aktuella klassen som hel-

het och till min vfu-handledare tillika klassens svensklärare. Tack för att ni ställde upp på mig 

och på min undervisning i samband med materialinsamlandet. Ni vet vilka ni är men av ano-

nymitetsskäl nämner jag er ej vid namn!  

 

Gemla i försommarsolens sken, maj 2006 

Annelie Johansson 
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1 Inledning 

I dagens informationsrika och skriftinriktade samhälle ställs stora krav på elevers förmåga att 

sammanfatta och sammanställa andras texter av olika slag. Men det är också väsentligt att 

elever kan producera egna texter med utgångspunkt i andras texter. Detta lyfts bland annat 

fram i Läroplanen för det frivilliga skolväsendet (Lpf94). Studier av elevers skrivkompetens 

visar emellertid att elever ofta har svårt att formulera egenproducerade texter skrivna med 

egna ord när dessa bygger på andras skrifter. I en undersökning (Johansson 2006) av åtta 

gymnasieelevers lösningar av det nationella provets1 A-uppgift fann jag exempelvis betydan-

de inslag av avskrift när eleverna i sitt skrivande använde andras texter. Flera av eleverna låg 

nära provets stimulanstexter i sitt val av ord och disposition (2006:42f). I den undersökningen 

gjordes dock ingen distinktion mellan egenproduktion och olika grader av reproduktion (se 

nedan 2.5), men jag fann däremot att det främst var elever på Barn- och fritidsprogrammet på 

Godkänd- och på Väl godkändnivå som hade en tendens att ligga nära de originalkällor som 

de refererade. Bland de undersökta eleverna på Samhällsvetenskapsprogrammet fanns avskrif-

ter endast på Godkändnivå (2006:50).  

   En förklaring till att både elever (jfr Nilsson 2002 och Johansson 2006) och studenter (jfr 

Ask 2005) skriver av i sina texter är att de har redan skrivna texter lätt tillgängliga. Det ökade 

informationsflödet gör det lätt för elever och andra att frestas använda sig av färdiga lösningar 

och att därmed i större eller mindre grad skriva av recensioner, uppsatser och annat material 

via Internet eller andra källor (jfr Jörgel-Löfström 2005:7). En annan förklaring är emellertid 

att elever också kan sakna kunskaper om kraften i sin egen skrivförmåga samtidigt som de 

under lång tid blivit insocialiserade i ett reproducerande textskapande och därmed inte heller 

har kunskaper om vad som utgör avskrift och egenproduktion (Jörgel-Löfström 2005:7f, Nils-

son 2002:198). Att ha tilliten att skapa egna texter ställer givetvis krav på att gymnasieelever 

intuitivt eller medvetet har kunskaper om hur ett eget, självständigt textskapande går till från 

process till produkt. Många forskningsresultat, däribland resultaten i min kandidatuppsats 

(2006), utgår från färdiga lösningar och ger därför ingen inblick i de processer som föregår en 

skriven utredande slutprodukt av det slag som det nationella provet kräver. För blivande och 

verksamma lärare är det dock av intresse att få en inblick i dessa processer. Detta dels för att 

förstå hur elever producerar text som de gör i en provsituation och dels för att förstå hur man 

kan hjälpa elever att komma vidare i sitt skrivande. Samtidigt kan en sådan inblick också ge 

                                                 
1 Sedan höstterminen 2000 ges det nationella kursprovet i svenskans B-kurs på samtliga gymnasieprogram antingen i år 2 
eller år 3 alternativt på Komvux. Provet delas upp i en muntlig och två skriftliga delar. De båda skrivuppgifterna är diskursi-
va, det vill säga både argumenterande och utredande, och tar sin utgångspunkt i ett tema som presenteras i ett texthäfte (Jo-
hansson 2006:1,15, se även Översikt över det nationella provsystemet 2005). 
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värdefulla insikter som hjälper lärare att snabbare fånga upp och vägleda elever som uppvisar 

en tendens att snarare reproducera andras skrivande än att producera eget tänkande och mate-

rial. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fem gymnasiepojkar gör när de skapar text i en 

provsituation som innebär att de ska använda sig av andras texter för att producera en egen 

utredande text. Syftet är också att studera de fem elevernas syn på skrivande ur ett produk-

tions- och reproduktionsperspektiv och hur denna deras inställning visar sig i deras texter. Jag 

är alltså intresserad av hur eleverna reproducerar/producerar i sina texter, av hur de tänker om 

saken samt vad de anser sig göra under skrivprocessen. Utifrån syftet står följande frågeställ-

ningar i fokus:  

• Hur går fem gymnasiepojkar tillväga när de skapar text i en utredande provsituation? 

• Hur visar sig de fem pojkarnas syn på skrivande, produktion och reproduktion i deras 

skrivprocess och i deras texter? 

1.2 Avgränsningar 

Den empiriska delen i uppsatsen består av mindre observationer av elever under deras skri-

vande, kombinerat med textanalyser och intervjuer. Undersökningen ger därför en bild enbart 

av de fem utvalda elevernas skrivande och skrivprocess i samband med det aktuella provet. 

Studien avgränsar sig också till ett mindre arbetsområde i en specifik klass på en gymnasie-

skola under en begränsad tidsperiod (mer om detta i kapitel 3). Den specifika skrivuppgift 

som ligger till grund för uppsatsen är av utredande karaktär (se 3.3 nedan) och påminner om 

det skrivande som gymnasieelever är en del av under det nationella provet i samband med B-

kursen i svenskas avslutande. Det är emellertid viktigt att påpeka att de fem undersökta ele-

verna befinner sig i inledningen av sina svenskstudier på B-kursnivå och att skrivuppgiften 

naturligtvis bara visar hur elevernas skrivkompetens ser ut vid det aktuella skrivtillfället i bör-

jan av deras utveckling till skribenter inom det utredande skrivandet. Samtidigt styrs också de 

fem elevernas reproduktions- och produktionsförmåga av själva skrivuppgiften. Det är därför 

svårt att säga något om elevernas skrivande i andra genrer och i andra situationer. Intresset här 

är dock just det klassrumslokaliserade provskrivandet och vilken skrivprocess och vilka pro-

duktionssätt som leder eleverna fram till en slutprodukt i just den situationen och genren.  

   I studien undersöks fem elevers texter och hur de fem eleverna har upplevt den aktuella 

skrivsituationen. De fem eleverna hänförs till olika betygsnivåer vilket gör att tendenser till 

skillnader i skrivprocess och produktionssätt kan iakttas utifrån dessa. Likheter och skillnader 
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kan dock bara antyda tendenser eftersom elevantalet är så pass litet. Snarare är det individerna 

som står i centrum och jämförs med varandra. 

   Jag undersöker till sist i denna studie enbart pojkars skrivande och väljer därmed bort flic-

kor och genusaspektens betydelse för gymnasisters skrivkompetens. Detta är en naturlig av-

gränsning eftersom det bara finns två flickor i den utvalda klassen (se 3.1). 

1.3 Disposition 

I kapitel 2 presenteras en teoretisk bakgrund i form av en forskningsöversikt med undersök-

ningar av skrivprocess, avskriftsproblematik och elevers skrivkompetens. Material och metod 

beskrivs därefter i kapitel 3 följt av en resultatredogörelse i kapitel 4. Denna utgörs av resulta-

tet av observationer, textanalyser och intervjuer med de fem eleverna. Kapitel 5 är slutligen en 

analys- och diskussionsdel som bland annat består av slutsatser, praktiska innebörder av stu-

diens resultat samt tankar om vidare forskning. 

 

2 Bakgrund, forskningsöversikt och teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redogör jag för synen på skrivande i skolans styrdokument och sammanfattar en 

del av den forskning som berör skrivkompetens, skrivprocess och avskriftsproblematik både 

ur ett kognitivt och ur ett sociokulturellt perspektiv.  

2.1 Skrivprocess sett i ljuset av kognition och sociokulturalism 

Hur en individ tänker och beter sig påverkas av kultur och social miljö. Både kognitiva och 

sociokulturella teorier behövs därför för att få en full förståelse för de komplicerade processer 

som är i omlopp när en text ska bli till i en viss skrivsituation. Jag ansluter mig därmed till 

skrivforskaren Torlaug Løkensgard Hoels (1997) syn. Hon menar att skribentens tankar och 

val av strategier i en skrivsituation påverkas av ”skrivaren i forhold til lesaren, til andre teks-

tar, og i høve til den ytre verda” (Hoel 1997:37). Hon menar också att elever i en skrivsitua-

tion sonderar vilka krav som ställs på dem och att det ställs olika krav i olika situationer. Det-

ta innebär att ett renodlat kognitivt perspektiv som tar sin utgångspunkt i att en individ beter 

sig på liknande sätt i skilda skrivsituationer inte är tillfredställande eftersom tänkande är kon-

textberoende. Detta vidgade sociokulturella perspektiv på språk, tänkande och lärande bygger 

på Lev Vygotskys och Michael Bakhtins teorier (Hoel 1997:3ff). Vygotskys bidrag är hans 

syn på eleven och dennes lärande som beroende av interaktion och samspel med andra männi-

skor. Detta innebär också att språk, skrivande och lärande påverkas av den sociala miljö de 

verkar i. Sådana olika skrivmiljöer kan benämnas som enskilda diskurser. På så sätt kan skri-

vande i gymnasieskolan ses som en diskurs i sig men också som bestående av mindre diskur-
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ser som utgörs av skrivmiljöerna på olika programtyper och i olika klasser. Diskurser påver-

kar alltså skribenten i en skrivsituation. Hoel skriver: 

 
Ein kompetent skrivar må ikkje berre skaffe seg nok kunnskap om emnet for skriveoppgåva, men og vere i stand til å 
framstille denne i samsvar med språklege og retoriske konvensjonar i diskursmiljøet. Mange av dei problema som i 
kognitiv skriveteori vil bli oppfatta som mangel på mottakarmedvit, kan bli forklara som mangel på kjennskap til og 
trening i å bruke språklege konvensjonar som gjeld innanfor det spesielle diskursfelleskapet elevane er eller prøver å bli 
medlemmer av.                                                                      (Hoel 1997:31) 

 

Bakhtin vidgar Vygotskys syn på kontexten och skrivmiljön till att också omfatta kultur i vid 

och antropologisk mening samtidigt som han utvidgar samspel till att även omfatta språket 

som betydelsebärande system och de människor som tidigare har brukat det. Med andra ord 

påverkas skribenter av vad andra har skrivit och interagerar också med dessa i sitt skrivande 

(Hoel 1997:30). Detta innebär att dialog är ett viktigt begrepp i en sociokulturell syn på skri-

vande och på skrivprocessen. Dialog sker nämligen med andra skribenter, med den sociokul-

turella kontexten och genom en inre mental dialog. Bakhtin menar också att ”varje människa 

som talar inte är den förste som tar orden i besittning. Orden finns där redan, språksystemet 

tas i anspråk av individerna när de talar och skriver. Den fråga vi kan ställa oss är vems röst 

det är vi hör när individer yttrar sig” (efter Nilsson 2002:65).  

   Det är mycket som får betydelse för hur en skrivuppgift löses i en speciell skrivmiljö och 

hur skrivprocessen kommer att te sig ut. Utifrån en retorisk inriktning sammanfattar skriv-

forskaren Siv Strömquist innebörden av skrivprocessen på följande vis. Hon är också noga 

med att påpeka att skrivprocessen ser olika ut för olika personer: 

 
Det förtjänar dessutom att uppmärksammas att arbetet inom de olika momenten [samla stoff, skriva, bearbeta, min 
kommentar] kan komma att utformas på olika sätt beroende på individ- och skrivuppgift […] Skribenter väljer att ar-
beta på olika sätt inom skrivprocessens ramar beroende på läggning och tidigare erfarenheter av skrivarbete. Men en 
och samma skribent kan också välja att arbeta på varierande sätt vid olika skrivtillfällen: så kan t ex skrivuppgiftens 
art eller kanske snarare den framväxande textens omfattning eller texttypstillhörighet avgöra hur arbetet kommer att 
utformas vid ett givet tillfälle.                                     (Strömquist Skrivprocessen. Teori och tillämpning 1993:24, 27) 

 

Liknande tankar framhålls av Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg och Torlaug Løkensgard Hoel i 

en handbok för studenter kring skrivandet av akademiska facktexter (Skriva för att lära 2002). 

Dysthe m.fl. definierar skrivprocessen som allt som äger rum från det att en uppgift tilldelats 

tills en färdig skrivprodukt kommit till (2002:37). I denna process ingår att som skribent ha 

kunskap om den speciella situation som skrivande och en specifik skrivuppgift ingår i, ”syftet 

med skrivandet, vilka som är mottagare och vilka sociala och kulturella ramar som gäller för 

skrivandet” (2002:37) men också att ha konkreta kunskaper om hur olika nivåer i en text fo-

gas samman till en helhet. De poängterar också att ”skribenter är olika. Vissa drag kan vara 

medfödda, andra inlärda, medan åter andra kan bero på vilken ämnestradition man skriver 

inom” (a.a.:17). Här skymtar alltså en blandning av både sociokulturella och kognitiva teorier. 
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2.2 Skrivande i gymnasieskolans styrdokument och i praktiken 

I den kursplan för ämnet svenska som hör till den senaste läroplanen för gymnasieskolan 

(Lpf94) framträder en processinriktad syn på skrivande som kan sägas anknyta till Vygotskys 

och Bakhtins tankar kring sambandet mellan tanke, språk och kommunikation. Enligt kurs-

planen för svenska kurs A och B är det nämligen viktigt att elever ”utvecklar en språklig sä-

kerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang, samt 

genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan” (Wer-

ner Gymnasieskolans regelbok 2001:272). Som en del i utvecklandet av en sådan säkerhet 

måste eleverna utveckla ”sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och 

andras råd” (a.a.:272). För att få ett godkänt betyg ska eleverna alltså visa att de är medvetna 

om sin egen skrivprocess. 

   Att elever ska kunna ”förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställ-

ningar och utredningar samt dra slutsatser och föra fram argument så att innehåll och budskap 

blir tydliga och anpassade till målgrupp och syfte” (a.a.:278). är ett av svenska kurs B:s vikti-

gaste mål. Men eleverna ska inte bara kunna anpassa sitt skrivande till den utredande genren 

utan de ska också kunna använda språket för att utveckla sitt ”tänkande och lärande” 

(a.a.:278f). Att elever kan använda andras kunskap för att utveckla sig själva ses alltså som 

centralt både för skrivkompetens och för vidare lärande.  

   En del av skolskrivandet består i att skriva så kallade diskursiva texter vilket innebär att 

elever ska kunna behandla ett visst ämne genom att argumentera, diskutera, beskriva, utreda 

och analysera (Hellspong & Ledin 1997:24, Hultman 1989:117). Det är också den typ av tex-

ter eleverna förväntas kunna skriva i det nationella provet. Att kunna skriva sådana texter in-

nebär att kunna producera eget skrivande med utgångspunkt i andras texter (jämför Nilsson 

2002, se 2.5 nedan). Studier har dock visat att det diskursiva (läs utredande och argumente-

rande) skrivandet kan innebära flera svårigheter för elever. Detta kan bland annat leda till att 

de faller tillbaka på berättande skrivande och en enkel kronologi också i utredande texter. 

Elever kan också använda ett komplexare språk än vad som krävs och därmed få bristande 

mottagaranpassning (Hultman 1989:117, 137ff, Nyström 2000:238). Ett alltför komplext 

språk kan också tyda på avskrift eller närhet till andra texter som skrivandet bygger på. Det 

kan också ses som en form av flyktstrategi från kravet att skriva med egna ord (se 2.5 nedan). 

2.3 Skrivutveckling och social bakgrund 

Det finns en del forskning kring skrivutveckling, skrivförmåga och kopplingen till social bak-

grund. Mary Schleppegrell (2004) påpekar exempelvis att elever med bakgrund i medelklass 

bättre klarar av skolskrivande än elever med annan bakgrund (2004:7). Solveig Hammarbäck 
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kopplar dessutom samman val av gymnasieprogram med social bakgrund (1989:147). Detta 

innebär att olika bakgrunder och sociala erfarenheter skapar skilda skrivmiljöer som påverkar 

skrivutveckling och skrivförmåga och också påverkar hur elever lyckas med skolskrivande 

(Schleppegrell 2004:xi, 16f). Catharina Nyström (2000) fann bland annat i sin studie att det är 

skillnader mellan skrivandet på olika gymnasieprogram (2000:15, 235) och att elever på stu-

dieförberedande program lyckas bättre på det nationella provet än elever på yrkesförberedan-

de2. 

2.4 Sambandet mellan skrivprocess och skrivproduktens kvalitet 

Hur elever löser utredande skrivuppgifter och använder sig av flyktstrategier och skrivproces-

sens faser påverkar vilket betyg de får på den aktuella uppgiften. I artikeln “Relations between 

Writing Processes and Text Quality: When and How?” (1994) fann Iris Breetvalt m.fl. också 

att en lösnings kvalitet är avhängigt av när under skrivprocessens delar som en kognitiv akti-

vitet såsom planering eller bearbetning används. Författarna anser dock inte att textbearbet-

ning efter skrivandet alltid ger goda resultat eller bättre textkvalitet, dock menar de att duktiga 

skribenter har en benägenhet att bearbeta texter under flera stadier av skrivandet till skillnad 

från mindre duktiga skribenter (a.a.:119). 

   Författarna redogör i artikeln också för resultat av tidigare studier som har visat att det är 

skillnad mellan duktiga och mindre duktiga skribenter både i sättet att planera skrivande och 

att bearbeta texter. Duktiga skribenter planerar inledningsvis sitt skrivande ur ett helhetsper-

spektiv med tanke på både syfte och mottagare samtidigt som de i sitt skrivande använder sig 

av andras texter för att underbygga sina egna tankar och därtill bearbetar sina texter innehålls- 

och sammanhangsmässigt. Mindre duktiga skribenter planerar istället fragmentariskt och 

kopplar först i efterhand sina tankar till andras skrivande. Därtill tenderar mindre duktiga 

skribenter också att enbart bearbeta sina texter på en grammatisk nivå och att nöja sig med 

vad de redan har skrivit innehållsmässigt sett (a.a.:104f). 

   I en annan amerikansk studie presenterad i artikeln ”Individual Differences in Undergratua-

ted Essay-Writing Strategies: A Longitudinal studie” (2000) fann Mark Torrance m.fl. genom 

en enkätundersökning att 715 psykologistudenter i åldern nitton till tjugo år använder sig av 

fyra olika skrivstrategier när de skriver argumenterande och beskrivande examinationer som 

inkluderar källhänvisningar. Dessa strategier innebär för det första utformandet av flera skriv-

na texter (a minimal-drafting-strategy), för det andra skrivande och innehållsutveckling allt 

                                                 
2 Avsnitt 2.3 är en sammanfattad version av delar av det bakgrundskapitel som presenteras i min kandidatuppsats (Johansson 
2006:8-14). Att dessa studier tas med här beror på att de kan kasta ljus över uppsatsen även om de inte är av avgörande ka-
raktär. För en djupare inblick i de olika studierna hänvisar jag till min kandidatuppsats (Johanssson 2006). 
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eftersom (an outline-and-develope-strategy), för det tredje skriftlig planering i form av exem-

pelvis tankekartor (a detailed-planning-strategy) och slutligen för det fjärde mental planering 

(a think-then-do-strategy3). Den vanligaste strategin innefattade skrivande allt eftersom, me-

dan den näst vanligaste var mental planering. Såväl skriftlig som mental planering resulterade 

emellertid i högst betyg och bäst kvalitativt skrivande (2000:188f, 194f). Detta visar alltså att 

skrivstrategier har betydelse för betyget. Men för att lyckas krävs inte bara en skrivstrategi 

som fungerar utan också kunskap om den individuella skrivprocessen i kombination med 

kognitiv formuleringsförmåga, goda ämneskunskaper och genrekännedom (a.a.:181f). Tor-

rance m.fl. visar detta samband mellan skrivande och textkvalitet i följande avsnitt:  

a student’s approach to a particular task will be mediated by a number of factors including their understanding of the 
relevant content, their motivation, the amount of that time they have available, and their perception of the importance 
of gaining a good grade for that particular piece of work. These factors may in themselves directly influence both 
strategy choice and essay quality.                            (Torrance m.fl. 2000:195) 

 

Detta antyder också vikten av förståelse för såväl kognitiva som sociokulturella aspekter på 

skrivande och skrivprocessen för att få en bild av elevers skrivkompetens i en specifik skriv-

situation. 

2.5 Avskriftsproblematik på grundskolenivå 

En sociokulturell utgångspunkt på skrivprocessen och elevers skrivlösningar har Nils-Erik 

Nilsson i sin avhandling Skriv med egna ord. En studie i läroprocesser när elever i grundsko-

lans senare år skriver ”forskningsrapporter” (2002). Nilsson undersöker, med avstamp i Vy-

gotskys och Bakhtins teorier, hur elever gör när de i grundskolans senare år får i uppgift att 

forska. Inriktningen ligger på den process som det innebär att producera text och kommunice-

ra kunskap till läsare (2002:14, 208f). Nilsson fann att det bland sextio forskningsrapporter 

skrivna av högstadieelever endast var tio texter som innehöll till störst del egenproducerat 

material. Resterande femtio texter var reproducerade i olika grad. Vanligast är att eleverna 

samplar, det vill säga väljer ut delar från en text och fogar samman dessa till en egen text. 

Näst vanligast är att eleverna omskapar text och alltså ändrar ord och formuleringar i utvalda 

meningar (2002:70ff, 209ff)4. Även texter som kan benämnas som egenproducerade har dock 

inslag av reproducerande skrivande:  

 
I en del texter dominerar de refererade partierna, medan de egenproducerade partierna dominerar i andra. Man skulle 
kunna säga att det i några texter råder en obalans mellan refererade och egenproducerade partier. I sådana texter har 
eleverna fogat in textpartier om fenomen där de förmodligen inte har haft så mycket kunskaper sedan tidigare. Dessa 
texter består i en del texter av refererade delar, ibland av plagierade eller samplade delar. När eleverna har refererat 
saknas referatmarkörer.                                        (Nilsson 2002:86). 
 

                                                 
3  När dessa begrepp används i det följande kursiverar jag dem för att visa att det inte är mina begrepp. Jag kommer fortsätt-
ningsvis inte att ange källan när dessa begrepp används. 
4 Begreppen sampla och omskapa är Nilssons och beskrivs mer utförligt i 3.8 nedan. 
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Att så många elever faktiskt använder andras ord snarare än egna när de producerar, eller 

snarare reproducerar, text förklarar Nilsson dels med att elever uppfattar att det är svårt att 

skriva med egna ord samtidigt som det är lättare att bara citera och reproducera (a.a.:198). I 

elevutsagor i Nilssons material framkommer också olika inställningar till textskapande, bland 

annat att man får skriva av några ord utan att det är avskrift (a.a.:90). Nilsson fann även att 

”de flesta eleverna har förstått att de inte ska skriva av, men de har inte riktigt klart för sig 

varför de inte ska göra det” (a.a.:91). 

   Att nå fram till det stadium som innebär egenproduktion av någon annans tänkande är en 

lång process och på vägen mot eget skrivande använder skribenter därför ett antal strategier 

för att ”undvika” att skriva helt och fullt med egna ord. Nilsson väljer dock att se avskrift 

som något positivt och som ett led i skrivutvecklingen där eleverna imiterar andras texter för 

att utvecklas mot att kunna producera egna texter, speciellt i nya miljöer (a.a.:68, 199). Detta 

kan kopplas samman med vad Hoel (1997) lyfter fram i en kommentar kring texter, intertex-

tualitet, elevskribenter och Vygotskys syn på imitation. Hon påpekar här att elever bara kan 

imitera 
 

det som ligg innanfor den nærmaste utviklingssona. Stundom blir ein elev freista til å låne ein ide frå tekstar til me-
delevar. Der eleven ikkje har forutsetningar for å gjere noko meir enn berre ta til sig ideen, blir lånegodset stående 
nakent, ubearbeidd og isolert. Har derimot eleven forutsetningar for å kunne utnytte låne, vil ho utdjupe og bearbeide 
det, gi det si eiga språkdrakt og gjere det till sitt eige.                           (Hoel 1997:34f) 

 

Elever behöver alltså ha både förutsättningar, kunskap och få övning i skrivande som hör till 

nya skrivuppgifter för att kunna utvecklas och till fullo utnyttja andras tankar för att effektivt 

fördjupa sina egna. 

2.6 Okunskap om avskriftsproblemet bland gymnasieelever 

I en artikel i School Library Journal (2005) ger Colleen MacDonell förslag på hur man kan 

komma tillrätta med avskriftsproblematiken bland gymnasieelever samtidigt som hon påpekar 

att elever oftast inte vet var gränsen mellan avskrift och att skriva med egna ord går. I artikeln 

visar hon att elever som hon undervisar, i likhet med Nilssons undersökta elever (2002), tror 

att det är att skriva med egna ord om man ändrar några ord i en text, ersätter dem med syno-

nymer eller fogar samman textstycken från olika källor. Genom att hålla en lektion där ele-

verna fick kunskap om vad som skilde avskrift från egenproduktion åstadkom hon dock en 

förändring både i elevernas syn på skrivande och i deras produktionssätt. Vad som behövs 

menar MacDonell är konkreta exempel och att eleverna själva får identifiera texter som är 

avskrifter i olika grad. 
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2.7 Skrivprocessen och avskrift på akademisk nivå: möjligheter och svårigheter  

Avskrift finns enligt studier således både på grundskola och på gymnasium. Det är därför inte 

förvånande att den också återfinns på universitetsnivå. Sofia Ask undersöker i sin licentiatav-

handling (2005) exempelvis fem lärarstudenters skriftspråkliga kompetens i stadieövergången 

från gymnasiet till universitetet. I analyserna av de utredande texter som lärarstudenterna pro-

ducerar fann Ask bland annat att förmågan att referera med egna ord och att hänvisa på ett 

korrekt sätt brister också bland universitetsstuderande. Fyra av de fem undersökta studenterna 

skriver av i större eller mindre utsträckning. Bland reproducenterna återfinns såväl samplare 

som översättare och omskapare5. Den femte lärarstudenten skriver däremot inte av (Ask 

2005:95, se även Johansson 2006:8f för en fördjupad beskrivning).  

   Avskriften och kopierandet på universitetsnivå kan få allvarliga följder för studenter. I sin 

handbok om skrivande av facktexter varnar därför Dysthe m.fl. (2002) för avskrift och plagiat 

och ger tips på hur studenter kan göra för att undkomma kopierandets fällor. Det är enligt 

Dysthe m.fl. inte särskilt ovanligt att det uppstår problem för skribenter som börjar vid uni-

versitetet och som ska skriva in sig i ny skrivmiljö eller diskurs. Det krävs nämligen nya kun-

skaper i varje ny skrivmiljö (2002:10). På samma sätt kan man se gymnasieelevers inledande 

skrivande av utredande texter som att skriva in sig i ett nytt sammanhang. En möjlighet att 

trots svårigheter klara av en ny sorts skrivande, menar författarna dock, är att studenterna får 

en större medvetenhet om sitt sätt att arbeta med skrivande och vetskap om att man kan an-

vända olika taktiker för att formulera en skriven text, helt enkelt att som skribent förstå sin 

skrivprocess och vilken skrivstrategi man använder i en viss situation (a.a.:10). 

 

3 Material och metod 

Kapitlet beskriver både det material som min studie grundar sig på och de metoder som an-

vänts för insamling, sammanställning och analys av materialet.  

3.1 Beskrivning av skolmiljön och klassen 

Den aktuella gymnasieskolan, där materialet till denna studie har samlats in, är belägen i en 

medelstor stad i södra Sverige. Skolan har cirka 1500 elever med olika social och kulturell 

bakgrund från ett större upptagningsområde både centralt och utanför kommunen. På skolan 

finns också flera av gymnasieutbildningens nationella program, såväl studie- som yrkesförbe-

                                                 
5 Ask använder i sin studie Nilssons (2002) begrepp samplare, översättare och omskapare. Dessa begrepp presenteras mer 
utförligt i avsnitt 3.8 nedan. 
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redande6 representerade. Lärarna arbetar i programarbetslag, och programmen och klasserna 

är av varierande storlek men oftast är klasstorleken cirka tjugo elever. 

   De elever som har bidragit med material till denna studie läser samhällsvetenskapspro-

grammet med inriktning mot idrott. Klassen är en årskurs två och består av sjutton pojkar och 

två flickor i åldrarna sjutton till arton år. Arton av klassens nitton elever läser svenskans B-

kurs, medan en av flickorna inte deltar i den ordinarie undervisningen under svensklektioner-

na utan läser Svenska som andraspråk. B-kursen är fördelad på två 60-minuterslektioner per 

skolvecka.  

   Elevgruppen är som helhet, enligt min bedömning, rättfram och skojfrisk, men några elever 

har svårt för att komma i tid och har inte med sig det material som behövs. Eleverna i klassen 

verkar oftast säga vad de tycker, och det råder en kamratlig stämning med en något grabbig 

jargong. Det är också ganska stor spridning vad gäller motivations- och ambitionsnivå i klas-

sen, men flertalet gör de uppgifter, som de blir tilldelade. 

3.2 Beskrivning av arbetsområdet 

För att sätta in den skrivuppgift, som studien byggs upp kring, i ett större sammanhang be-

skrivs i det följande det arbetsområde som den utgör en del av. Eleverna i den utvalda klassen 

har under cirka sex lektioner arbetat med referatteknik genom att först muntligt referera en 

valfri idrottsnyhet för resten av klassen med muntliga källhänvisningar. Därefter har de skrift-

ligt fått referera en text hämtad från ett nationellt prov. Inför denna skrivuppgift fick eleverna 

anvisningar för hur referering går till och vad som är viktigt att tänka på. Eleverna arbetade 

enligt instruktionen inledningsvis två och två, när de läste den tilldelade text som skulle refe-

reras, för att på så sätt få fram vad som var det viktiga i den. Varje elev skrev dock en egen 

referattext.  

   De sex lektioner som fokuserade på referatteknik hölls av klassens ordinarie undervisande 

lärare. När jag kom dit som VFU-student7 hade jag möjlighet att handleda eleverna i deras 

skrivande och i diskussioner med enskilda elever lade jag stor vikt vid att de skulle se vad 

som är viktigt i en text, att i sin text tänka sig utanför skolans väggar och att skriva med egna 

ord. 

                                                 
6 I dagens gymnasieskola är egentligen alla program studieförberedande. Trots detta finns det i skolpraktiken såväl som 
officiellt en allmän uppdelning i termerna studie- och yrkesförberedande. Skolverket hänför exempelvis program som har 
”obligatorisk APU, arbetsplatsförlagd utbildning” (Skolverket, 2005:7) till den yrkesförberedande kategorin. Som yrkesför-
beredande räknas därför exempelvis barn- och fritidsprogrammet och fordonsprogrammet och som studieförberedande sam-
hällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Däremellan finns också vissa blandformer (Johansson 2006:7 
och Ask 2005:21f). 
7 VFU är en förkortning för Verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk del av den nya lärarutbildningen. Den 
aktuella VFU-perioden omfattade totalt fem veckor under vt 2006 (v. 6-11 med bortfall för en veckas sportlov). 
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   När de sex lektionerna hade genomförts introducerade jag ett nytt arbetsområde som jag och 

min vfu-handledare gemensamt hade bestämt. Arbetsområdet sträckte sig över totalt tio lek-

tioner och gick under benämningen ”fyra klassiker”. Området hade en litteratur-historisk in-

riktning och behandlade fyra verk och författare från 1500- och 1600-talet. Det första lek-

tionstillfället användes till att introducera arbetsområdet och tillsammans med eleverna gå 

igenom utvalda läroplans- och kursplanemål, undervisningsmål och arbetsområdets inriktning 

(se bilaga 1). Eleverna tilldelades läroböcker och fick också instuderingsfrågor samt i uppgift 

att övergripande läsa igenom en lärobokstext om arbetsområdets tema. Jag förberedde också 

eleverna på att jag samlade material till en uppsats.  

   Den andra lektionen ägnades åt att skapa en övergripande bild av den tid vi behandlade och 

att kort gå igenom de utvalda författarna genom en spaltgenomgång på tavlan där eleverna 

och jag hjälptes åt att fylla i viktiga detaljer. De därpå följande fyra lektionerna ägnades åt de 

fyra utvalda författarna: Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Molière och Georg Sti-

ern-hielm. En lektion anslogs åt var och en av de olika författarna, och karakteristiskt var att 

vi först tillsammans gjorde en genomgång av vad som var typiskt för författaren och dennes 

verk och tid. Därefter såg vi antingen några avsnitt från en filmatisering av ett känt verk ex-

empelvis Don Quijote, eller läste texter av författarna ur elevernas antologi (Lindskog m.fl., 

1998, Berättare genom tiderna. Antologi för gymnasieskolan). Elevernas uppgift var därefter 

att, med utgångspunkt i några i förväg formulerade frågor, diskutera företeelser i verken med 

koppling till både nutid- och dåtid. Diskussionerna skedde först i grupp och därefter gemen-

samt i helklass. Vissa gånger fick eleverna i läxa att i förväg läsa igenom antologitexten eller 

att arbeta med frågor kring texterna. Under lektionerna mot slutet av arbetsområdet gick jag 

också igenom hur den skriftliga examinationen var tänkt att gå till, och vi gick tillbaka till de 

målformuleringar som inledningsvis hade ställts upp.  

   Under den sjunde lektionen utdelades de stimulanstexter, som utgjorde en del av examina-

tionsuppgiften (se 3.3 nedan och bilaga 2) och eleverna fick i uppgift att läsa in sig på dem 

inför skrivtillfället. De tre resterande lektionerna ägnades åt att genomföra skrivuppgiften (se 

3.3 nedan). 

3.3 Beskrivning av skrivuppgift 

Skrivuppgiften utformades med det nationella provets skrivuppgifter som förlaga (se Översikt 

över det nationella provsystemet 2005). Den syftade till att pröva elevernas förmåga att an-

vända andras tankar och kombinera dem med egna genom att med hänvisningar till andras 

texter diskutera några tilldelade frågeställningar. Uppgiftens syfte var också att eleverna skul-

le visa sin förmåga att koppla samman den lästa litteraturen med företeelser i nutiden. I likhet 
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med det nationella provet användes i förväg utvalda stimulanstexter som hade anknytning till 

uppgiftens frågeställningar (se bilaga 2).  

   Själva examinationen delades upp på tre lektionstillfällen. Vid det första skrivtillfället fick 

eleverna ta del av uppgiften och en instruktion kring tillvägagångssättet (se bilaga 3). Vid det 

första skrivtillfället hade eleverna också möjlighet att ytterligare läsa in sig på stimulanstex-

terna, att planera sitt skrivande eller att börja skriva. Det andra och tredje skrivtillfället ägna-

des helt åt att skriva och färdigställa uppgiften. Efter varje lektionstillfälle samlades allt mate-

rial in (utom stimulanstexterna som eleverna hade möjlighet att ta med sig hem). Själva upp-

giften såg ut som följer: 

Uppgiftsformulering 
Vi har tillsammans diskuterat Miguel de Cervantes och hans verk Don Quijote. Du har också läst 
delar av Don Quijote eller sett några avsnitt ur filmen om Don Quijote. Dina uppgifter är nu föl-
jande: Beskriv skillnaderna mellan Sancho Panza och Don Quijote! Varför är Don Quijote som 
han är? Vilken roll spelar Sancho Panza? Är Don Quijote en hjälte? Hur ska en hjälte vara? Upp-
fyller Don Quijote dessa krav? Är det möjligt att en människa i vår tid kan bli som Don Quijote på 
grund av en liknande orsak? Vad skulle en modern Don Quijote vända sitt svärd mot idag? Vilka 
ideal skulle han/hon ha?  
 
Skriv en sammanhängande text där du med hjälp av exempel motiverar, diskuterar och argu-
menterar för ditt svar. Styrk din lösning genom referat eller citat i form av hänvisningar till stimu-
lanstexterna, läroboken och/eller verket i fråga. Tänk på att en person som inte har tillgång till 
uppgiftsformuleringen ska kunna läsa och förstå din text.           (Se vidare i bilaga 3) 

3.4 Urval av elever och texter  

Skrivuppgiften genomfördes av sjutton av de arton eleverna i klassen som följde B-kursen i 

svenska. Den artonde eleven genomförde aldrig skrivuppgiften och hoppade också av pro-

grammet som helhet. Alla de sjutton elevernas lösningar kunde emellertid inte ligga till grund 

för denna uppsats. För att få en spridning i undersökningsmaterialet utgick jag därför från 

elevernas A-kursbetyg. Av de sjutton elever som skulle genomföra skrivuppgiften var det 

sexton elever som läraren hade satt A-kursbetyg på. Den sjuttonde eleven hade genomfört A-

kursen vid en annan skola och föll därför bort ur studien. Den enda flicka som läste B-kursen 

föll också bort som studieobjekt just på grund av sitt kön. Därtill föll en pojke bort som inte 

kunde tänka sig att hans skrivlösning skulle bli föremål för analys i en uppsats. Kvar var såle-

des fjorton elever. Bland dessa fjorton elever valde jag ut nio elever för närmare observation 

och också för att gardera mig mot eventuellt bortfall: tre elever som fått betyget Godkänd (G), 

tre elever som fått betyget Väl godkänd (VG) och tre elever som fått betyget Mycket väl god-

känd (MVG) på A-kursen. Bland de fjorton eleverna fördelade sig betygen som följer: sex (6) 

G, fem (5) VG och tre (3) MVG. De tre MVG-eleverna blev just på grund av sitt antal utval-

da. Bland de sex G-eleverna valdes med utgångspunkt i klasslistans bokstavsordning de tre 

som var närvarande vid första skrivtillfället. På samma sätt valdes de tre VG-eleverna ut. 
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3.5 Observationens genomförande  

De nio eleverna observerades i sin inledande skrivprocess under det första skrivtillfället. Jag 

placerade mig vid katedern med ett rutmönstrat papper. En ruta för varje elev som observera-

des. Observationen skedde genom att jag gick igenom eleverna en efter en och subjektivt an-

tecknade vad de hade för sig vid det tillfälle min blick föll på dem: det var observationsan-

teckningar av slaget ”läser stimulanstexter”, ”suckar”, ”tittar ut genom fönstret”, ”skriver”, 

”gör mind map”. Eleverna var vid tillfället inte informerade om att jag observerade. Observa-

tionen gjordes för att jag skulle kunna skapa mig en bild av skribenterna, en bild som också 

kunde användas för att ge förståelse för textanalys och intervjuutsagor. I resultatdelen lyfts 

intryck från observationen fram när de kan belysa information som framkommit i intervjuerna 

i övrigt fungerar informationen som forskarstöd. 

   Vid det första skrivtillfället samlade jag in de nio elevernas texter och material och gjorde 

kopior på vad de hade skrivit. Under det andra skrivtillfället var jag inte närvarande, utan or-

dinarie lärare fick i förväg instruktioner rörande vad eleverna skulle göra. Jag kopierade även 

texterna efter detta tillfälle. Vid det tredje och slutgiltiga skrivtillfället var jag närvarande un-

der första delen av lektionen. Att observationer inte kunde genomföras under hela skrivpro-

cessen berodde på att materialinsamlingen enligt planen skulle ha sammanfallit med mina 

VFU-veckor, men på grund av klassens idrottsdagar, lov och liknande föll några lektioner 

bort, och arbetsområdet sköts framåt så att skrivtillfällena genomfördes när jag inte kunde 

närvara. Detta är naturligtvis en brist, men genom att få tillgång till texterna efter varje lek-

tionstillfälle får jag ändå en viss inblick i processen samtidigt som elevintervjuerna får ge en 

fördjupad insyn. 

3.6 Urval av intervjupersoner och intervjuernas genomförande och innehåll  

Antalet elevtexter i det slutliga materialet begränsades till sex texter med vilkas författare jag 

skulle genomföra samtalsintervjuer. Urvalet av dessa sex elever skedde genom en skriftlig 

förfrågan till åtta av de nio eleverna. En utvald VG-elev föll nämligen bort ur studien då han 

inte var närvarande vid det sista skrivtillfället utan skrev färdigt uppgiften först följande lek-

tion. Av resterande åtta elever tackade en G-elev, två VG-elever och två MVG-elever ja till att 

bli intervjuade. Av dessa elever hade två fyllt arton år, medan resterande ännu var sjutton var-

för en skriftlig förfrågan också skedde till deras vårdnadshavare. 

   Intervjuerna genomfördes enskilt med de fem eleverna och skedde i ett avskilt grupprum 

under tre svensklektioner fördelade under två veckor efter VFU-periodens avslutande. Tid och 

plats bestämdes av mig, men eleverna fick själva skriva upp sig på de tidsförslag jag gav. 

Samtliga intervjuer varade i cirka trettio minuter och spelades in på kassettband. 
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   Den bandspelare som användes hade en fristående mikrofon och var ganska otymplig. Detta 

är ett faktum som inledningsvis kan ha påverkat intervjupersonerna. Jag valde att dokumente-

ra intervjuerna via bandspelare framför att anteckna för att kunna fokusera på vad intervjuper-

sonerna sa och få större möjlighet att ställa följdfrågor. Denna metod kräver dock att intervju-

erna skrivs ut i efterhand, vilket tar tid. Det är dock värt sin möda när materialet väl finns i 

skrift. 

   Samtliga intervjuer var halvstrukturerade och frågorna nedtecknades inför intervjutillfällena 

i en intervjuguide uppdelad i teman (se bilaga 4), detta för att intervjuerna skulle kunna jäm-

föras. Under intervjuerna samtalade vi om den text som eleven skrivit, om skrivande i all-

mänhet och om att använda egna ord när man skriver. Med halvstrukturerad menas att inter-

vjun har en struktur i betydelsen att intervjuaren vet vad han/hon vill ha reda på och därför 

ställer frågor endast kopplade till temat. Ordningsföljden på frågorna bestäms dock av den 

intervjuades svar (jfr Trost 1997:19ff).  

   Genom att jag har genomfört verksamhetsförlagd utbildning i den aktuella klassen har jag 

fått en bild av eleverna, men samtidigt innebär detta också att de intervjuade eleverna befunnit 

sig i en beroendeställning till mig. Detta kan också ha påverkat deras svar och åsikter på så 

sätt att de lämnar svar som de tror att intervjuaren (som också är lärarstudent) vill ha. Detta 

innebär också att analyserna måste göras varsamt med tanke på att svaren kan ge en vinklad 

bild av verkligheten. En annan brist är att intervjuer dessutom bara kan ge besked om det i 

skrivprocessen och skrivandet som intervjupersonerna är medvetna om och delger intervjua-

ren. Genom intervjun kan man alltså inte komma åt sådant som intervjupersonen inte själv är 

medveten om (jfr Hoel 1997:12). Jag har emellertid försökt att minska dessa olika felkällors 

inflytande på resultatet genom att eliminera kraften av beroendeförhållandet genom att den 

ordinarie läraren fick bedöma skrivuppgifterna. Detta klargjordes också för intervjupersoner-

na. Dessutom har jag både observerat eleverna under skrivandet och har tillgång till de texter 

som de har skrivit under de olika lektionerna.  

   Intervjuutsagorna och elevtexterna har i denna uppsats slutligen anonymiserats genom att de 

intervjuade personernas namn har fingerats. Intervjupersonerna har för enkelhetens skull gi-

vits namn på begynnelsebokstaven i det betyg de erhållit på A-kursen i svenska. Namn på M 

betyder att eleven har betyget MVG på A-kursen, namn på V betyder att eleven har betyget 

Väl Godkänd på A-kursen, medan G slutligen står för ett Godkänt betyg på A-kursen. Dessa 

betyg bör dock inte förväxlas med de betyg eleverna slutligen erhöll på den aktuella skriv-

uppgiften. Jag väljer att sortera eleverna efter deras betyg i svenska som helhet eftersom jag 
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under observationer, textanalyser och intervjuer inte hade tillgång till deras betyg på lös-

ningarna av uppgiften. 

3.7 Metod för beskrivning och analys av skrivprocess 

Skrivprocessen kan enligt ett processinriktat tänkesätt delas in i tre större delar, med underde-

lar som har sin grund i den klassiska retoriken: planering, skrivande och efterarbe-

te/bearbetning (Strömqvist, Skrivprocessen. Teori och tillämpning 1993:24). De retoriska de-

lar som här är av betydelse för planeringsstadiet är inventio som innebär att skribenten samlar 

material, intryck och fakta till sin skrivuppgift, helt enkelt analyserar vilka krav uppgiften 

ställer och vad som behövs för att lösa den. Till planeringen hör också dispositio i betydelsen 

att man strukturerar materialet och bestämmer i vilken ordning det ska presenteras i texten. 

Själva skrivstadiet motsvaras av retorikens elocutio, det vill säga att skribenten väljer ord och 

formuleringar för sina tankar. Efterarbete/bearbetning har slutligen sin motsvarighet i retori-

kens emendatio som innebär att den formulerade texten läses igenom, bearbetas och finslipas 

(a.a.:18, 24). I denna uppsats använder jag denna retoriska syn på skrivprocessen för att be-

skriva hur de fem eleverna går tillväga när de formulerar och tänker kring sitt skrivande. Jag 

kommer dock inte att använda de latinska benämningarna i fortsättningen. Jag försöker i ana-

lysen av texterna och elevernas utsagor sammanlänka dessa retorikens textbildningsfaser med 

olika skrivstrategier och erfarenheter som eleverna har samt med de krav som den sociala och 

kulturella kontexten ställer på eleverna i den aktuella skrivsituationen.  

3.8 Metod för beskrivning och analys av produktionssätt 

I denna uppsats gör jag enklare textanalyser av de fem elevernas slutliga texter. I textanaly-

sen använder jag delar av Nilssons metod (2002) för att avgöra på vilket sätt de fem under-

sökta eleverna förhåller sig till andras texter och tankar i en provsituation. Nilsson delar in 

texter i två huvudsakliga produktionssätt. För det första reproduktion i betydelsen att författa-

ren i olika grad väljer ut, omskapar, refererar eller transformerar delar av en text eller hela 

texter innehållsligt och/eller skriftspråkligt. För det andra egenproduktion som sker genom att 

skribenten för någon form av dialog med en tänkt läsare genom att förmedla egna tankar eller 

helt enkelt: ”ge röst åt sin egen uppfattning, sina idéer och tankar” eller att ”skriva med egna 

ord” (a.a.:68f). Till de två förhållningssätten knyter Nilsson också ytterligare två (mel-

lan)former ett så kallat förmedlande respektive ett så kallat kommenterande produktionssätt 

(a.a.:69f). I denna uppsats gör jag emellertid en distinktion bara mellan reproduktion och 

egenproduktion. Beträffande reproduktion undersöker jag också främst reproduktion som går 

att spåra språkligt. Denna är oftast också en sorts innehållslig reproduktion. I vissa fall, när 



  Att producera eller reproducera text? 

 
 

21 

ingen språklig reproduktion återfinns, kommenteras även innehållslig reproduktion, men den 

utgör inte det huvudsakliga undersökningsområdet. 

   Det finns enligt Nilssons metod fem olika sätt att vara en reproducerande författare på, och 

dessa sätt resulterar i olika texttyper. För det första kan en skribent åstadkomma kopierade 

texter som består av ordagrann avskrift av stora delar av en fortlöpande text. För det andra 

kan det vara fråga om samplade texter som betyder att en skribent har gjort både medvetna 

och slumpmässiga urval ur olika texter och bestämt vad av detta som ska komma med i den 

egna texten. Avskriften av de urvalda partierna är också här ordagrann. För det tredje kan det 

handla om omskapade texter där en skribent väljer ut textdelar och formulerar om dessa ge-

nom att exempelvis använda sig av synonymer eller parafraser. För det fjärde kan man tala 

om refererade texter i betydelsen att den som skriver kortar ner en längre text till ett sam-

mandrag som fortfarande bär starka spår av originaltextens språk och disposition. Slutligen, 

för det femte, kan reproducerade texter var intervjurefererade, vilket innebär att en skribent 

både reproducerar och producerar i sin text genom att omformulera talat språk till skrift 

(a.a.:72ff). 

   En egenproducerande författare åstadkommer däremot grovt sett bara två olika texttyper. 

Dessa är antingen för det första berättande i betydelsen att de ”återger en verksamhet som 

den uppfattas av en deltagare” (a.a.:84) och beskrivs med lättare kronologi och ofta ett 

målande språk, eller för det andra utredande där en verksamhet beskrivs ”utifrån ett åskådar-

perspektiv” (a.a.:84) och där fakta hämtas ”från olika källor för att underbygga de egna syn-

punkterna. Det är skribentens perspektiv som dominerar den utredande texten och de refere-

rade partierna används för att underbygga skribentens perspektiv. Den vane skribenten klar-

gör också med olika tekniker vems röst som hörs i texten” (a.a.:86). Jag återkommer till någ-

ra av de olika formerna av producerande och reproducerande text i den avslutande diskussio-

nen även om endast ett fåtal av varianterna finns i de undersökta elevernas texter. 

   I denna studie är skrivuppgiften av utredande slag, vilket innebär att den ska resultera i en 

form av diskuterande och egenproducerade texter. Det är också viktigt att poängtera att även 

egenproducerade texter innehåller reproduktion (se 2.5 ovan). För att texter ska ses som 

egenproducerade bör dock de egna inslagen överväga samtidigt som den del av texten som 

utgör reproduktion ska ha tydliga hänvisningar till originaltexten. I denna uppsats använder 

jag mig därför av Asks (2005) distinktion mellan olika avskriftssätt kopplat till hänvisningar: 

1) ”Ordagrann avskrift av ord, fras, mening eller stycke utan citatmarkering eller refe-

rens”. 
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2) ”Avskrift utan referensmarkering, men med viss variation där fras, mening eller stycke 

varieras med synonymer eller ny ordföljd”. 

3) ”Avskrift med utsatta referatmarkörer, men utan formell hänvisning” (2005:27). 

4 Resultat: Att producera eller reproducera text 

I detta kapitel sammanställs resultaten av mina observationer, intervjuer och textanalyser. 

Redovisningen av eleverna är uppdelade i tre kategorier utifrån olika grader av reproduktion 

och egenproduktion. Under varje kategori redovisas dock eleverna i den aktuella gruppen in-

dividuellt och genom en tudelad beskrivning av elevens skrivprocess och förhållande till av-

skrift.  

4.1 Med egna ord – Berättande egenproduktion  

Två av de undersökta pojkarna, Gustav och Vincent, skriver texter med egna ord dock av mer 

berättande än utredande karaktär samtidigt som deras skrivprocess har gemensamma drag. De 

båda presenteras här nedan i tur och ordning. 

4.1.1 Gustavs skrivprocess 

När Gustav löste den här uppgiften tyckte han att det var lite svårt att börja skriva och han 

uppvisar också, enligt observationen, en viss uppgivenhet inför skrivuppgiften då han efter att 

snabbt ha ögnat igenom den utbrister: ”Vad ska jag skriva?” och därefter suckar djupt. Han 

väljer också att läsa igenom stimulanstexterna under resten av lektionen framför att börja 

skriva. Detta kan kopplas samman med hans ovana vid uppgiftstypen men också med att han 

inte ägnade särskilt mycket tid åt att läsa igenom själva uppgiften: 

Gustav  Det var väl lite svårt i början kanske att komma igång. Innan man fattade riktigt vad man skulle göra. Jag 
fattade inte redigt… Jag visste inte redigt vad uppgiften var överhuvudtaget. Och det kändes jobbigt. Eller 
ja stressad blir man ju lite alltid när man inte redigt vet vad man ska göra… Oftast vet man ju att det måste 
ju lösa sig på något sätt. Och då får man ju helt enkelt ta reda på det […]. Jag gick mest på känn. Jag läste 
lite och försökte förstå vad jag skulle göra och så. Jag hade läst den här uppgiften hemma då alltså texten 

jag fick. Och sen så skrev jag det jag kom ihåg.
8
 

Gustav vet alltså att uppgiften kräver att han ska skriva refererande och han ägnar också tid 

till att läsa texterna. Men enligt egen utsago ägnar han enbart lite tid till att fundera över hur 

han kan använda texterna för att stödja sitt eget skrivande, och han läser varken betygskrite-

rierna eller den bilaga som ger tips kring refererande skrivande. I stället väljer han att skriva 

som han brukar göra. Mot slutet av första lektionen skriver han följande på sitt antecknings-

papper: ”Skillnaden mellan Don Quijote o Sancho Panza är att” som en inledning till sin text. 

                                                 
8 Intervjuutsagorna återges enligt följande princip: inom hakparantes sätts författarkommentarer som förtydligar den kontext 
som utsagan hör hemma i. Inom hakparantes sätts också tre punkter […] i betydelsen att ett textparti, en intervjufråga eller 
liknande inte tas med. Tre punkter utan hakparantes betyder att intervjupersonen pausar eller avbryter tal. I samtliga utsagor 
återges orden med skriftspråklig stavning eftersom det inte är av intresse för studien hur personerna har uttalat orden utan 
snarare vad de har sagt. För att underlätta läsningen av utdragen används också interpunktion efter makrosyntagmer enligt 
Bengt Loman &  Nils Jörgensens Manual för analys och beskrivning av makrosyntagmer (1971). 
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Han berättar i intervjun att det var lätt att inleda så eftersom första frågan i uppgiften handla-

de om skillnader mellan de två huvudfigurerna i boken Don Quijote: 

Gustav  Ja jag kollade väl på första uppgiften. Och så kollade jag på första. Och det som såg bäst ut, alltså första 
meningen på uppgiften. Det såg ju bäst ut att börja så. Så då började jag så. Och gick helt enkelt på det. 

Typiskt för Gustav är också att han inte gör någon skriftlig planering över hur han vill skriva 

och vad han tänker sig förväntas av uppgiften. Dock visar han också i sina utsagor en viss 

trygghet vid att ha frågor som stöd för sitt skrivande. När man som skribent inte är van vid 

uppgifter av utredande typ är det nog lätt att bli låst vid uppgiftens frågestruktur: 

Gustav  Ja jag hade ju det i huvudet kändes det som. Jag visste ju vad det [Don Quijote] handlade om. Och så var 
det ju bara den här uppgiften. Vad ni ville ha med och sånt. Och sen var det ju bara att gå efter det sen… 
Man kan säga ordningen på frågorna… Ja alltså jag gick inte direkt ner så. Utan jag hoppade någon gång 
och tyckte att det som… Så att det kom i rätt ordning […]. Jag läste ju igenom uppgiften [uppgiftsformule-
ringen]. Och sen när jag kom till en viss del… Och så såg jag ju att andra delen…  Som andra delen som 
var bakom.  Då tyckte jag att det passade ju bättre att ta den delen först […]. Ja ganska styrd faktiskt [av 
frågorna]. Det var mest en vanesak man är inte van vid alltså att tänka helt och hållet själv. Utan man är ju 
van att ha uppgifter att kolla på. 

Gustav menar också att han inte lägger ner så mycket skriftligt redigerings- eller formule-

ringsarbete under eller efter sitt skrivande, utan att han skriver ner det han kommer på och så 

får det vara bra med det: 

Gustav  Nä jag lägger nog inte ner så mycket tid. Jag skriver nog ner det första jag tänker på. Och sen så får det helt 
enkelt vila… Jag försöker läsa texterna som till exempel uppgiften och uppgifterna här [i skrivuppgiften]. 
Och försöker skriva utifrån det. Men annars… Sen så har jag skrivit klart det så ändrar jag inte. Det brukar 
oftast bli bra… […] Meningsbyggnad det kommer ju mest automatiskt. Tror jag. Det sitter väl i nu för-
hoppningsvis… Men jag behöver kolla över det för så ibland… Ja stavfel och grammatiska fel om jag kan 
se nåt men inte innehållet… Har jag skrivit det så har jag skrivit det. Och då blir det inget bättre av det. Det 
är jag ganska säker på 

Trots att han inte redigerar ingående och i vanliga fall inte läser igenom vad han har skrivit så 

medger han att han i den här skrivuppgiften stannade upp mitt i skrivandet för att läsa vad 

han hade skrivit och att han också gjorde det mellan skrivtillfällena ”för att påminna sig så att 

man har rätt så att man inte liksom går ifrån det”. Detta beror på skrivuppgiftens utspridning 

över tre lektioner. Han läste dock inte igenom sin text som helhet innan han lämnade in den: 

”Nä som sagt jag tycker inte att jag kan göra så mycket. Om man inte har skrivit ner det bra 

rätt första gången så kan man inte göra det andra gången heller oftast. Och jag tycker att det 

är mest jobbigt”. På två ställen i Gustavs text märks också spår av mindre redigering då han 

vid samma skrivtillfälle, alltså inte mellan skrivtillfällena, har suddat ut och ändrat i sin text. 

Det syns alltså spår av äldre ord i texten som är utsuddade och överskrivna med nya, vilket 

ger intrycket av ett ändringsförfarande. 

4.1.2 Gustavs produktionssätt och inställning till avskrift 

I sin lösning (se bilaga 5) av den aktuella uppgiften refererar Gustav inte till en enda källa och 

hans text är att ses som egenproducerad. Ingen språklig avskrift varken markerad eller omar-

kerad har gått att spåra i hans text. Han nämner överhuvudtaget inga källor. Detta trots att 
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Gustav menar att han sitter med andra texter bredvid sig när han skriver. Gustavs inställning 

till att skriva med egna ord är också att det innebär att skriva som man pratar, och han menar 

också att han när han skriver med egna ord eller refererar använder ord som han själv förstår:  

Gustav Man kan ju gå efter texterna i boken och formulera det efter sig själv sedan […]. Alltså man använder ju 
egna ord helt. Man bara skriver ju så att man själv förstår eller så nära man vill ha det helt enkelt [...]. Du 
ska skriva så att man typ inte tar direkt från boken då. Och använda sina egna ord precis som man pratar 
ungefär […]. Jag använder ord som jag förstår själv […]. Först läser jag kanske lite. Skummar igenom den 
[texten]. Och sedan så ja så kollar jag bara så att jag kommer ihåg rätt. Och ja läser lite lätt. Jag har den 
[texten] jämte mig så att jag kan kolla upp så att jag har alla fakta rätt och så vidare. 

I Gustavs lösning av skrivuppgiften om Don Quijote syns hans inställning till att skriva som 

man pratar. Hans tankar flyter in i varandra och tydliga övergångar saknas. Gustavs enklare 

språk och kronologi och hans förmåga att leva sig in i texten gör att han blir kvar i ett berät-

tande skrivande. Han använder dessutom ofta talspråksstavning:  

 
(Utdrag ur Gustavs 
lösning, se hela 
texten i bilaga 5) 

Don Quijote är som han är eftersom han har som jag redan skrivit läst for många 
riddarromaner men det är ju inte därför han är som han är det måste vara nån sorts 
psykisk som gör det lättare for han att inbilla sig att det han har läst om riddare o troll 
o.s.v. är sant hans mentala hälsa var väl inte helt perfekt kanske. Sancho Panza tro jag 
är en sorts komplentering till Don Quijote så att det finns nångon som ser till att han 
inte ta död på sig direkt o som kan ta rediga o sansade beslet. Han är ju killen som 
tänker praktiskt helt enkelt, Han tar hand om dom bestyr som Don Quijote inte klara 
av till exempel att fixa mat. 

      Figur 1. Exempel på talspråksstavning i Gustavs text. Markeras med fet stil. 

 

Gustavs sätt att lösa uppgiften gör att han inte använder sig av språklig avskrift. Däremot me-

nar han i intervjun att han till uppgiften lånade innehållsstoff från texter som han tyckte stäm-

de med sina egna åsikter:  

Gustav  Man skulle ju skriva vad man tyckte och referera eller nåt sånt där. Och då tog jag ju det som… Ja på den 
uppgiften vad man skulle skriva då […]. Jag läste ju vad de skrev och tyckte [i stimulanstexterna]. Och så 
tyckte jag. Skrev jag vad jag tyckte helt enkelt. Vad de hade skrivit. Och höll jag med dem så skrev jag det. 
Men höll jag inte med så skrev jag inte det […]. Jag tror faktiskt inte att jag refererade en enda gång till 
nån källa eller så i den här uppgiften eftersom jag skrev inte direkt av källorna eftersom jag skrev liksom 
använde egna ord eller vad man ska säga. Så jag bara skrev om det […]. Avskrift det är ju när man använ-
der hela meningar och sånt en del stycken. Men skriva av och använda bara vissa meningar det måste man 
ju kunna göra eftersom allt går ju inte att skriva själv. 

Gustav har alltså tagit intryck av informationen i andras texter men han har skapat en egen 

språklig variant utifrån sin förståelse av dem. Han har därtill läst texterna två gånger vilket 

ger honom en god förståelse för texternas innehåll. Att han inte explicit använder andras tex-

ter i sin lösning kan bero på att Gustav tycker att det är svårt att referera:  

Gustav Det var ju något lite referataktigt. Jag antog det. Men det var ju svårt att skriva referat. Så det blev inte så 
mycket av det. Jag valde väl bort det. För det var ju inte lätt att typ leta upp en viss del och sen så referera 
till den […]. Jag skrev väl som jag brukar kan man väl säga… Och hade ju delarna i huvudet. Så jag skrev 
det som jag trodde som jag tyckte tolkade det helt enkelt… Det är nog inte en del av det som är samman-
hängande utan det är från alla olika texter… Det mesta brukar sitta. Detaljer  eller helheter brukar alltid sit-
ta i huvudet om man har läst. […] Det är ju typ som bara läsa igenom en text och sen så skriva det viktigas-
te helt enkelt. Men det är väl inget man gör i vanliga fall… Det är väl mest så att man får skriva en berät-
telse eller att man får någonting att jobba med redigt. Så att man ska göra en redig uppgift. Eller så alltså 
att man får tänka själv vad man ska skriva. Annars så får man ju fasta ämnen eller vad man ska säga.  



  Att producera eller reproducera text? 

 
 

25 

Även om han har en bild av hur man gör när man använder andras texter i sitt skrivande så 

undviker han att konkret hänvisa till dessa i sin text, vilket alltså kan bero på hans ovana vid 

sådant skrivande. 

4.1.3 Vincents skrivprocess 

Vincents tillvägagångssätt för att lösa den aktuella skrivuppgiften är att i likhet med Gustav 

först läsa igenom uppgiftsformuleringen och därefter ägna första lektionen åt att läsa igenom 

stimulanstexterna eftersom han inte haft tid att göra detta hemma, vilket han enligt egen utsa-

go ångrade vid skrivtillfället: ”jag kände att jag hade behövt läsa dem innan det kände jag ju”. 

Resterande två lektioner anslår han åt att skriva och han blir klar mot slutet av tredje lektionen 

och ägnar resten av tiden till att läsa en skönlitterär bok. Ibland när Vincent löser skrivuppgif-

ter brukar han istället för att samla tankarna i huvudet göra någon form av tankekarta, men det 

gjorde han inte vid skrivuppgiften om Don Quijote: 

Vincent Ibland brukar jag göra en sån där tankekarta eller nånting som jag utgår ifrån och skriver upp liksom och 
sen så olika grenar ut. Så bygger jag vidare på det. Men det kändes som att jag hade ganska ont om tid… 
För att kanske jag hade behövt läsa texterna innan. Då hade jag kunnat sitta först på lektionen och gjort en 
sån. 

När Vincent väl i skolan under andra lektionstillfället börjar skriva funderar han inte heller så 

mycket på själva uppgiften och dess krav eller hur han ska inleda. Istället börjar han skriva 

som han alltid skriver i svenskämnet, med lite mer tanke på den språkliga än på den innehålls-

liga sidan: 

Vincent Jag tänkte inte så mycket faktiskt om jag ska vara ärlig på själva uppgiften faktiskt. Jag hade den framför 
mig. Och då läste jag igenom den. Och så började jag så gott jag kunde… Jag tycker att det stod ganska 
grundligt hur man skulle göra. Men jag brukar nog skriva på samma sätt alla gånger fast i svenskan… 
Svenskan kollar väl lite mer på stavfel och meningsuppbyggnad och sånt där. Att man kan bygga upp själ-
va arbetet eller texten på ett sätt som ser attraktivt ut är ju också väldigt viktigt tycker jag. 

Vincent löste precis som Gustav uppgiftens disposition genom att utgå från frågorna och 

det var också så han byggde upp sin text med hjälp av andras texter:  

Vincent  Jag svarade liksom på frågorna. Och sen så först refererade jag ju eller berättade lite om den [boken] och 
lite om Don Quijote och Sancho Panza och berättade vad jag tyckte om dem och så där. Sen så svarade jag 
på de frågor som ställdes. Det var på det sättet som jag gjorde… Då [när frågorna besvarades] tänkte jag 
tillbaka på det jag hade läst i böckerna och texterna och försökte använda eh… texterna alltså… citat och 
sånt där som jag hade läst i dem och försökte bygga upp på det sättet. Och när jag hade kommit på vad jag 
ville ha med så skrev jag ju ner det. Och jag använde väl kanske starka ord och synonymer ganska mycket 
och liknelser. 

Om Vincent gör skrivuppgifter hemma så brukar han läsa igenom sina texter eller be sin 

mamma läsa igenom vad han har skrivit innan han börjar bearbeta det. Också mot slutet av 

den här skrivuppgiften bearbetade Vincent i viss mån sin text: 

Vincent  När jag har skrivit dem så tar jag hjälp av min mamma. Och då hjälper hon mig ofta hur, när jag skriver 
dem hemma då. Ja då hjälper hon mig ofta och tycker så här. Och det här behöver du ändra och tänk på det 
och liksom. Och då skriver jag om det på det sättet då. Till slut, tills det blir riktigt bra. Men jag läser också 
själv igenom texten för att hitta stavfel och meningsfel och sånt där. Det gör jag. När jag skrev den här 
[skrivuppgiften om Don Quijote] läste jag någon gång och ändrade lite ord och sånt där. Men jag är inte 
riktigt säker på att jag kommer ihåg vad. Det var mest stavningar och sånt där att jag hade missat bokstäver 
och så där. 
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I likhet med Gustav är Vincents bearbetningsprocess ytlig och av enklare slag men däremot 

läser Vincent igenom sin text oftare och tänker mer på det språkliga uttryckets betydelse för 

betyget. 

4.1.4 Vincents produktionssätt och inställning till avskrift 

Vincent är den andra eleven som i materialet kan benämnas som en egenproducent. Till 

skillnad från Gustav har han emellertid ett försök till källhänvisning i sin text (se bilaga 5), 

om än en ofullständig sådan. Själva texten som följer efter källhänvisningen är dock att ses 

som språkligt egenproducerad. 

 
(Utdrag ur Vin-
cents lösning, se 
hela texten i bilaga 
5) 

Även berättelsen, som finns skriven i Utomnordisk litteratur, om när Sancho Panza tjänst-
jorde som domare då han hjälpte en man att få tillbaka sina tio guldmynt. Det förgyllde den 
mannens dag. Det tycker jag är ett slags hjältemod. 

   Figur 2. Exempel på källhänvisning i Vincents text. Markeras med fet och kursiv stil. 
 

När Vincent talar om hur han brukar göra när han producerar text framträder en inställning 

till att skriva med egna ord som skulle kunna tolkas som att han kan ligga i närheten av att bli 

en reproducent av omskapande typ samtidigt som han menar att gränsen för avskrift går vid 

ordagrann avskrift av större stycken: 

Vincent Att skriva med egna ord? Det betyder att jag tar en text, läser igenom den och sen så … Ja så skriver jag 
om den med den typen av ord som jag använder […]. Jag kan nog ta flera meningar som hör ihop och skri-
va om dem kanske till kortare meningar som… Med mina egna ord då. Men jag sitter alltid med texten 
jämte mig så… Det blir nog mer flyt i texten kanske om man sitter med texten jämte sig. Men att man sit-
ter än … Skriver själv det… Ja att man inte … Ja att man tänker själv och använder andra ord än vad de 
har skrivit… Det är ju bättre att skriva med egna ord… Om man skriver av då är det ju egentligen… Gör 
man ju inte uppgiften utan då är det ju så att man skriver av det… Det är ju som att kopiera nån annans… 
Och man får inte göra det. Det blir för lätt då… Då är det inte arbetat. Man kan ju inte bara kopiera orda-
grant. Men nåt ord likt gör ju inget. Kopierar man helt och hållet då tycker jag gränsen går, men att man 
kan ta lite ur texten, ta lite från en annan text och jobba på det sättet. Det är så jag gör om jag skriver. Men 
då skriver jag om med egna ord… Då tycker jag att det är okej. 

Denna inställning framträder emellertid inte i Vincents lösning, men han menar också att han 

i den här uppgiften inte använde sig så mycket av andra texter och att hans text mer blev en 

krönika än en utredande text: 

Vincent Så här i efterhand undrar jag om jag verkligen gjorde rätt. Den [uppgiften] jag skrev. Det kanske blev mer 
som ett… Jag tyckte att det blev mer som en krönika kanske. Om man skrev det, men ja… Jag hade ju nån 
text. Jag tror mest att jag satt vid… När jag skrev om Sancho Panza tror jag. Då satt jag med den [en stimu-
lanstext] när han var i rätten… Där satt jag och skrev om med egna ord för det tyckte jag var en intressant 
historia.  Det var nog… kanske nån gång mer. Men den gången vet jag i alla fall att jag satt så… Jag skulle 
nog velat referera lite mer än vad jag hade gjort till dem texterna. Jag tror att jag hade alldeles för lite av 
det [att referera]. 

Vincent är med utgångspunkt i sina utsagor att betrakta som en omskapare, men i sin egen 

text ses han mer som en egenproducent. I likhet med Gustav har Vincent liten vana vid utre-

dande skrivande, och han ser liksom Gustav det refererande och utredande skrivandet som 

svårt men också som utmanande. Vincent antar dock inte utmaningen fullt ut. Han undviker i 

sin lösning till stor del uppgiftens källhänvisningskrav på två sätt. Dels genom att skriva 
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inom en annan typ av genre som han själv benämner för krönika och dels genom att referera 

ett avsnitt av Don Quijote utan fullständig hänvisning: 

Vincent Jag tycker om att skriva roliga berättelser […] Utredande texter skriver jag inte gärna. Jag tycker att det är 
roligare att skriva en löpande historia, en berättelse. Int: Finns det något som du inte tycker om med att 

skriva? Ja det kan ju vara det här att man ska sätta in sig i en text och sen när man ska skriva utifrån den 
ungefär som vi har gjort. Jag tycker det är svårt men ändå inte. Fast jag tycker att det är kul. Det är utma-
nande att göra det typ. Den här uppgiften vi har gjort. Och det är ju en morot att man vill klara det att ut-
maningen finns där. Men man är inte så van vid att skriva den typen av text. Och det är ju därför det känns 
svårt. Och man blir lite stressad… Det är ganska ovanligt ju. Man har ju aldrig gjort någon sån… Har ald-
rig gjort den typen av uppgift innan… Att man får de här texterna och så ska du sätta dig in i dem […]. Det 
kan väl göra att det blir lite svårt också på det sättet. Men det var ju ändå ganska roligt på det sättet […]. 
Det var ju svårt att referera. Vi hade ju gjort det lite grann innan. Men det kändes som sagt lite ovant. 

 

Vincents text har dock en del utredande inslag men också inslag som ger texten berättande 

drag. Däribland märks Vincents målande och mindre objektiva språk. Exempelvis uttrycket 

hans inbillningar som är starka som lejon kan få en att tro att han är hög på de mest starka 

av de starkaste drogerna. Vincent försöker också att skriva texten ur en personlig synvinkel. 

4.1.5 Sammanfattning 

Gustavs sätt att lösa uppgiften genererar ett G- i betyg då hans lösning innehåller mer berät-

tande skrivande, har talspråkliga drag och en avsaknad av konkret och explicit användande 

av källor. Vincent erhåller å andra sidan ett VG- på grund av sitt bättre språk och försök till 

källanvändning om än bristande sådan. De båda eleverna skriver också med egna ord, tänker 

inte så mycket på uppgiftens krav, följer en outline-and-develope-strategi i sitt skrivande och 

reviderar ytterst lite i sina texter. Deras inställning till avskrift är att den är tillåten i liten 

mängd även om de inte skriver av i sina texter på en språklig nivå. 

4.2 Kopia eller original? – Omskapande reproducenter med egenproducerade inslag 

Två av skribenterna i undersökningen, Vilhelm och Magnus, är skribenter som skriver texter 

med till stor del reproducerande inslag även om de också innehåller egenproducerade avsnitt. 

Deras texter är också att betrakta som mer utredande. 

4.2.1 Vilhelms skrivprocess 

För att lösa den tilldelade skrivuppgiften använde Vilhelm liksom Vincent och Gustav den 

första lektionen till att läsa igenom stimulanstexterna och uppgiftsformuleringen. Han hade 

nämligen inte läst texterna hemma varför första skrivtillfället ägnades åt detta och till att se 

hur texterna kunde användas i uppgiften: 

Vilhelm Jag läste dem på lektionen sen. Men jag hade inte läst dem innan lektionen… Don Quijote kunde jag rätt så 
mycket ändå. Men det är klart. Det hade väl blivit. Det hade väl gått snabbare om man säger […]. Jag läste 
ju bara igenom dem och tänkte inte så mycket. Jag vet inte riktigt. Men det var väl lite vilka texter man 
kunde använda. Det var ju det som jag tyckte lät bäst och passade in bäst. Jag tänkte vad man börjar med. 
Och då var det ju att presentera vad man har, alltså vad det handlar om. Och sen bara flöt det på så… Det 
brukar flyta på. Och det är ju egentligen i början som det är svårast att komma på. 
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Han funderade en del på hur han skulle skriva på samma gång som han tyckte att han hade 

ganska så bra stöd av frågorna för sitt skrivande: 

Vilhelm  Ja hur jag löste den... Ja det var väl bara att… Ja läste igenom det och gav svar… Ibland funderar jag väl 
en del innan. Men ibland så kommer det ändå […]. Det är klart man tänker på vad man behöver göra för att 
det ska bli bra. Och sen försöker man ju det bästa. Ibland kan det vara att sitta och klura och sen försöka. 
Men jag vet inte riktigt hur man gör. Men det brukar bli bra ändå. Här var det bara att följa frågorna. Men 
ja det var väl ungefär det. Jag bara satte igång. Och sen ja... Det följer man ju alltid i alla fall jag, i den 
ordningen som frågorna kommer… Och  ja det var ju då referatet som man tänkte på lite. Och sen egna 
tankar var väl rätt stort det med. 

Vilhelm menar att han tänker en del på hur han ska formulera sig så att det låter bra när han 

skriver sin text. Han läser också igenom sin text mellan skrivtillfällena och ändrar sina formu-

leringar och ordval medan han skriver.  

Vilhelm  Tänkte på formuleringar gjorde jag. Det är väl viktigt att man formulerar sig bra för att kunna får bra be-
tyg. I alla fall så måste man ju kunna formulera sig. Det blir ju mer förståeligt. Och det är viktigt att man 
förstår och sen ja bra styckeindelningar och så ja… Så att det blir bra formulerat och att allt hänger ihop så 
bra som möjligt. Man känner ju på sig, när man har skrivit, om man har fått till det riktigt bra […]. Det var 
ju ändå… Jag läste ju igenom den ett par gånger. Ibland så läste jag ju igenom emellan när jag hade skrivit 
lite… Jag gick ju tillbaka och läste om igen och försökte förstå ifall det var nåt fel. Och så försökte man ju 
redigera det… Ändra och sudda ut ifall det blir alldeles för tokigt. Om man skriver fel om man typ har 
glömt nånting… Det kan ju hända att man skriver en mening som man får gå tillbaka och rätta till om man 
har tagit det alltför snabbt. Det kan ju hända att det blir fel ibland. Det blir alltid slarvfel och skrivfel och 
allt möjligt. Men stavningen är väl rätt så bra i alla fall… För att få högre betyg så tror jag att man måste ha 
rätt så bra stavningsteknik. 

Vilhelms bearbetningsteknik märks då han flera gånger ändrar i sin text: 

 
(Utdrag ur Vilhelms 
lösning, se hela texten 
i bilaga 6) 

   Don Quijote är en riddare efter sin tid. På grund av att Don Quijote läst för många 
riddarromaner, så förändras Don Quijote [överstryket han] till att [överstryket ho] han 
tror att det är riddartiden och han är en ädel riddare som ska skydda en bondflicka som 
döps om till Dulcinea av Toboso. [ditskriven punkt och ny mening] Han står på den goda 
sidan för att [överstryket: ställa allting till rätta] kämpa och ställa allting till [överstryket 
rätta] rätta. 
Men det han gör, blir alltid fel, [överstryket: och det] men [d]Don Quijote vill inte inse 
sina misstag utan rider vidare mot nya hjälte dåd. Han ser allting enligt vad som be-
skrivs i riddarromanerna och tror att han är en hjälte. Men han är bara en idealist som 
tror att han gör något bra. 

Figur 3. Vilhelms bearbetningsteknik och arbete med sina formuleringar. Inom hakparantes redovisas och kommenteras 
förändrat ordval. 
 

Att Vilhelm arbetar med texten kan vara en vanesak men kan även tolkas som en viss med-

vetenhet om att närhet till originaltexten är negativt. 

4.2.2 Vilhelms produktionssätt och inställning till avskrift 

Vilhelm menar att han när han refererar skriver som han tror att man ska skriva, men samti-

digt så menar han att han i den aktuella skrivuppgiften funderade lite kring de texter som 

fanns med och hur han skulle skriva för att inte skriva av: 

Vilhelm  Ja när jag hade läst då tänkte jag… Jag läste ju bara igenom dem [stimulanstexterna]. Jag vet inte riktigt. 
Men det var väl lite vilka texter man kunde använda. Och man tänkte lite själv med. Så att det inte blev att 
skriva av för mycket… Eller så att det inte blev så att det står nästan samma sak som i texterna utan istället 
egna ord… Jag tog ju det som jag tyckte lät bäst och passade in bäst. Som jag tog… Till exempel så berät-
tar man om artikeln och sen skriver lite citat och försöker att sammanfatta det så bra som möjligt för att re-
ferera. 



  Att producera eller reproducera text? 

 
 

29 

Själv menar Vilhelm att han undviker avskrift genom att försöka förstå vad som står skrivet i 

texter och genom att låta bli att titta i texten när han skriver:  

 
Vilhelm Jag läser ju igenom den först självklart. Och sen så tänker jag igenom vad jag ska skriva. Och så tänker jag 

ja egna ord och försöker att inte titta i texten. Jag lägger den åt sidan. Har man texten bredvid sig då kan 
det lätt bli fel. Och det var väl så jag gjorde på den här uppgiften att jag läste igenom texterna. Och sen 
tänkte lite själv. Men jag kollade lite på texterna också… Det är ju viktigt att man läser igenom och sen så 
det. Liksom man tänker ut själv. Att om man förstår vad det står. Och då blir det ju inte samma ord sen när 
man skriver. Det är ju viktigt att man förstår. 

Vilhelms syn på hur han gör när han producerar text stämmer väl överens med hur han har 

gjort för att lösa den tilldelade uppgiften. En del av Vilhelms text är egenproducerad text 

men stora delar av texten är av reproducerande slag. Det är därför inte helt självklart att helt 

föra Vilhelm till de egenproducerandes skara då det reproducerande inslaget överväger. Stora 

delar av avskriften är dessutom omarkerad med omskapande av ord, fraser och meningar 

även om Vilhelm har en ofullständig källhänvisning med i sin text. Omskapandet består av 

att delar av texten är omflyttade i förhållande till originalkällan samt att ord har bytts ut mot 

synonymer: 

 

Vilhelm Expressen 2004-09-03 ”Livstid för dataspelande ung 

mördare”. 

[Nytt stycke utan indrag] Enligt en text i Expressen, står det att 
en Engelskt 18 åri[g]ng insp[e]irerats utav ett dataspel att 
mörda människor på grymma sätt. 18 åringen hade lurat in en 
14 årig pojke i en park. Där hade han med hjälp utav en ham-
mare och kniv dödat 14 åringen. 
Det har varit flera liknande fall. Och kritiken mot nya våld-
samma och sadistiska spel blir allt större. 
Så detta är ett bevis på [överstryket det] det Cervantes skrev 
om Don Quijote [först punkt sen överstruken och ersatt med 
komma] [a]Att han [överstryket blev konstig] trodde att han 
var en riddare efter för mycket läsande, också kan inträffa på 
riktigt. Det är därför det är så viktigt med åldersgränsen på 
spelen. Om man är för [överstryket liten] ung för spelet kan det 
gå riktigt snett.  
   Fast på sådana där riktigt sadistiska spel, verkar det som om 
ålder[n]sgränsen inte hjälper.  

Livstid för dataspelande ung mördare.  
En engelsk 18-åring som tros ha inspirerats av blodiga data-
spel dömdes på fredagen till livstids fängelse för mord på en 
yngre pojke. Flera liknande fall har fått kritiken mot nya 
sadistiska dataspel att växa i Storbritannien och USA. Warren 
Leblanc dömdes för att i vintras ha lurat in 14-årige Stefan 
Pakeerah i en park i Leicester i centrala England, och där 
med hjälp av kniv och hammare slagit ihjäl pojken.  Under 
rättegången har det framkommit att mordet var ovanligt 
utdraget och grymt. Enligt nyhetsbyrån PA skyller Pakeerahs 
föräldrar det på Leblancs intresse för Manhunt, ett dataspel 
där spelarna får extrapoäng för sadistiska och blodiga sätt att 
ta motståndarna av daga. […] Både Manhunt och Grand 
Theft Auto-serien säljs i Sverige – med rekommendationen 
att spelarna måste vara vuxna. 

 
Figur 4. Reproduktion med ofullständig källhänvisning i Vilhelms text. Med understrykning menas förändrat ordval och med 
gråmarkering ordagrann avskrift. Inom hakparantes återfinns kommentarer eller omändringar som finns i Vilhelms olika 
versioner av texten. För hela Vilhelms text se bilaga 6. 

 

Liksom Gustav och Vincent tycker Vilhelm att det utredande och refererande skrivandet är 

svårt och i viss mån stressande på grund av ovana vid texttypen: 

Vilhelm  Det var väl lite jobbigt att det var referat och så. Men det är ju inte det roligaste. Men sen ändå man får ju 
ta det med… När man får berätta själv så är det väl roligt. Såna här referat så kanske inte toppar listan. Det 
är ju lättare att skriva själv, att berätta fritt. Och det har inte varit så mycket att diskutera och argumentera 
och så riktigt… Det är bara svårt […]. Det var ju lite annorlunda än vad vi hade gjort tidigare kanske. Det 
var ju både referat och egna tankar och så liksom. Och det är ju. Man måste ju ta hänsyn till andra, eller 
liksom vad andra har skrivit i referatet eller i andra texter och så. Och jag har ju inte jobbat så mycket med 
referat. Så att det är. Men jag tror inte att den [skrivlösningen] är så bra för ja jag skriver lite som jag tror 
och sen hoppas jag på det bästa. 
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Till skillnad från Gustav och Vincent tar sig dock Vilhelm an uppgiften och försöker att kon-

kret använda sig av andras texter och bemöta de krav som uppgiften ställer på honom i skriv-

situationen. 

4.2.3 Magnus skrivprocess 

Magnus ägnar inledningen av första lektionen till att noggrant studera uppgiften även om han 

inte läser igenom betygskriterierna. Dessutom vill han ha ytterligare muntlig information om 

uppgiften. Magnus är alltså noga med att undersöka vilka krav som ställs på honom i skrivsi-

tuationen och stryker också enligt observation under i uppgiftsformuleringen: 

Magnus  Jag läste ju uppgiftsformuleringen. Men jag läste ju inte det så mycket däromkring betygskriterierna eller 
så. Jag tänkte ju… När jag läste frågorna så fick jag ju en bild av vad det var för, alltså vad det var för krav 
som ställdes. För det brukar ju vara ganska lika från lärare… Alltså från, mellan olika ämnen och så. Man 
ska svara på frågorna och sen lägga till egna tankar. 

Innan han satte igång att skriva tänkte han igenom hur han skulle bygga upp sin text. Som 

stöd använde han uppgiftens frågor. Själva planeringen skedde dock mentalt för Magnus del: 

Magnus Jag funderade en del så alltså på hur den skulle utformas… För oftast så behöver man ju ett ganska bra tag 
på sig att komma på hur man ska formulera sig. […] Och sen började jag skriva.  Så kom det ju. Flöt det ju 
på egentligen… När jag hade läst uppgiftsformuleringen så. Och jag hade ju läst texterna i förväg. Så hade 
jag ju lite tankar om hur den kunde utformas. Och det var ju det jag gick på egentligen. Det var ju mer i 
huvudet. Jag brukar inte skriva. Utan det sitter mer, att man har det i huvudet. Det brukar gå ganska bra så 
[…]. Det var ju ingen skriftlig planering. Men det var ju. Jag tänkte mer att jag skulle ha med de där citaten 
och sen berätta om Don Quijote och reflektera lite kring det. Så det var ju. Det var ju inte så svårt egentli-
gen. För man fick ju frågorna som man skulle besvara. Och då är det ju bara… Jag tog dem i följd om man 
säger så. För jag tyckte att det lämpade sig bäst […]. Det var ju egentligen frågorna som styrde det hela. 
För det var ju dem jag skulle besvara. Och sen ha med lite egna tankar tänkte jag på. För det vill ju lärare 
alltid ha... 

Magnus är den enda av de fem eleverna som börjar skriva redan under första lektionen, vilket 

alltså kan förklaras med att han redan hade läst igenom texterna hemma samtidigt som han 

vill ha gott om tid på sig för att skriva för att bli riktigt nöjd med sin lösning: 

Magnus  Jag skrev ju den bara. Och sen läste jag igenom den några gånger så att det verkade någorlunda vettigt i 
varje fall… Jag läste ju igenom innan alltså efter varje. När varje lektion började så läste jag igenom så att 
jag inte började på något helt galet […]. Det gäller ju att man tittar igenom det, alltså flera gånger för att se 
att man inte har gjort några såna fel som gör en missnöjd. Stavfel är ju väldigt jobbigt om det blir. Alltså 
såna där enkla grejer och meningsbyggnadsfel och liknande… Det var mer alltså på grammatisk nivå som 
jag tittade. Men jag tittade ju också så att jag inte hade gjort några syftningsfel och liknande. […] För of-
tast så hakar man ju upp sig på något. Och till slut kommer man ju på den rätta formuleringen. 

Vid samtliga skrivtillfällen har Magnus alltså läst igenom både under skrivandet och efter 

skrivandet samt reviderat och bearbetat sin text eftersom han menar att det är viktigt att bli 

nöjd med sitt skrivande. 

4.2.4 Magnus produktionssätt och inställning till avskrift 

Magnus menar i likhet med Vilhelm att han när han ska skriva utifrån en text först läser den 

och därefter bildar sig en uppfattning om innehållet och sedan skriver sin text utifrån detta för 

att undvika avskrift. Samtidigt framhåller han att om han inte kan lägga ifrån sig en text och 

därefter skriva så byter han istället ut orden i de valda texterna mot andra jämbördiga ord. 
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Magnus menar också att uttrycket ”att skriva med egna ord” innebär att använda sig av infor-

mation från en utvald text utan att skriva av ordagrant och att avskrift är just att kopiera orda-

grant: 

Magnus Jag brukar läsa den [texten] först. Och sen brukar jag få en bild av hur jag, hur jag kan använda den. Det 
brukar vara enklast så. För annars så blir det väldigt eh. Kan det bli lite väl likt. […] Jag försöker ju att så 
mycket som möjligt att inte… Alltså använda synonymer… Om jag måste använda deras hur de har… allt-
så meningsbyggnaden som de har, så försöker jag använda synonymer på orden istället… Och sen ser jag 
ju. Så tittar jag ju efteråt så att jag inte har skrivit helt tokigt […] i grunden är det ju att man inte kopierar 
de alltså det man har hämtat ifrån om det är texter då att man inte kopierar det ordagrant utan att man bara 
tar faktan och sen väver in det med egna ord. […] att istället ha kopierat text det är ju att man…det är väl 
mer att man alltså man kopierar ju skriver precis som det står i boken med samma ord och på samma sätt 
och så 

Det tillvägagångssätt som Magnus beskriver visar sig i hans lösning av skrivuppgiften. Precis 

som i Vilhelms text består stora delar av omskapade partier utan markerad källa. Men de 

egenproducerade partierna är här fler än i Vilhelms text och det finns också ett mindre avsnitt 

med markerat citat även om citatet är felaktigt: 

Magnus Brodow Bengt m.fl., 1994: ”Cervantes och hans roman Don 

Quijote” i Dikten och Vi. Malmö: Gleerups. 
Cervantes verk Don Quijote är som bekant en utav världshi-
storians mest kända och lästa böcker, varför det är så kan du 
få reda på om du bara läser vidare!  […] 

s. 91: 
 […] Don Quijote är ett av  
världslitteraturens stora och mest lästa verk, som i många styck-
en är en utgångspunkt för den moderna romanen 
 

Boken blir inte mindre rolig, när man efter en tids läsande 
förstår att Cervantes har konstruerat Don Quijote och hans 
väpnare [s]Sancho Panza som varandras motsatser.  

s. 90: 
Cervantes har låtit don Quijote och hans väpnare inte bara bli 
kontrastfigurer, som belyser varandras karaktärer. De båda 
landsvägsriddarna påverkar varandra, och det växer fram ett 
kärleksfullt förtroende mellan dem. 

De första skillnaderna som man iak[t]tar är de fysiska. Don 
Quijote är åldrig, lång och gänglig, medan Sancho Panza är 
kort, rundmagad och ung. 
Desto mer man läser framkommer även skillnader på det 
tankemässiga planet, Don Quijote, är inte förankrad i verk-
ligheten beroende på att han har läst alldeles för många 
riddarromaner, detta leder till att han ser sig som kristerlig-
hetens sista riddare. 
 

s. 90: 
Romanen handlar om en lång och skranglig adelsman, vars 
förstånd har rubbats genom läsning av riddarromaner. Han tror 
att han är den siste riddaren i kristenheten, […] En rundlagd, 
medelålders bonde, Sancho Panza, förmås att bli don Quijotes 
väpnare  […] 
Den rundmagade Sancho Panza är inte bara till det yttre sin 
herres motsats […] 
 

Magnus Ryden, Hugo m.fl., 1992: Litteraturen genom tiderna. Kortfat-

tad litteraturhistoria för gymnasieskolan. Järfälla: Bokförla-

get Natur och kultur. 

Vilket leder till många intressanta förvecklingar eftersom 
riddarna är utdöda, råder det andra tider. Don Quijote blir i 
många fall förklarad som en galning, utav de som utsätts för 
hans ridderligheter, som tur är har han sin trogne väpnare 
vid sin sida. Sancho Panza, det är han som ser världen som 
den uppfattas i allmänhet vilket medför att han är Don Qui-
jotes raka motsatts. Det är han som förankrar Don Quijote 
med verkligheten och hjälper honom ur diverse olika be-
kymmer. […] 

s. 52: 
Väpnaren Sancho Panza, som inte läst romaner och därför ser 
verkligheten sådan den är, får rädda sin husbonde ur det ena 
missförståndet efter det andra. 
[…] 
Cervantes ville ställa två människotyper mot varandra. Don 
Quijote är idealisten som lever i sin drömvärld, Sancho Panza 
realisten som ser verkligheten som den är. 

Figur 5. Reproduktion med ofullständig källhänvisning i Magnus text. Med understrykning menas förändrat ordval och med 
gråmarkering ordagrann avskrift. Med kursiv stil återfinns omändringar som finns i Magnus olika versioner av texten. För 
hela texten, dock utan avskriftsmarkeringar, se bilaga 6. 

 

Magnus tycker att det är viktigt att utveckla sitt språk och han vill gärna skriva som de skri-

benter och författare som han läser texter av: 

Magnus  Alltså när man läser… När man tar del av hur andra skriver i böcker och liknande så tittar man ju mycket 
där och försöker få det på samma nivå om man säger… Alltså böcker ges ju ut för att… Böcker och tid-
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ningar och sånt ges ju ut av bra skrivare. Och det är ju… Man försöker ju komma så nära bra skrivande 
som möjligt. 

Magnus förklarar dock i intervjun att han inte funderade så mycket över hur han skulle refe-

rera eller hänvisa till andra källor samtidigt som han är medveten om att han använt andra 

texter: 

Magnus  Ja jag läste ju dem [stimulanstexterna] och … använde ju lite av det som stod i dem. Men det var ju inget 
ord… Jo det var ju lite citat vi gjorde från nationalencyklopedin. För det tyckte jag kunde vara bra att ha. 
Och det var de citaten jag kände att var vikti.. Alltså var nödvändiga att ha med […]. Lite tänkte jag. Men 
det kom ju sig lite det [refereringen] kom ju sig ja… Jag tänkte ju mer på hur jag skulle skriva texten. Så 
det kom ju sig naturligt. Får man ju säga […]. Jag tyckte alltså… Det var ju inte så mycket refererande från 
min sida i varje fall. Utan det var ju mer att man bara… Man hade ju. Vi hade ju hållit på med det här un-
der en längre tid. Och då satt ju det i huvudet med ens egna formuleringar och liknande. Så det var ju… Vi 
refererade ju boken. Och vi hade ju aldrig läst den. Men vi refererade ju mer det vi hade lärt oss under ti-
den istället för  texten. 

 

Det är intressant att Magnus omtalar sig själv i första person plural när han talar om hur han 

har producerat sin text. Detta kan tolkas som en rädsla för att vara ensam om att ha skrivit en 

text på det beskrivna sättet därför tar han också in hur han tror att klasskamraterna har gjort 

när han talar om sitt eget skrivande. 

4.2.5 Sammanfattning 

Vilhelms betyg på skrivuppgiften blir ett G+ för hans goda språk och hans försök att använda 

och hänvisa till andra texter samt för hans diskussion av frågorna. Magnus betyg på skriv-

uppgiften blir trots närheten till originalkällorna ett VG+ eftersom hans text är både utredan-

de till sin karaktär och har egna tankar och källhänvisningar. De båda eleverna reproducerar 

till stor del i sina texter, försöker att bemöta uppgiftens krav, funderar över hur de ska formu-

lera sig och använder sig av en think-then-do-strategi samt reviderar och omarbetar sina tex-

ter på en grammatisk och formuleringsmässig nivå både under och efter skrivandet. Vad gäll-

er avskrift och produktion påpekar skribenterna att det är tillåtet att använda sig av synony-

mer samtidigt som det är vikigt att förstå vad det står i en text för att kunna skriva med egna 

ord. Användandet av synonymer som omskapande avskriftsmetod återfinns också i de båda 

elevernas texter. 

4.3 På god väg – Morgan en utredande egenproducent som reproducerar lagom 

Morgan är den enda elev som har klarat av att lösa uppgiften, både att förhålla sig till andra 

texter och att ändå till största delen formulera en egenproducerad text.  

4.3.1 Morgans skrivprocess 

Morgan menar att han under första lektionen funderade lite på hur han skulle formulera sina 

tankar i ord, men han tänkte inte särskilt mycket på om uppgiften ställde några särskilda 

skrivkrav på honom utan utgick mer från att det var typiskt skolskrivande det rörde sig om: 
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Morgan .Jag funderade ju. Det är ju klart. Det gör man ju så att innan man skriver ner och även i vilken ordning 
som kan tänkas vara bäst att…. Jag funderade väl inte riktigt på vilka krav det ställdes. Det kan jag inte 
säga utan det… Jag skriver väl som det faller mig. Och sen får det passa om det gör det. Men det är klart 
ska man skriva referat då får man ju göra det men inte så att man tänker att vem som ska läsa den och så. 
Men det är väl klart. Är det skoluppgift så är… Flyt och sammanhang är väl bra i texten. Och ja det är ju 
ett plus om inledningen och avslutningen hör ihop lite. Så att man kan koppla ihop det om man har svävat 
ut lite så att man kommer tillbaka till där man började…Ja att det är ju ofta är ju kriterierna luddigt formu-
lerat. Och sen så uppnår man det så gör man det. Eller så gör man inte det. 

Morgans inställning till skrivande är emellertid att han först måste veta hur han ska börja in-

nan han kan börja skriva och att han också vill ha en idé om vad innehållet och strukturen 

kommer att vara. Eftersom han hade läst igenom texterna hemma gällde det därför för den här 

skrivuppgiften att han började med att göra en tankekarta (se bilaga 7) över vad han skulle ha 

med. Han använde sig av frågorna för att formulera sin mind map men använde till skillnad 

från de fyra andra undersökta eleverna sen inte frågorna för att strukturera upp sin text i skri-

vandets stund: 

Morgan  Det är ju viktigt att man får en bra inledning. Så att kommer man inte på det så får man ju fundera tills det 
kommer. Och det behöver man ju inte stressa igenom heller. Utan att det är bara att bita tag i det… Så då 
gjorde jag den här mind mapen. Det är väl inte direkt något jag brukar göra. Men jag tyckte att det funkade 
bra när vi hade så gott om tid på oss egentligen. Eller ja det beror väl på hur man ser det. Men det kändes 
ju som det i början. Och ja den funkade ju bra. Och så kom man ju på lite hur man skulle skriva om sen. 
Och även… Det är ju mycket man har… Man har de här tankarna att det och det ska jag skriva. Och man 
har det formulerat liksom meningarna .Och den blir jättebra. Men sen när du väl är där så har du glömt bort 
både vad det handlar om och hur man formulerar sig. Så att just därför är det bra att göra den där då. Lite 
vad man tänker i för banor och hur man kopplar saker. För det är ju inte säker att man kopplar dem lika-
dant nästa gång man tänker. 

När Morgan under lektion två väl började skriva inledde han sin text genom att hänvisa till 

andra texter samtidigt som han utgick från sina tankar i tankekartan.  

Morgan  Jag började ju som att tänka mig som ett referat gjorde jag. Och sen då det här när jag skriver att Jan Ar-
nald tycker att det är en av de bästa… Och det är ju för att jag kan ju inte säga att jag tycker det eftersom 
att jag ju inte har läst den. Så att då får jag ju börja med det då och att det är en stor bok och så vidare… 
Sen använde jag min tankekarta för det här att komma ihåg mina åsikter och ja… Men jag följde inte min 
tankekartas struktur. Utan det var ju bara… Jag skrev ju upp det där allt jag kunde komma att tänka på. 
Och sen så skrev jag ju det i texten också när jag tyckte att det passade… Här gick det ju rätt lätt ändå att 
komma igång. Sen så att det är ju om man har fått igång första meningarna, första meningen kanske tänka 
ut den. Och den tänker man ju ut helt innan, innan man börjar så att man vet vad man ska, vilket håll man 
ska åt… 

För Morgan är det viktigt att veta hur skrivandet kommer att bli innan han skriver samtidigt 

som han försöker att hitta de rätta formuleringarna innan han skriver. Han brukar däremot, 

eller kanske just därför, inte lägga ner särskilt mycket tid på att läsa igenom eller ändra i sin 

text när han väl har skrivit den: 

Morgan Jag brukar vara rätt dålig på att ändra i texten. Men det är ja. Men man märker ju att det är ju alltid nåt. 
Men ja nu blev jag ju klar precis sista minuten. Så att jag skrev ju inte om den utan… Men andra gången 
när vi började skriva så hade jag… Så läste jag ju igenom det jag hade skrivit innan. Men jag skrev ju inte 
om den som sagt eller gjorde några ändringar… Och ja språkligt tycker jag nog inte att jag behövde ändra. 

Morgan var den enda elev som inte blev klar med sin text inom lektionstiden utan satt cirka 

fem till tio minuter över tiden. 
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4.3.2 Morgans produktionssätt och inställning till avskrift 

Av Morgans utsagor ges intrycket att han är en egenproducent och då en utredande sådan. 

Morgans åsikt om att skriva med egna ord och vad som utgör avskrift är:  

Morgan  Ja det är ju att du inte skriver av boken. Men jag har aldrig skrivit av böcker. Så att för mig har det varit 
naturligt. Men jag vet att väldigt många gör det. Och men det är ju inte att lära sig. Tycker ju inte jag […] 
Jag tycker ju att det [avskrift] är om det följer… Även om du har ändrat på meningsbyggnaden och sånt. Så 
även om du följer samma gång i texten i båda så då är det ju att skriva av. 

Att använda sig av en eller enstaka meningar från andra texter utan att citera är acceptabelt, 

menar Morgan. Det räknas inte som avskrift, så länge man som skribent inte skriver av flera 

meningar i följd: 

Morgan  Om du inte använder fler sen. Då är det okej. För det kan ju hända att som jag jobbar då att jag läser texten 
och sen så skriver. Då kan det ju hända att man har kvar den där i huvudet. Och sen så kommer den ner på 
papperet. Och det är ju inte att skriva av. Och det blir ju inte samma sak heller. Så att använder du en me-
ning, det är ju en annan sak. 

På så sätt säger Morgan emot sig själv, men det är inte så konstigt om man studerar hur han 

har formulerat två avsnitt av sin lösning på skrivuppgiften, där han har både en acceptabel, 

markerad, omskapande avskrift med fullständig hänvisning och en omarkerad. Resten av tex-

ten är dock egenproduktion: 

 
Morgan Ramklint, Ulla Britt, 2005: ”Ridande radarpar”. Populär Histo-

ria nr 7-8 2005. s. 54-55 

 

Även ett antal forskare har genom olika studier 
kommit fram till att Don Quijote är den bok, förutom 
Bibeln, som har haft allra störst betydelse för den 
västerländska litteraturen. Det skriver Ulla Britta 
Ramklint om i nummer 7 och 8 av Populär Historia 

2005. 

Ramklint  s. 55: 
Många forskare menar att det bara är Bibeln som haft större betydel-
se än Don Quijote för den västerländska litteraturen.  

Morgan Rydén, Hugo m.fl., 1992: Litteraturen genom tiderna. Kortfattad 

litteraturhistoria. Järfälla: Bokförlaget Natur och kultur.  

Don Quijote skrevs i början av 1600-talet av Miguel 
de Cervantes. En livserfaren man som bland annat 
har varit soldat, krigsfånge och skatteindrivare. När 
han skrev boken satt han i fängelse för ett skattebrott 
som han sa sig vara oskyldig till. Han var en man 
med huvudet på skaft, och enligt Arnald en mästare 
på att uttrycka sig i skrift. Många diskuterar vad 
Cervantes hade för syfte med boken. Det är svårt för 
mig att säga vad som stämmer som inte har läst 
boken, men kanske var det bara en slump att boken 
fick så många bottnar. Det är svårt att veta 400 år 
senare 

s. 53-54: 
Romanen Don Quijote skrevs i ett fängelse av en man som varit 
soldat, krigsfånge, dramatiker, veteuppköpare och skatteindrivare. 
Han hette Miguel de Cervantes Saavedra och var när han skrev 
boken nära 60 år. Cervantes hade hamnat i fängelse därför att han 
inte kunnat redovisa skatter som han drivit in. 
   Det var alltså en man med ett växlingsrikt liv och många erfarenhe-
ter bakom sig som skapade Don Quijote. Vilket syfte hade han med 
boken?  
 
Arnald, Jan, 2001: ”Don Quijote rider igen”. Göteborgs-Posten 

2001-12-21:  
Den andra delen av Don Quijote är framför allt ett språkligt mäster-
stycke, en orgie i häpnadsväckande formuleringskonst. 

Figur 6. Markerad reproduktion med ofullständig källhänvisning i Morgans text. Med understrykning menas förändrat ord-
val och med gråmarkering ordagrann avskrift. Med kursiv fetstil återfinns källhänsvisningar i Morgans text. Se hela Mor-
gans text i bilaga 7 dock utan avskriftsmarkering. 

 

Morgan skiljer sig från de andra eleverna genom att han sen tidigare enligt egen utsago har 

viss vana vid att skriva referat. Trots detta menar han ändå att det var svårt att veta vad som 

riktigt krävdes av honom när han skulle skriva den aktuella uppgiften: 

Morgan  Jag har skrivit lite referat och så till vårt lags hemsida förr i tiden  […]. Ja det var väl lite. Jag. Det kändes 
väl lite konstigt. Och jag vet inte. Jag uppfattade det inte som att det bara var en ren refereringsuppgift. 
Och det var det väl inte heller men att det ingick i. Och det är klart att… Det går ju inte att skriva om sina 
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egna känslor om boken om man inte har läst. Så att det var väl nödvändigt egentligen. […] Jag hade ju läst 
igenom alla [stimulanstexterna] i alla fall. Och sen så var det väl de jag fastnade för som var lite mer fängs-
lande då… 

I sitt skrivande och val av texter var Morgan alltså selektiv. Han tog inte med vad som helst 

utan bara sådant som han tyckte var av intresse för uppgiften.  

4.3.3 Sammanfattning 

Typiskt för Morgan i den här skrivsituationen är att han planerar sitt skrivande innan han skri-

ver och att han har vana vid referatskrivande vilket också visar sig i hans text som blir den 

text som bäst svarar mot uppgiftens krav, även om den har en del mindre reproducerande in-

slag bestående av både godkända markerade och otydliga omarkerade avskrifter. Hans skriv-

strategi är detailed-planning i form av en tankekarta. Han använder sig också konkret av 

andras texter för att stödja sina tankar och hänvisar oftast korrekt till dessa i sin lösning sam-

tidigt som han skapar sig en egen disposition relativt fri från uppgiftens frågestruktur. Morgan 

uppvisar en större medvetenhet kring vad som är produktion och reproduktion då han anser att 

avskrift också är att ändra på ord och att använda andras dispositioner. Hans betyg på uppgif-

ten blir Mycket väl godkänd. 

 

5 Analys och diskussion 

I detta avsnitt analyseras innebörden av resultaten genom en kommenterande diskussion. Dis-

kussionen görs utifrån en uppdelning i skrivprocess (se 5.1) och (re)produktionssätt (se 5.2) 

samt avslutas med slutsatser (se 5.3), praktiska innebörder (se 5.4), och tankar kring framtida 

forskning (se 5.5). 

5.1 Skrivprocessen i en provsituation 

Hur går fem gymnasiepojkar tillväga när de skapar text i en utredande provsituation och hur 

beskriver de sin skrivprocess? Resultatet har visat att det finns några gemensamma drag bland 

de fem eleverna för hur skrivandet sker i en tidsbegränsad och lokalbunden skrivuppgift, men 

det framträder också några väsentliga skillnader som får betydelse för elevernas textlösningar. 

De viktigaste dragen presenteras, analyseras och diskuteras här nedan. 

5.1.1 Planering, disponering och textanvändning 

Gemensamt för fyra av de undersökta eleverna är att de inte gör någon skriftlig planering in-

nan de börjar skriva och att de bygger upp sina texter i samma ordning som uppgiftsformule-

ringens frågor kommer. Detta gäller både de berättande egenproducenterna Gustav och Vin-

cent samt reproducenterna Vilhelm och Magnus. På så sätt är de fyra eleverna bundna till 

uppgiftens formulering och har svårt att fundera över andra tänkbara sätt att disponera texten 

på. Till skillnad från de fyra andra undersökta eleverna använder inte den utredande egenpro-
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ducenten Morgan uppgiftsformuleringens frågor för att skapa en struktur på sin text, snarare 

använder han dem för att få med det väsentliga i sin mind map. Detta resulterar i att han skri-

ver en text som i högre grad möter de krav uppgiften ställer på honom, jämfört med resteran-

de elever som är bundna till dispositionen och som i olika hög grad funderar över vilka krav 

uppgiften ställer. Att fyra av de fem eleverna är knutna till uppgiftsformuleringens disposition 

kan med koppling till Nyströms resultat (2002) också ses som ett tecken på bristande vana vid 

den nya typen av skrivande, medan Morgan som har större vana vid referatskrivande är mer 

fri från uppgiften. Även resultaten av min kandidatuppsats (Johansson 2006) visade att flera 

av de undersökta flickorna höll sig nära uppgiftens formulering, detta trots att uppgiften 

genomfördes i slutet av elevernas studier. 

   Vilhelm och Magnus kan sägas använda den skrivtaktik som i Torrance m.fl.:s studie 

(2000:188f, 194f) kallas för think-then-do. Vincent och Gustav kan istället sägas vara outline-

and-develope-skribenter eftersom de följer uppgiftsformuleringen och därefter utvecklar vilka 

svaren ska vara på varje fråga genom att tänka tillbaka på sina kunskaper i ämnet. Morgans 

skrivstrategi i den aktuella uppgiften kan slutligen föras till a detailed-planning-strategy ge-

nom att han utformar en tankekarta utifrån frågeställningar, stimulanstexter och egna tankar 

kring ämnet och därefter i sin text lyfter fram just de delar han planerat i sin tankekarta. Det 

finns bland de fem undersökta eleverna därmed också en tendens som överensstämmer med 

Torrance m.fl.:s resultat och det är att outline-and develope samt think-then-do är de vanligas-

te strategierna bland de fem eleverna i en salsbunden skrivsituation. 

   Vilhelm, Magnus och Morgans texter uppfyller i högre grad än Gustavs och Vincents de 

krav som uppgiften ställer på eget tänkande och källhänvisningar, vilket alltså svagt tenderar 

att stärka Torrance m.fl.:s resultat (2000:188f, 194) där att tänka och sedan skriva liksom att 

först planera detaljerat skriftligt och sedan skriva ger kvalitativt bättre uppsatser än outline-

and-develope. Den lösning som fick högst betyg (MVG) var Morgans som gjorde en skriftlig 

plan, medan Gustav som skrev som det kom, fick lägst betyg (G-). Magnus funderade också i 

högre grad på uppgiften än Vilhelm och fick också högre betyg (VG+ i jämförelse med G+). 

Det som skiljer reproducenterna från de berättande egenproducenterna är alltså att de i olika 

utsträckning funderar kring uppgiftens krav, vilka texter de ska använda och hur de ska for-

mulera sig innan de börjar skriva. 

   Breetvalt m.fl. (1994:104f) lyfte fram att duktiga skribenter analyserar uppgiften, använder 

sina erfarenheter i skrivandet och vänder sig till stimulansmaterial innan de skriver. Om Mor-

gan och Magnus som MVG-elever förs till de duktiga skribenternas skara arbetar de just på 

detta sätt. Att Morgan lyckas bättre med sin lösning än Magnus (som får VG+) skulle i så fall 
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kunna förklaras med Morgans större erfarenhet av referatskrivande och att han skriver ner de 

tankar han vill använda från texterna innan han skriver. De elever som i mitt material får lägre 

betyg kan också sägas arbeta utifrån det sätt som Breetvalt m.fl. påvisar som typiskt för något 

sämre skribenter: att de skriver först och använder texter efteråt. Eller som bland de aktuella 

eleverna i denna studie, inte använder texter alls just på grund av att de skriver först och där-

efter kan ha missat att använda sig av texter i sitt skrivande. Ett genomgående drag är att fyra 

av de fem pojkarna i sina utsagor menar att de inte tänker på hur texterna kan användas och 

också skriver som de brukar göra. Precis som Strömquist påpekar (1993:24, 27) arbetar alltså 

de fem eleverna på skilda sätt i en skrivsituation, och det kan kopplas såväl till erfarenheter 

som till skrivuppgiftens utformning. Dock finns det gemensamma drag i skrivprocessen och i 

hur de löser uppgiften med avseende på produktion och reproduktion. 

5.1.2 Bearbetning och revidering 

Vilhelm och Magnus funderar mer än Vincent och Gustav på vilka formuleringar de ska väl-

ja. Detta leder också till att de bearbetar sina texter mer än Vincent och Gustav som skriver 

som de brukar skriva och därför inte heller planerar i någon större utsträckning. Morgan gör 

däremot inledningsvis en skriftlig planering både över vilken information från texterna som 

han ska ha med, vilka åsikter han ska lyfta fram och i viss mån vilka formuleringar han ska 

välja. Detta bidrar till att han inte bearbetar sin text skriftligt efteråt. Vilhelm och Magnus 

som inledningsvis funderar över sitt skrivande utan att skriva ner det på papper bearbetar i 

större utsträckning sina texters formulering på en ytlig nivå efterhand som de skriver. Gustav 

och Vincent som däremot sätter igång med skrivandet utan att ha någon större plan mer än att 

följa frågorna bygger också upp sina texter efter hand och gör inte heller några större kosme-

tiska ingrepp i sina texter. Både Gustav och Vincent är outline-and-develope-skribenter som 

följer uppgiftens disposition. Det de har skrivit en gång innehållsligt sett får vara bra, där-

emot kan de sträcka sig till att bearbeta sina texter grammatiskt.  

   De båda reproducenterna Vilhelm och Magnus bearbetar också i högre grad än de berättan-

de egenproducenterna (Gustav och Vincent) sina texter skriftlig både under och efter skri-

vandet. Det är intressant att de som reproducerar mest också bearbetar sina texter mest språk-

ligt sett. Det tyder på en viss medvetenhet om att texterna inte bör ligga nära originalet och 

därför arbetar de också med formuleringarna.  

  Jag tolkar, trots elevernas skilda skrivstrategier, i olika grad samtliga lösningar som utkast 

men med större eller mindre kosmetiska förändringar. Att mindre bearbetning dominerar 

framför genomgripande revidering i den aktuella skrivsituationen kan kanske förklaras med 

att eleverna i klassen som helhet inte arbetar processinriktat, varför eleverna är insocialiserade 
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i att göra vad jag skulle kalla ett utkast. Samtidigt kan det förklaras med den tidsbrist eleverna 

skriver under. Det är lättare att ändra och stryka över i texten än att helt skriva om. De första 

tankarna får duga i högre grad. Att presentationsskrivandet, det vill säga att skriva för en läsa-

re, dominerar framför tankeskrivandet, det vill säga att skriva för sig själv, är också en faktor 

som kan förklaras med den specifika skrivsituationen och det faktum att den text som ska be-

dömas måste produceras på tid.  

5.2 Med egna ord på skakiga ben – Om utredande skrivande, avskrift och egenproduktion  

Hur visar sig de fem pojkarnas syn på skrivande, produktion och reproduktion i deras skriv-

process och i deras texter? Gemensamt för de fem eleverna är att de har liten vana vid att skri-

va den typen av utredande texter som ska bygga på andras texter. Flera av dem menar att de 

av den anledningen hellre skriver berättande texter och att de upplevde den aktuella skrivupp-

giften som svår. Det finns emellertid mindre skillnader mellan de fem eleverna i deras syn på 

att referera, reproducera och skriva utredande. Fokus ligger här främst på deras förmåga att 

förhålla sig till andras texter. Dessa tendenser diskuteras nedan.  

5.2.1 Att utreda med avskrift eller att berätta med egna ord? 

De fem eleverna har löst kravet på källhänvisningar och att stödja sig på andras texter på skil-

da sätt. Intressant är att de berättande egenproducenternas skrivprocess i den specifika provsi-

tuationen i denna studie frångår uppgiftens krav i högre grad än reproducenternas. Gustav och 

Vincent skriver med egna ord men lever inte upp till kraven på att skriva utredande med käll-

hänvisningar. Vincent försöker emellertid att följa uppgiftens krav på källor men gör det inte 

fullständigt. De båda egenproducerande eleverna tänker inte heller direkt på kraven när de 

skriver och verkar inte ha någon större strävan efter att tillhöra den utredande skrivmiljö som 

de förväntas skriva i varför de inte använder stimulanstexterna explicit i sina egna texter. De 

skriver istället vad de kommer ihåg men gör det i berättande eller krönikeform. I ett sådant 

skrivande är det inte heller naturligt med källhänvisningar. Eftersom både Gustav och Vincent 

upplever det refererande skrivandet som svårt väljer de att skriva som de är vana vid. Båda tar 

till en flyktstrategi som innebär att de undviker det explicit refererande skrivandet och därmed 

också undviker att utsätta sig för avskriftsskrivande.  

   De båda reproducenterna Vilhelm och Magnus skriver däremot utredande men med avskrift 

(med eller utan källhänvisningar) och försöker därmed leva upp till kraven på utredande skri-

vande. De tolkar att uppgiften går ut på att referera kombinerat med att utgå från egna tankar. 

Eftersom de är ovana vid denna skrivtyp blir deras texter dock mer reproducerande än egen-

producerade. De fyra skribenterna, både berättande egenproducenter och utredande reprodu-
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center visar därför på olika sätt att de har bristande kunskap om det skrivande som förväntas 

av dem. Hoel påpekar att skrivproblem just kan bero på bristande kunskap om en ny skrivmil-

jö (1997:31). De fyra eleverna (Gustav, Vincent, Vilhelm och Magnus) tar därför till flyktstra-

tegier på sin väg att utvecklas till utredande egenproducenter. Gustav och Vincent undviker 

uppgiftens krav genom att skriva mer berättande utan hänvisningar, medan Vilhelm och Mag-

nus i alltför hög grad imiterar andras texter. Det tidigare resultatet diskuterar även Hultman 

(1989:117, 137ff) och Nyström (2000:238) då de påpekar att berättande skrivande ofta är en 

ersättning för att skriva utredande. Det senare resultatet kan ses som en flyktstrategi och som 

ett led i skrivutvecklingen, vilket Nilsson påpekar i sin studie. Han menar där att imitation och 

avskrift är vanligt när skribenter ska lära sig att skriva nya typer av texter (Nilsson 2002:68, 

199). Eftersom det är svårare att utreda än att berätta blir de elever som skriver utredande i 

min studie också tätare knutna till stimulanstexterna än de som bortser från det utredande 

skrivandets krav på textanvändning.  

   Eleverna i min studie är i ett inledningsskede av det utredande skrivandet varför det kan ses 

som normalt att skribenterna använder sig av flyktstrategier. Samtliga elever upplevde upp-

giftstypen som svår, och fyra av dem hade inte före arbetsområdet använt sig av referatskri-

vande. De elever som skriver utredande med avskrift i olika grad (Vilhelm, Magnus och Mor-

gan) har kommit längre i sin skrivutveckling än de elever som skriver berättande med egna 

ord (Gustav och Vincent). Den som kommit längst i sin utveckling till utredande skribent är 

Morgan vars text till största del består av egenproducerat material även om den har några re-

producerande inslag med bristande källhänvisningar. De i högre eller lägre grad reproduce-

rande eleverna får också som regel högre betyg än de elever med motsvarande betygsgrad 

som inte skriver av. Gustav fick exempelvis ett svagt godkänt och Vincent ett svagt väl god-

känt medan Vilhelm fick ett starkt godkänt och Magnus ett starkt väl godkänt. Typiskt är allt-

så att reproducerande inslag i de egenproducerade texterna bland de fem eleverna främst finns 

på de högre betygsnivåerna, medan de två språkligt sett helt egenproducerade texterna är 

skrivna av Gustav och Vincent som har fått svaga betyg i sina betygsgrupper (G- respektive 

VG-). Detta är ett intressant resultat i jämförelse med resultaten från kandidatuppsatsen (Jo-

hansson 2006) som visade att avskrift bland de undersökta flickorna på samhällsvetenskaps-

programmet var lokaliserad till godkändnivå. Om skillnaderna i resultat beror på individuella 

faktorer, på bedömande lärare eller på kön är emellertid svårt att säga på grundval av mitt 

begränsade material.  
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5.2.2 Inställningen till avskrift 

Samtliga elever uppvisar i sina utsagor ovana vid att skriva den typ av skrivuppgifter som 

provet representerar, men Morgan skiljer sig från mängden genom att ha fått vidare kunskaper 

i en del av skrivuppgiftens krav, via sitt fritidsintresse som innebär att han refererar texter på 

sitt lags hemsida. Det är också Morgan som i högst utsträckning har förstått vad det innebär 

att skriva med egna ord i en utredande skrivuppgift. Han är också den ende som har till störst 

del fullständiga hänvisningar i sin text. Han uppvisar därtill minst tolerans till avskrift, medan 

de andra tycker att det är mer acceptabelt eller har en högre smärtgräns. Resterande har inte 

direkt uppfattat kravet att andras åsikter ska refereras eller hänvisas till utan utgår snarare 

ifrån vad andra tycker genom att göra åsikterna till sina egna eller genom att enbart utgå från 

egna tankar. Typiskt för detta är Gustav som säger att han bara tar med sådant i sina texter 

som han själv håller med om, medan Vincent väljer ut sånt som han själv tycker är intressant 

och värt att nämna. Magnus å andra sidan väljer strategiskt ut sådant som han tror förväntas 

av honom att han ska ha med i sin text, medan Morgan helt och fullt låter andra stå för sina 

egna tankar och kommenterar dessa med sina egna. Detta får betydelse för elevernas lösningar 

och kan också sammanlänkas med vad Torrance m.fl. (2000) skriver om hur skribenters ana-

lys av skrivuppgiftens krav och betygsmotivation påverkar skrivstrategi och skrivlösning. 

   Enligt utsagorna och textanalyserna finns bland de fem eleverna omskrivare och egenprodu-

center men däremot ingen samplare, kopist eller referent. I jämförelse med Nilssons (2002) 

undersökning finns det alltså en tendens till utveckling ju högre upp eleverna kommer i ut-

bildningen. I Nilssons material från grundskolans senare år var sampling det vanligaste repro-

ducerande skrivandet, men bland de fem undersökta gymnasiepojkarna återfinns alltså endast 

omskapande reproducenter. Att omskapa kräver mer tankemöda än att sampla vilket tyder på 

en skrivutveckling över tid, men det kan också förklaras med skrivuppgiften och de stimu-

lanstexter som stod till förfogande. De omskapande eleverna har endast valt ut de avsnitt i 

texterna som kan användas för att besvara uppgiftens frågor. Därför överväger det omskapan-

de skrivandet samtidigt som deras arbete med att referera texter kan ha fått dem att förstå att 

man inte ska skriva av ordagrant. Trots denna tendens till skrivutveckling över tid har studier 

visat att avskriften följer med upp på universitetsnivå och att där finns såväl samplare som 

översättare och omskapare (Ask 2005:95). Det är svårt att säga om detta beror på att eleverna 

inte upptäcks eller uppmärksammas i sitt reproducerande skrivande när de börjar skriva utre-

dande texter i gymnasiet och att det därför ses som tillåtet att skriva omskapande och att de 

fortsättningsvis använder sig av detta också i universitetsskrivande. Men det är en tänkbar 
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orsak. Om inställningen är att det är okej att ”skriva av lite grann” är det klart att eleverna 

fortsätter att göra detta. 

   Samtliga elever i denna undersökning uppvisar emellertid en medvetenhet om att det är fel 

att skriva av, men de har också olika inställning till var gränsen mellan avskrift och egenpro-

ducerad text går. Detta visar sig när de löser den tilldelade skrivuppgiften. Samtliga skribenter 

visar också i sina lösningar att innehållslig reproduktion är tillåtet så länge den inte är språk-

lig. För den berättande egenproducenten Gustav är exempelvis egenproduktion att skriva ut-

ifrån texters innehåll så att man själv förstår med ett språk som man själv använder medan det 

för reproducenten Magnus är att använda fakta från andras texter med egna ord. Såväl egen-

producenter som reproducenter anser också att det är tillåtet att använda några få meningar 

eller ord ordagrant från andras texter utan att det ses som avskrift. Här finns alltså inga skill-

nader mellan grundskoleeleverna i Nilssons (2002:90) material och gymnasisterna i mitt ma-

terial. Det som däremot bland samtliga elever utom Morgan ses som avskrift är att skriva av 

större textpartier ordagrant, medan Morgan menar att det är avskrift också när man byter ut 

ord mot synonymer och följer samma disposition som originaltexterna. Att det reproduceran-

de skrivandet skiljer sig åt mellan skribenterna får därför förklaras med deras olika tolkning 

av skrivuppgiftens krav på textanvändning. Det finns även ett visst samband mellan inställ-

ning, skrivvana och graden av avskrift. 

5.2.3 Uppgiftstypens betydelse för producerande och reproducerande skrivande 

Gemensamt för de båda reproducenterna Vilhelm och Magnus är att de hamnar nära originalet 

då de tvingas bygga sina texter på någon annans uppfattning för att tillfredsställa kravet på 

källanvändning. De partier som utgörs av egenproduktion är de avsnitt som besvarar de frågor 

där eleverna tvingas att tänka själva. Uppgiftens krav på källhänvisningar ställer alltså till det 

för elever som vill men inte kan fullt ut. Ett problem som leder till avskrift är att eleverna 

själva inte har läst hela boken Don Quijote utan endast sett filmavsnitt eller läst utdrag. På så 

sätt bidrar uppgiftsformuleringen till att frambringa avskrift om eleverna vill lösa uppgiftens 

alla frågor. Att de reproducerade avsnitten hos både Vilhelm, Magnus och Morgan till störst 

del återfinns i den del av uppgiften som går ut på att beskriva skillnader mellan Don Quijote 

och Sancho Panza kan bero på detta. Frågan är då i vilken utsträckning uppgiftstypen påver-

kar elevernas egenproducerande förmåga? Ett problem ligger också i om vi arbetade tillräck-

ligt länge med boken för att eleverna skulle hinna skaffa sig en egen uppfattning att arbeta 

utifrån? När eleverna får tänka själva klarar de av att vara egenproducenter men när de inte 

kan så mycket om ämnet och tvingas lyssna till andras röster blir det avskrift i högre eller läg-

re grad. Nilsson fann också i sin studie att de reproducerande inslagen i egenproducerade tex-
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ter främst representerades av avsnitt där eleverna hade bristande kunskaper om ämnet (Nils-

son 2002:86).  

   Viktigt att komma ihåg är att eleverna inte har deltagit i någon undervisning om skillnad 

mellan avskrift och egenproduktion. De kan därför inte lastas för att de gör fel särskilt inte 

med tanke på att de gått i en reproducerande skola under så lång tid. Men som MacDonell 

(2005) visar kan inställningen förändras. Det som behövs är kunskap och erfarenhet, och des-

sa fem elever är på god väg. Frågan är bara vilken typ av uppgifter som kan utveckla eleverna 

till fristående skribenter på bästa sätt? Om eleverna endast sätts att skriva den typ av uppgifter 

som är aktuella här (och som faktiskt är en vanlig uppgiftstyp i den svenska skolan) blir resul-

tatet kanske också att elevernas egenproducerande skrivande stannar upp?  

5.3 Slutsatser 

Några tendenser till slutsatser kan dras av denna undersökning. Gemensamt för fyra av de fem 

undersökta skribenternas skrivprocess i en provsituation och dess betydelse för reproduceran-

de och producerande skrivande, är att förarbetet sker mentalt eller under tiden som texten 

skrivs, samt att eleverna följer den disposition som representeras av uppgiftens frågor. Det 

finns också en tendens till att det är eleverna på de högre betygsnivåerna som innan de börjar 

skriva planerar sina texter i större utsträckning än elever med lägre betyg. Planeringen sker då 

antingen mentalt eller skriftligt i form av tankekartor. 

   Den elev som lyckas bäst med att uppfylla uppgiftens krav gjorde en skriftlig planering, 

formulerade en egen disposition men bearbetade inte texten ytligt efter skrivandet. Denna elev 

hade också erfarenhet av referatskrivande sedan tidigare och använde stimulanstexterna för att 

belysa sina åsikter. De två elever som lyckades sämre med uppgiften gjorde ingen skriftlig 

planering utan skrev utifrån frågedispositionen vad de kom ihåg av texterna och andra kun-

skaper. De reviderade också i ytterst liten grad eller inte alls sina texter och använde inte ex-

plicit stimulanstexterna i sina skrivlösningar. De elever som får medelhögt eller högt betyg är 

alltså de som på olika stadier har bearbetat sina texter skriftligt med utgångspunkt i sin egen 

värdering av textens funktion i sammanhanget, vilket också är en del av vad kursplanen lyfter 

fram som mål med ämnet (Werner, 2001:272ff). De elever som reproducerar mest i sina texter 

är också de som funderar mest över sina formuleringar och som också bearbetar sina texter 

ytligt både under och efter sitt skrivande. Typiskt är också att de reproducerande inslagen 

främst finns bland elever på de högre betygsnivåerna även om dessa elever i sina lösningar får 

både G+, VG+ och MVG. Helt språkligt egenproducerade texter är de texter som inte uppfyl-

ler uppgiftens krav på textanvändning och som är mer berättande än utredande. Störst repro-

duktion finns hos elever som försöker tillfredsställa uppgiftens krav men som på grund av 
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bristande erfarenhet inte lyckas fullt ut med att förmedla egna och andras tankar, så att det 

klart framgår vem som står för vilket budskap och vilket innehåll (jfr Werner 2001:278). Des-

sa elever använder emellertid andras texter för att utveckla sig själva vilket är ett krav som 

kursplanen ställer (a.a.:278). Det bör också tilläggas att uppgiftsformuleringen innehåller en 

tendens till att premiera reproducerande skrivande genom att eleverna inte fullt ut har de kun-

skaper kring ämnet som behövdes för att skriva helt egenproducerande. 

   Den vanligaste typen av reproduktion i de undersökta texterna är omskapande, vilket tyder 

på att eleverna ändå kommit en bit på vägen i sin skrivutveckling mot utredande skrivande då 

de faktiskt både väljer ut och ändrar om stimulanstexterna både ord- och frasmässigt. Flertalet 

av eleverna menar att ett sådant arbetssätt inte är att betrakta som avskrift. 

5.4 Praktiska implikationer 

Vad innebär då slutligen resultaten av denna studie för den praktiserande läraren och för sko-

lan? Resultaten ger en vink om att det är viktigt att få förståelse för skribenters olika skrivpro-

cesser just för att dessa resulterar i olika kvalitativa lösningar, vilket beror på skribenters skif-

tande skriverfarenheter. Det finns också tendenser till att en viss skrivprocess tillsammans 

med synen på avskrift resulterar i ett reproducerande skrivande. Detta pekar mot att det är 

viktigt att som lärare arbeta för att öka elevernas medvetenhet om dessa processer. De bör 

också göras mer medvetna om vilka skrivstrategier och produktionssätt (jfr Dysthe, Hertzberg 

och Hoel, 2002:10) de använder och ges många skrivtillfällen där utredande skrivande är en 

del. Då kan de kanske i högre grad också utvecklas till egenproducenter som kan stå på stadi-

ga ben. Som lärare är detta en angelägen uppgift att arbeta vidare med ute i den konkreta 

skolpraktiken. 

   Studien visar också att skribenterna befinner sig i olika stadier av sin utveckling mot utre-

dande skrivande. Det är dock väsentligt att låta eleverna vara olika och att låta skrivutveck-

lingen ta tid samtidigt som det är betydelsefullt att göra eleverna medvetna om olika produk-

tionssätt exempelvis genom jämförelse av och diskussioner kring olika elevers sätt att arbeta 

fram utredande texter eller att ta sig an en skrivuppgift i en ny miljö. Diskussioner kring detta 

i en klass tror jag kan bidra till att utveckla skribenterna i en önskvärd egenproducerande rikt-

ning. Eleverna kan dock inte bli färdigstöpta i en skrivform som de inte behärskar, men ge-

nom att arbeta förebyggande och medvetandegörande kan man komma en bit på väg och 

minska den skrivchock som möter eleverna när de tar klivet över till universitet och högsko-

lor. Precis som Vygotsky förordar måste hänsyn tas till de enskilda individernas utvecklings-

zoner (jfr Hoel 1997:34f). De olika stadier eleverna befinner sig i och de olika sociokulturella 

skriverfarenheter som dessa har av skrivande kan alltså användas för att utveckla elever så att 
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de kommer framåt i sin utveckling som skribenter. Mångfalden bör därför ses som positiv och 

det är just i samspelet och dialogen (jfr Bakhtin) mellan olika skrivsätt och erfarenheter som 

utvecklingen förs framåt. 

   Nilssons (2002) indelning i olika reproducerande skrivsätt visar också att en utveckling mot 

mer egenproduktion sker där exempelvis omformulering av innehållet i intervjuer som ele-

verna själva gjort kan ses som ett led i att utveckla eget skrivande. Kanske bör eleverna i hög-

re grad få undersökande uppgifter i form av t.ex. intervjuer? Hur som helst är det av vikt att 

tidigt sätta in resurser för att undvika att problematiken följer med upp på universitetsnivå där 

kontrollen är hårdare. Eleverna måste dock tillåtas att reproducera på sin väg mot att produce-

ra, det är en del av skrivutvecklingen.  

5.5 Vidare forskning 

Några intressanta uppslag till vidare forskning kring produktion och reproduktion och som har 

dykt upp både under skrivandet med denna uppsats och under skrivandet av min kandidatupp-

sats är om det finns några skillnader mellan könen i deras syn på arbete med skrivande, pro-

duktion och reproduktion. Andra forskningsuppslag är att fördjupa denna studie på ett större 

och bredare material för att pröva de tendenser som denna uppsats resultat visat. En annan 

fråga som väntar på att undersökas är hur lärare kan arbeta konkret med att lära elever vad 

som är egenproduktion och vad som är avskrift och vilka följder en insikt om detta kan få för 

elevers förmåga att skriva utredande texter. Finns det exempelvis skillnader mellan lärare på 

olika programtyper? Hur arbetar lärare med att lokalisera avskrift eller närhet till originalkäl-

lor? Ges högre betyg på uppsatser som är reproducerade? Är det kanske så att lärare omedve-

tet uppmuntrar reproducerande skrivande genom att belöna dem som använder källor i sitt 

skrivande, men skriver av med högre betyg, framför de som skriver egenproducerad text men 

ej utredande sådan? Vilket är att föredra? 



  
   

 
 

45 

Käll- och litteraturförteckning 

Ask, Sofia, 2005: Tillgång till framgång. Lärare och studenter om stadieövergången till hög-
re utbildning. Växjö: Växjö Universitet. Institutionen för humaniora. 

Breetvalt, Iris, van den Bergh, Huub & Rijlaarsdam, Gert, 1994: ”Relations Between Writing 
Processes and Text Quality: When and Why?” I: Cognition & Instruction 1994 Vol 12 Is-
sue 2 s: 103-123. Nerladdad via Elin@Växjö 2006-04-26.  

Dysthe, Olga, Hertzberg Frøydis &  Løkensgard Hoel, Torlaug, 2002: Skriva för att lära: 
skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur. 

Hammarbäck, Solveig, 1989: Skrivutveckling – hinder och möjligheter för eleverna på gym-
nasieskolans yrkesinriktade linjer. I: Sandqvist, Carin & Teleman, Ulf, 1989: Språkutveck-
ling under skoltiden. Lund: Studentlitteratur. S. 143-158. 

Hellspong, Lennart & Ledin, Per, 1997: Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys. 
Lund: Studentlitteratur. 

Hoel, Torlaug Løkensgard, 1997: Innoverretta og utoveretta skriveforsking og skriveteoriar. I: 
Evensen, Lars Sigfred & Løkensgard Hoel, Torlaug (red.), 1997: Skriveteorier og skole-
praksis. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag AS. S.3-44. 

Hultman, Tor G., 1989: Skrivutveckling i ett pragmatiskt perspektiv. I: Sandqvist, Carin & 
Teleman, Ulf (red.), 1989: Språkutveckling under skoltiden. Lund: Studentlitteratur. S. 
117-142. 

Johansson, Annelie, 2006: Gymnasieelevers skrivkompetens. En fallstudie av åtta gymnasie-
flickors lösningar av det nationella provets A-uppgift i svenska vid studieförberedande 
och yrkesförberedande program. C-uppsats i svenska med didaktisk inriktning. Växjö: 
Växjö Universitet, institutionen för humaniora Vt 2006. 

Jörgel-Löfström, Carin, 2005: Elevens röst i lärande och fördjupning. Lund: Studentlitteratur. 
Lindskog, Rune m.fl., 1998: Berättare genom tiderna. Antologi för gymnasieskolan. Järfälla: 

Bokförlaget Natur och Kultur. 
Loman, Bengt & Jörgensen, Nils, 1971: Manual för analys och beskrivning av makrosyntag-

mer. Lund: Studentlitteratur. 
MacDonell, Colleen, 2005: ”The Problem of Plagiarism. Students who copy may not know 

they’ve committed an offense” I: School Library Journal 2005 Volym 51 Issue 1 s. 35. 
Nerladdad via Elin@Växjö 2006-04-26. 

Nilsson, Nils-Erik, 2002: Skriv med egna ord. En studie av läroprocesser när elever i grund-
skolans senare år skriver ”forskningsrapporter”. Malmö: Området för lärarutbildning, 
Högskolan i Malmö. 

Nyström, Catharina, 2000: Gymnasisters skrivande. En studie av genre, textstruktur och 
sammanhang. Uppsala: Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala 
Universitet. 

Skolverket, 2005: Lärare och elever om gymnasieskolans nationella prov – en enkätstudie. 
Pdf-fil. http://www.skolverket.se/publikationer?id=1499  (2005-10-31). 

Strömquist, Siv, 1993: Skrivprocessen. Teori och tillämpning. Lund: Studentlitteratur. 
Torrance, Mark, Thomas, Glyn V & Robinson, Elizabeth J, 2000: ”Individual Differences in 

Undergraduate Essay-Writing Strategies: A Longitudinal Study” I: Higher Education 
2000 Volum 39 number 2 s. 181-200. Nerladdad via Elin@Växjö 2006-04-26. 

Trost, Jan, 1997: Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
Werner, Lars (red.), 2001: Gymnasieskolans regelbok 2001/2002. Bestämmelser om gymnasi-

al utbildning. Skollagen i utdrag, läroplanen, gymnasieförordningen, programmål, vuxen-
utbildningsförordningen, kursplaner och betygskriterier för kärnämnen. Stockholm: Nor-
stedts Juridik AB. 

Översikt över det nationella provsystemet, 2005. Uppsala universitet. 
 http://www.nordiska.uu.se/natprov/oversiktnp.htm (2005-09-13). 



                         Bilaga 1 - Planering
     

 
 

46 

 

Teori och material 
Litteraturen genom tiderna s. 50-73 
Stencilmaterial 
Instuderingsfrågor 
 

Genomförande 
�  

• Du ska enskilt läsa s. 50-73 i Litteraturen genom tiderna.   

• Du ska besvara instuderingsfrågor från en utdelad stencil.    

• Du ska aktivt delta i diskussioner och genomgångar.  

• Du ska läsa/se delar av fyra författares verk.  

• Du ska enskilt och tillsammans med andra diskutera och bearbeta de utvalda verken.  

• Du ska läsa in stimulanstexter inför skrivtillfället.  

• Du ska fundera över din förmåga att referera andra texter.  

 

Examinationsform 
Genom en skrivuppgift med stimulanstexter prövas dina kunskaper och din förmåga att ta 
hjälp av andras tankar och koppla dem till egna. Därigenom prövas också din förmåga att 
skapa en diskuterande helhet i form av en skriven text. Innehållet och det som är typiskt för 
den nya tidens litteratur står i fokus tillsammans med din förmåga att utifrån de lästa texterna 
och områdets tema dra paralleller med företeelser i din egen tid. Uppgiften genomförs vid tre 
tillfällen.  

PLANERING AV TEMAT FYRA KLASSIKER 
 

Mål från kursplanen i Svenska B 
Kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställningar och utredningar samt dra slutsat-
ser och föra fram argument, så att innehåll och budskap blir tydliga och anpassade till målgrupp och syfte, 
 
Ha utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och som ett redskap i kommande studier och 
arbetsliv 
 
Kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan texter med an-
knytning till vald studieinriktning 
 
Ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat bekantskap 
med författarskap från olika tider och epoker. 
 

Undervisningsmål för temat 
När temat har arbetats igenom  
…vet du vad som är utmärkande för några verk och författare från 1500- och 1600-talet samt visar detta i en  
    skriven text 
…kan du koppla ”den nya tidens litteratur” till företeelser i dagens samhälle 
…förstår och använder du typiska begrepp såsom klassicism, renässans, idealism och     
    realism 
…kan du använda referatteknik på ett lämpligt sätt 
…kan du reflektera över din skrivprocess i en provsituation 
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SKRIFTLIG EXAMINATION – FYRA KLASSIKER 

 

Syfte 
Genom en skrivuppgift med stimulanstexter prövas dina kunskaper och din förmåga att ta hjälp av 
andras tankar som stöd för att utveckla dina egna. Därigenom prövas också din förmåga att skapa en 
diskuterande text. Skrivuppgiften prövar också din förmåga att göra kopplingar mellan den lästa littera-
turen och din egen tid. Skrivuppgiften behandlar ett urval av ”den nya tidens” litteratur och epok. 
 

Genomförande 
Uppgiften genomförs vid flera tillfällen. Efter varje lektionstillfälle lämnar du allt material och det du har 
skrivit till läraren. Du har tre lektionstillfällen på dig.  
 
Det första tillfället  

� Du får veta skrivuppgiften och vad som krävs för att få olika betyg. 
� Du kan läsa stimulanstexterna som du har med dig hemifrån.  
� Du kan planera din text/din skrivlösning. Följande kan vara bra att tänka på: 

- Vilka krav ställs på mig i denna uppgift?  
- Vad ska jag ta upp?  
- Hur ska jag knyta an det till stimulanstexterna?  
- Vad ska jag ta med av materialet?  
- Hur och i vilken ordning ska jag redovisa mina tankar? 

� Du kan börja skriva 
 
Det andra tillfället  

� Du skriver en sammanhängande text och bearbetar din lösning 
 
 
Det tredje tillfället  

� Du skriver och avslutar din text. 
 

 

Mål från kursplanen i Svenska B 
- Kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställningar och utredningar 

samt dra slutsatser och föra fram argument, så att innehåll och budskap blir tydliga och anpassade 
till målgrupp och syfte, 

- Ha utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och som ett redskap i kommande 
studier och arbetsliv 

- Kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan texter 
med anknytning till vald studieinriktning 

- Ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat 
bekantskap med författarskap från olika tider och epoker. 

Undervisningsmål för temat 
När temat har arbetats igenom  
…vet du vad som är utmärkande för några verk och författare från 1500- och 1600-talet samt visar detta i en 
skriven text 
…kan du koppla ”den nya tidens litteratur” till företeelser i dagens samhälle 
…förstår och använder du typiska begrepp såsom klassicism, renässans, idealism och realism 
…kan du använda referatteknik på ett lämpligt sätt 
…kan du reflektera över din skrivprocess i en provsituation 
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Uppgiftsformulering 
Vi har tillsammans diskuterat Miguel de Cervantes och hans verk Don Quijote. Du har också läst delar 
av Don Quijote eller sett några avsnitt ur filmen om Don Quijote. Dina uppgifter är nu följande: Beskriv 
skillnaderna mellan Sancho Panza och Don Quijote! Varför är Don Quijote som han är? Vilken roll 
spelar Sancho Panza? Är Don Quijote en hjälte? Hur ska en hjälte vara? Uppfyller Don Quijote dessa 
krav? Är det möjligt att en människa i vår tid kan bli som Don Quijote på grund av en liknande orsak? 
Vad skulle en modern Don Quijote vända sitt svärd mot idag? Vilka ideal skulle han/hon ha?  
 
Skriv en sammanhängande text där du med hjälp av exempel motiverar, diskuterar och argumen-
terar för ditt svar. Styrk din lösning genom referat eller citat i form av hänvisningar till stimulanstex-
terna, läroboken och/eller verket i fråga. Tänk på att en person som inte har tillgång till uppgiftsformu-
leringen ska kunna läsa och förstå din text. 

 
Betygskriterier 

 
Godkänd 

- Eleven samlar, sovrar och sammanställer material för skriftlig framställning ur olika informa-
tionskällor, argumenterar och drar slutsatser i en form som är anpassad efter målgrupp och 
syfte. 

- Eleven diskuterar innehåll, gestalter och bärande tankar i en utvald text och redovisar sina in-
tryck i skrift. 

- Eleven presenterar fakta på ett begripligt sätt men lösningen saknar större analys och jämfö-
relse. 

- Eleven har få egna tankar i sin redogörelse. 
- Eleven har utgått från uppgiftens frågeställningar, besvarat dessa och kommit fram till en del 

enklare slutsatser. 
- Eleven formulerar sig i huvudsak sammanhängande i skrift med hänsyn tagen till provsituation 

och tid.  
 
Väl Godkänd 

- Eleven söker uppslagsrikt relevant material för sin skriftliga framställning ur olika informations-
källor samt argumenterar och drar slutsatser i en form som är anpassad efter målgrupp och 
syfte. 

- Eleven reflekterar vid analysen över de samhälleliga och kulturella faktorer som format texten 
och dess gestalter samt funderar över textens giltighet för vår tid. 

- Eleven har besvarat uppgiftens alla delar och har skiljt ut väsentliga fakta från oväsentliga fak-
ta samt har en ansats till analys genom några jämförelser och exempel. 

- Eleven planerar i skrift sin framställning väl och förmedlar med stilistisk säkerhet erfarenheter, 
kunskaper och underbyggda åsikter på ett intresseväckande och övertygande sätt. 

- Eleven för ett resonemang med hjälp av fakta och några egna tankar som styrker resone-
manget. 

- Presentationen är med beaktande av tidsbegränsningen klart strukturerad och elevens tanke-
gång framgår relativt tydligt. 

 
Mycket Väl Godkänd 

- Eleven analyserar och bedömer i skrift argumentationen i olika slags texter och medier och 
drar egna slutsatser 

- Eleven diskuterar och analyserar i sin text gestalterna i förhållande till den miljö, den tid och 
det samhälle där texten har uppstått. 

- Eleven har besvarat uppgiftens alla delar och har en tydlig analys med klara kopplingar och 
avvägningar mellan jämförelse, analys och exempel. 

- Arbetet är klart och logiskt strukturerat och eleven visar en säkerhet i sin framställning som 
gör det lätt att följa elevens tankegångar. 

- Eleven gör relevanta jämförelser och iakttagelser av innehållet i det aktuella verket och relate-
rar dem till sin egen tid. 

- Eleven bearbetar i en sammanhängande och väldisponerad text sina teoretiska kunskaper om 
språk och litteratur och belyser dessa med egna tankar. 
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Intervjuguide 
 

 

Introduktion 

• Informera om etiska regler, anonymitet osv. 
• Introducera mitt examensarbetes inriktning  
 

1. Informantens bakgrund och sociala tillhörig-

het 
Berätta för mig vem du är och vad du har för bak-
grund 
Ålder 
Uppväxt (stad/land/landsbygd etc.) 
Berätta för mig vilka yrken dina föräldrar har. 
Finns det akademiker i familjen? 
Får du läxläsningshjälp hemma? 
Hur kom det sig att du valde just denna gymnasie-
utbildning? 
 
2. Svenskämnet och skrivande 
Hur ser du på svenskämnet i skolan? 
Hur ser du på skrivande i allmänhet?  
Vad tycker du om att skriva? 
 Vad är svårt med att skriva? 
Lägger du ner mycket tid på att skriva i skolan?/I 
svenskämnet? 
Hur ofta och hur mycket skriver du? 
 I skolan? 
 Utanför skolan? 
Är det viktigt att kunna skriva bra? 
Hur känner du inför en skrivuppgift? Känner du 
skrivkramp eller skrivlust? 
Hur mycket bearbetar du dina texter? Skriver du 
om? Lämnar in första versionen? Varför?/Varför 
inte? 
Får du den hjälp du behöver och vill ha för att 
kunna skriva? 
Hur kan du utveckla ditt skrivande? 
Vilken typ av feedback vill du ha på skrivuppgifter? 
Hur reagerar du när lärare säger typ ”skriv med 
egna ord”? 
Har du någon gång funderat på vad det innebär? 
Varför är det så fel att skriva av som alla lärare 
säger? 
När är något att betrakta som avskrift och när har 
man enligt dig skrivit med egna ord? 
Hur mycket tid lägger lärare ner på att förklara vad 
som är avskrift och vad som inte är det? 
 

3. Skrivuppgiften om Don Quijote/Skrivprocessen 
Berätta för mig vad du tyckte om uppgiften! 
Vad tyckte du om uppgiftstypen (ex referera texter)? 
Hur löste du uppgiften tycker du? 
Hur planerade du ditt skrivande kring uppgiften?  
Kan du berätta hur det gick till när du skrev din text? 
Hur tycker du så här i efterhand att du kan bearbeta din text? 
Hur kan du utveckla ditt skrivande? 
 
Diskutera följande med utgångspunkt i elevens text 
Förarbete 

intellectio: 
Hur planerade du din text innan du började skriva? 
Funderade du på vilken genre det rörde sig om? 
Funderade du på vilka krav som ställdes på dig i just denna 
uppgift? 
Tänkte du på vilket tema du skulle arbeta efter? 
Hade du läst texterna hemma? Funderat något på vad uppgif-
ten kunde handla om? 
Läste du igenom hela uppgiftsformuleringen innan du började 
skriva? 
Läste du betygskriterierna? 
Brukar du fundera mycket innan du börjar skriva? 
Inventio: Berätta hur du valde ut vad du skulle ta med av ma-
terialet?  
Dispotio: Hur styrd var du av frågorna i din disposition? 
Tänkte du på dispositionen innan du började skriva? Hur ord-
nade du din text? 
 

Huvudarbete 

Elocutio; Berätta hur du gjorde när du skrev en sammanhäng-
ande text! 
Hur använde du dig av det förarbete du hade gjort? 
Funderade du över hur du skulle formulera dig? 
Hur arbetade du med de andra texternas formuleringar? 
Hur löste du refereringen? Var det svårt att veta hur referen-
serna skulle se ut?/vilka referenser du skulle använda? 
Läste du igenom ”saker att tänka på när du refererar”?  
 
Efterarbete 

Emendatio: 

Berätta för mig hur du gick tillväga för att förbättra din text? 
Läste du igenom din text? Varför? Varför inte? Brukar du läsa 
igenom det du har skrivit innan du lämnar in det? 
Behövde din text bearbetas? 
Vilket betyg skulle du ge dig själv på skrivuppgiften? 
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Gustav – Lektion 3 med ändringsmarkeringar från föregående lektioner 
Skillnaden mellan Don Quijote o Sancho Panza är att Don Quijote har läst for många riddarromaner så hans 
fantasier har tagit över hans förstånd. så hans fantasi blir hans verklighet  [ suddat och ditskrivet], Därmot San-
cho Panza har inte påverkats av romanerna så han verklighetsuppfattning är den rätta. Han agera efter han har 
gjort enkla slutsatser på nåt av vardagens alla problem. Men medans Don Quijote är galen så är han ändå god för 
vad han försöker göra är ju trots allt att försöka göra något gott i en värld som är hård o or[r]ätviss. Medans 
[s]Sanscho Panza är den sorts typ som inte bryr sig särskit mycket om att försöka göra något gott utan tanker 
närmast på sig själv o Don Quijotes vardags bekymmer. 
[nytt stycke utan indrag] Don Quijote är som han är eftersom han har som jag redan skrivit läst for många riddar-
romaner men det är ju inte därför han är som han är det måste vara nån sorts psykisk som gör det lättare for han 
att inbilla sig att det han har läst om riddare o troll o.s.v. är sant hans mentala hälsa var väl inte helt perfekt [kan-
ke-suddat] kanske. Sancho Panza tro jag är en sorts komplentering till Don Quijote så att det finns nångon som 
ser till att han inte ta död på sig direkt o som kan ta rediga o sansade beslet. Han är ju killen som tänker praktiskt 
helt enkelt, [h]Han [utsuddat och överskrivet med följande] tar hand om dom bestyr som Don Quijote inte klara 
av till exempel att fixa mat. Jag vet inte om man ska beskriva Don Quijote som en hjälte han gör ju igentligen 
ingenting som kan beskrivas som ger hjältestatus utom när han friar galärslavarna men de var brottslingar små-
brottslingar men ändån. Men han strävan efter att försöka göra världen till  [något suddat och över skrivet med] 
ett bättre ställe att leva på är ju igentligen bara det en bra anledning att ge Don Quijote hjältestatus även om han 
inte gjord så [suddat] mycket nytta så det är 50-50 om han skulle få hjältestatus. Jag tycker att [suddat] om man 
ska kallas en hjälte så ska man inte få den titeln bara för man söker strålkastar ljuset utan for man uppriktigt vill 
vara med o göra något gott for andra människor visst ska det uppmärksammas så man får nån sorts beloning t.ex. 
en medalj eller något annat symboliskt är man ute efter pengar ska man inte ha den titeln. 
[Nytt stycke utan indrag] Det finns säkert folk som t.ex. ser för mycket på tv-såpor o kanske misslyckat men en 
hel del o  som tar sin tillflykt till TV:n. Det finns ju TV serier där folk har ett perfekt liv o det finns många män-
niskor som skulle vilja leva ett sånt liv o kanske börja tro att dom är en av rollfigurerna i tv-serien. Men om det 
skulle gå lika långt som i Don Quijote tror ja inte nån psyk han tar väl in han/henne innan det går för långt. En 
modern Don Quijote skulle använda sina ”krafter” till att bekämpa fattigdomen i Afrika o göra en god gärning 
där nere. Men om han ville jobba som dom gjorde på medeltiden alltså kämpa ner fienden med våld o inte ge-
nom förstående o diplomati då skulle han [suddat] bekämpa dom muslimska terroristerna så ser till att en del av 
världens befolkning lever lite orsäkrare ett perfekt mål för en man med hans goda avsikter. Idealen för en man 
som ska bekämpa ondska o orrätvisa kan inte ha våld på sin agenda därför det är inte godtagbart ivårat samhälle. 
Så deras ideal skulle vara att inte vara korrup[p]ta, lojala, ärliga alltså inte komma olika ursäkter o skylla på 
andra våga ta sitt ansvar våga erkänna att man kan ha gjort fel o man ska vara generös villig att ta initiativ.  

Vincent – Lektion 3 med ändringsmarkeringar från föregående lektioner 
När Cervantes berättar om Don Quijote ville han nog vara modernare än tiden i fråga var. Han skildrar två män, 
två personligheter och två olika sätt att se på saker och ting. Vi har Don Quijote, en man vars stora intresse för 
riddarlitteratur gör att han drabbas av en otroligt stark hybris. Inte nog med det, hans inbillningar som är starka 
som lejon kan få en att tro att han är hög på det mest starka av de starkaste drogerna. Sen har vi Sancho Panza, en 
man som med hjälp av sunt bondförnuft kan klara de mesta här i världen. Men nog kompletterar de varandra bra, 
Sancho Panza har, vad jag tror, en lugnande effekt på Don Quijote. Hade han inte haft Sancho Panza vid sin sida 
hade hans sinnesförvirring virrat bort honom likt en dement gamling. 
Att Don Quijote skulle bära på nåt slags hjältestatus kan jag inte hålla med om. Han har egentligen inte gjort något 
storartat. Jag vill nog snarare sätta min hjältestämpel på Sancho Panza för han lyckas hjälpa Don Quijote från att 
skada sig själv. Även berättelsen, som finns skriven i Utomnordisk litteratur, om när Sancho Panza tjänstjorde som 
domare då han hjälpte en man att få tillbaka sina tio guldmynt. Det förgyllde den mannens dag. Det tycker jag är 
ett slags hjältemod. Att hjältar är män som dräper eldsprutande drakar och brottar ner troll tycker jag är ganska 
larvigt. En hjälte är en person som gjort en godartad sak för en annan människa. Och enligt min mening uppfyller 
han inte det kravet. Dagens Don Quijote skulle nog inte bli som honom i boken om han läste samma typ av böcker 
utan att ha en psykisk störning. I och för sig kan man bli sådan av droger. Men att en fullt normal människa skulle 
bli sådan tvivlar jag starkt på. Den moderne Don Quijote skulle nog vända sitt svärd mot soldater med höghastig-
hetsvapen och tungt respekterade politiker vars ord kan fälla vilken betongvägg som helst. Idealet skulle vara fred 
på jorden och att alla kan leva i harmoni. Men då skulle den människan behöva någorlunda vett i skallen vilket jag 
inte tycker Don Quijote hade. 
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Vilhelm – Lektion 3 med ändringsmarkeringar från föregående lektioner 
Don Quijote 

 Don Quijote är en riddare efter sin tid. På grund av att Don Quijote läst för många riddarromaner, så förändras Don Quijote 
[överstryket han] till att [överstryket ho] han tror att det är riddartiden och han är en ädel riddare som ska skydda en bondflicka 
som döps om till Dulcinea av Toboso. [ditskriven punkt och nu mening] Han står på den goda sidan för att [överstryket: ställa 
allting till rätta] kämpa och ställa allting till [överstryket rätta] rätta. 
Men det han gör, blir alltid fel, [överstryket: och det] men [d]Don Quijote vill inte inse sina misstag utan rider vidare mot nya 
hjälte dåd. Han ser allting enligt vad som beskrivs i riddarromanerna och tror att han är en hjälte. Men han är bara en idealist som 
tror att han gör något bra. 
Don Quijotes följeslagare Sancho Panza, som är en medelåldersbonde och rider på en åsna, är mera realistisk. Han försöker stoppa 
Don Quijotes alla misstag men misslyckas ständigt. 
   En hjälte ska vara modig och slåss för dom goda. Han ska även ställa allting till rätta. [överstrycket och] Don Quijote är inte 
riktigt en hjälte, även om han slåss för dom goda och är väldigt modig, men han gör allting fel och det blir ibland som om han 
kämpar för dom onda. 
[Nytt stycke utan indrag] Enligt en text i Expressen, står det att en Engelskt 18 åri[g]ng insp[e]irerats utav ett dataspel att mörda 
människor på grymma sätt. 18 åringen hade lurat in en 14 årig pojke i en park. Där hade han med hjälp utav en hammare och kniv 
dödat 14 åringen. 
Det har varit flera liknande fall. Och kritiken mot nya våldsamma och sadistiska spel blir allt större. 
Så detta är ett bevis på [överstryket det] det Cervantes skrev om Don Quijote [först punkt sen överstryken och ersatt med komma] 
[a]Att han [överstryket blev konstig] trodde att han var en riddare efter för mycket läsande, också kan inträffa på riktigt. Det är 
därför det är så viktigt med åldersgränsen på spelen. Om man är för [överstryket liten] ung för spelet kan det gå riktigt snett.  
   Fast på sådana där riktigt sadistiska spel, verkar det som om ålder[n]sgränsen inte hjälper. Sådan sjuka spel borde förbjudas. 
Dagens Don Quijote är ju just sådan här spelmissbrukare. 
Dom har nog spelat sådan där spel riktigt länge, för att kunna döda någon på riktigt. 

Magnus – Lektion 3 med ändringsmarkeringar från föregående lektioner 
Cervantes verk Don Quijote är som bekant en utav världshistorians mest kända och lästa böcker, [vad kan nu detta bero på?= 
lektion 1 ändrat till den kursiverade texten lektion 2] varför det är så kan du få reda på om du bara läser vidare! //Cervantes 
måste ha varit en väldigt fantasifull man, eftersom jag som, i alla fall enligt egen utsago, har tillräckligt med fantasi, skulle aldrig 
kunna fantisera mig fram till sådana dråpligheter som diktas upp i Don Quijote. 
Boken blir inte mindre rolig, när man efter en tids läsande förstår att Cervantes har konstruerat Don Quijote och hans väpnare 
[s]Sancho Panza som varandras motsatser. De första skillnaderna som man iak[t]tar är de fysiska. Don Quijote är åldrig, lång och 
gänglig, medan Sancho Panza är kort, rundmagad och ung. 
Desto mer man läser framkommer även skillnader på det tankemässiga planet, Don Quijote, är inte förankrad i verkligheten bero-
ende på att han har läst alldeles för många riddarromaner, detta leder till att han ser sig som kristerlighetens sista riddare. Vilket 
leder till många intressanta förvecklingar eftersom riddarna är utdöda, råder det andra tider. Don Quijote blir i många fall förkla-
rad som en galning, utav de som utsätts för hans ridderliggheter, som tur är har han sin trogne väpnare vid sin sida. Sancho Panza, 
det är han  som ser världen som den uppfattas i allmänhet vilket medför att han är Don Quijotes raka motsatts. Det är han som 
förankrar Don Quijote med verkligheten och hjälper honom ur diverse olika bekymmer. 
 
Don Quijote ser sig själv som en hjälte vilket han också hade uppfattats som utav resten av bokens karaktärer om han bara hade 
levt i en annan tid. Jag ser honom dock som en hjälte eftersom det en hjälpte utför är hjältemod, vilkets beskrivning stämmer 
mycket väl ihop med Don Quijotes beteende, ”själslig förmåga att handla utan fruktan för (livshotande) situationer” (citatet är 
hämtat från Nationalencyklopedin). Don Quijote handlar utan fruktan i situationer med fara för sin egen hälsa, vilket enligt mig 
gör honom till en hjälte, även om han är missricktad allt som oftast. Han är precis som en hjälte ska vara, hans agerande styrs av 
en vilja att hjälpa andra utan egen vinning i intresse. Min syn på en hjälte, kanske inte till punkt och pricka stämmer överens på 
hur Nationalencyklopedin ser på en sådan, ”person som gjort någon mycket tapper eller avgörande insats och därför åtnjuter 
beundran”, men beskrivningarna går in i varandra. 
 
En historia liknande Don Quijotes kan säkert utspela sig även idag, men jag anser inte en sådan person skulle fyllas av en önskan 
av att visa ridderlighet likt den Don Quijote hadde, utan jag tror snarare att man kan bli lite väl inspirerad av [deckare +skrivet i 
kanten lektion 2: tv ändrat till det kursiva lektion 3). exempelvis tv-deckare. Vilket kan leda till att man går och letar efter konspi-
rationer och komplotter kring varje gathörn. En sådan desillotion ter sig inte lika ”allvarlig” som den Don Quijote hade, eftersom 
det troligtvis inte tas lika långt. Även för att det inte är särdeles troligt att man förslagsvis styr ut sig till den kände tv-detektiven 
Magnum och åker runt i en ferrari, för att det ska ”tas” så långt behövs troligtvis att man har någon bakomliggande psykisk stör-
ning som gör det svårt att skilja på det verkliga och fiktiva levendet. 
Istället för att man tror att man tror att man är på Hawaii och jagar bovar i korta shorts och mustach, kan man lika gärna ha inspi-
rerats av dataspel, eftersom det man får ge ut nästan vilka dataspel som helst kan det få ödesdigra konsekvenser. På grund av att 
många ungdomar sitter vid datorn nästan dygnet runt kan de få svårt att skilja på när de inte befinner sig i spelets värld och om de 
sen spelar våldspel som går ut på att döda andra människor kan det vara så att det tas med in i vardagen. 
Ett slående exempel på detta är att en ung dataspelare från England mördade en annan yngling på ett liknande sätt, som det som 
framställs i dataspelet som han hade för vana att spela. 
 
Jag påstår inte att det är av ondo att leda sig in i sina fritidsintressen vare sig det är böcker, filmer eller dataspel, det kan tvärtemot 
vara bra på det viset att det kan ge inspiration i vardagen. Det viktiga är när man spelar rollen i dataspelet och när man är sig själv 
i det ”riktiga” livet. 
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Morgan – Lektion 3 med ändringsmarkeringar från föregående lektioner 

 

 
                  

Don Quijote – då och nu 
Att boken om Don Quijote är en av de bästa som skrivits i historien, det är Jan Arnald övertygad om. Man riktigt känner den 
obesvarade kärleken flöda mellan Arnald och Miguel de Cervantes och hans alster, i artikeln från den 21 december 2001 i Göte-
borgs-Posten. Även ett antal forskare har genom olika studier kommit fram till att Don Quijote är den bok, förutom Bibeln, som 
har haft allra störst betydelse för den västerländska litteraturen. Det skriver Ulla Britta Ramklint om i nummer 7 och 8 av Populär 
Historia 2005. 
 
Don Quijote skrevs i början av 1600-talet av Miguel de Cervantes. En livserfaren man som bland annat har varit soldat, krigsfånge 
och skatteindrivare. När han skrev boken satt han i fängelse för ett skattebrott som han sa sig vara oskyldig till. Han var en man 
med huvudet på skaft, och enligt Arnald en mästare på att uttrycka sig i skrift. Många diskuterar vad Cervantes hade för syfte med 
boken. Det är svårt för mig att säga vad som stämmer som inte har läst boken, men kanske var det bara en slump att boken fick så 
många bottnar. Det är svårt att veta 400 år senare. 
 
Däremot finns det många saker i boken som går att känna igen i dagens samhälle. Don är helt och hållet upptagen av riddarroma-
ner. En sorts fanatism som förekommer än idag. Till en viss grad är det mycket upplyftande att ha ett stort intresse, som skänker 
en extra krydda till tillvaron. Vad intresset är spelar ingen större roll och beteendet är något som bör uppmuntras. När det däremot 
går så lång som för Don Quijote, då kan det bli farligt både för personen ifråga och för samhället.  
 
I dagens samhälle kan man belysa exempel som de som är intresserade av Elvis att de till slut tror att de är Elvis, och hur många 
dårar har inte trott att de är Jesus. En annan form är idrottsfanatiker som blir så upptagna av sitt lag att de inte tvekar på att slå ner 
någon annan bara för att han sympatiserar med motståndarlaget. Det som samhället mest oroar sig för och har gjort i minst 30 år 
nu, är grova våldsfilmer och dataspel. Filmerna har varit debatterade länge men ännu farligare blev det när dataspelen kom. Det 
finns många människor som sitter 15 timmar om dagen framför datron och skjuter ihjäl andra. Att hjärnan blir rubbad för vissa då 
är inte svårt att förstå. Att Don stegvis förstår att hans värld inte stämmer med verkligheten beror på Sancho Panza som är hans 
motsats. Dagens fanatiker umgås däremot bara med likasinnade, eller inte med någon alls, och blir därför mycket farligare. 
 
En annan aspekt som känns igen idag är de två karaktärernas ekonomi och hur det påverkar deras personlighet. Don Quijote är en 
välbärgad adelsman. Han vet att han alltid klarar sig och kan göra vad han känner för. Precis som dagens jet-setare får han en skev 
världsbild. Han behöver inte ta ansvar och har råd att leva ut sin idealism. Sancho Panza däremot är fattig och har fru och barn att 
försörja. Han måste hela tiden hitta ett sätt att överleva och har inte råd att fjanta runt. 
Trots att de båda är olika behöver de varandra för att överleva. Något att tänka på kanske! 


