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Förord 
”Oj, ska du skriva en hel bok om oss!”, utbrast en av pojkarna i årskurs 4 
när jag inledde detta forskningsprojekt i klassen. Han undrade också om 
han kunde få läsa den, men när han fick veta att det skulle dröja ett par år 
tappade han både hakan och lusten att läsa boken. Om det skulle ta så 
lång tid skulle han nog inte vara intresserad längre, lät han meddela. 
Dennis, nu är boken klar och du har blivit större. Du har säkert hunnit 
skapa många texter och utvecklat ditt skrivande ytterligare. Det gör vi 
som skriver texter, särskilt om vi får vägledning av någon som har goda 
kunskaper om de genrer vi skriver i och insikter i hur skrivutveckling 
främjas.  

Själv kan jag konstatera att skrivutveckling kan pågå fast man är bra 
mycket mer än 10 år, och det är med glädje jag vill tacka alla som på 
olika sätt bidragit till att min licentiatavhandling nu är klar! Forskning har 
hittills inte varit ett ensamarbete för mig, och därför är det många röster 
som samspelar i denna text. Alla som på något vis varit ett stöd för mig 
under denna första del av forskarutbildningen vill jag tacka. Särskilt vill 
jag uppmärksamma alla elever och lärare som deltagit i min 
undersökning. Utan er hade denna avhandling inte kunnat skrivas. 

Jag riktar framför allt varma tankar till min handledare Gunilla 
Byrman, som outtröttligt engagerat sig i mitt avhandlingsarbete. Hon har 
läst, kommenterat, bidragit med sina stora kunskaper, träget väglett mig 
och tuktat mitt akademiska skrivande. Genom sin förmåga att tänka 
kritiskt och konstruktivt har hon varit en ovärderlig diskussionspartner 
genom forskningsprocessens alla faser. Hennes generösa och positiva 
personlighet har gett mig trygghet, glädje och vänskap, samtidigt som 
hennes professionella hållning har bjudit önskvärt motstånd. Efter 
handledningstillfällena har jag alltid känt mig fylld av energi och tillför-
sikt. 

Under avhandlingsarbetet har även min biträdande handledare Ellen 
Krogh varit en betydelsefull person för mig. Hon har med skarp blick 
granskat texter under skrivprocessen och sett möjligheter som ibland varit 
dolda för mig själv. 

Jag vill också tacka alla deltagare i Högre seminariet i språk och 
Diskursgruppen vid Växjö universitet för väsentliga synpunkter och 
diskussioner, Charlotte Hommerberg och Jenny Wiksten Folkeryd för 
givande samtal om appraisalteori, Jan Svensson som i egenskap av extern 
granskare vid slutseminariet gav värdefull kritik och orkade genomföra 
seminariet trots att förkylningsvirus slagit till, och Sofia Ask som 
förberett detta tillfälle noga för att kunna gripa in om viruset hade blivit 
för aggressivt och som också delgav kloka synpunkter. Jag är tacksam att 
Alan Crozier ville språkgranska den engelska sammanfattningen och där 
ge mig behövligt stöd. 

Det finns många fler personer som jag allt som oftast tänker på med 
värme och som har funnits med i mina processer – trevliga och kloka 
kollegor vid Högskolan i Kalmar och Växjö universitet som vid 



kaffebord, i korridorer och på tjänsterum delgett mig intressanta tankar, 
Jan Einarsson och Eva Örtengren som gav mig stöd på vägen in i 
forskarutbildningen, doktorandkollegor och lärare i forskarutbildningen 
vid Malmö högskola och Oslo universitet samt faster Margit och familjen 
Ströberg som frikostigt tar emot mig och upplåter sina gästrum när jag är 
i Växjö och behöver övernatta. 

Och Pierre som finns hos mig till kropp och själ, Rebecka och Jakob 
som lärt sig leva efter devisen ”Ska man ha nåt gjort får man göra det 
själv” samt mamma Siri som alltid kommer att vara en förebild för mig. 
Ni är förstås viktigast! 

 
Kastlösa i januari 2009 
 
Ewa Bergh Nestlog 
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1 Inledning 
Denna avhandling är en undersökning av elevers argumenterande texter. 
Texterna är skrivna inom ramen för en undervisning i årskurs 4–6 där lä-
rarna medvetet och strukturerat låtit eleverna arbeta med texter. Genom 
att studera elevers texter kan kunskaper utvecklas om potentialer och 
gränser för elevers argumenterande skrivande, som i sin tur kan ge insik-
ter om elevers språkliga och kommunikativa utveckling. Studien bidrar 
också till vidareutveckling av teorier och begrepp för analys av elevtex-
ter; dessa teoretiska verktyg kan fungera som en didaktisk resurs i under-
visning och vid värdering av elevers texter. Om elever på allvar vill göra 
sina röster hörda både i privata och offentliga sammanhang, behöver de 
utveckla kunskaper och språkliga strategier så att de i sina texter kan ut-
trycka erfarenheter och kunskaper om och i världen, och därigenom ef-
fektivisera sin kommunikation och lättare skapa relationer till andra män-
niskor.  

1.1 Studiens utgångspunkter 
Samhället, högre utbildning och ungdomsskolan ställer krav på väl funge-
rande skriftspråk. Berättande texter blir de flesta elever väl förtrogna med 
under sin grundskoletid. Dock visar studier att elever inte lär sig att be-
härska diskursiva genrer på ett tillfredsställande sätt (se t.ex. Andrews 
1989, Freedman & Pringle 1989, Andrews 1995, Ask 2005, Berge, Even-
sen m.fl. 2005, Höög 2006).  

Diskursiv betyder enligt Norstedts ordbok ”som stegvis leder till för-
ståelse på ett logiskt sätt; om tankeprocess e.d. (mots. intuitiv)” (Nor-
stedts ordbok 1998–1999). Begreppet diskursiv text utgör en utgångs-
punkt i denna studie, men spelar ingen avgörande roll i avhandlingen och 
därför är följande övergripande definition tillräcklig. Diskursiva genrer 
utgörs av texter som är ”resonerande och analyserande [… och] som ger 
en sammanhängande bild av någon del av verkligheten” (Svensson 
1995:163), i bästa fall skrivna så att ”läsaren från en eller flera kända ut-
gångspunkter successivt bibringas ökande insikter inom det område som 
texten behandlar” (a.a.:164). Jan Svensson menar också, bland annat med 
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hänvisning till Tor G Hultman, att en diskursiv text bör vara strukturerad1 
(a.a.:165 f). 

Det förefaller som om skolans undervisning i allmänhet inte i lika hög 
grad erbjuder kunskaper i diskursivt som i berättande skrivande, och inte 
heller på ett medvetet och systematiskt sätt fokuserar på texters språkliga 
strukturer i anslutning till elever eget skrivande (Nestlog 2005). 

I kursplanen för grundskolan står att läsa: 
Det går inte att hitta en jämnt växande utveckling genom skolåren 
som innebär att små barn berättar och beskriver, medan äldre ele-
ver kan se sammanhang, utreda och argumentera. Redan det  
lilla barnet argumenterar och diskuterar […]. (Skolverket 
2000:Internet) 

Skolverket pekar alltså på rimligheten i att redan tidigt introducera argu-
menterande och diskuterande genrer, vilket också är ett grundantagande 
för denna studie.  

Även begreppet argumentera kräver en definition. Det kommer av la-
tinets arguere, har åtminstone tre förklaringarna: 

  
• visa, klargöra (argument som exposition) 
• hävda, bevisa (argument som del av en logisk process) 
• anklaga, kritisera (argument som del av en rättslig process eller 

en del av en dialog) (Andrews 1995:2) 
 

Med ovanstående definitioner av begreppet argumentera, borde argumen-
tation vara viktigt i alla diskursiva genrer och de tankeprocesser som där 
försiggår för ”förståelse på ett logiskt sätt” (se fotnot 1). 

Tidigare studier som är aktuella inom det svenskämnesdidaktiska fältet 
i grundskolans mellanår har fokuserat på läsning, inte skrivande (se t.ex. 
Malmgren 1997, Ewald 2007, Ingemansson 2007). Däremot finns det 
några aktuella studier av elevers skrivande i grundskolans senare år 
(Chrystal & Ekvall 1996, Folkeryd 2006, Geijerstam 2006, Brorsson 
2007)2. Ingen av dessa har specifikt studerat elevers skriftliga argumenta-
tioner.  

Med tanke på att elever och studenter upplever svårigheter när de ska 
producera texter i diskursiva genrer högre upp i utbildningssystemet, är 
det av intresse att studera argumenterande skrivande. Om lärare får kun-
skaper om elevers möjligheter att skapa diskursiva texter genom skolåren 
borde lärarnas möjligheter att erbjuda lämpliga stödstrukturer i undervis-

                                                           
1 Svensson anger också att en diskursiv text förutom att vara strukturerad också bör vara explicit, ge-

nomskinlig, kontextoberoende, analyserande och den bör bära sanningsanspråk (1995:166). Efter-
som texterna i denna undersökning inte kommer att analyseras utifrån dessa kriterier, finner jag det 
inte nödvändigt att vidare definiera och problematisera dessa begrepp. Texternas strukturer är där-
emot fokuserade i denna studie.  

2 Chrystal & Ekvall hämtar material från grundskolans första, fjärde och sjunde år samt från gymna-
siets första skolår. 
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ningen öka. Därför finns det anledning att undersöka elevers argumente-
rande texter redan i de mellersta skolåren. 

I denna textfokuserade studie har tre lärare i grundskolans år 4–6 och 
deras klasser medverkat. Lärarna har följt en kompetensutvecklande äm-
nesdidaktisk kurs om argumenterande texter. Därefter har de planerat och 
genomfört skrivundervisning i sina klasser. Således är detta ett slags ak-
tionsforskning, men textfokuseringen innebär att aktionen inte står i cent-
rum. Genom att också beakta processer och kontextuella aspekter kan 
denna forskning erbjuda kunskaper om hur eleverna skriver argumente-
rande texter i en viss kontext.  

Avhandlingens problemområde är alltså elevers argumenterande texter. 
Bakom varje text finns en skribent med ett perspektiv. Avhandlingen 
handlar om hur perspektiv anläggs och framträder i texten, eftersom detta 
är ett sätt att få grepp om texten i sin helhet. Elevernas texter är i fokus 
och undervisningen utgör en förklaringsbakgrund till textanalysen.  

När vi läser och bedömer texter är det en mängd olika aspekter som 
ligger till grund för våra ställningstaganden. Tidigare forskning visar att 
det inte är ovanligt att både lärare och elever i första hand lägger märke 
till språkriktighet på meningsnivå och lexikal nivå (Hoel 2000), men kva-
liteter uppträder på alla nivåer i text och är inte bara beroende på innehåll 
och form utan handlar bland annat också om hur perspektiv anläggs av 
skribenten och framträder hos läsaren (jfr Evensen 2005). Med den text-
syn som denna avhandling omfattar särskiljs inte det som rör textens in-
nehåll och form från textens sociala och kulturella sammanhang (Ongstad 
1996:112 f). Det är rimligt att anta att perspektiv i text är av särskild be-
tydelse i argumenterande texter eftersom argumentation i sig handlar om 
att ge uttryck för perspektiv, röster och värderingar. 
    Denna teoretiska bakgrund utgör ett fundament för min undersökning. 
Det gör även de rimliga antaganden om att det finns ett samband mellan 
undervisning, texters utformning och lärares bedömning av textens kvali-
tet. Genom att undersöka egenskaper i 10–12-åriga elevers argumente-
rande texter och sätta dessa kunskaper i relation till interaktionen och lä-
rares bedömningar av texterna, kan denna forskning leda vidare till didak-
tiska insikter som rör elevers texter, skrivande och skrivutveckling.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att undersöka perspektiv i elevers argumenterande 
texter, och därigenom fånga texterna i sin helhet – deras innehåll, funk-
tion och form. På så vis skapas en förståelse av vilka potentialer texterna 
har och därmed fördjupade insikter om elevernas möjligheter att skriva 
argumenterande texter. Syftet är inte bara deskriptivt, utan avsikten är 
också att vidareutveckla teorier, metoder och begrepp för analys av elev-
texter. Dessa teorier, metoder och begrepp kan fungera som underlag för 
utveckling av didaktiska verktyg och metaspråk, som möjliggör för lärare 
att på ett medvetet och systematiskt sätt bedriva skrivundervisning och 
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vägledning av elever i deras skrivande. En skola som tar eleverna på all-
var borde verka för att de ges möjlighet att bli experter på sina egna tex-
ter, så att de efter hand får tillit till att göra sina röster hörda och bli ve-
derhäftiga även i offentliga sammanhang utanför skolan.  

Textanalys kan göras på olika sätt, och i denna studie har jag valt att 
utgå från hur texterna byggs upp i olika dimensioner, vilka röster som 
framställs och hur värderande uttryck används, eftersom jag anser att det-
ta är ett sätt att fånga texters innehåll, deras relationer till andra texter och 
personer samt språkliga och textuellab utformning. Genom ett samspel 
mellan textens innehåll, funktion och form, anläggs och framträder per-
spektiv. Elever skapar i idealfallet en ändamålsenlig uppbyggnad av tex-
ten där perspektiv tydliggörs för läsaren. Perspektiv blir i denna studie 
därmed ett centralt begrepp i text men även i undervisning.  

För att förstå hur dessa 10–12-åriga elever anlägger perspektiv i sina 
argumenterande texter söker jag i denna studie utifrån syftet svar på hu-
vudfrågan: 
 

• Hur framträder perspektiv i texterna? 
 

Genom analyser av elevtexter där skribenterna kommit olika långt i sin 
skrivutveckling, är det möjligt att se spännvidden i materialet och mer el-
ler mindre ändamålsenliga sätt att anlägga perspektiv i texterna. Resulta-
ten av dessa perspektivanalyser kommer att förankras i undervisningen. 
Därför ställer jag också följande kompletterande forskningsfråga: 
 

• Vilka spår av undervisning kan utläsas i texterna? 
 

För att ytterligare vidga det ämnesdidaktiska sammanhanget, undersö-
ker jag hur lärarna bedömer elevtexterna och ser hur deras rangordningar 
av texterna stämmer överens med mina analyser.  

1.3 Skolan som arena för genrer och 
skrivande 
Svenskämnets praktiker och diskurser skapar den svenskundervisning vi 
ser i skolan. Mina egna upplevelser av ämnet som elev sträcker sig från 
1960-talet då skrivande i skolan och skrivundervisning i stor utsträckning 
handlade om rättskrivning. Ett flitigt använt verktyg var framför allt lära-
rens rödpenna, men också de guldstjärnor som ibland klistrades in i ele-
vernas skrivböcker.  

Då min lärargärning inleddes i mitten av 1980-talet tog skrivprocessen 
stor plats. Rödpennans tid var i en del undervisningspraktiker slut och nu 
gällde det att öka elevernas tilltro till sitt eget skrivande och att få dem att 
skriva mycket. Skrivundervisningen utmärktes av att varje elev skrev på 
sitt sätt och i en sådan undervisning var det svårt att i klassen fokusera på 
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specifika språkliga strukturer eftersom elevernas texter hade så olika ka-
raktär och var skrivna i olika genrer. Som lärare var man kanske rädd att 
elevernas skrivlust skulle hämmas och därför främjades i första hand 
skrivflödet, inte textkompetensen. Med ett erfarenhetspedagogiskt ämnes-
ideal (se t.ex. Malmgren 1996) fanns en strävan att varje elev skulle utgå 
från sina individuella erfarenheter både när de skapade texters innehåll 
och språkliga strukturer. Mina arbetsinsatser som lärare bestod till stor 
del av att organisera elevernas individuella arbeten, bland annat genom 
att utforma lämpliga uppgifter som eleverna kunde välja mellan och 
genomföra på egen hand.  

I det expressiva lär-dig-själv-skrivandet läggs ett ansvar på eleven att 
själv i stor utsträckning utveckla sin text- och genrekompetens. Den före-
ställning som rådde var att kompetensen skulle komma utan någon speci-
fik undervisning (jfr Hertzberg 2001). Det kan gälla för berättande genrer 
eftersom de flesta elever genom åren fått erfarenhet av sådana genrer och 
därför utvecklat kompetens i textmönster även om undervisning om detta 
inte har erbjudits. Dessutom har skriftliga berättelser förebilder i muntligt 
berättande, medan till exempel argumenterande texter har andra struktu-
reringsprinciper än muntliga argumentationer (Hertzberg 2006:299 f). 
Skarp kritik mot det expressiva, personliga skrivandets betydelse i läran-
det har kommit från den australiensiska genreskolan (se t.ex. Cope & Ka-
lantzis 1993, Halliday & Martin 1993, Berge, Coppock m.fl. 1998, Hede-
boe 2002, Macken-Horarik 2002, Berkenkotter & Huckin 2004, Hertz-
berg 2006). 

Begreppet genre är problematiskt och har diskuterats och definierats på 
många olika sätt (se t.ex. Swales 1990, Ongstad 1996). Utifrån Michail 
Bachtin konstaterar Jon Smidt att genrer är: ”kulturelt og historisk skapte 
mønster for måter å snakke og være på som vi ikke kan klare oss uten, 
innvevde som de er i de sosiale sammenhengene vi ferdes i” (Smidt 
2004:26 f). Smidt konstaterar vidare att genrebegrepp är, som han ser det, 
rymligt eftersom det omfattar mönster för vitt skilda texter, både muntliga 
och skriftliga, och dynamiskt för att genrer är i ständig förändring. Smidts 
definition överensstämmer med den syn på språk som tecknas i denna av-
handling. För min studie, som inte sätter fokus på genrer i sig är en sådan 
definition tillräcklig och användbar. Genrepedagogiken har kritiserats för 
att se genrer som stabila konstruktioner, vilket kan leda till en alltför 
formorienterad undervisning (Hertzberg 2006:312). Men med ovanståen-
de definition är genrer knutna till kommunikationssituationer och inte en-
bart till form, och därför behöver genrepedagogiken kompletteras med en 
didaktik som innebär att skrivande också hör samman med en dialogis-
tiskt grundsyn. 

Följande punkter karaktäriserar enligt Martin Nystrand (1997:15–19) 
en dialogistisk undervisning: 
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• Diskussionen är en grundpelare. 
• Kunskap ses som transformation av förståelse. 
• Kunskapsstoffet är inte givet utan uppstår i interaktion med 

andra röster. 
• Kunskapskällorna inkluderar elevernas tolkningar och person-

liga erfarenheter. 
• Undervisningen utgår från helheter och för eleverna menings-

fulla sammanhang.  
 

Åtskillig skrivforskning stöder inte föreställningen att elever utvecklar 
text- och genrekompetens automatiskt (se t.ex. Cope & Kalantzis 1993, 
Hasan & Williams 1996, Johns 2002, Smidt 2004, Berge, Evensen m.fl. 
2005, Maagerø 2005, Hertzberg 2006). Med en syn på språk som förut-
sätter att innehåll och form kopplas till kulturkontexten följer att textkom-
petens alltid är kopplad till genrekompetens. Därför är genrer, talade och 
skrivna, viktiga i skolans undervisning, inte bara inom svenskämnet utan 
i alla ämnen. Den kulturkontext som är aktuell i skolan skapas i under-
visningen och i de fall man inte medvetet skapar en annan kulturkontext 
än den traditionellt självklara, kommer det att vara läraren som är den 
givna läsaren, och textens syfte blir i sådana fall framför allt att den ska 
kontrolleras och bedömas av läraren. Med en genrepedagogiskt inriktad 
undervisning måste kulturkontexten levandegöras och texters kommu-
nikativa syfte framhävas.  

En sådan syn på genrer kan också kopplas till svenskämnets identitet 
och legitimitet (se t.ex. Krogh 2000, Krogh 2003). Genom ett dynamiskt 
förhållningssätt till språk och text blir deltagarna i interaktionen, det vill 
säga elever och lärare i klassrummet, auktoriteter i meningsskapandet till-
sammans med de texter som förs fram i undervisningen. På så sätt ligger 
alltså inte auktoriteten i konventioner och normer. Ellen Krogh för fram 
teorier om två diskurser om modersmålet, ”diskursen om det kulturelle 
forfald og den nødvendige restaurering av faget” och ”diskursen om 
danskfagets udfodring” (Krogh 2000:337).  

Den position som jag intar i denna studie omfattar en syn på språk, text 
och genrer som låter sig kombineras väl med den didaktiska diskursen om 
svenskämnet som utmaning. I en sådan kontext ses alla elever och röster, 
oavsett sociokulturell bakgrund, som tillgångar i undervisningen, och 
som medskapare i ämnets diskurs. Elevernas språkliga produktion ses 
som medel i deras bildningsprocess, inte som något som i första hand be-
höver restaureras. 

När elever talar och skriver texter är det intressant att fundera över vil-
ka krafter som driver dem. Kjell Lars Berge (1988:56 ff) talar om strate-
giska, rituella eller kommunikativa handlingar. Den första avser att driv-
kraften finns i att nå ett visst mål såsom att skriva på ett sätt som läraren 
värdera högt. Den andra rör handlingen i sig; man skriver för att man ska 
skriva i skolan och man gör det på ett visst sätt för att det är så man gör. 
Den tredje drivkraften är den som lärare nog ofta vill att eleverna ska an-
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vända; de önskar att eleverna ska skriva för att de vill kommunicera. Ele-
ver och lärare kan vara omedvetna om vilka krafter som styr och elever 
kan säkert tro att läraren förväntar sig att de ska handla strategiskt eller 
rituellt, även om det inte är så. 

Muntligt och skriftligt argumenterade spelar en roll i svenskämnets di-
daktiska utmaning. I en undervisning där elever får utveckla de egna ar-
gumenten och också i en skrivprocess erbjuds textuella strategier för att 
på funktionella sätt ge röst åt sina åsikter, borde det också finnas potentia-
ler för eleverna att kunna vara mer delaktiga inte bara i undervisningen 
utan också i skolans och samhällets utveckling (jfr Evensen 1992:220). 
Skolans läroplan (Utbildningsdepartementet 2006) stöder en sådan inrikt-
ning genom att betona skolans ansvar i att eleverna utvecklas så att de 
kan ”delta i samhällslivet” (a.a.:3), fungera som ”ansvarskännande män-
niskor och samhällsmedlemmar” (a.a.:5), ”självständigt formulera stånd-
punkter” (a.a.:9), samt ”lyssna, diskutera [och] argumentera” (a.a.:10). 

Elevtexterna som studeras i denna avhandling har vuxit fram i en 
skrivundervisning som är genrepedagogiskt inspirerad och omfattar ex-
plicit undervisning i argumenterande genrer, framför allt genren insända-
re. Undervisningen har också rymt ett dialogiskt tänkande, där lärarna 
strävat efter att låta olika perspektiv och alla elevers röster framträda.  På 
så sätt möter genrepedagogiken ett sociokulturellt synsätt; genom beto-
ningen av både genrekonvention och interaktion fokuseras såväl genre 
och text som röster och dialog. I undervisningen talas mycket om texter 
och genremönster, och lärare och elever har därför behov av en viss be-
greppsapparat, ett metaspråk. En undervisning med sådana stödstrukturer 
verkar stödja elevernas möjlighet att skapa mening och struktur i de texter 
de skriver. Genrer är per definition knutna till kulturkontexten. Det inne-
bär att ett specifikt genremönster ses som ett dynamiskt verktyg som inte 
är direkt applicerbart i en annan kulturkontext.  

Genom att förstå sådana aspekter blir genremedvetenhet också ett me-
del för eleverna att utveckla en kritisk hållning både i produktion och re-
ception av texter, och då spelar diskursiva texter och texter som kan fun-
gera i mer offentliga sammanhang en roll.  Sådana aspekter framhålls 
också i kursplaner (Skolverket 2000) och läroplan (Utbildningsdeparte-
mentet 2006) som viktigt. 

1.4 Avhandlingens disposition  
Detta första kapitel har presenterat dels studiens utgångspunkter, motiv 
och syfte, och dels skolan som skrivarena i ett genreperspektiv. Kapitel 2 
ger avhandlingens teoretiska förankring i funktionell lingvistik och dialo-
gistisk språkteori. Där presenteras också centrala begrepp och teoribak-
grund för utveckling av metoder som används i textanalyserna. I kapitel 3 
redogör jag för material och metod för studiens genomförande. Resultatet 
av undersökningen redovisas i kapitel 4 där jag först sätter in elevernas 
argumenterande texter i den diskursiva praktiken, det vill säga undervis-
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ningen i de tre klasserna i årskurs 4–6, och därefter analyserar texterna 
genom analys av perspektivdimensioner, röstanalys och analys av värde-
rande uttryck. I kapitel 5 redogörs för kritik som kan riktas mot studiens 
metod, material och teorier. Slutligen sammanfattas och diskuteras under-
sökningen i kapitel 6 och riktningar för vidare forskning anges i kapitel 7. 
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2 Teori och centrala 
begrepp 

Min forskning är textfokuserad och angreppssättet utgår från system-
funktionell lingvistik och dialogistisk språkteori inom det sociokulturella 
teorifältet där man ser på språk som medierande verktyg som ingår i soci-
ala och historiska sammanhang. Dessa teoribildningar kan vara i dialog 
med varandra eftersom de delar den grundläggande förståelsen av språk 
och text som konstruktioner av innehåll, funktion och form (jfr Bachtin 
1986:60–102). 

I min studie samverkar dessa teorier genom att lingvistikens teorier om 
text används vid textanalysen (se triangeln i figur 1) och den dialogistiska 
språkteorin vid tolkning och förklaring av resultaten (se de två yttre lag-
ren i figur 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Diskurs- och diskursanalysdimensioner (jfr Fairclough 1995)3 

 
Text och praktik kopplas alltså samman i undersökningen. Därför är 
diskursanalys ett teoretiskt och analytiskt användbart verktyg, och jag 
finner Norman Faircloughs teori som tankmodell användbar i min studie. 
”Text” innebär argumenterande elevtexter, ”diskursiv praktik” utgörs av 
undervisningen och ”sociokulturell praktik” skolan och dess ramverk i 
form av till exempel styrdokument.   

                                                           
3 Den innersta boxen har jag format som en triangel för att med de tre hörnen gestalta ideationella, 

relationella och textuella aspekter av text (se avsnitt 2.1). 
 

Diskursiv praktik 
tolkning och förklaring 

 
 

 

Sociokulturell praktik 
förklaring 

    Text 
 analys och 
    tolkning 
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I detta kapitel går jag igenom de teorier och begrepp som är centrala 
och som jag använder i studien. Centrala delbegrepp som används i ana-
lyserna har jag bland annat funnit applicerade av forskare som Lars Sig-
fred Evensen, Lennart Hellspong & Per Ledin, Per Holmberg & Anna-
Malin Karlsson samt Jenny Wiksten Folkeryd. 

Jag behandlar de två teorierna, den funktionella lingvistiken och dialo-
gistisk språkteori i nämnd ordning. Därefter följer de teorier som hjälper 
mig att operationalisera mina analyser av perspektiv i elevernas argumen-
terande texter.  

2.1 Funktionell lingvistik – textsyn 
Med en grundläggande funktionell språk- och textsyn ses språk och text 
som konstituerat av tre aspekter: innehåll, funktion och form. Med ett så-
dant synsätt aktualiseras textens sociala och kulturella sammanhang och 
den interaktion som ingår i den situerade kontexten (Ongstad 1996:112 f). 
Denna textsyn (se figur 2) belyses i den systemfunktionella lingvistiken 
genom de så kallade ideationella, relationella och textuella metafunktio-
nerna (Halliday 1978). I denna studie vill jag ge exempel på hur dessa as-
pekter hänger samman med perspektiven i elevernas argumenterande tex-
ter. 

 
                                            Ideationell 

 
 
 
                  
                  Relationell4                          Textuell 

 
Figur 2. Aspekter av text (jfr t.ex. Halliday 1978)

 
Den ideationella aspekten är inriktad på textens innehållspotential och 
skribentens beskrivning av fenomen i världen. Härigenom uttrycker skri-
benten sina erfarenheter och de logiska samband hon skapar (Hellspong 
& Ledin 1997:115, Maagerø 2005:100, Holmberg & Karlsson 2006:73). 

Den relationella aspekten handlar om språkets möjligheter att skapa re-
lationer mellan den som skriver och den som läser.5 Denna aspekt sätter 
ljuset på meningsutväxlingen i den sociala kontexten och visar hur texten 
verkar mot sin omgivning, interpersonellt och intertextuellt (a.a.).  

                                                           
4 Halliday använder benämningen interpersonell. Med termen relationell avser jag interpersonella 

och intertextuella aspekter (se kap. 2.2 och 2.3).  
5 Resonemanget gäller även den muntliga textens deltagare, talare och lyssnare, men jag har valt att 

här och fortsättningsvis enbart benämna den skrivna textens deltagare, skribent och läsare.  

 
Text 
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Den textuella aspekten rör formen, för att vara mer exakt hur textens 
strukturer på såväl globala som lokala nivåer bär fram textens budskap 
(Halliday 2004). Det rör till exempel textens komposition i sin helhet, 
textbindning och lexikogrammatik. Denna aspekt visar hur det i texten 
skapas informationsflöden. Genom den textuella strukturen realiseras och 
signaleras textens mening, och detta sker på olika nivåer i texten samti-
digt (Hellspong & Ledin 1997, Maagerø 2005, Holmberg & Karlsson 
2006). 

Inom den funktionella grammatiken utgår man från språk som en me-
ningsskapande resurs i ett kontextuellt och socialt samspel, till skillnad 
från den traditionella skolgrammatiken som fokuserar på regler (Schlep-
pegrell 2004:ix). Karen Gallas (1994) menar att barn strävar efter att för-
stå sig själva och världen. I denna strävan har den funktionella lingvisti-
ken potentialer. Det innebär att undervisningen bygger på de språkliga re-
surser eleverna har med sig till skolan, och dessutom ger dem möjligheter 
att utvidga resurserna så att de kan fungera väl i andra sociala samman-
hang i skolan och i övriga samhället (Schleppegrell 2004:x).  

De ideationella, relationella och textuella aspekterna samverkar i varje 
enskilt yttrande och egentligen är det omöjligt att isolera dem från var-
andra och se till en aspekt i taget (jfr Halliday 2004, bl.a. 24 f), men för 
att systematisera en analys är denna uppdelning användbar. I avsnitten 
2.3 och 2.4 redogör jag för hur de tre aspekterna av text tillämpas i denna 
studie.   

2.2 Dialogistisk språkteori 
Inom de sociokulturella teorier som utgår från Lev Semenovič Vygotskij, 
Julia Kristeva och Bachtinskolan (se t.ex. Vološinov 1973, Vygotskij 
1978, Bachtin 1981, Vološinov 1983, Bachtin 1986) anser man att varje 
yttrande och varje text står i interaktion med en social och historisk kon-
text och kan därför inte betraktas som ett isolerat fenomen. I yttrandet är 
två kraftfält verksamma som drar i texten och gör att den står i dubbel di-
alog (se t.ex. Evensen 1998, Evensen 2001, Ajagán-Lester, Ledin m.fl. 
2003).  
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Figur 3. Den dubbla dialogen (jfr Evensen 2002)
 
I figur 3 representeras dessa krafter av två axlar. För det första finns kraf-
ter i den interpersonella axeln som rör textsamarbetet mellan skribent och 
tänkta eller närvarande läsare. Detta samarbete syftar till meningsskapan-
de hos både skribent och läsare. Under textproduktionen är skribenten 
mer eller mindre medveten om läsaren, vilket påverkar de textuella valen. 
När läsaren sedan läser texten sker också genom texten en interaktion 
med en skribent.6 Deltagarna interagerar i skenet av tidigare erfarenheter 
av yttranden; ”the true essence of language is the social event of speech 
interaction, manifest by one or several utterances” (Vološinov 1983:115). 
Denna teoretiska position gör att jag undviker benämningarna avsändare 
och mottagare, eftersom de signalerar en enkelriktad rörelse.  

För det andra finns krafter som rör texter och genrer och härrör från 
den sociala, kulturella och historiska kontexten. I ena änden av denna in-
tertextuella axel finns genrekonventionen som har en stabiliserande in-
verkan på texten genom att texten är anpassad efter genrens bruk. Genre-
konventioner och etablerade mönster i språket möjliggör förståelse. Den 
andra kraften gör att ett yttrande kan vara unikt och nyskapande i någon 
mening och därmed utmana genrens konvention. I denna dubbla dialog 
sker alltså en förhandling mellan skribenten och läsaren och kulturens 
förväntningar på språk och text. I denna så kallade heteroglossia finns 
alltså både stabiliserande krafter som förenar människor i språkliga ge-
menskaper och splittrande krafter som verkar språkligt särskiljande 
(Ajagán-Lester, Ledin m.fl. 2003). 

Det är i resonemanget om den dubbla dialogen som begreppet diskurs 
kan förklaras, så som jag definierar det.  Alla texter som förekommer i 
den diskursiva praktiken, som i min studie är undervisningens praktik, är 
medskapare av diskursen. Elevernas argumenterande texter ingår i och är 
med och skapar diskursen. Diskursen finns alltså inte inom subjekten, 
elever och lärare, utan snarare mellan subjekten och de texter som subjek-

                                                           
6 Detta resonemang kompliceras om begreppen läsare och skribent definieras. Begreppen behöver 

inte avse den faktiska skribenten och läsaren, utan kan också avse en s.k. modelläsare (Eco 
1979/1991) respektive modellskribent som är inskriven i texten. 

                                             Genreutmaning  
 
       

                          
                        Skribent                                        Läsare 
 
                                                                                                                    
                                              
                                            Genrekonvention

 Text 
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ten rör sig i genom att tala, samtala, skriva, läsa och lyssna. Genom sina 
texter är subjekten, lärare och elever bidragsgivare till diskursen.  

I en ämnesdiskurs där elever genom sina muntliga och skriftliga texter 
ses som medskapare av diskursen förflyttas fokus från elevers brister till 
deras styrkor och därmed blir de också subjekt för sin egen utveckling 
och bildning (Krogh 2000:350). 

Ovanstående definition rör det James Gee (1990) kallar diskursen med 
litet d, det vill säga konkreta yttranden i en specifik situationskontext, till 
exempel den diskursiva praktik som undervisningen utgör. Diskurs med 
stort D är däremot av mer allmän och abstrakt karaktär och ingår i en 
större kulturell kontext; vi talar till exempel om feministisk, rasistisk eller 
didaktisk Diskurs (Ongstad 2004:74 f). Det är inom ramen för Diskursen 
som genrekonventionen verkar. Eftersom diskursen med stort D skapas i 
ett större sammanhang har elever och lärare ringa möjlighet att påverka 
den. Om skolan tar sina elever på allvar är det rimligt att de erbjuds att 
delta i Diskurser och då behöver de kunskaper om genrekonventioner och 
röster utanför den diskursiva praktiken. Men eleverna deltar också i dis-
kursen, det vill säga de är subjekt i den diskursiva praktiken och där spe-
lar deras egna röster en viktig roll. På så vis tillhör den vertikala axeln, 
som rör intertextualitet och genrekonventionen i figur 3 Diskursen med 
stort D. Men den horisontella, som rör den interpersonella interaktionen, 
tillhör snarare diskursen med litet d. Därför har eleverna som skribenter 
större inflytande över interaktionen med läsaren, medan deras möjligheter 
att utmana och därmed påverka genrekonventionen är mindre.  

Den enskilda texten samspelar alltså med sin omgivning och i detta so-
ciokulturella sammanhang verkar och utvecklas skribenter och läsare, 
men även texter och kontexter påverkas ständigt av individers språkhand-
lingar. Detta samspel kan jämföras med ett ekologiskt system där ingåen-
de deltagare och den omgivande miljön påverkar varandra ömsesidigt 
(Barton 2007:28 ff). Resonemanget ryms även i figurerna 3 och 4, där 
text (triangeln i mitten) skapas och tolkas i undervisningens praktik av 
individer, det vill säga elever, och mellan de olika lagren i figuren sker en 
ständig dialog. Evensen skriver, med hänvisning till bland andra Mead, 
att interaktionen i den språkliga diskursen är ”den viktigste bæreren av 
både social handling/samhandling, sosialisering og personlig identitet” 
(Evensen 2005:195). Om så är fallet är den språkliga interaktionen alltså 
viktig inte bara för textproduktionen, utan också för gruppens och de en-
skilda elevernas meningsskapade och identitetsutveckling. Detta visar sig 
exempelvis i studien när eleverna diskuterar varandras texter och gör 
upptäckter av ideationell, relationell eller textuell karaktär.  

Sammantaget hör den triadiska textsynen ihop med den dialogistiska 
språksynen. 
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Figur 4. Diskursdimensioner i ett triadiskt och dubbeldialogistiskt perspektiv 
(jfr Fairclough 1995, Fairclough 2001, Evensen 2002, Ajagán-Lester, Ledin m.fl. 
2003) 

 
Genom att föra in relationella aspekter i text blir synsättet dynamiskt. 
Texten ses i ett sammanhang av interpersonella och intertextuella relatio-
ner, det vill säga en dialogistisk språksyn tillämpas. Med det triadiska 
synsättet handlar textstudier snarare om kommunikation än om språk i sig 
(Ongstad 2004). I denna textfokuserade studie utgår jag från en sådan 
text- och språksyn (se vidare kap. 2.3 och 2.4). När texterna sätts in i ett 
sammanhang blir i första hand undervisningens praktik, men också sko-
lans praktik intressant genom de tolkningar och förklaringar dessa prakti-
ker kan bidra med i analysen. Jag har i figur 4 förenat Faircloughs modell 
för diskursanalys (se figur 1), med Hallidayskolans textsyn (se figur 2), 
den dialogistiska språksynen och den dubbla dialogen (se figur 3). 

Dessa teorier utgör alltså min centrala tolkningsposition och i min 
tolkning gör jag grundantaganden om att språk och text är dialogiska fe-
nomen som utgörs av ideationella, relationella och textuella aspekter, och 
finns i en diskursiv och social praktik. Ett övergripande syftet med studi-
en är att undersöka perspektiv i elevernas skriftliga argumentationer. Det-
ta gör jag med den triadiska textsynen som grund. Grundläggande per-
spektiv på innehållet i texterna undersöks med hjälp av reliefteori och re-
liefanalys (se t.ex. Evensen 1992, Evensen 2001, Evensen 2005). Denna 
teori har utvecklats till att också tydliggöra textens hierarki och sekven-
ser. Analysen av dessa tre perspektivdimensioner sätter framför allt idea-
tionella och textuella aspekter i fokus. För att tydligare fånga relationella 
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och textuella aspekter granskas texternas röster och uttryck för värdering-
ar. På så sätt aktualiseras hela triaden. I den diskursiva praktiken pågår 
den dubbla dialogen, och genom material från denna praktik, och i någon 
mån den sociokulturella praktiken, förankras elevernas texter i sitt sam-
manhang. 

I nästa avsnitt redogör jag för anläggning av perspektiv i texter, vilket 
utgör en brygga över till perspektivdimensionerna och reliefteorin. 

2.3 Perspektiv  
I väl fungerande texter anläggs ett grundläggande perspektiv som fram-
träder hos läsaren.  ”For å skrive en god tekst er det ikke nok å ha et inn-
hold; vi må også signalisere et gjennomgripende perspektiv på innholdet” 
(Evensen 2005:191).  

Den ursprungliga betydelsen av begreppet perspektiv är med Carl Gra-
umann ”[t]o be present in aspects with respect to a given viewpoint” 
(Graumann 1989:96). Med en förståelse som utgår från dialogistisk 
språkteori måste vi se på perspektiv utifrån olika riktningar mot texten. 
Perspektivet som framträder genom aspekterna, anläggs av skribenten 
från en given utgångspunkt och synvinkel, och riktas mot en idé som 
formuleras genom ett meningsskapande. Skribenten förbereder samtidigt 
texten för läsarens möjlighet att skapa mening och anlägga perspektiv. 
Meningsskapandet ingår för både skribent och läsare dessutom i ett soci-
alt sammanhang – den diskursiva och den sociokulturella praktiken. 

Hur perspektivet framträder kan alltså skilja sig mellan olika läsare och 
också vid en läsares omläsningar av texten (se t.ex. Evensen 2005:201). I 
argumenterande texter är skribent och läsare i en dialog, där avsikten är 
att övertyga läsaren. Både skribent och läsare bär förvisso med sig sina 
föreställningar som inverkar på texten och tolkningen. Meningsskapandet 
rör alltså skribentens, läsarens och textens samverkan i den dubbla dialo-
gen, där parterna förhåller sig till interpersonella och intertextuella krafter 
(se avsnitt 2.2).  

 Skribenten förbereder således texten för anläggning av perspektiv vid 
läsningen, men det är ändå slutligen läsaren som tolkar dessa, och därför 
är det grundläggande att beakta läsarens roll i interaktionen med texten 
(jfr Evensen 2001, Evensen 2005). I en lyckad dialog mellan skribent och 
läsare skapar de mening i texten på ett likartat sätt, så att deras gemen-
samma tolkningsram bildar ett gränssnitt där deras föreställningsvärldar 
möts.  

Det är förmodligen inte tänkbart, eller ens önskvärt, att gränssnittet 
skulle kunna maximeras till total överlappning eftersom varje läsare bär 
på unika erfarenheter och kunskaper, och i varje dialog finns potential till 
lärande och nya insikter (se figur 5). 

 
 
 



 23

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5. Läsarens och skribentens tolkningsramar 

 
Gränssnitt skapas av skribenten och läsaren gemensamt genom en ömse-
sidig justering utifrån ”attunement to the attunement of the other” (Rom-
metveit 1992:23) 

I nästa kapitel redogör jag för metodteorier som tillämpas på mitt ma-
terial och som utgör verktyg för operationaliseringen i analyserna där mitt 
syfte är att granska hur perspektiv framträder i texterna.   

2.4 Teoribakgrund för metodutveckling 
I detta avsnitt ges en metodteoretisk bakgrund till analysen av perspek-
tivdimensionerna, det vill säga relief, hierarki och sekvenser samt till ana-
lysen av röster och värderande uttryck. Varje analys inom de tre perspek-
tivdimensionerna, rösterna och uttrycken för värderingar kan betraktas 
som ett isolerat nedslag i texten som kan analyseras för sig självt, men en 
analys kan också betraktas utifrån de samlade nedslagen och då ses som 
en rörelse genom texten. Rörelserna kan jämföras med den muntliga tex-
tens prosodiska gester som samverkar i rytm och melodi. På liknande vis 
finns prosodi i skrivna texter som gestaltas till exempel genom rytm, fre-
kvens, betoning, styrka, och olika språkliga teman. Perspektivdimensio-
nell, röstmässig och värderingsmässig prosodi konstitueras av de rörelser 
genom texten som jag kallar gester7. Gesterna kan betraktas var för sig, 
men de förefaller också samverka med varandra. 

De tre delarna av analysen möjliggör en successiv fördjupning av 
granskningen av perspektiven i elevtexterna. Den systemfunktionella 
lingvistikens textsyn (se kap. 2.1) ligger till grund för denna operationali-
sering, där framför allt ideationella och textuella aspekter fokuseras i ana-
lysen av perspektivdimensionerna (se yttersta ellipsen i figur 6), relatio-
nella och textuella aspekter fokuseras i analysen av perspektivens röster 
(mellersta ellipsen i figuren). Slutligen fördjupas röstanalysen, och de re-
lationella och textuella aspekterna, genom en granskning av värderande 
uttryck (innersta ellipsen i figuren). Granskningen av texterna omfattar 
inte en analys av argumentationernas godtagbarhet, det vill säga det som 
till exempel rör argumentens relevans, sanningshalt, sannolikhet och 
                                                           
7 I kapitel 6.1.4 jämför jag sådana gester i texter med stämmor i ett musikstycke. 

Dialog med 
gemensam tolkningsram 

Dialog utan 
gemensam tolkningsram 
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viktning (se t.ex. Cassirer 2003). En sådan avgränsning motiveras av att 
undersökningen syftar till förståelse av ideationella och relationella 
aspekter kopplat till elevtexternas textuella och språkliga strukturer, och 
inte en fördjupad analys av den ideationella aspekten i sig, vilket alltså 
gör att jag avstår från en regelrätt argumentationsanalys. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6. Bild av elevtextanalysernas relationer  

2.4.1 Perspektivdimensioner 
Perspektiven i en text kan ses utifrån tre dimensioner som gestaltar tex-
tens så kallade relief, hierarki och sekvenser. Här följer en redogörelse av 
dessa olika dimensioner i nämnd ordning. I analysen av perspektivdimen-
sionerna aktualiseras de intertextuella aspekterna, medan de interperso-
nella8 hänförs till röstanalysen (se vidare kap. 2.4.2). 

Reliefteori lånar tankegods från gestaltpsykologin och handlar om att 
företeelser och bilder visar sig för oss på olika sätt beroende på vad be-
traktaren ser som förgrund respektive bakgrund; de flesta av oss har sett 
bilden (se figur 7) som kan föreställa antingen en vas eller två profiler av 
ansikten vända mot varandra.  
      

                                                   
 
Figur 7. Rubins vas (Rubin 1921:bild 3) 

 

                                                           
8 Anläggningen av perspektivdimensionerna är förvisso en interpersonell process där jag som läsare 

går i dialog med texten och tolkar, men för övrigt granskas inte de interpersonella aspekterna i den-
na delanalys. 

Perspektivdimensioner 
(relief, hierarki, sekvenser) 

Röster

Uttryck för 
värderingar 

Perspektiv 
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Vi kan inte se båda bilderna samtidigt, men väl en i taget om vi växlar 
plats mellan för- och bakgrund. Förgrunden tycks komma mot oss och 
bakgrunden tycks träda tillbaka. Därigenom framträder reliefen som en 
bild för oss (se t.ex. Ilstad 2007).9 Denna bild åskådliggör hur relief ge-
staltas även i texter när läsaren och texten interagerar och det grundläg-
gande perspektivet framträder.  Detta är en perceptuellt eller pragmatiskt 
grundad tolkning och distinktion snarare än en lingvistisk; det är inte sat-
ser som framträder utan snarare händelser, företeelser eller ståndpunkter 
(jfr Weber 1983:3 ff).  

Perspektiv skapas i texten genom samspelet i reliefens för- och bak-
grund. De uttryck i texten läsaren uppfattar som textens fokus, det mest 
framträdande eller övergripande, ses som dess förgrund. Denna förgrund 
utvecklas och underbyggs i en bakgrund. Att anlägga reliefen i en text in-
begriper att definiera ”a local point of departure, from which the speaker 
invites the hearer to follow him or her in developing a topic within a cer-
tain perspective. Backgrounding and foregrounding […] are constitutive 
of verbalization and sense-making” (Linell 1992:257). Om en sådan relief 
inte framträder kan textens möjligheter ifrågasättas eftersom läsaren då 
inte kan tolka perspektiven i texten. 

En god tekst har altså en slags ”forgrunn”, et tekstlig meningsfo-
kus som får sin gjennomgripende mening nettopp gjennom at den 
blir satt i relieff mot en kulturell ”bakgrunn”. Dette samspillet 
mellom forgrunn och bakgrunn vil jeg omtale som tekstens 
”relieff”. (Evensen 2005:191) 

Alltså kännetecknas väl fungerande texter av en tydlig relief där förgrund 
och bakgrund samspelar. Därför är det intressant att granska hur texten 
med sin relief möter läsaren.10 Operationen att urskilja för- och bakgrund 
börjar med en ”intuitiv leseropplevelse” (Evensen 2005:203). I reliefen 
fångas textens makrostrukturer som formas av textens ideationella och 
textuella aspekter; relationella aspekter är förvisso också aktuella genom 
att läsaren i interaktion med texten kan tolka perspektivet, vilket bland 
annat sker genom att texten står i relation till genrekonventionen (jfr 
Bachtin 1986:60). Reliefteorin är alltså ett sätt att länka samman innehåll 
och form med funktion, och innebär att meningsskapandet är en relatio-
nell process (jfr Evensen 1992:212).   

I förgrunden framträder alltså textens innehållsliga fokus. Men bak-
grunden spelar en avgörande roll eftersom det är i denna som resone-
manget utvecklas och förgrunden underbyggs (jfr Evensen 2005:191 f). 
Det verkar troligt att det till stor del är i bakgrunden som det avgörs om 
                                                           
9 Notera även att man i bilden kan föreställa sig det som kan finnas utanför den synliga ramen, kan-

ske ett bord som vasen står på till exempel. Sådana förgivettaganden som alltså ligger utanför den 
synliga reliefen räknar läsaren mer eller mindre med även i texter.  

10 Vad läsaren ser som figuren i förgrunden beror inte bara på hur skribenten anlagt reliefen, utan 
också på läsarens förväntningar på texten, vilket alltså är relaterat till läsarens tidigare livs- och 
texterfarenheter.  
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texten övertygar på ideationell, relationell eller textuell basis. Reliefen rör 
således perspektiv i hela texten, och därför är textens möjligheter att 
övertyga en fråga om hur detta perspektiv framstår och vilken mening 
som skapas hos läsaren.  

Jämförelsen med Rubins vas (figur 7) är problematisk eftersom den in-
nebär att enbart en bild kan framträda åt gången och den andra bilden är 
något helt annat. I texter kan det ibland vara så att läsaren plötsligt förstår 
något som hon tidigare inte insett och texten kan då få en helt annan be-
tydelse, precis som bilderna i Rubins vas. Men ofta kan läsaren se texten 
från olika perspektiv utan att fördenskull ändra tolkning totalt, bara för-
skjuta fokus på olika sätt. Med en sådan förståelse av perspektivanlägg-
ningen skulle kanske en kubistisk målning, där till exempel bilden av ett 
ansikte betraktat från olika synvinklar anlagts i en och samma bild, passa 
bättre. Ur didaktisk synvinkel är dock Rubins vas en effektiv bild, efter-
som den tydliggör vikten av att i text kunna fixera perspektiven i en för-
grund som underbyggs av en bakgrund. Skribenter kan med analysbe-
greppen få en generell insikt om hur texter fungerar. Det är svårare att 
tänka sig att för- och bakgrund helt skulle kunna byta plats i diskursiva 
texter, men i skönlitteratur borde det kunna ske genom olika läsares tolk-
ningar. Samtidigt är det av största vikt att strukturen i diskursiva texter 
fungerar på ett likartat sätt för både skribent och läsare eftersom diskursi-
va texter syftar till att successivt bibringa läsaren ökande insikter (se kap. 
1.1 och Svensson 1995:164). Därför kan de distinkta begreppen för- och 
bakgrund vara funktionella didaktiska verktyg. 

För att beskriva textens uppbyggnad använder jag begreppen textav-
snitt och textenheter.11 Ett textavsnitt avser ett innehållsmässigt samman-
hållet och avgränsat avsnitt som har en funktion i relation till texten i sin 
helhet och till omgivande textavsnitt, det vill säga varje textavsnitt har att 
göra med textens kärna och det är också direkt relaterat till de textavsnitt 
som står före och efter. Oftast utgörs textavsnittet av ett stycke.12 

En textenhet13 är den minsta enhet som möjliggör för läsaren att skapa 
mening i texten och som för läsaren har en identifierbar kommunikativ 
funktion (Lindeberg 1985:27 f, Lindeberg 1988, Øksnes 1999:17, Blåsjö 
2004, Evensen 2005:203). Vad som ingår i en enskild textenhet är bero-
ende av kontexten. Det finns exempel då elever upprepar en tidigare text-
enhet men med tillägg av ny information. I sådana fall tolkar jag denna 
parafras med tillägget som en textenhet, eftersom jag anser att den nya in-
formationen i sammanhanget tillhör samma kommunikativa enhet. Ett 
textavsnitt är uppbyggt av textenheter. I definitionen av de båda begrepp-
en ryms således ideationella, relationella och textuella aspekter, det vill 
säga innehåll, funktion och form.  
                                                           
11 Egentligen funktionella textavsnitt och funktionella textenheter, men för enkelhetens skull skriver 

jag inte ut funktionella. 
12 Man får räkna med att elevtexter inte alltid har en funktionell styckeindelning och därför lämpar 

sig termen textavsnitt bättre för min analys och avser alltså ett funktionellt stycke. 
13 Evensens (2005:197) benämning för dessa enheter är diskursenheter. 
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Ett textavsnitt är alltså en större textentitet och denna byggs upp av 
textenheter, som är mindre textentiteter. Textavsnitt och textenheter utgör 
analysenheter och används för att beskriva perspektivdimensionerna och 
funktionella roller i texten (se nedan). 

Perspektiven tydliggörs i tre olika dimensioner i texten. Den dimension 
som utgörs av för- och bakgrund kallar jag relief (jfr Rubins vas, figur 7). 
I denna studie sker analysen på textnivå och textavsnittsnivå. Däremot 
granskas inte för- och bakgrund på textenhetsnivå. 

Nästa dimension kallar jag hierarki. Här tydliggörs den hierarkiska 
ordningen mellan textens olika delar i överordning och underordning. 
Ordningen analyseras genom granskning av textavsnitt och textenheter 
(se kap. 4.2.2). Hierarkin blir till exempel tydlig i avhandlingsgenren, där 
ordningen mellan olika textavsnitt och kapitel signaleras genom flera ni-
våer på rubrikerna. Även en del elevtexter i studien har en utvecklad hie-
rarki.  

Den tredje dimensionen rör texters linearitet och kallas sekvens. I den-
na studie berörs kortfattat denna dimension i textavsnitt respektive text-
enheter (se kap. 4.2.2). Studien aktualiserar hur text utvecklas i sek-
venser, så att olika tankegångar följer på varandra i textavsnitt efter text-
avsnitt, och tankar utvecklas i kortare eller längre led – textenhet för text-
enhet. Närmare studium av sekvens skulle kunna gälla textens kohesion, 
men det görs inte i denna undersökning (jfr Evensen 2005:199 f).  

Jag vill betona att de tre dimensionerna samverkar och är beroende av 
varandra så att till exempel det som framstår som den översta nivån i hie-
rarkin också framträder som textens förgrund i reliefen. Dimensionerna 
synliggörs både på textnivå, textavsnittsnivå och textenhetsnivå, och rör 
såväl ideationella som relationella och textuella aspekter av text. Perspek-
tivdimensionerna bildar tillsammans textens topografi. 

I denna studie om elevers argumenterande texter finns en tyngdpunkt 
på reliefdimensionen, som ligger som ett raster över övriga analyser.  

I figur 8 visas en schematisk bild av hur analysen av perspektivdimen-
sionerna i en elevtext ser ut.      
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Figur 8. Grafisk bild av perspektivdimensionerna – relief, hierarkier och sekven-
ser 

 
I reliefen är förgrunden markerad med understruken fetstil och bakgrund-
en med kursiv stil14. Om sekvenserna kan sägas att det ena textavsnittet 
följer på det andra, och så är det också med textenheterna. Perspektiv-
dimensionen som rör textavsnittens hierarki, visas genom tabellceller 
med indrag för att ange över- och underordning. Ordningen mellan de in-
gående textenheterna inom textavsnittet, visas genom indragna textrader 
så som de står i den tredje tabellcellen. För att förstå textavsnittens och 
textenheternas funktioner i en text granskas även funktionella roller15 
(Evensen 2005) inom textavsnitten. 

Perspektivet framträder primärt genom innehållet i texten och därför 
granskas textenheterna med den ideationella aspekten som överordnad 
kategori. Även textuella aspekter aktualiseras, eftersom textuella markör-
er signalerar perspektiven. Relationella aspekter samspelar också i per-
spektivdimensionerna genom intertextualitet. 

Sammanfattningsvis kan sägas om perspektivdimensionerna att de kan 
studeras utifrån tre textuella dimensioner: relief, hierarki och sekvens. I 

                                                           
14 Evensen hänvisar till van Dijk och menar att ”superstructure contains meso-level structures” 

(1992:212). Detta resonemang använder jag som ett argument för att kunna hänföra både förgrun-
den på den översta hierarkiska nivån (tesen i elevtexterna) och förgrunden på den nästöversta nivån 
(huvudargumenten i elevtexterna) till den globala förgrunden. För tydlighetens skull avstår jag allt-
så från att tala om mellan- eller mesonivå. 

15 Begreppet funktionell roll (Evensen 2005) kan jämföras med begreppet språkhandling (Hellspong 
& Ledin 1997, Holmberg & Karlsson 2006:32–58). Begreppen avser samma sak, men utifrån olika 
analytiska synvinklar. En skillnad är dock att en språkhandling kan tolkas antingen som ett kongru-
ent uttryck eller som en grammatisk metafor (se kap. 2.4.2), medan en funktionell roll definieras ut-
ifrån sin funktion och den blir därmed inte tvetydig. I analysen av perspektivdimensionerna stude-
ras texten och dess delar i relation till varandra, och där finner jag begreppet funktionell roll lämp-
ligt. Däremot i röstanalysen studeras textens röster och då väljer jag att använda begreppet språk-
handling, eftersom jag menar att både röst och handling som begrepp närmar sig en person. För att 
göra läsningen smidigare används ibland begreppet roll i betydelsen funktionell roll. 

Lön till barn i skolan 
Jag har tänkt på det här med lön. Vi barn borde också få lön i skolan. Jag 
menar.....Vi jobbar ju också. Föräldrar får lön för att dom jobbar. Vi jobbar ju 
också fast på ett annat sätt. Därför tycker jag att vi ska ha lön i skolan! 

För der första vill jag säga att det hade varit bra med lön så man 
kan köpa material till skolan eller kläder eller något annat.  
     Föräldrar får lön för att dom jobbar.  
          Då köper dom mat, kläder eller miss brukar eller något annat.  
               Dom kanske väljer sånt före mat och annat.  
               Vi barn köper inte sånt!  
                    Nej vi köper kläder, spara till en  resa eller något annat. 
För det andra […]. 
För det tredje […]. 

Därför tycker jag att vi ska ha lön i skolan! […]. 
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min studie ligger tyngdpunkten på relief där analysbegreppen förgrund 
och bakgrund används. Textavsnitt och textenheter är benämningar på 
textentiteter som studeras och dessa ges olika funktionella roller i texten. 

För att fördjupa analysen av perspektiven granskas i nästa avsnitt de 
röster som ryms och framtonar i elevernas texter. 

2.4.2 Röster  
I denna del av analysen är det den relationella aspekten, framför allt den 
interpersonella (de intertextuella aspekterna hänförs till analysen av per-
spektivdimensionerna, se kap. 2.4.1), som är överordnad. Rösternas bety-
delse är grundläggande i all kommunikation; enligt Bachtin är varje ytt-
rande en länk i en kedja av röster som förhåller sig till varandra på olika 
sätt (se t.ex. Dysthe 1999). Med ett sådant förhållningssätt är dialog stän-
digt pågående i texter, som således alltid är att betrakta som heteroglos-
siska. Röstanalysen handlar om de språkliga strategier som visar skriben-
tens engagemang och koppling till andra röster (jfr White 2005a). 

En text kan betraktas utifrån sina yttre och inre förutsättningar. 16 De 
yttre förutsättningarna i mitt material rör sig om argumenterande texter 
skrivna i skolan av elever som vill övertyga tänkta läsare. De inre förut-
sättningarna avser textens inre sammanhang som byggs upp av skri-
benten, och fylls av en eller flera röster som talar genom texten. I första 
hand kan det förstås vara skribentens egen röst, men det kan också vara 
andra explicit eller implicit inskrivna röster som talar till explicit eller 
implicit inskrivna läsare. De inre förutsättningarna rör således texten i 
sig, vilken befinner sig i det innersta lagret i Faircloughs modell för 
diskurs- och diskursanalysdimensioner och de yttre förutsättningarna ut-
görs av mellanlagret (se figur 1). 

Begreppen textjag och textdu (se och jfr Hellspong & Ledin 1997:172 
f) används för att särskilja de röster som talar respektive lyssnar i och ge-
nom texten. Jag väljer dessa begrepp framför rollbegreppet som har an-
vänts av till exempel Smidt med flera (se t.ex. Smidt 2002), eftersom jag 
finner dessa tydligare dels utifrån vad de faktiskt refererar till, dels för att 
begreppen klart utgår från texten.  

För att klargöra relationerna mellan olika textjag och textdu skiljer jag 
mellan faktisk skribent och textröster respektive mellan faktisk läsare och 
inskriven läsare (jfr Eco 1979/1991, Hellspong & Ledin 1997). Följande 
exempel får visa skillnaderna mellan de fyra kategorierna ovan. Vi kan 
tänka oss en reklamtext som marknadsför en hudkräm för medelålders 
kvinnor. Den faktiska skribenten finns utanför texten och kan vara den 
person som har skrivit texten, men i exemplet med reklamtexten är det 
hudkrämsföretaget, som genom texten kommer med ett meningserbjud-
ande genom texten. Textrösterna omfattar de röster som kommer till ut-

                                                           
16 Hellspong & Ledin (1997) kallar detta yttre och inre ram. För att inte blanda ihop dessa med andra 

figurer i avhandlingen väljer jag istället att tala om en texts yttre och inre förutsättningar. 
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tryck i texten som verkar i det relationella spelets olika drag. Det kan i 
exemplet vara hudkrämsföretaget men också andra röster som kommer 
till tals genom anföring eller inbäddning. Textrösterna kan i hudkräms-
reklamen exempelvis vara unga kvinnor som har erfarenhet av krämen 
och som talar om sin erfarenhet av krämen, medicinsk expertis som kan 
rekommendera produkten och företaget självt som vill erbjuda en hud- 
och kanske miljövänlig produkt. På så sätt blandas olika röster och det är 
inte alltid tydligt vems röst som talar i texten. Samma textröst kan också 
växla tonläge och på så sätt skapa närhet eller distans. Det sker till exem-
pel när det i texten förekommer tilltal både genom användning av ”vi”, 
som skapar närhet, och det mer distanserade ”man”.  

Textjagen omfattar alltså de röster som talar inom och utanför texten, 
men i en text finns också textdu, som lyssnar. För det första faktiska läs-
are som texten är skriven för. Dessa kan i mitt exempel vara vanliga, me-
delålders kvinnor. För det andra en eller flera inskrivna läsare som läsa-
ren kan identifiera sig med eller som skrivs in i texten som en textstrategi. 
I ovanstående exempel kan detta du vara något yngre, vackra, släthyade 
och välbärgade kvinnor (jfr Hellspong & Ledin 1997:158–185).  

Begreppen textröst och inskriven läsare kan jämföras med Ecos 
(1979/1991) modellförfattare och modelläsare. Dessa utgör textstrategier 
som samarbetar i texten. Författaren föreställer sig läsarens position och 
reaktioner under läsningen. Under skrivandet reagerar författaren på den-
na föreställda dialog med läsaren. När läsaren sedan tolkar texten görs det 
dels genom att texten väcker författarens dialog med läsaren till liv, dels 
genom att en ny dialog mellan läsare och författare uppstår. Eco talar om 
modellförfattaren och modelläsaren som textstrategier skilda från den 
empiriske författaren och den empiriska läsaren, alltså den som faktiskt 
har skrivit respektive läst texten. Eftersom hans teori utgår från skön-
litterär läsning vill jag inte dra parallellerna för långt, men det är rimligt 
att den dialog mellan författare och läsare som skissats ovan är stramare 
och mer förutsägbar i diskursiva texter än i skönlitterära som är ”genom-
vävd[a] av det icke-sagda” (a.a.:121), vilket fungerande diskursiva texter 
åtminstone inte är på samma sätt. Icke desto mindre måste skribenten 
även av en diskursiv text ”förutse en modelläsare som är kapabel att med-
verka till aktualiseringen av texten på det sätt som han [skribenten] tänkte 
sig och att som tolk göra samma drag som han [skribenten] gjorde då han 
skapade texten” (a.a.:125).  

I min studie väljer jag att granska textröster och inskriven läsare i text-
erna. Min definition av ovanstående uttryck är i denna undersökning som 
följer:  

 
• Faktisk skribent är eleven själv och eventuellt kamrater som 

uttrycker sig genom texten. 
• Textröster är de röster som kommer till uttryck med olika text-

strategier i texten.  
• Faktisk läsare är den läsare eleven har tänkt sig och som förut-

sätts tolka texten.  
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• Inskriven läsare är den läsare som med olika textstrategier 
finns inskriven i texten.17 

 
Inom systemfunktionell lingvistik räknar man med fyra fält på den rela-
tionella spelplanen (se Holmberg & Karlsson 2006:32–37 och figur 18). 
Relationell betydelse i kommunikation rör antingen information eller ak-
tion. Textjaget kan i yttrandet, meningserbjudandet, vara givande genom 
att ge textduet information i ett påstående, eller krävande genom att fråga 
textduet efter information. Textjaget kan också erbjuda eller uppmana till 
handlande genom att ge textduet erbjudande av varor och tjänster, eller i 
en uppmaning kräva något (se figur 18). 

I interaktionen mellan textjag och textdu kan textduet implicit eller ex-
plicit i texten bekräfta eller ifrågasätta påståendet, svara eller avstå från 
att svara på frågan, åta sig eller vägra åta sig uppmaningen och acceptera 
eller avvisa erbjudandet. På så sätt kan man förklara att varje yttrande be-
finner sig i dialog, det vill säga varje yttrande är antingen ett så kallat ut-
spelsdrag eller en respons på ett sådant; ibland kan yttrandet vara både 
och (jfr a.a.:34 ff). En sådan dialog kan utspela sig explicit i texten ge-
nom att olika röster kommer till tals, men ibland finns dialogen bara im-
plicit i texten, och man får föreställa sig hur meningserbjudandet och me-
ningsskapandet ser ut i meningsutbytet mellan olika röster. Textens röster 
interagerar genom olika språkhandlingar och ”varje utspelsdrag öppnar 
för både ett förväntat och alternativt responsdrag” (a.a.:36).  

Det är också värt att notera att de språkhandlingar som utförs kan tol-
kas på två principiellt olika sätt. För det första kan de betyda precis vad 
de ger sig ut för, en fråga ställs med en frågesats, det vill säga kongruent 
grammatik tillämpas i frågan ”Var det bra?”. Det kongruenta uttrycks-
sättet utgör huvudalternativet vid tolkningen. För det andra kan till exem-
pel en fråga uttryckas genom en påståendesats: ”Det var väl bra?”. En så-
dan grammatisk metafor utgör en alternativ tolkningsmöjlighet. Retoriska 
frågor är exempel på grammatiska metaforer.  

Elevernas argumenterande texter analyseras alltså utifrån röster i och 
utanför texterna, rösternas språkhandlingar, det vill säga drag och uttryck 
i det relationella spelet, samt vilka relationella stildrag som karaktäriserar 
texterna. Textens röster och deras relationer tar sig uttryck i textens rela-
tionella och textuella strukturer. Dessutom kan det finnas information och 
förklaringar i den diskursiva interaktionen och i den sociala kontexten 
(Fairclough 2001:18–23).  

För att ytterligare belysa rösterna, introducerar jag i nästa kapitel me-
toden för analys av värderande uttryck som framträder i texterna. 

                                                           
17 Ovanstående fyra punkter motsvaras av följande begrepp hos Hellspong & Ledin (1997) resp. Eco 

(1979/1991): textjag i den yttre ramen resp. empirisk författare; textjag i den inre ramen resp. mo-
dellförfattare; textdu i den yttre ramen resp.empirisk läsare; textdu i den inre ramen-
resp.modelläsare. 
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2.4.3 Värderande uttryck   
Denna tredje del av analysen är inriktad på texternas lokala nivå och av-
ser lexikala uttryck för värdering. Med utgångspunkt i den system-
funktionella grammatiken har appraisalteorin utvecklats, och det är inom 
denna teori jag hämtar verktygen för analysen.18 

Värderingar tar sig uttryck i en texts olika nivåer och är en del av text-
ens perspektiv, som är det övergripande problemområdet i denna studie. 
Därför är värderingar aktuella även i de andra delarna av analysen, men 
denna tredje del tar upp hur de specifikt värderande uttrycken inom text-
enheterna ser ut och hur de färgar texten. De värderande uttrycken rör 
meningsutväxlingen mellan röster inom och utom texten. Därmed står de 
relationella aspekterna i centrum och analysen av värderande uttryck är 
nära kopplad till röstanalysen. 

Inom appraisalteorin har man utvecklat begrepp för att studera hur de 
språkliga mekanismerna används för att dela känslor, smak, normer och 
värderingar. I den tredje delanalysen granskar jag uttryck för värderingar 
med hjälp av appraisalteorins kategorier attityd och gradering. Attityden 
kan alltså graderas och i sådana fall skiljer man mellan styrka och fokus 
(Martin & White 2005, White 2005a, Folkeryd 2006). 

Appraisalteorin är omfattande och därför har jag begränsat arbetet till 
en översiktlig studie av dessa aspekter (se tabell 1).  

 
Tabell 1.  Analysverktyg för värderande uttryck 

 
Överordnade 
kategorier för 
attityd 

Överord-
nade kate-
gorier för 
gradering 

Underordnade 
kategorier för atti-
tyd och gradering 

Kategorierna 
uttrycks 
 

• affekt
• uppskattning 
• bedömning 

 

• styrka
• fokus 

• processer
• kommentarer 
• kvaliteter och 

kvantiteter 
• satstyper, textuell 

markering  
• nominaliseringar 

och substantiv 
• grammatiska me-

taforer

• direkt 
• indirekt 

 
 

                                                           
18 Terminologin som jag använder utvecklades vid en SFL-workshop i Odense med forskare från de 

nordiska länderna (Nordisk SFL-terminologi 2005). 



 33

Attityd 
Enligt appraisalteorin uttrycks attityder i tre kategorier: affekt, upp-
skattning och bedömning. Affekt avser uttryck för positiva och negativa 
känslor. Denna kategori utgår från och ligger inom den person som kän-
ner, och uttrycks genom kvaliteter (adjektiv: glad), processer (verb: att 
älska), kommentarer (adverb: lyckligtvis), eller genom nominaliseringar 
av kvaliteter (glädje) och processer (sorg) (Martin & White 2005:45 f). 
Affekt handlar om den känslomässiga inställningen till personer, objekt, 
händelser eller situationer (White 2005b:11). 

Kategorin uppskattning används för att värdera objekt, processer, situa-
tioner och varelser inklusive människor – dock inte beteenden – genom 
att referera till estetik och andra sociala värderingssystem. Det rör sig om 
värdering av form, utseende, komposition, intryck och innebörder 
(a.a.:11, Folkeryd 2006:75). Denna kategori inriktas alltså på värderingar 
av yttre företeelser. 

Den sist kategorin för uttryck av attityder är bedömning som refererar 
till normativa värderingar av beteenden, framför allt mänskliga. I elev-
texterna förekommer det att även djur blir förmänskligade, vilket kan mo-
tivera att deras beteenden klassificeras som bedömning. Denna kategori 
rör etik och sociala normer. Här har man alltså tagit ytterligare ett steg 
ifrån personen som känner (affekt) och företeelserna i världen (upp-
skattning), och utdelar positiv eller negativ kritik av en individs eller 
grupps sätt att handla eller uppträda (se t.ex. Martin & White 2005:52 ff).  

Attityder i texter kan uttryckas direkt, vilket innebär att uttrycken i sig 
rymmer en attityd som uppfattas av läsaren, eller indirekt.19 Indirekta ut-
tryck omfattar inte en attityd i sig själva, men insatta i det omgivande 
sammanhanget signaleras en värdering. De indirekta och direkta uttryck-
en i en text är inte isolerade från varandra, utan ofta kan tolkningen av ett 
direkt uttryck förstärkas av ett närstående indirekt uttryck, och de indirek-
ta uttrycken kan också synliggöras med hjälp av de direkta – de direkta 
uttrycken ”tend to colour more of a text than their local grammatical en-
vironment circumscribes. The inscriptions act as sign-posts, in other 
words telling us how to read the ideational selections that surround them” 
(a.a.:63). Till exempel skriver en av eleverna, Diana, om djurens rättighe-
ter och i ett par textenheter står det att ”man stoppar up dom […] och då 
blir dom prydnader”. Uttrycken stoppa upp och bli prydnad omfattar inte 
en direkt attityd, utan kan i vissa sammanhang tolkas som neutrala ut-
tryck, men i Dianas text påverkar de omgivande uttrycken av omgivande 
textenheter så att läsaren förstår att de indirekt rymmer en attityd. På så 
sätt ackumuleras attityder i texten och formar en så kallad värderings-
mässig prosodi. Prosodin bildar ett slags rörelse genom hela texten där de 
tre kategorierna för attityd samspelar och bildar en gest (se kap. 2.4). Det 

                                                           
19 De engelska uttrycken för det jag kallar direkt är explicit eller inscribed, och min benämning indi-

rekt motsvaras av implicit eller evoked. De svenska begreppen är valda så att de inte ska blandas 
samman med andra begrepp i denna avhandling. 
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innebär också att textenheterna behöver analyseras i sitt sammanhang, i 
skenet av textavsnitt och texten i sin helhet (se t.ex. a.a.:62–68, Folkeryd 
2006:59). I analyserna granskar jag uttrycken på textenhetsnivå, och i de 
fall det finns mer än ett uttryck för värdering har jag angett dem alla. Om 
det finns ett direkt uttryck för värdering inom textenheten väljer jag att 
betrakta de andra i skenet av detta, och se det direkta som ett domineran-
de värdeuttryck. 

 
Gradering 
När attityder uttrycks kan dessa graderas. Detta kan göras genom att höja 
eller sänka styrkan eller genom fokusering.  

Styrka handlar om att ett värderande uttryck kan ha en hög eller låg in-
tensitet eller kvantitet. Det möjliggörs antingen genom att graderingen 
ligger direkt i uttrycket som till exempel i ”avguda”, ”älska” och ”tycka 
om” där de tre uttrycken har olika styrka i sig eller genom att graderingen 
finns indirekt i ett separat uttryck så som i ”ganska” (i ”ganska vacker”) 
eller ”helt” (i ”helt i onödan”) (Martin & White 2005:141–154). 

En del av graderingssystemet berör modalitet hos verb, i synnerhet 
modala hjälpverb, och satsadverbial som kan ha olika styrkegrad. I analy-
sen markerar jag modalitet som är upp- eller nedskruvad, från hög till låg 
grad, som i ”Du brukar skratta” och ”Du lär skratta”, men inte om den är 
onegerad eller negerad, som i ”Du skrattar” och ”Du skrattar inte” (jfr 
Holmberg & Karlsson 2006:58–70).  

Den andra aspekten av gradering, fokusering, handlar om att göra vär-
deringen skarpare som i ”en sann vän”, eller suddigare som i ”ett slags 
gift”. 
 
Dynamiken i appraisalsystemet 
Att fånga värderingar i texter handlar alltså om att tolka perspektiv. Det 
innebär att analysprocessen är en subjektiv manöver och dynamiken i ut-
trycken kan ibland göra värderingarna svårfångade. Appraisalsystemet är 
under utveckling och tidigare forskning som opererat med appraisal har 
gjort intressanta upptäckter om värderingar i språk och texter (se t.ex. 
Folkeryd 2006, Hood 2007). Uttryck för värderingar i texter verkar vara 
ett drag som har betydelse vid bedömning av texters kvalitet (Berge 
2005:72 f). Därför behövs kunskaper om värderingarnas textuella verktyg 
och resonemang om hur värderingar språkligt tar sig uttryck. 

En del av dynamiken i appraisalsystemet består av att de tre kategori-
erna för attityd ibland har otydliga gränser. Generellt kan man säga att 
värderingar alltid utgår från en känsla, affekt. Denna känsla kan sedan gå 
ut mot uppskattning och bedömning. Dessa två kategorier kan betraktas 
som institutionaliserade känslor som tar oss ut från de förgivettagna inre 
känslorna till en värld av värderingar som vi delar med andra (Martin & 
White 2005:45). Ibland är gränsen hårfin. Till exempel ligger uttrycken 
”Det är tråkigt” och ”Jag har tråkigt” mycket nära varandra, men strikt 
språkligt bör den första satsen kategoriseras som uppskattning på grund 
av det-perspektivet och den andra satsen med ett jag-perspektiv som af-
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fekt. Man kan också diskutera om inte den första satsen även indirekt sig-
nalerar affekt. För att inte göra analysverktyget trubbigt har jag i enlighet 
med Folkeryd valt att i liknande fall inte kategorisera dubbelt utan enbart 
det direkta uttrycket. 

En annan gränsdragning handlar om hur man ska se på satser med im-
perativ som till exempel ”Gör så gott du kan”. Denna sats kan man tycka 
omfattar bedömning eftersom den uppmanar till ett mänskligt beteende, 
men det uttrycks inte som en direkt värdering av ett beteende, även om 
det indirekt tolkas att om man inte gör så gott man kan är det fel. Efter-
som det språkliga uttrycket faktiskt inte värderar utan uppmanar till hand-
ling, betraktas imperativ inte som bedömning utan pekar snarare mot en-
gagemang med en läsare. Imperativ hänförs därför till röstanalysen.  

En del uttryck kan konstruera exempelvis både affekt och bedömning 
så som ”Jag var stolt över att de vann” eller affekt och uppskattning som i 
”Jag äcklades av lukten” (a.a.:60 f). Jim Martin och Peter White föreslår 
att affekt är den direkta kategorin och de andra är indirekta (a.a.:68). För 
att särskilja gränserna kan man tänka på de olika kategoriernas måltavla: 
beteende är målet för bedömning, värdering av ting och annat som finns 
utanför människan är målet för uppskattning och känsla inom människan 
är målet för affekt (Folkeryd 2006:83).  

Ytterligare en gränsdragning som kan vara problematisk är den mellan 
direkt och indirekt eftersom dessa begrepp verkar ligga på en glidande 
skala. Ett exempel på detta kan vara ett bland elever vanligt uttryck ”jag 
vill”. Detta kan betraktas som en tydlig eller otydlig känsla och jag har i 
enlighet med Folkeryd kategoriserat den som indirekt på grund av vaghe-
ten i uttrycket. 

2.5 Sammanfattande kommentar 
I detta kapitel har jag redogjort för de teorier och centrala begrepp som 
jag finner användbara i min studie. Teorierna behandlar den text- och 
språksyn som utgår från den funktionella lingvistiken och dialogismen 
som har samband med sociokulturella teorier. Jag har även redovisat teo-
rier som ligger till grund för utveckling av metoder som jag använder för 
att operationalisera analyserna av elevtexterna. Teorierna handlar om per-
spektivdimensioner där relief, hierarkier och sekvenser är centrala be-
grepp. Dessutom har jag redogjort för teorier om texters röster och så kal-
lad appraisalteori för analys av uttryck för värderingar. 
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3 Material och metod 
Det empiriska material som studien grundar sig på är insamlat under en 
termin i tre klasser i grundskolans åk 4–6 och består av elevtexter, inter-
vjuer med elever och deras lärare, observationer av undervisning, eleven-
käter20 och lärarnas skriftliga kommenterar till elevtexterna. Elevtexterna 
utgör studiens primära material och det övriga materialet används sekun-
därt för att söka förklaringar och rimliga tolkningsmöjligheter till texter-
nas innehåll, funktion och form. Detta kapitel innehåller en genomgång 
av metoden för insamling, bearbetning och analys av undersökningens 
empiriska material i denna studie. 

3.1 Urval 
I nedanstående avsnitt redogör jag för de urval som insamlingen av mate-
rialet har inneburit och som rör skolor, lärare och elever. För att garantera 
inblandade parters anonymitet i enlighet med de etiska principer som 
gäller för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet 2007), används fingerade namn 
enligt principen att skolan, lärare och elever har namn som börjar på 
samma bokstav och för årskurs 4 är det alfabetets fjärde bokstav, det vill 
säga ”D”, årskurs 5 bokstaven ”E” och årskurs 6 bokstaven ”F”. 
 
Tabell 2.  Namn på elever, lärare och skolor 
 

Årskurs Skola Lärare Elever vars texter analyserats 
4 Druvskolan Dagmar David, Diana, Doris 
5 Ekskolan Elsa Ebba, Edit, Edvard 
6 Fläderskolan Freja Fabian, Fingal, Frank 

3.1.1 Lärare och skolor 
I detta forskningsprojekt utgjorde valet av lärare en startpunkt. För att få 
en uppfattning om hur elever kan skriva argumenterande texter under de 
mellersta skolåren behövde jag tre lärare i grundskolans årskurser 4–6 

                                                           
20 Undersökningens design var inte fastlagd när enkäten gjordes och den är innehållsrik. Svaren kom 

att användas i mycket liten utsträckning och därför finner jag det inte nödvändigt att bilägga denna 
omfattande text. 



 37

med intresse för att utveckla skrivundervisning. De skulle också vara vil-
liga att följa den kurs om argumenterande texter och skrivande som jag 
avsåg att hålla (se kap. 3.3.1). 

Två av lärarna, Dagmar och Freja, hade jag lärt känna under fortbild-
ningskurser i svenska med didaktisk inriktning som jag undervisat i, och 
de hade då visat intresse och engagemang för svenskämnet. Via en annan 
lärare, som jag också hade lärt känna i en fortbildningskurs där jag under-
visade, fick jag tips om en kollega på hennes skola. Denna tredje lärare, 
Elsa, kände jag alltså inte alls. Jag tog kontakt med alla tre och redo-
gjorde för forskningsprojektet och alla tre var intresserade av att delta.  

Jag bad dem tala med sin respektive rektorer och ge dem en skiss över 
projektet. Sedan kontaktade jag själv rektorerna via telefon och e-post där 
jag bifogade den enkät som eleverna skulle svara på.  

I denna inledande fas klargjorde jag för både lärare och rektorer de  
forskningsetiska regler som jag har att följa (Humanistisk-samhällsveten-
skapliga forskningsrådet 2007). Två av rektorerna ställde sig enbart posi-
tiva till projektet utan förbehåll, medan den tredje vill ha ett samtal med 
mig först. Vid detta redogjorde han för erfarenheter av problem som upp-
stått vid andra forskningsprojekt på skolan, men hade inga invändningar 
mot mina planer.  

De tre skolor som ingår i undersökningen ligger i tre olika kommuner i 
sydöstra Sverige. Valet av dessa grundar sig på ett subjektivt urval av två 
av lärarna och ett s.k. kedjeurval (Bryman 2001:115) av den tredje genom 
att jag fick tag i henne på rekommendation av en annan lärare. Alla tre är 
också utvalda utifrån tillgänglighet, eftersom skolorna finns inom rimligt 
avstånd. 

Druvskolan (åk 4) ligger i ett litet samhälle i en landsortskommun och 
omfattar förskola och grundskola till årskurs 6, totalt ca 100 barn. Klas-
serna, en i varje årskurs, är relativt små och alla lärare och elever verkar 
känna varandra. 

Ekskolan (åk 5) ligger i en mellanstor stad i ett upptagningsområde i 
ett relativt välbärgat bostadsområde i innerstaden och har ca 600 elever 
från förskolan upp till årskurs 9. De mellersta skolåren är organiserade i 
tre parallella klasser. 

Fläderskolan (åk 6) ligger i ett medelstort samhälle, just nu med stor 
inflyttning, i en landsortskommun. Skolan har ca 450 elever från för-
skoleklass till årskurs 6. Grundskolan är organiserad med tre parallell-
klasser. 

Innan jag började undersökningen i de tre klasserna skrev jag ett brev 
(bilaga 10) till elever och föräldrar där jag bad dem ta ställning till om 
barnen fick vara med i undersökningen (Humanistisk-samhällsveten-
skapliga forskningsrådet 2007). Detta skickade läraren med eleverna 
hem, och det skulle skrivas under av både elev och förälder. 
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3.1.2 Elever 
Fördelningen av elever i de tre klasserna ser ut enligt följande: 

I årskurs 4 (D) finns 12 elever, 9 pojkar och 3 flickor. Alla ingår i stu-
dien. 

Årskurs 5 (E) består av 20 elever, 11 flickor och 9 pojkar. Två pojkar 
och en flicka samt deras föräldrar avböjde deltagande i undersökningen. 
De deltog i undervisningen men finns inte med i studien. En flicka var 
frånvarande en stor del av tiden då undervisningsprojektet genomfördes 
och kom därför att falla ur materialet. 

I årskurs 6 (F) går 21 elever, 13 pojkar och 8 flickor. Två av flickorna 
ingår inte i materialet, en på grund av att hon är i speciella svårigheter 
och oftast inte deltar i klassens svenskundervisning, och den andra flickan 
var sjuk en stor del av tiden då studien genomfördes. 

Totalt ingår alltså 47 elever i materialet. Alla dessa har deltagit i under-
visningsprojektet, skrivit argumenterande texter och svarat på en enkät. 

3.2 Elevtexterna  
Eftersom detta är en textfokuserad undersökning utgör elevernas argu-
menterande texter studiens primära material. I detta avsnitt redogör jag 
för dessa texter och för urvalet av de texter som näranalyseras (Hood 
2007:186). De texter som har analyserats är elevernas slutversion i skriv-
processen. 

De 47 eleverna skrev argumenterande texter som de arbetade med i en 
skrivprocess. Därför finns texterna i flera versioner (se kap. 3.3.3). Alla 
47 elevernas texter finns alltså i materialet, men nio har valts ut för att 
studeras närmare (se bilagorna 1–9). I enlighet med syftet för studien ska 
resultatet av textanalyserna förankras i undervisningen och lärares be-
dömningar av texterna. För att möjliggöra det sistnämnda har tre lärare 
oberoende av varandra bedömt slutversionen av alla elevtexter i studien. 
Två av dessa lärare är Elsa och Freja. Eftersom Dagmar inte ansåg sig ha 
tid med detta uppdrag genomfördes det istället av Gun, den svensklärare 
som tog över undervisningen för en del elever i Frejas klass när de börja-
de årskurs 7. Gun är utbildad till svensklärare för de senare åren i grund-
skolan. Eftersom hon också har gått samma kurs om argumenterande tex-
ter och skrivande som de tre lärarna i studien (se nedan), har alla tre en 
liknande kunskapsgrund. Det kan betraktas som en fördel att en av lärar-
na inte hade undervisat eleverna, eftersom Gun därmed såg texterna för 
första gången och kunde bedöma dem utan att ha någon förankring i pro-
jektets undervisning.  

Lärarna fick i uppdrag att välja ut de tre till fyra texter som de be-
dömde ha flest styrkor och tre till fyra texter med flest svagheter i varje 
klass. (se vidare kap. 3.3.2). Utifrån deras val hämtar jag texter som jag 



 39

utgår från i analysen. Mitt val har också styrts av vilka elever lärarna val-
de ut för djupintervjuer (se kap. 3.3.5). 

Studien har fokus på slutversionerna av texterna som eleverna lämnade 
in och därför är det dessa som analyseras primärt. De tidigare versionerna 
ger en bild av hur skrivprocessen har sett ut och kan bidra till att förklara 
utformningen av texternas slutversioner. Därmed placerar jag tidigare 
textversioner i det som rör undervisningens praktik (mellersta lagret i 
Faircloughs modell, figur 1).  

3.3 Undervisningens praktik 
För att förstå mer om texternas utformning sätts de i relation till under-
visningen och den interaktion som där förekommit och också i viss mån 
det som rör kontexten utanför undervisningen. I interaktionen och kon-
texten är det rimligt att söka förklaringar till textanalyserna och på så sätt 
få en bredare och djupare bild av hur elever i åk 4–6 anlägger perspektiv i 
sina argumenterande texter. Eftersom observationer och intervjuer utgör 
sekundärt material för studien och inte analyseras som egna enheter utan 
utgör underlag för analyser av mer översiktlig karaktär, har jag gjort be-
dömningen att det inte är nödvändigt för mitt syfte att göra transkribe-
ringar av ljudupptagningar (se nedan, jfr t.ex. Linell 1992, Blåsjö 2004).  
I detta avsnitt beskriver jag det material studien omfattar som inte primärt 
fokuseras i undersökningen men som ändå är av betydelse för resultatet.  

3.3.1 Kursen för lärarna 
De tre lärarna genomförde under min ledning en 7,5-högskolepoängskurs, 
”Argumenterande texter i skolan” vid Högskolan i Kalmar (se bilaga 11). 
Valet av genre kan i första hand kopplas till att tidigare studier (Nyström 
2000, Ask 2005, Ask 2007) där man har konstaterat att elever från sin 
grundskoletid inte utvecklat en säkerhet i att skriva i diskursiva genrer. I 
diskussion med de tre lärarna i studien kom de och jag överens om att fo-
kusera på just argumenterande text. Kursen startade i slutet av hösttermi-
nen och löpte sedan under hela vårterminen. Totalt träffades vi inom ra-
men för kursen 14 timmar utlagt på sex tillfällen. Kursen omfattade teore-
tiska avsnitt om triadisk språksyn (se kap. 2.1–2.2) och textlingvistiska 
verktyg, olika synsätt rörande skrivutveckling, genrepedagogik, analys av 
argumenterande texter samt om skrivprocesser. Dessutom ingick arbets-
seminarier där vi diskuterade hur de förvärvade kunskaperna skulle kunna 
användas i undervisningen. Vi letade alla efter argumenterande texter 
som de skulle kunna läsa tillsammans med eleverna och hittade en del i 
till exempel Kamratposten. Lärarna gjorde också en grovplanering till-
sammans som de sedan hade som utgångspunkt för sina respektive un-
dervisningsprojekt i de tre klasserna.  

Dokumentationen av denna kurs består av min skriftliga planering 
samt mina anteckningar och videoupptagningar från varje kurstillfälle. 
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Genom denna kurs och det nära samarbete som jag hade med lärarna 
hade jag förstås inflytande över undervisningen. Min uppfattning är att lä-
rarna förutom att betrakta mig som forskare i ett aktionsforskningsprojekt 
också såg mig som en kollega. Därmed hade jag dubbla roller och i den 
sistnämnda hade vi en mer jämbördig relation där vi alla som lärare såg 
som vår uppgift att reflektera över undervisningen. 

3.3.2 Material från lärare  
Med varje lärare genomfördes två intervjuer, en före och en efter genom-
förd undervisning. Dessa intervjuer var semistrukturerade på så sätt att 
jag hade gjort en intervjuguide med några övergripande grundfrågor som 
jag aktualiserade allteftersom, men därutöver uppmuntrades informantens 
egna initiativ i intervjusamtalet (se bilaga 13). Intervjuerna dokumentera-
des genom anteckningar och videoupptagningar. Den första intervjun tog 
cirka 30 och den andra cirka 40–60 minuter. Den första lärarintervjun 
genomfördes i avskildhet på lärarnas respektive skolor, i klass-, grupp- 
eller i lärarrum. Det gjorde även den andra intervjun med Freja, medan 
Dagmar och Elsa andra gången intervjuades i anslutning till ett kurstill-
fälle i ett rum på högskolan. Dessutom har jag under projektets gång haft 
kontinuerliga och spontana samtal med lärarna som jag dokumenterat 
skriftligt direkt efteråt. 

När alla tre lärarna hade genomfört sina projekt träffades vi för att dis-
kutera gjorda erfarenheter. Detta så kallade fokusgruppssamtal (Wibeck 
2000, Bryman 2001, Holšanova & Wästerfors 2004) var inte i förväg 
strukturerat utan styrdes utan deltagarna gemensamt och pågick cirka två 
timmar. Detta samtal videofilmades och jag förde också fortlöpande an-
teckningar. 

Totalt omfattar lärarintervjuerna i materialet cirka 6 timmar. Förutom 
ovanstående material från lärarna har de också lämnat ifrån sig lektions-
planeringar, reflekterande anteckningar samt information om elevernas 
resultat från nationella provet i svenska i åk 5. 

Lärarnas avslutande uppdrag i projektet var att läsa alla 47 elevtexter 
och bedöma dem. Detta gjorde Elsa, Freja och Gun (se kap. 3.2.1). Jag 
bad lärarna att välja ut sex texter, tre som de ansåg hade flest styrkor och 
tre med flest svagheter i varje klass. De skulle också rangordna dem från 
1–3 om det var möjligt, annars fick de ange delade placeringar, och om 
det inte var möjligt att särskilja just sex texter fick de välja ut fler. Mitt 
syfte var egentligen inte att komma åt rangordningen i sig, utan snarare 
att försöka förstå lärarnas urval och bedömningar av texter i ytterkan-
terna. Jag bad dem också skriva kommentarer till fyra texter, två i varje 
ytterände. Slutligen skulle de ur hela materialet välja ut sex texter, tre 
som de bedömde ha flest styrkor och tre med flest svagheter. Jag var fullt 
medveten om att det egentligen inte är möjligt att rangordna och placera 
texter på en linje från den med flest styrkor till den med flest svagheter, 
men metoden var ett sätt att försöka fånga lärarnas syn på kvalitet i tex-
terna. 
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Genom dessa olika metoder och empiriska källor som delvis belyser 
samma aspekter skapas ett rikare och mer varierat material (Alvesson & 
Deetz 2000:93). 

3.3.3 Undervisningen i klasserna 
Den undervisning som eleverna har deltagit i inom ramen för detta forsk-
ningsprojekt genomfördes vårterminen 2007. Jag har gjort deltagande ob-
servationer där deltagandet varierat från att jag bara har suttit tyst i klass-
rummet och antecknat, till att jag på lärarens begäran svarat på sakfrågor 
eller haft genomgång av något litet moment. Jag har haft en fast plats 
längst fram i klassrummen för att kunna se elevernas ansikten och oftast 
har jag suttit där under lärarens genomgångar och ibland när eleverna har 
arbetat enskilt. För övrigt har jag rört mig fritt bland eleverna och också 
samtalat med dem och med läraren. 

Undervisningen i de tre klasserna fördelades under terminen. Läraren i 
årskurs 4 spred ut cirka tio timmars undervisning på ungefär fem dagar, 
men omständigheterna gjorde att det tog tio veckor innan texterna var 
klara. I årskurs 5 var cirka tio timmars undervisning utlagda på sju dagar 
under tre veckor. Undervisningen i årskurs 6 låg koncentrerad; de arbeta-
de med projektet i cirka tolv timmar i fyra dagar under två veckor.  

Min intention var att delta vid alla lektioner i de tre klasserna under ti-
den då projektet pågick, vilket inte fungerade fullt ut, eftersom några lek-
tioner kolliderade med varandra. Men de allra flesta lyckades jag följa 
och dokumentera genom att föra observationsanteckningar. Jag gjorde lö-
pande observationsanteckningar som jag efter lektionerna läste igenom 
och kompletterade med sådant jag missat och tankar jag fått. Jag hade 
valt ut centrala aspekter som jag ville fokusera på. Dessa rörde under-
visningens innehåll, arbetssätt och interaktion. I detta skede hade jag än-
nu inte definitivt valt analysverktyg för undersökningen, vilket innebar en 
relativt bred och öppen ingång i observationerna. 

Jag har också dokumenterat en hel del lektioner med videoupptagning. 
Detta började jag med i årskurs 4, men lärare och elever menade att detta 
hade påverkat undervisningen negativt och därför valde jag att inte fort-
sätta filma resterande lektioner. I årskurs 5 var det aldrig aktuellt att filma 
eftersom några elever och föräldrar inte hade gett sitt samtycke till med-
verkan i forskningsprojektet. Däremot i årskurs 6 filmade jag nästan hela 
tiden. Men eftersom kameran stod fast uppställd i klassrummet och ele-
verna ofta rörde sig mellan olika rum i byggnaden eller satt i grupper och 
diskuterade, kan jag konstatera att videoinspelningarna bara kan vara ett 
komplement till anteckningarna som jag förde. Som deltagande obser-
vatör är man ständigt mentalt aktiv, vilket innebär att fokus för observa-
tionen växlar utifrån de impulser man får. Ett sådant deltagande kan inte 
en videoinspelning sörja för och kameran kan därför bara fungera som 
komplement och stöd för mig som deltagande observatör. 

Elevernas texter har alltså genomgått en skrivprocess och i årskurs 4 
och 5 finns flera versioner dokumenterade (se tabell 3). 
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Tabell 3. Textversioner genom skrivprocessen 

 
Åk Textversioner
4 • Tankekarta

• Textversion 1, handskriven med skriftlig kamrat- och lä-
rarrespons 

• Textversion 2, handskriven 
• Slutversion, datorskriven

5 • Handskrivet utkast med tes och argument
• Textversion 1, handskriven med kamratrespons 
• Textversion 2, handskriven med lärarrespons 
• Textversion 3, datorskriven med lärarerespons 
• Slutversion, datorskriven

6 • Slutversion, datorskriven. Eleverna skrev vid tangent-
bordet direkt och arbetade med muntlig respons. Därför 
är enbart slutprodukten tillgänglig.

 
De tidigare versionerna har jag använt på så sätt att jag har granskat vilka 
typer av förändringar som har gjorts genom processen och därigenom har 
jag kunnat se spår av interaktion i undervisningen. 

Övrigt skriftligt material som tillhör interaktionen i undervisningen är 
en argumenterande text som eleverna skrev före projektet, lärarnas lek-
tionsplaneringar, elevernas enskilda utvärderingar, och en argumenteran-
de text som klassen formulerade gemensamt och som läraren skrev på 
tavlan. En sådan gemensam text skrevs i årskurs 5 och 6. 

3.3.4 Elevenkät 
Inledningsvis fick eleverna svara på en enkät om skrivande och läsande i 
skolan och på fritiden. Eftersom den var omfattande och kanske svår att 
förstå för en del, valde jag att tillsammans med läraren leda dem genom 
enkäten och läsa varje fråga högt samt eventuellt ge ytterligare förkla-
ringar.  

3.3.5 Elevintervjuer 
För att få gedigen kunskap om elevers tankar om sitt skrivande och sina 
texter bad jag läraren innan projektet startade att välja ut några elever i 
klassen som jag kunde följa noggrannare. Jag ville ha elever som kommit 
långt i sin skrivutveckling, elever som inte hade kommit långt samt elever 
som låg mellan dessa två yttergrupper. Ingen kunde veta hur dessa elever 
skulle lyckas med sina texter i detta projekt, men jag ville intervjua elev-
erna både före och efter projektet och kunde därför inte vänta tills de ak-
tuella texterna var skrivna (jfr avsnitt 3.2.1). På så sätt kom Didrik, Dag 
(flyttade och ersattes av David), Doris och Diana att väljas ut i årskurs 4, 
fyra elever eftersom de är en liten klass. I årskurs 5 valdes Edvard, Erik, 
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Egon, Emma, Ebba, och Edit samt i årskurs 6 Fingal, Fabian, Frank, Fe-
lix, Fanny och Filippa. Dessa två klasser är större och därför utsågs sex 
elever. Eleverna fick inte veta om att de var speciellt utvalda eftersom det 
skulle kunna påverka deras förhållningssätt och agerande under projektet. 
Jag talade om för klasserna att jag skulle intervjua dem enskilt och att vi 
fick se hur många jag hann med. 

Intervjuerna genomfördes enskilt i skolan och dokumenterades med 
bandspelare och jag förde även noggranna anteckningar. En elev avböjde 
dock bestämt att bli inspelad. Den första intervjun med eleverna tog cirka 
20 och den andra cirka 40 minuter; totalt omfattar elevintervjuerna unge-
fär 16 timmar.  

Den första intervjun (se bilaga 12) behandlade frågor om deras atti-
tyder till och erfarenheter av skrivande, och anknöt i stor utsträckning till 
enkäten som de hade fyllt i. 

I den andra intervjun kopplades frågorna till det aktuella skrivprojektet 
och till deras egen text (se bilaga 12), men även här behandlades frågor 
om attityder till skrivande och skrivundervisning. 

Sekundärmaterialet används alltså för att kunna förankra slutversioner-
na av elevtexterna i undervisningen och i lärarnas bedömningar. 

3.4 Metod 
I detta avsnitt redogör jag för hur undersökningen har genomförts. Av-
snittet är relaterat till kapitel 2.4 som handlar om teorier för metodutveck-
ling. 

Detta är en textcentrerad abduktiv studie, där tolkningsprocessen skett i 
växelverkan mellan empiri och teori för att successivt skapa större för-
ståelse (Alvesson & Sköldberg 2008). Jag har också samlat material som 
belyser undervisningens praktik. Detta material är rikt och varierat, vilket 
ger underlag för tolkningar av texterna ur en interaktionell och kontex-
tuell synvinkel (Alvesson & Deetz 2000:226).  På så sätt knyts texterna 
till den sociala verkligheten utanför språket (jfr Faircloughs diskursana-
lysmodell  i figur 1), men det är ändå texterna och språket som står i cent-
rum för studien.  

Tidigare studier har visat att det inte är så vanligt med en medveten 
skrivundervisning där eleverna skriver argumenterande texter under 
grundskoleåren (se t.ex. Nyström 2000, Berge, Evensen m.fl. 2005, 
Brorsson 2007). Den vetskapen väckte mina tankar om att genomföra en 
kurs med intresserade lärare som sedan skulle kunna utveckla skriv-
undervisning om och i argumenterande texter i sina klasser. Det primära 
forskningsintresset var alltså att finna och därefter undersöka argumen-
terande texter skrivna av elever i grundskolans mellersta år, men sekun-
därt fanns också ett kritiskt ämnesdidaktiskt intresse av att bidra till ut-
veckling av undervisning och värderingar av texter inom svenskämnet. 
Denna forskning är ett slags aktionsforskning, men textfokuseringen in-
nebär att aktionen inte primärt står i centrum. Tanken är att alla skulle 
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lära sig mer om text och processer vid textproduktion: jag, lärarna och 
eleverna. Genom att inte enbart fokusera på texterna som produkt, utan 
också beakta processer och kontextuella aspekter kan denna forskning 
fördjupa förståelsen av hur eleverna skriver argumenterande texter i en 
viss kontext.  

3.4.1 Studiens genomförande 
Detta forskningsprojekt inleddes med att lärarna påbörjade den kurs om 
argumenterande texter som nämnts ovan (avsnitt 3.3.1). I kursen plane-
rade de sin undervisning, och denna genomfördes i de tre klasserna under 
vårterminen 2007 (se avsnitt 3.3.3). I inledningsskedet kontaktades berör-
da rektorer och föräldrar för att få deras medgivande till att genomföra 
forskningsprojektet. Innan jag besökte skolorna fick rektorerna en skrift-
lig beskrivning av projektet.  

Den första lärarintervjun och elevintervjun genomfördes i anslutning 
till att lärarna påbörjade sina projekt i respektive klass, och de andra in-
tervjuerna när projektet var avslutat. Under tiden denna undervisning på-
gick samtalade jag med både elever och lärare och förde anteckningar om 
detta parallellt med observationsanteckningarna om undervisningen. Allt 
i syfte att få ett så fylligt material som möjligt.  

När texterna var klara och inlämnade gjordes en muntlig utvärdering 
med respektive klass, där de fick diskutera vad de tyckte om undervis-
ningen inom projektet. Denna leddes av läraren med stöd av mig. Deras 
reflektioner och synpunkter antecknade jag. Därefter fick varje elev göra 
en kort skriftlig utvärdering av sin egen text och vad de hade lärt sig i 
projektet.   

När alla texterna var klara och inlämnade till lärarna och skickade per 
e-post till mig, skickades alla elevtexter till de tre lärare som skulle be-
döma dem (se avsnitt 3.2.1). Utifrån lärarnas bedömningar valde jag nio 
texter, tre från varje klass, för näranalys (jfr Hood 2007:186). Bland dessa 
nio texter finns från varje klass både sådana som lärarna har ansett mer 
och mindre utvecklade.  

3.4.2 Textanalysmetod  
Syftet med undersökningen är att analysera anläggning av perspektiv i 
elevers argumenterade texter med hjälp av metodteorier beskrivna i kapi-
tel 2.4. I det kapitlet definieras även begrepp som används i nedanstående 
flödesschema (figur 9). 

Analysen av perspektivdimensionerna i texterna går till på följande 
sätt: 
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Figur 9. Process för analys av perspektivdimensioner 
 
Analysen av relief, hierarki och sekvenser sker alltså enligt ovanstående 
flödesschema medan de andra delanalyserna är av allmän karaktär, vilket 
gör att de troligen är omedelbart begripliga för läsaren. 

I nästa kapitel redogör jag för resultatet av undersökningen. 

Markering av textavsnitt och deras hie-
rarkiska ordning 

Analys av reliefen och markering av 
förgrund och bakgrund på text- och text-
avsnittsnivå 

Markering av textenheter och deras hie-
rarkiska ordning 

Analys och definition av funktionella 
roller inom textavsnitten 

Definition av textavsnittens funktionella 
roller (sekvenser) 
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4 Skriftligt argumenterande i 
mellersta skolåren 

I detta kapitel redogör jag för resultaten av min undersökning. Fokus i 
studien är elevernas texter och därför kommer största delen av kapitlet att 
utgöras av textanalyserna. Resultaten av textanalyserna redovisas i tre av-
snitt, 4.2, 4.3 och 4.4, utifrån granskningen av perspektivdimensionerna, 
röster och värderande uttryck. Dessa avsnitt håller sig inom den innersta 
ramen i Faircloughs modell för diskursdimensioner (se figur 1 i kap. 2). 
Avsnitten avslutas med kommentarer och en sammanfattande diskussion. 

Elevernas texter utgör det centrala materialet i studien och det material 
som härrör från den diskursiva praktiken är av sekundär karaktär. Men 
kontexten är trots allt viktig för de texter som produceras. Därför väljer 
jag att inleda redovisningen av resultatet med att sätta in texterna i sina 
undervisningssammanhang i avsnitt 4.1. Detta första avsnitt ligger där-
med också som en fond till resultatet av textanalyserna, även om innehål-
let i detta avsnitt är en följd av textanalyserna. Undervisningssamman-
hanget utgör mellanlagret i Faircloughs modell, figur 1 i kapitel 2.  

Kapitlet avslutas med ett avsnitt om de bedömningar som lärarna har 
gjort av sina elevers skriftliga utveckling och texterna i studien. 

När elevtexterna citeras är de exakt återgivna. 
De analysbegrepp som är centrala i studien finns sammanfattade i bila-

ga 18. 

4.1 Texter och samspel 
Detta avsnitt inleds med en genomgång av argumenterande texter som 
eleverna skrev innan lärarna inledde projektet. Sedan följer en redogör-
else för hur texterna kan kopplas till undervisningen. Därmed rör jag mig 
i Faircloughs mellersta ram för diskursanalysdimensioner, undervisning-
ens praktik och den interaktion som där kan kopplas till textskapandet (se 
även kap. 2). Jag redogör för sådant i undervisningspraktiken som har satt 
spår i texterna; detta gör jag genom att koppla slutversionerna av texterna 
till iakttagelse gjorda i tidigare versioner av texterna och till de texter som 
skrevs innan projektet inleddes. 

Innan projektet påbörjades i klasserna fick eleverna skriva en argumen-
terande text på egen hand. Detta gjorde de i klassrummet utan någon för-
beredelse eller explicit undervisning. Betingelserna för denna textproduk-
tion skiljer sig på många sätt från den undervisning som erbjöds under 
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projektet. Därför vill jag inte dra några långtgående slutsatser utifrån en 
jämförelse mellan de texter som skrevs före och i projektet. Trots olikhe-
ter i förutsättningarna för texternas tillkomst, utgör texterna ett referens-
material som kan ge en bild av hur det såg ut vid ett annat tillfälle. Där-
med är det ändå möjligt att göra några iakttagelser som skulle kunna in-
dikera effekterna av undervisningen som den bedrevs i mitt projekt.  

Som exempel visar jag två elevtexter, Davids och Edits, i bilaga 10. 
Uppgiften som David och eleverna i årskurs 4 fick var: ”Är det viktigt för 
dig att fira jul?” I klass 5 fick de skriva en argumenterande text om vad 
som helst och Edit skrev om Lunarstorm.  

Texterna visar en viss osäkerhet i språkliga strukturer på olika textni-
våer. Till exempel saknas styckeindelning och därmed är de funktionella 
rollerna och hierarkin på textavsnittsnivå otydliga eller outvecklade (jfr 
figurerna 13 och 14 i kap. 4.2.2), och reliefen är svåranalyserad bland an-
nat för att syftet är otydligt. Dessutom är bakgrunden i texterna outveck-
lad. I de flesta texter som skrevs före projektet utvecklas inte stödargu-
ment eller motargument, men Edit skriver ”Fördelarna är att” och ”Sen 
finns det vissa nackdelar”, vilket antyder alternativa röster och behovet av 
metatext. Genom hela texten gör hon hybridstycken som är svårtolkade 
och försvårar läsningen. Många av texterna är talspråkslika till sin karak-
tär och ser ofta ut som ett svar på en fråga, som i Davids text där han bör-
jar med att svara på frågan om det är viktigt att fira jul genom att svara 
”Ja Det är god jul mat […]”. De översiktliga iakttagelser jag har gjort, ty-
der på att det finns en hel del skillnader mellan dessa texter och de texter 
som de sedan skrev inom projektet som med stor sannolikhet kan tillskri-
vas undervisningen. 

De tre lärarna har i den fortbildningskurs de följde (se bilaga 12), 
gemensamt, och tillsammans med mig som kursansvarig, planerat under-
visningen som de sedan genomförde i sina klasser. Deras grundstomme 
innehöll följande centrala punkter som alla har präglat texterna: 

 
• Förberedelser genom lärarens undervisning, muntliga diskus-

sioner i helklass och i grupper om innehåll, funktion och 
språkliga strukturer i skriftligt argumenterande texter  

• Skrivprocess med responsarbete i grupper 
• Läsning och analys av insändare och kamraters texter för att 

skapa medvetenhet om genren 
• Presentation av en modell för texternas struktur (se exempel i 

bilaga 15) 
• Tema: Orättvisor  
• Fritt val av ämne att skriva om  
 

Innan jag redogör för spår av undervisning i texterna, ska jag utifrån gjor-
da observationer och intervjuer resonera om några aspekter av hur under-
visningen i projektet förefaller skilja sig från hur det brukar vara i dessa 
klasser. 
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Eleverna är vana vid att skriva berättande texter i svenskan och fakta-
texter i so- och no-ämnena. Argumenterande genrer däremot förefaller de 
inte ha arbetat med, men eleverna i klass 6 är bekanta med genren efter-
som de tidigare har skrivit till kostchefen på skolan och framfört åsikter 
om skolmaten, vilket de fick gehör för. Elever betonar att genre och gen-
refokusering var nytt för dem: ”Jag har lärt mig ett annat sätt att skriva 
på”, säger Doris flera gånger. Eleverna säger att de inte så ofta skriver 
texter och framför allt brukar de inte arbeta så mycket med texterna; de är 
ovana vid att arbeta med kamratrespons och de är inte heller vana vid 
klassundervisning och klassdiskussioner om text, genrer och skrivande. 
Alla eleverna uppskattade den modell (se exempel i bilaga 15) som de 
skulle skriva utifrån och som gav dem ett mönster för genren. Den fick de 
genom att läsa insändare och skriva en gemensam argumenterande text 
som de diskuterade fram i klasserna 4 och 6. I klasserna 4 och 5 arbetade 
de också med muntliga argumentationer. Lärarna formulerade sedan 
grundstrukturen i denna modell och uppmanade eleverna att följa den. 
Både själva modellen och att diskutera textstrukturer var nytt för dem. 
”Allt var bra för läraren visade hur man skulle göra” säger David (inter-
vju 2008-02-13) och Fingal påpekar också att ”man fick veta så exakt hur 
man skulle skriva” (intervju 2007-05-03). Han menar också att det är 
”lättare att skriva när man vet vem som ska läsa” (intervju 2007-05-03), 
vilket de sällan brukar tänka på, men det tycker Fabian gjorde det svårare 
”för då måste man tänka som de kanske kunde ha sagt” (intervju 2007-
05-03). Framför allt lärarna aktualiserar att de på grund av tidsbrist inte 
ägnar så mycket tid åt skrivande som de har gjort i detta projekt, men de 
är alla överens om att de skulle vilja ge mer tid till skrivundervisning och 
skrivprocesser. Även eleverna menar att det tog lång tid, men att det var 
bra. 

I alla klasserna bedrev alltså lärarna undervisning där de i dialog med 
eleverna byggde kunskaper om argumenterande texter. När de läste in-
sändare från till exempel Kamratposten och tillsammans skrev en klass-
text byggdes kunskaper om och förståelse för hur argumenterande texter 
kan se ut; man talade i alla klasserna om texterna med hjälp av begreppen 
tes, argument och styckeindelning. Elever och lärare var överens om att 
tesen borde upprepas genom texten. I årskurs 5 och 6 aktualiserades ock-
så inledning och avslutning, samt att man kunde börja styckena med ar-
gumenten med till exempel ”För det första…” och ”För det andra…” eller 
liknande superstrukturella pekare för att leda läsaren genom texten. I 
denna undervisning byggdes modellen upp som sedan tydligt exponera-
des i klassrummet och där stod att texterna skulle ha tes, argument med 
”förklaringar” och att de skulle upprepa tesen; i årskurs 5 och 6 fanns in-
ledning och avslutning med i modellen och i årskurs 6 angavs också mot-
argument (se bilaga 15). 

Lärarna menar att alla eleverna som var med i projektet har lyckats 
skriva texter som fungerar, och både lärare och elever framhåller model-
lens betydelse för elevernas möjlighet att utveckla välfungerade texter. 
Effekten av denna är tydlig i texterna och har fungerat som en byggnads-



 49

ställning, ett ramverk att fylla med innehåll och egen textur. Även vid en 
ytlig jämförelse mellan texterna (bilagorna 1–9) och modellen (se exem-
pel i bilaga 15) ser man att de har tydliga ansatser att följa instruktionerna 
om textens uppbyggnad, vilket också gör att de textuella strukturerna lik-
nar varandra. Texterna har en genreanpassad och fungerande struktur, 
även om den som i Davids text inte är särskilt utbyggd. Edvards text är ett 
mycket tydligt exempel på hur en elev som brukar ha svårt att formulera 
sig i skrift, med hjälp av modellen lyckas skriva en text med en tydlig för- 
och bakgrund som är ovanligt omfattande – och som han är rätt stolt över.  

Alla eleverna har delat in texten i stycken. De konstaterade att varje 
nytt argument skulle markeras med nytt stycke. Eftersom de var måna om 
att inpränta tesen fick den ofta antingen tydlig markering i eget stycke, 
som hybridstycke eller som avslutning på argumenterande textavsnitt. 
Dessa strategier förefaller ha hjälpt eleverna att göra en funktionell indel-
ning. I diskussioner eleverna emellan förstod jag att en del tidigare inte 
förstått vilken funktion indelning av text i stycken har. Nu fick de ett 
verktyg som även hjälpte dem att tänka vidare när de såg att ett stycke var 
väldigt kort eftersom huvudargumentet stod för sig självt, och att de be-
hövde ”förklara” det närmare.  

Värt att notera är att alla tre pojkarna i årskurs 6 har motargument i 
sina texter, vilket för övrigt bara förekommer i Dianas text och då inte 
som en direkt effekt av undervisningen; motargument talade man om i åk 
6, men inte i åk 4 och 5. Genom att formulera motargument tvingas alter-
nativa röster in i texten, vilket kräver att skribenten går i dialog; ”det var 
svårt att tänka så som dom [skolledningen] skulle säga, men lätt att for-
mulera när jag väl kom på vad det skulle stå”, säger Fabian (intervju 
2007-05-03).  

En annan effekt av undervisningen gäller funktionella inledande och 
avslutande textavsnitt. Alla elever i årskurs 5 och 6 har sådana. Detta 
hade alltså aktualiserats i undervisningen och eleverna hade gjorts upp-
märksamma på dessa textfunktioner i responsarbetet. Detta gjordes inte i 
årskurs 4. Trots det finns ansatser i alla tre texterna från årskurs 4 (se 
bilagorna 1–3), även om ingen av dem har separata stycken som markerar 
början och slut. ”Så mindre tid i skolan!” är Davids sista mening och jag 
tolkar ”Så” som en markering av slutsats som också signalerar ett avslut. 
De sista meningarna i Doris text fungerar som en väg mot avslutning av 
texten, som liksom i Davids inbegriper tesen parafraserad. Dianas första 
mening är en frågesats och fungerar som en kort inledning och hon slutar 
texten: ”och därför behöver djuren det bättre!!” – dessutom markerat med 
versaler, större, fetstilt grad på fonten och med annat typsnitt – alltså en 
tydlig, om än något genreutmanande avslutning.  

Den enda typ av metatext som lärarna förde på tal i undervisningen var 
att styckena med huvudargumenten kunde inledas med till exempel ”Ett 
skäl är att…[/] Ett annat skäl är att…”. Edit kommenterar detta: ”Min text 
blev bra. Jag tycker jag fick fram det jag ville. Att det var som en röd tråd 
i det hela. Det hängde ihop, för jag […] la till en del ord. ’För det första’ 
och ’för det andra’ till exempel” (intervju 2007-06-04). Förutom Edit an-
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vänder Ebba och Fingal denna textstrategi som en effekt av under-
visningen. ”Det blev bättre så”, säger Fingal (intervju 2007-05-03). 

Flera elever betonar i intervjuerna att undervisningen och helklass-
diskussionerna var viktiga för att de skulle utveckla möjligheter att skriva 
dessa argumenterande texter så som de gjorde. ”Det blev verkligen bättre 
än de texter vi skrev före jul” säger Fingal (intervju 2007-05-03) och syf-
tar på den argumenterade text de skrev före projektet om jul och jul-
firande, då ingen undervisning eller skrivprocess kopplades till textpro-
duktionen (se exempel i bilaga 10). 

Responsarbetet i klasserna följer skrivprocessen och fokuserar på det 
som undervisningen har handlat om. Lärarna anger oftast mycket tydligt 
hur responsen ska gå till och vad eleverna ska granska, och då fungerar 
responsarbetet bra. Till exempel säger läraren i klass 4 vid ett tillfälle att 
eleverna ska stryka under tesen och sedan argumenten i kamratens text 
och därefter gå till kamraten, visa vad som är understruket och diskutera 
om han eller hon också anser att det är tesen och argumenten. I de fall lä-
rarna är så tydliga fungerar responsen mycket väl, men vid ett tillfälle i 
klass 6 ger läraren en instruktion som är mer övergripande: ”Titta på in-
nehållet och strukturen […] Tycker ni att argumenten stöder tesen?” (ob-
servationsanteckningar 2007-04-23). Eleverna vet inte hur de ska göra 
och följden blir att läraren efter en stund måste samla ihop klassen och 
med lyckat resultat genomför hon sedan responsen steg för steg tillsam-
mans med alla eleverna i klassrummet.  

Jag noterar också att texterna utvecklats efter att elever och lärare har 
gett respons, särskilt med avseende på ovan nämnda textuella aspekter, 
som till exempel styckeindelning, funktionella inledning och avslutning, 
motargument och metatext.  ”Först hade jag glömt avslutning” säger Edit 
(intervju 2007-06-04), vilket Ebba och Fabian också hade. ”När vi disku-
terade i gruppen kom jag på att jag inte hade någon förklaring [till huvud-
argumentet]” minns Frank (2007-05-03). Men inte alla elever anser att de 
hade direkt nytta av respons från kamrater och lärare. Doris ändrade inte 
utifrån deras förslag, men hon hade djupa funderingar och diskuterade 
texten grundligt, framför allt med läraren och mig både på lektioner och 
på raster, innan hon exempelvis bestämde hur hon skulle göra med sin 
tes.  

En annan aspekt av responsgivning blir tydlig med David som exem-
pel. Han var mycket aktiv i diskussioner om hur kamrater skulle kunna 
skriva i sina texter, till exempel föreslår han att Doris ska ändra sin tes till 
”Sluta skada djuren!” eller ”Tänk på djurens frihet!”, och på frågan om 
hur responsen gick säger han att gruppen tog till sig tre av hans förslag. 
Under observationerna funderade jag en hel del på betydelsen av kamrat-
responser och ser att man kan ha olika mål med sådan. Det mål man kan-
ske i först hand tänker på är att skribenten ska få idéer som möjliggör 
förbättringar av texten. Ibland kan det fungera så, men långt ifrån alltid. 
Chansen verkar vara större om responsen är styrd efter kriterier som är 
mycket tydliga och som aktualiserats i undervisningen. I årskurs 5 skrev 
eleverna detaljerade kommentarer till varandras texter som var till hjälp 
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för en del att förbättra texterna. Ett annat mål med responsarbete kan vara 
att medvetandegöra eleverna om texter och deras inneboende potential. 
Observation av responssamtal och granskning av skriftliga responser ty-
der på att eleverna genom att formulera sig om text och att lyssna på 
andras tankar om text utvecklar kunskaper och metaspråk om text. Exem-
pelvis förklarar David vad tes och argument är för en kamrat, och en elev 
ropar plötsligt ut i klassrummet att han upptäckt att han inte har någon tes 
i sin text. Observationen visar alltså att eleverna i responssamtalen ut-
trycker sig som experter på sina texter. De använder ett metaspråk och 
gör iakttagelser av fackmässig karaktär genom att visa på texternas brister 
och förtjänster med auktoritet. 

En tredje effekt av responsarbete är att eleverna uppmärksammar var-
andra genom att läsa varandras texter: ”Det kändes bra när Desirée läste 
och pratade om min text”, säger en elev. ”Det var roligt att Egon hittade 
mina argument”, säger en annan. Det kan förstås också vara känsligt att 
få sin text läst och granskad: ”Det var inte så bra; det känns ibland lite 
konstigt att läsa varandras texter. Alla är inte lika koncentrerade”, säger 
Doris om den diskursiva praktik som klassen utgör. Det var lite känsligt 
att kamrater tyckte att hennes text var lång och svår, men hon var ändå 
var stolt över sin text och min tolkning är att hon valde bort läsare med 
sådana åsikter till förmån för en bredare och mer vuxen publik. Det är 
också rimligt att se responsarbete som en strategi för att utveckla röster 
och röstsamspel i texterna eftersom eleverna därigenom dels får prova 
hur kommunikationen med faktiska läsare fungerar, dels genom diskus-
sioner får hjälp av varandra att utveckla till exempel teser och argument 
och på så sätt vidga textjagen.  

En del elever är synnerligen engagerade i kamraternas texter under re-
sponsgivningen, och det är inte alltid de elever som själva har skrivit de 
mest utvecklade texterna. De förefaller i responsarbetet både visa på och 
utveckla kunskaper om text som även om dessa inte syns i deras texter 
nu, kanske utvecklar deras skrivande på sikt. Ett annat alternativ är att 
kunskaper om text är skilt från kunskaper i eget textskapande och inte all-
tid går hand i hand. 

Ovanstående tolkningar av textskapande i interaktion har mestadels 
rört textuella och relationella aspekter. Men jag vill även hävda att idea-
tionella aspekter är grundläggande för resultatet. Att skriva om ett ämne 
som verkligen engagerar och som skribenten dessutom har goda kun-
skaper om förefaller ge bästa förutsättningar för att lyckas utveckla väl 
fungerande texter. Flera elever framhåller ämnets betydelse för motiva-
tionen och viljan att lägga ner arbete på texten. ”Det kändes bra att få 
fram det man ville med en text. […] Jag tänker ofta på djur och hur svårt 
de har det”, säger Doris (intervju 2007-05-29). En del elever skrev om 
ämnen som de visserligen själva valt, men som de kanske egentligen inte 
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var tillräckligt engagerade i eller hade tillräckliga kunskaper om eller er-
farenheter av.21 Dessa texter har inte heller värderats så högt av lärarna.  

Utgångspunkten för undervisningen var att eleverna skulle skriva ar-
gumenterande texter, vilket innebär att textuella aspekter sattes i fokus, 
och ämnet kom i andra hand. När de skulle hitta ämnen att skriva om i 
klass 4 och 6 visade det sig att en del elever började stort och brett. På 
tankekartorna som de skrev först står till exempel i mittenbubblan ”orätt-
visor i världen” eller ”skolan”. Sådana ämnen blev problematiska efter-
som eleverna hade för lite kunskaper eller inte var tillräckligt specifika i 
vad de ville ha fram med sin text. Dessutom verkade en del sätta likhets-
tecken mellan det som stod i bubblan och tesen, vilket också blev pro-
blematiskt. Ämnesvalen styrde förstås också vilka läsare skribenten tänk-
te sig och det var inte så lätt att veta hur man ska skriva till exempelvis 
FN. Läraren menade att dessa stora ämnen kanske skulle lämpa sig bättre 
att skriva och arbeta mer innehållsmässigt med i det samhällsorienterande 
skolämnet (observationsanteckningar 2007-04-23). Eftersom eleverna 
hade olika ämnen innebar det att den gemensamma undervisningen inte 
kunde fördjupa innehållsliga infallsvinklar, även om lärarna försökte ge 
tid till diskussioner om både innehåll, funktion och form. Därför var det 
svårt att i undervisningen tillsammans skapa engagemang och mening för 
sakfrågorna; den drivkraften fick de i stor utsträckning stå för själva. Det 
var ändå tydligt hos läraren i klass 6 att hon försökte att upprätthålla in-
tresset för innehållet i texterna genom att hela tiden diskutera utifrån idea-
tionella aspekter och komplettera med textuella kunskaper om skriftligt 
argumenterande (observationsanteckningar 2007-04-23). Att utveckla 
många tankar om ämnet kan också innebära att fler röster kommer till tals 
i texterna. Om engagemang och kunskaper om ämnet finns hos skribenten 
förefaller det också rimligt att det skapas större vilja och möjligheter att 
engagera en faktisk läsare och att skriva in en läsare i texten (se även kap. 
4.3). De av lärarna högst värderade texterna motsäger inte detta antagan-
de.   

Lärarna framhåller också vikten av en väl strukturerad undervisning. 
Särskilt läraren i klass 5 talar om detta, ”allt blir bättre när man har en 
tydlig struktur”, säger hon (observationsanteckningar 2007-05-14). Hon 
inleder varje lektionspass med att sätta ord på och diskutera med eleverna 
vad de gjorde förra gången, och hon avslutar passen med att sammanfatta 
vad de gjort och vad som väntar härnäst. Hennes muntliga och skriftliga 
instruktioner är mycket tydliga och ett relativt omfattande förarbete 
genomförs med diskussioner om genren, syfte, eventuell publicering i ex-
empelvis massmedier och tänkta läsare. Också arbetsmaterial och arbets-
ordning är noggrant genomtänkta. Exempelvis består deras skrivpapper 
av liggande A3-ark som på vänstra halvan är kopierade med linjer och 
den högra halvan är blank för responsgivare att skriva på. Hon går ige-

                                                           
21 Exempel på sådana texter finns inte bland de nio som analyseras i denna studie, men en del andra 

elever skrev om att döden är orättvis och om orättvisor i världen.  
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nom modellen (jfr bilaga 15) och ger tillsammans med eleverna konkreta 
exempel på de ingående delarna. Hon är inte så tydlig med hur en avslut-
ning kan byggas upp, vilket troligen är en viktig orsak till att eleverna får 
svårt med just detta. Både hon och läraren i klass 4 samlar efter varje lek-
tionstillfälle in elevernas alla papper, vilket verkar ha hjälpt dem att hålla 
ordning inte bara på de faktiska arken, utan också på själva skrivproces-
sen. Läraren är positivt överraskad över att alla, även elever som brukar 
ha svårt att skriva arbetar så bra (observationsanteckningar 2007-05-21). 

Även de andra två lärarna genomför ett gediget förarbete. De har dis-
kussioner i helklass och grupper om ämne, teser, argument och stöd-
argument. I klass 6 börjar de att skriva en text i grupp, och sedan ska de 
istället formulera slutversionen enskilt. När de börjar skriva enskilt är de 
väl preparerade och alla kommer igång snabbt. I mina observationsan-
teckningar står: ”Jag uppfattar atmosfären och arbetsklimatet som idea-
liskt” (2007-04-18) och hänför detta till att de blivit väl förberedda ge-
nom den text de skrev gemensamt i klassen, gruppdiskussioner och 
gruppskrivande samt modellen som läraren skrivit på tavlan. Läraren sä-
ger att i vanliga fall skulle inte alla elever ha kommit igång så snabbt och 
en elev som enligt läraren brukar ha stora svårigheter att skriva och kon-
centrera sig sitter och skriver oavbrutet och mycket koncentrerad i 45 mi-
nuter. I denna klass är läraren inte så styrd av en färdiggjord plan, utan i 
ständig dialog med eleverna för hon lektionen framåt. Även responsen 
genomförs muntligt av både lärare och elever. Liksom i de andra klasser-
na bearbetades texterna under processen, men klass 6 sparade inte de oli-
ka versionerna. 

I klass 4 och 5 funderade lärarna stundtals över om det var för svårt för 
många av eleverna. Ibland var det oroligt i fyrans klassrum och vid något 
tillfälle trodde läraren att de inte hade lyssnat på hennes genomgång och 
därför inte visste vad de skulle göra, men när hon gick runt och lyssnade 
på hur de resonerade och arbetade blev hon överraskad över att det gick 
så bra. Under observationer har jag funderat över dem som verkade ha 
svårt att koncentrera sig på skrivandet. Jag tror att de skulle vara betjänta 
av att arbeta mer muntligt och tillsammans med läraren prata sig fram till 
formuleringar som de sedan kan skriva eller som läraren kan skriva åt 
dem för att tydligare få erfara sambandet mellan tal och skrift. Det är rim-
ligt att de genom samtal skulle kunna utveckla både tankar och texter 
(observationsanteckningar 2007-05-15). Dessutom undrar jag vid ett till-
fälle om de egentligen förstår vad de håller på med och om de är motive-
rade. Eventuellt är deras idéer inte tillräckligt bärkraftiga och de förefaller 
behöva samtala och få mer av ämnesmässiga meningserbjudanden att 
skapa tankar och text om (observationsanteckningar 2007-04-24).  

I nästa avsnitt analyseras texternas tre dimensioner. 
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4.2 Perspektivdimensionerna – ideationella 
aspekter 
Jag har valt att grafiskt åskådliggöra resultatet av elevtextanalyserna och 
för tydlighetens skull visas den grafiska analysen av perspektivdimen-
sioner för alla tre dimensionerna i texten i samma figur, men de olika di-
mensionerna behandlas sedan successivt genom kapitlet och elevtexter 
från de tre klasserna behandlas samlat.  

Man får beakta att jag som läsare har en förförståelse av texterna ge-
nom att jag har kunskaper om undervisningens praktik och det socio-
kulturella sammanhanget, dels som deltagande observatör och i samtal 
med lärarna och eleverna, dels genom min långa skol- och lärarerfaren-
het. Dessutom utgör den teoretiska förankring som jag redogör för i kapi-
tel 2 en position som kan påverka mitt sätt att betrakta texterna. Mina 
analyser representerar därmed ett sätt att se på texterna. Samtidigt förut-
sätter jag att olika läsares tolkningar av argumenterande texter inte skiljer 
sig så mycket från varandra som vid läsning av skönlitterära texter. Där-
för borde min tolkning av hur eleverna har förberett texten för anläggning 
av perspektiv kunna vara representativ.  

Perspektiv på innehåll i texterna undersöks med utgångspunkt i idea-
tionella och textuella aspekter genom analys av perspektivdimensionerna, 
med tonvikt på reliefanalysen (se även kap. 2.4.1.). Det går egentligen 
inte att bortse från relationella aspekter eftersom de tre aspekterna är sam-
tidigt verkande i varje yttrande, men jag kommer i detta kapitel att kon-
centrera analysen till de två förstnämnda. Perspektivets reliefdimension 
framträder i förgrund och bakgrund, vilket det första avsnittet 4.2.1 hand-
lar om. Därefter, i avsnitt 4.2.2, analyseras hierarki- och sekvensdimen-
sionerna först utifrån hur textavsnitt är utvecklade och ordnade, sedan ut-
ifrån textenheterna, det vill säga minsta kommunikativa textenhet inom 
textavsnittet (se även kap. 2.4.1).  

4.2.1 Reliefdimensionen 
För att få en bild av reliefdimensionen behöver man granska och se hela 
texten med dess för- och bakgrunder. I detta avsnitt visar jag två hela 
elevtexter som exempel på ytterligheter av texterna i materialet. Davids 
text har en mindre utvecklad ideationell och textuell reliefstruktur och 
Doris en mer utvecklad. Exempel från andra elevers texter visas också för 
att vidga och fördjupa analysen.  

De funktionella roller som jag anger i detta avsnitt utgår från ideatio-
nella aspekter. Sådana roller är också relevanta utifrån relationella aspek-
ter, och kommer att granskas och definieras som språkhandlingar i röst-
analysen i kapitel 4.3.22  

                                                           
22 Se fotnot 15 i kapitel 2. 
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Förgrunden består av textenheter som sätter idéer i fokus och i bak-
grunden underbyggs de fokuserade idéerna. Perspektiven framträder ge-
nom samspel mellan för- och bakgrunderna. I dessa argumenterande tex-
ter kunde jag som forskare utan större svårigheter förstå vad eleverna vil-
le fokusera och därmed sätta i förgrunden. Inledningsvis läste jag med en 
intuitiv och prövande hållning för att tolka textens fokus. Denna tentativa 
process avlöstes av en analytisk, där tolkningen styrdes av textens titel 
och genredrag.  

 
Förgrund 
Förgrunden utgörs av textenheter som jag som läsare tolkar som fokuse-
rade i texten. Eftersom texterna har argumenterande syften styrdes min 
tolkning av reliefens förgrunder, av vad jag såg som bärande ställningsta-
ganden i argumentationen.  

I elevtexternas förgrunder fokuseras elevernas ståndpunkter genom ut-
sagor i tesen och dess parafraser. Huvudargumenten ingår också i dessa 
fokuserade ställningstaganden och tillhör därför också förgrunden. För-
grunden utgörs av generaliserande utsagor i förhållande till stödargumen-
ten i bakgrunden.  

I figur 10 och 11 visas perspektivdimensionerna i Davids respektive 
Doris texter. Detta avsnitt, 4.2.1, behandlar reliefen, det vill säga för- och 
bakgrunden i texten och textavsnitten. I figurerna är förgrunden markerad 
med fetstil och bakgrunden med kursiv stil. Hierarki och sekvenser visas 
också i figurerna (se vidare kap. 4.2.2). Hierarkiordningen tydliggörs på 
textavsnittsnivå genom indrag av tabellcellerna och på textenhetsnivå ge-
nom indrag av textenheterna inom varje textavsnitt.  

 
 

Mindre tid i skolan! 

Det är tråkigt att gå i skolan. 

      Man måste gå upp tidigt. 

När man kommer hem så vill man va med kompisar 

     men man orkar inte 

           för man har gått för länge i skolan. 

Så mindre tid i skolan! 

 
Figur 10. Perspektivdimensionerna i Davids text. 
 
Davids text består till stor del av förgrund. Han har formulerat en tes ge-
nom en generaliserande utsaga, ”Mindre tid i skolan!”, och två argument: 
”Det är tråkigt att gå i skolan” och ”När man kommer hem så vill man va 
med kompisar men man orkar inte”. Den tredje och sjätte textenheten 
hänförs till en bakgrund.  



 56

Många texter har en utvecklad reliefdimension med förgrund som un-
derbyggs av en utbyggd bakgrund, vilket tydliggör perspektiven i texten. 
Till dessa hör exempelvis Doris, Ebbas, Edits och Fingals texter.  

I figur 11 ser vi hur perspektivdimensionerna gestaltar sig i Doris text. 
Bokstaven i högerkolumnen anger textavsnitten.  
 
Djuren ska också ha rättigheter! 

I djurförsök dör många djur.  
   T ex så testas schampo, balsam, parfym och andra hygienartiklar.  
   Man provar även mediciner av olika slag.  
   I dessa experiment används oftast råttor och olika apor.  
   Man gör också andra experiment på djur,  
       t ex så lät man en gorillaunge vara i ett rum med två stålställningar,  
             den ena med mat  
             och den andra med ludd (päls).  
             Dom ville veta hur den reagerade,  
                  och resultatet blev som så att gorillaungen klamrade sig fast i 
                  stålställningen med ludd,  
                       eftersom ludd eller päls ger trygghet.  
             Detta var ett lindrigt experiment 
                   eftersom djuren oftast dör i experimenten.  
Om djuren hade rättigheter skulle då detta ske?  

A 

Nu mera så finns det gifter överallt och djuren kan inte undgå dom.  
       Oljan tillhör dom mest förödande gifterna  
              och dödar många djur.  
       Oljan på jorden håller på att ta slut  
              men det minskar inte direkt utsläppen.  
       Det är inte bara oljan utan även andra gifter och utsläpp från fordon 
       som förstör miljö.  
           Och många djur dör på grund av detta. 
Ska det vara så mycket gifter i naturen? 

B 

En väldigt stor fara för djuren är att regnskogen försvinner i en väl-
dig hast,  
       och med det djuren, deras hem med mat.  
       I genomsnitt så finns bara tjugo procent av den ursprungliga regn- 
       skogen kvar.  
            På grund av detta så är nästan alla jordens djurarter utrotning 
            hotade,  
                   för dom flesta av jordens djurarter finns bara i regnskogen.  
            Man hugger ner dom tusen år gamla träden  
                   och planterar där istället palmer  
                          som man utav dess frukter gör palmolja.  
       Ett sätt att hjälpa djuren i regnskogen är att inte köpa produkter med  
       vegetabiliskt fett  
                för det innehåller ibland palmolja.  
       En annan sak som man kan göra är att skänka pengar till olika  
       organisationer  

C 
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                 som köper upp mark och gör dom till naturreservat.  
Gör så gott du kan för djurens rättigheter!  
    När vi ändå pratar om affärer på djurens bekostnad så kan jag berätta 
    att  
man ibland, trots lagen, gör prydnads djur av riktig päls,  
       och man kan ju undra hur dom tar den.  
              Ibland tar dom den på så hemska sätt  
       så att man kan undra om djuren över huvud taget har några  
       RÄTTIGHETER! 

D 

Djuren får oftast ingen hjälp när dom är sjuka  
       och därför har vissa inte mer än 2-3 ben.  
       Men vissa är inte sjuka  
              utan har blivit misshandlade och vissa dödade.  
              Men om en människa blir misshandlad eller dödad så får  
              gärnings mannen ett straff.  
                   Men dom som behandlar djuren illa får oftast inget straff.  
        Ska det vara så?  
Ska djuren inte ha några rättigheter?  
     Det tycker i alla fal jag.  

E 

Djuren ska också ha rättigheter! F    
 

Figur 11. Perspektivdimensionerna i Doris text.  
 

Doris text inleds med tesen ”Djuren ska också ha rättigheter!” i förgrun-
den, och textavsnitten inleds med argument som också framträder i en 
förgrund: ”I djurförsök dör många djur”, ”Nu mera så finns det gifter 
överallt och djuren kan inte undgå dom”, ”En väldigt stor fara för djuren 
är att regnskogen försvinner i en väldig hast”, ”man ibland, trots lagen, 
gör prydnads djur av riktig päls” och ”Djuren får oftast ingen hjälp när 
dom är sjuka”. Tesen parafraseras genom texten, ofta som avslutning av 
textavsnitten. Exempel på det finns i Doris text: ”Gör så gott du kan för 
djurens rättigheter!” och ”man kan undra om djuren över huvud taget har 
några RÄTTIGHETER!”. Dessa parafraser formulerar hon som utrop el-
ler frågor (se vidare kap. 4.3.2).  

Förgrunden byggs upp av enstaka textenheter utspridda i texten som 
exempelvis i första och andra textavsnittet i Doris text där fyra separerade 
textenheter utgör förgrunden: ”I djurförsök dör många djur”, ”Om djuren 
hade rättigheter skulle då detta ske?”, ”Nu mera så finns det gifter över-
allt och djuren kan inte undgå dom” och ”Ska det vara så mycket gifter i 
naturen?”. Men ibland utgör varje del av textens förgrund små kluster23 

                                                           
23 Begreppet kluster använder jag för en samling av textenheter i förgrund respektive bakgrund inom 

ett textavsnitt. 
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av två, eller till och med tre textenheter. I Davids nästsista textavsnitt24 
består förgrunden av två textenheter: ”När man kommer hem så vill man 
va med kompisar” och ”men man orkar inte”. Kluster av textenheter i 
förgrunden förekommer även i Edits, Edvards, Ebbas, Fabians, Fingals 
och Franks texter.   

I alla elevtexter upprepas eller parafraseras tesen. Inte alla placerar 
dessa på samma sätt som Doris. En del infogar tesen eller dess parafraser 
efter inledningen som exempelvis Ebba (se figur 13 kap. 4.2.2) där hon 
skriver ”Ge oss vad vi vill ha..! FRIA SITTPLATSER” efter det inledan-
de textavsnittet och före första argumentet. Många upprepar också tesen 
före avslutningen och på så sätt bildar den en slutsat s som i Edits text, i 
vilken hon argumenterar för att elever ska få lön för sitt arbete i skolan 
och avslutar med slutsatsen: ”Därför tycker ja vi ska ha lön i skolan!”.  

Förgrunderna i elevernas texter består av generaliserande utsagor i 
form av tesen och dess parafraser samt huvudargumenten. I dessa gene-
raliseringar finns olika funktionella roller genom att den generaliserande 
utsagan består av ett konstaterande, det vill säga skribenten lägger fram 
sina påståenden eller utsagor. Just konstaterande förefaller vara en 
genomgående roll i förgrunden samtidigt som dessa konstateranden 
ibland också på samma gång utgör en sammanfattning, en slutsats eller en 
värdering. Exempel på det sistnämnda är: ”Djuren ska också ha rättig-
heter” (Doris), ”Djuren behöver det bättre! Visste ni att djuren är konstigt 
nog mindre värda” (Diana) och ”Jag tycker att ni får göra i ordning fot-
bollsplanen” (Fabian).  

I huvudargumenten utvecklas och utvidgas tesen; huvudargumenten 
utgör således specificerande utsagor i förhållande till den generaliserande 
utsagan i tesen, samtidigt som huvudargumenten är generaliseringar i för-
hållande till sin bakgrund. I de mer utvecklade texterna utgörs reliefen av 
förgrund bestående av tesen eller dess parafraser som återkommer genom 
texten och däremellan infogas huvudargumenten som också framträder i 
förgrunden, samt sammanhållna kluster av textenheter i bakgrunden (se 
vidare under nästa rubrik: ”Bakgrund”). Ibland består huvudargumenten 
av mer än en konstaterande textenhet som till exempel i Davids ”När man 
kommer hem så vill man va med kompisar men man orkar inte”, där den 
första textenheten består av ett konstaterande och den andra visar ett or-
sakssamband. Det förekommer också att skribenten anger omständighet i 
huvudargumenten; Fingal gör detta samtidigt som han konstaterar: ”Om 
man inte vill toppa så ska man säga till ledaren inte sina föräldrar” 25.  

Fyra av de nio skribenterna förstärker sin argumentation genom att visa 
medvetenhet om ett annat synsätt och aktualiserar motargument som ock-
så bemöts. Dessa utgör en del av förgrunden. Frank skriver till exempel: 

                                                           
24 Det sista stycket i Davids text har jag klassificerat som två textavsnitt där den sista grafiska me-

ningen ”Så mindre tid i skolan!” fungerar som en avslutning på hela texten och därför utgör ett eget 
textavsnitt. Detsamma gäller sista meningen i Doris text. 

25 Fingal förespråkar så kallad toppning i skolidrottslag. 
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”Sedan kan det här kosta mycket pengar men att så lite gräs kan nog inte 
vara för dyrt”, alltså ett konstaterande som följs av en kontrastering, och 
Fingal som argumenterar för att man ska tillåta så kallad toppning är ock-
så medveten om det motsatta synsättet: ”En del tycker att det inte är okej 
med toppning på skoltid”.  

Sammanfattningsvis kan sägas om förgrunden att i alla texterna finns 
konstateranden i generaliserande utsagor, parafraseringar och värde-
ringar; i alla texter utom Ebbas dras slutsatser; i Davids, Dianas, Fingals 
och Franks finns kontrasteringar; i Ebbas, Edvards och Fingals anges 
villkor, förutsättning eller omständighet; i Edits och Fingals visas på or-
sakssamband. 

 
Bakgrund  
I bakgrunden underbyggs och utvecklas förgrunden, vilket i dessa texter 
innebär att resonemang förs som stöder förgrundens fokuserade idéer. 
Det betyder också att förgrund och bakgrund är sammankopplade i väl-
formulerade texter, som jag anser att dessa elevtexter är, vilket underlät-
tar tolkningen. Bakgrunden är mer eller mindre utvecklad i elevernas tex-
ter. I Davids text visar analysen att två textenheter, ”Man måste gå upp 
tidigt” och ”för man har gått för länge i skolan” placeras i bakgrunden. 
Den tolkning jag gör är att David här förklarar orsakssamband till argu-
menten ”Det är tråkigt att gå i skolan” respektive ”När man kommer hem 
så vill man va med kompisar men man orkar inte”. 

Analysen visar att den genomgående och grundläggande funktionella 
rollen i förgrunden förefaller vara konstaterande26. I textenheterna i tex-
tens bakgrunder utvecklas alltså stödargument till huvudargumenten ge-
nom specificerande utsagor. Dessa konkretiseras eller utvecklas på olika 
sätt inom textenheterna och textavsnitten. Genomgående och grundläg-
gande roller som utvecklar och fördjupar argumentationen i texternas 
bakgrunder visar sig vara i form av specificerande utsagor genom konsta-
teranden, förklaringar och värderingar men ofta också genom berättande 
och beskrivande inslag. Argumenterande texter verkar alltså byggas upp 
av dessa fem grundläggande funktionella roller i reliefens bakgrund, som 
inom sig också kan omfatta andra mer specificerande roller i textavsnit-
ten. Dessa roller består i mitt material av jämförelse, kontrasterande, ny-
ansering, villkor, förutsättning eller omständighet, orsakssamband och 
värdering.   

Ett yttrande kan alltså samtidigt omfatta mer än en funktionell roll och 
dessa roller överlappar ibland varandra. En roll kan ibland realiseras inom 
en enstaka textenhet och ibland kan den gripa över två eller flera texten-
heter. Detta gäller roller i både för- och bakgrunden. 

Analysen av Doris bakgrund visar att det i textavsnitt A finns speci-
ficerande utsagor som utgörs av konstateranden till exempel att schampo, 

                                                           
26 Motsvarar begreppet utsaga (Lindeberg 1988). Jfr också med begreppet exposition (Svensson 

2007). 
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balsam, parfym och andra hygienartiklar testas och att man även provar 
mediciner på djur. Doris beskriver hur experimentet med gorillaungen 
gick till och hur stålställningarna var beskaffade samt förklarar varför 
ungen reagerade med att söka sig till luddet. Ovanstående roller fungerar 
inom ramen för en liten historia där Doris berättar vad man gjorde med 
ungen och hur denna reagerade. På så sätt förankras textavsnittet i rum-
met genom beskrivningen och i tiden genom att vi får klart för oss ord-
ning på händelserna i experimentet genom berättelsen. Beskrivningen och 
berättelsen har en direkt koppling till ett fysiskt skeende i tid och rum. 
Dessutom gör Doris en tolkning och en värdering av detta skeende i tid 
och rum genom det urval hon gör och uttrycker genom konstateranden 
och förklaringar.  

Jag drar slutsatsen att dessa funktionella roller är grundläggande och 
övergripande i dessa argumenterande texter eftersom de flesta elev-
texterna omfattar dem. Konstateranden i generaliserande utsagor finns i 
förgrunden i alla texter. I bakgrunderna finns specificerande utsagor och 
förklaringar. Värderingar skrivs fram i både för- och bakgrund. I åtta av 
de nio texterna finns berättande och i sex beskrivande roller i texternas 
bakgrunder.  

Dessa grundläggande roller kan specificeras ytterligare och Doris jäm-
för till exempel i textavsnitt E vad som händer med en gärningsman som 
misshandlar eller dödar en människa med vad som blir påföljden för den 
som misshandlar eller dödar ett djur. I denna jämförelse anges även en 
omständighet: ”om en människa blir misshandlad eller dödad så får gär-
ningsmannen ett straff”. I Doris text vill jag påstå att det inom textenhe-
ten finns ett kontrasterande i textavsnitt A där hårt stål ställs mot mjuk 
päls. Också i Fabians text finns kontrasterande, över tre textenheter, när 
han i sitt motargument anger att många anser att det går att spela fotboll 
på den leriga fotbollsplanen och det kan man, säger han, ”om man vill bli 
helt lerig”. Argumentationen går ut på att man inte får sitta i klassrummet 
om man är lerig; kontrasterandet ställs alltså upp som ett motsatspar: att 
spela fotboll på rasten och bli lerig mot att gå på lektion och inte få vara 
lerig. I textavsnitt B visar Doris orsakssamband genom förklaringen att 
”[o]ljan tillhör dom mest förödande gifterna och dödar många djur”.  

Analysen av elevernas bakgrundskluster visar vidare på specificeringar 
genom nyansering eller utarbetning av tidigare textenhet. En sådan speci-
ficering påbörjas till exempel i Edits text när hon skriver att eleverna lik-
som föräldrarna jobbar ”fast på ett annat sätt”. Slutligen förekommer det 
även i detta material roller som är icke-funktionella eller problematiska. I 
Edits talspråkslika text står till exempel som en egen grafisk mening ”Jag 
menar…..”, vilket kan var begripligt i sitt sammanhang men ändock pro-
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blematiskt, eftersom hon i denna textenhet inte fullföljer meningen. Det 
är bara Edit som har denna rollkategori27.  

I sju texter finns kontrasteranden (Diana, Doris, Ebba, Edit, Fabian, 
Fingal och Frank); i sex texter anges villkor, förutsättning eller omstän-
dighet (Diana, Doris, Edvard, Ebba, Fabian och Fingal); i sex texter visas 
på orsakssamband (David, Diana, Doris, Ebba, Edit och Fingal); i fyra 
texter finns jämförelser (Diana, Doris, Ebba och Edit); i tre texter finns 
specificeringar genom nyansering eller utarbetning (Edit, Fabian och 
Frank); i en text finns en icke-funktionell eller problematisk roll (Edit).28  

  I analysen av textavsnitten har jag funnit det lämpligt att utifrån exis-
terande texttypologier (se t.ex. Ledin 1999:19 ff) se i vilken utsträckning 
eleverna använder berättande och beskrivande roller när de bygger upp 
sina argumentationer. Argumenterande texter är i stor utsträckning kon-
staterande och förklarande på olika nivåer, och jag kan konstatera att de 
generaliseringar som görs till exempel i teserna och argumenten som står 
i textens förgrund oftast är konstateranden, de påstår något om världen. 
Specificeringarna i bakgrunden utvecklar förklaringar och i dessa ryms 
ibland textenheter som har berättande och beskrivande drag. I berättande 
text framställs händelser och rymmer en tidsdimension, medan de beskri-
vande utgår från sinnesintryck och rörelser i rummet. De flesta texterna 
karaktäriseras av en variation av funktionella roller inom textavsnitten. 
Jag konstaterar att en argumentation byggs upp av många roller och där-
för knappast kan betraktas som en egen specifik funktionell roll. Inte säl-
lan ser man att berättande, beskrivande och argumenterande står som be-
teckningar för olika och separerade texttyper (se bl.a. Adam och Werlich 
i t.ex. Ledin 1996, Ledin 1999). Utifrån denna analys kan en sådan kate-
gorisering ifrågasättas. Om vi kategoriserar dessa texter som argumente-
rande i sin helhet visar denna analys att sådana texter består av både be-
rättande (narrativa), beskrivande (deskriptiva), förklarande (explikativa) 
och konstaterande (expositiva) roller inom textavsnitten.  

Tabell 4 visar sammanfattningsvis vilka roller som konstituerar för-
grund respektive bakgrund. De listas i fallande frekvens, där de mest fö-
rekommande rollerna står först och de minst förekommande sist. Dessa 
funktionella roller borde finnas även i andra texter inom genren, men det 
                                                           
27 Min analys visar att Edits är den enda av de nio texterna som använder sig av icke-funktionell eller 

problematisk roll, men jag är medveten om möjligheten att en annan läsare skulle kunna hänföra 
textenheter även i andra texter till denna kategori. 

28 Jag utnyttjar i analysen av funktionella roller kategorier från Lindeberg (1987) något modifierade: 
assert ser jag som en textuell kategori som representerar den ideationella kategorin för rollen kon-
staterande (jfr Svensson 2007, "exposition"); specify hänför jag till utsagan och skiljer mellan spe-
cificerande och generaliserande utsaga när skribenten konstaterar; result och cause för jag samman 
i orsakssamband; qualify översätter Øksnes (1999:29 f) med nyansering, men jag väljer att kalla 
kategorin specificering genom nyansering och utarbetning (jfr Bäcklund 1988:42 f, "elaboration"); 
contrast – kontrast; evaluate – värdering; nonfunctional för jag samman med kategorin problem –  
icke-funktionell eller problematisk roll ; compare – jämförelse; conclude – slutsats. Lindebergs ka-
tegorier metatext och question hänför jag till röstanalysen, restate ingår i parafras och cospecify lå-
ter jag ingå i specificerande utsaga och specificera genom nyansering och utarbetning. 
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specifika med detta resultat är att undersökningen ger kunskaper om vad 
som verkar ligga inom den möjliga utvecklingszonen för dessa 10–12-
åringar. 

 
 Tabell 4. Funktionella roller i förgrund och bakgrund  

 
Kategorier av funktionella roller 

(antalet elevtexter som omfattar respektive roll inom parentes) 
Förgrunden  
– generalisering och abstraktion  

Bakgrunden  
– specificering och konkretion 

• Konstaterande genom generalise-
rande utsaga (9) 

• Värdering (9) 
• Parafras (9) 
• Slutsats (8) 
• Kontrast (4) 
• Villkor, förutsättning eller 

omständighet (3) 
• Orsakssamband (2) 
 
 
 
 

• Konstaterande genom specifice-
rande utsaga (9) 

• Förklaring (9) 
• Värdering (9) 
• Berättande (7) 
• Kontrast (7) 
• Beskrivning (6) 
• Villkor, förutsättning eller 

omständighet (6) 
• Orsakssamband (6) 
• Jämförelse (4) 
• Specificering genom nyansering 

eller utarbetning (3) 
• Icke-funktionell eller problematisk 

roll (1) 
 
I en reliefanalys är det alltså möjligt att betrakta perspektiv som de an-
läggs i hela texten. I förgrunden organiseras texten i relief genom gene-
raliseringar och abstraktioner, och i bakgrunden utvecklas textens möjlig-
heter att övertyga genom specificeringar och konkretioner som fördjupar 
resonemangen. Analysen visar att det är en större variation av funktionel-
la roller i bakgrunderna än i förgrunderna i elevernas texter. 

Så långt i analysen har jag granskat reliefdimensionens för- och bak-
grunder, men för att tydliggöra topografin i perspektivdimensionerna går 
jag vidare och granskar hierarki och sekvenser i texterna. 

4.2.2 Hierarki- och sekvensdimensionerna  
Inledningsvis analyseras dessa dimensioner på textavsnittsnivå och däref-
ter fortsätter analysen på textenhetsnivå. 
 
Textavsnitten 
Textavsnitten är i fungerande texter ofta hierarkiskt ordnade för att tyd-
liggöra perspektiv i texten. Denna dimension är inte isolerad från relie-
fens för- och bakgrunder; den hierarkiska ordningen samspelar med relie-
fen när perspektiven framträder och när för- och bakgrund anläggs. Där-
för är relief och hierarki samordnade, även om de synliggörs i två dimen-
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sioner så att förgrunden sticker ut från ytan och bakgrunden träder till-
baka, medan hierarkins olika nivåer ordnar sig uppifrån och ner, från 
översta till nedersta nivån.  

I mitt material sammanfaller ofta textavsnitten med skribentens stycke-
indelning. I Davids korta text ryms ingen utvecklad hierarkisk struktur. 
Tydlig hierarki på textavsnittsnivå finns däremot i Ebbas, Edits, Edvards, 
Fingals och Franks texter. I de övriga fyra texterna kan man urskilja en 
sådan hierarki men inte så tydligt. Davids och Ebbas texter får exempli-
fiera ytterligheterna i texthierarki mellan textavsnitten.  

Nedanstående figurer visar den textuella hierarkin och sekvenserna på 
textavsnittsnivå. Hierarkins över- och underordning visas genom tabell-
cellernas indrag. Sekvensernas funktioner anges, och dessa utgör textav-
snittens funktionella roller. I tabellerna har jag placerat varje textavsnitt 
inom en tabellcell. 

Davids text består av rubrik och två grafiska stycken i hans ursprung-
liga text (se bilaga 1). I min analys är de två styckena uppdelade i tre 
textavsnitt. 
 

Hierarki och sekvenser på textavsnittsnivå 
Hierarki (markerad med indragna tabellceller)  Sekvenser  

– textavsnittens 
funktionella roller 

Mindre tid i skolan! Tes i rubrik 
Det är tråkigt att gå i skolan. Man måste gå 
upp tidigt. 

Första argumentet 

När man kommer hem så vill man va med 
kompisar men man orkar inte för man har 
gått för länge i skolan.  

Andra argumentet 

Så mindre tid i skolan! Upprepning av tesen 
som avslutning 

 
Figur 12.  Hierarki- och sekvensdimensionerna i Davids text 
 
Rubriken som också utgör tesen, är den översta hierarkiska nivån i texten. 
Den sista grafiska meningen är en parafras av tesen som genom inled-
ningsordet ”så” signalerar att funktionen förskjutits från att enbart vara en 
värdering till att också vara en slutsats. Denna grafiska mening fungerar 
som en avslutning på hela texten, och därmed kan den också hänföras till 
den översta hierarkiska nivån, medan texten däremellan är på en under-
liggande nivå. På så sätt består texten av tes i rubrik och tre textavsnitt, 
ett för varje argument och ett där tesen parafraseras som avslutning. I de 
texter som har en mer utmejslad hierarkidimension finns ytterligare en 
hierarkisk nivå genom att de har sekvenser med tydlig inledning och av-
slutning.  

Vi ser i Ebbas text nedan att hon primärt laborerar med tre hierarkiska 
nivåer.  
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Hierarki och sekvenser på textavsnittsnivå 

Hierarki (markerad med indragna tabellceller)  Sekvenser  
– textavsnittens 
funktionella roller 

Fria sittplatser i matsalen! Tes i rubrik 
Jag har funderat på att dom andra klasserna får sitta vart 
dom vill. Och det tycker jag att vi också ska få. För att 
vår klass har aldrig haft fria sittplatser i matsalen.  

Inledning som för 
läsaren in i ämnet 
genom att ge bak-
grund. Koppling 
till tesen. 

Ge oss vad vi vill ha..!  
FRIA SITTPLATSER! 

Upprepning av tes-
ten 

För det första: Man kan sitta med kompisar från 
andra klasser. Det får man inte göra om man har 
bestämda platser.  

Dom andra klasserna får sitta vart dom vill. Och 
då kan dom sitta med kompisar från andra klas-
ser. Det får inte vi för att vi har bestämda plat-
ser. 

Första argumentet 
och dess stödargu-
ment 

För det andra: Om det är fullt vid det bordet som 
läraren har sagt att man ska sitta vid, så är det 
bättre om man har fria sittplatser.  

Det är ofta andra som sitter vid våra bord. Och 
då tycker jag att man ska få sitta vart man vill. 
För då slipper man säga till dom som äter att 
dom ska akta sig.  

Andra argumentet 
och dess stödargu-
ment 

En annan anledning är att: Det kan bli tråkigt att 
sitta på samma plats länge. ( om man inte gillar sin 
plats såklart ).  

Varje dag kommer man till matsalen och tänker 
’’ nu ska jag gå till samma gamla vanliga 
plats’’.  Men om man får sitta vart man vill så 
kan man tänka att ’’ nu kan jag sitta på en ny 
plats’’.  

Tredje argumentet 
och dess stödargu-
ment 

Ge oss vad vi vill ha..! 
FRIA SITTPLATSER! 

Upprepning av tes-
ten 

För visst blir det tråkigt att sitta på samma plats hela ti-
den? Men du kan göra en förändring. Du kan prata med 
din lärare. Vi i vår klass vill i alla fall inte sitta på be-
stämda platser hela tiden.  

Avslutning som 
vänder sig direkt 
till läsaren och 
kopplar till tesen 

 
Figur 13. Hierarki- och sekvensdimensionerna i Ebbas text  
 
På den översta nivån i hierarkin befinner sig tesen i rubriken och två para-
fraser av denna, vilka har placerats mellan inledning och första argumen-
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tet respektive mellan sista argumentet och det avslutande textavsnittet. På 
nästa nivå i hierarkin återfinns inledning och avslutning. Dessa två nivåer 
ramar in den tredje och nedersta hierarkiska nivån, vilken består av de tre 
textavsnitt vars funktion är att ange huvudargumenten och utveckla stöd-
argument till dessa. Jag kan också konstatera att Ebba inom de textavsnitt 
där huvudargumenten är i förgrunden, har markerat delar av stödargu-
menten i bakgrunden med hybridstycken (markerade med indrag inom re-
spektive tabellcell). Detta tolkar jag som att hon härmed signalerar ytter-
ligare en hierarkisk nivå.  

I Fingals, Edits och Edvards texter ser topografin i hierarkidimen-
sionen likadan ut som i Ebbas med tre nivåer placerade på samma sätt. 
Det enda som skiljer Edvards topografi från de andra tre är att han gra-
fiskt placerar parafraserna på tesen i slutet av inledningen och i början av 
avslutningen inom stycket och inte som ett eget stycke, vilket de andra 
gör. Tre hierarkiska nivåer finner jag också i Franks text. Han börjar med 
en inledning innan han klargör sin tes i andra stycket. Som översta nivå 
uppfattar jag tesen och dess parafraser, vilket innebär att Frank börjar 
med den näst översta hierarkinivån och fortsätter med den översta. Däref-
ter följer det han i texten kallar sitt ”starkaste argument” och sedan ett 
motargument innan tesen parafraseras i två stycken. De hierarkiska nivå-
erna är därmed tydliga även i Franks text. 

Dianas och Doris texter saknar tydlig inledning och avslutning i texten, 
vilket innebär att en hierarkisk nivå för dessa funktioner saknas. Visser-
ligen skulle man kunna hävda att Dianas första argument har en inledande 
karaktär. ”Visste ni att djuren är konstigt nog mindre värda”, men det 
textavsnitt som inleds så, fungerar mer som ett huvudargument i en för-
grund med stödargument i bakgrunden. Doris har ingen inledning, men i 
slutet av sista stycket har hon formulerat två frågor varav den sista besva-
ras ”Ska det vara så? Ska djuren inte ha några rättigheter? Det tycker i 
alla fal  jag”. Detta skulle kunna betraktas som en avslutning som hon se-
dan rundar av genom att upprepa tesen ”Djuren ska också ha rättig-
heter!”.  

Fabians text innehåller sådana ideationella upprepningar i tes, inled-
ning och argument att de hierarkiska nivåerna är svårare att urskilja. I det 
första textavsnittet, vilket jag tolkar som en inledning, finns tesen ”Vi på 
Fläderskolan vill ha en ny fotbollsplan”. Denna parafraseras sedan i alla 
textavsnitt, vilket gör det svårt att se en utmejslad topografi i textavsnit-
tens hierarki. Texten tycks ha två eller tre nivåer, beroende på hur man 
ser på det hierarkiska förhållandet mellan tesen och dess parafraser, och 
de textavsnitt som kan fungera som inledning och avslutning. Min slut-
sats är att denna svårighet beror på att texten ideationellt inte är så ut-
vecklad, utan samma innehåll upprepas (se bilaga 7). 

Samtliga texter har alltså topografi som rör textavsnittens hierarki och 
sekvenser, oftast i åtminstone tre hierarkiska nivåer och det finns stora 
likheter mellan texterna i materialet och andra argumenterande texter som 
eleverna läst eller skrivit tillsammans. I elevtexterna finner vi tes och hu-
vudargument i förgrunden och i de fall det finns en utbyggd bakgrund 
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rymmer den specificeringar och stödargument. Samtliga texter från 
årskurs 5 och 6 har tydlig inledning och avslutning (se t.ex. Ebbas text, 
figur 13), vilket alltså inte texterna från årskurs 4 har. Eleverna i årskurs 6 
har dessutom skrivit ett textavsnitt där de utvecklar och bemöter motar-
gument. ”Många anser att det visst går att spela där. Om man vill bli lerig 
så går det Dessutom så får vi inte sitta i klassrummet om vi är helt leri-
ga”, skriver till exempel Fabian.  

Jag kan konstatera om textavsnittens hierarkiska och sekventiella 
strukturer att alla elevtexterna är anpassade till en genrekonvention. Elev-
erna drar alltså nytta av de genremönster de har sett i argumenterande 
texter som de läst och skrivit tillsammans, och som de fick med den mo-
dell läraren aktualiserade. Denna typ av intertextualitet rör hur textavsnit-
ten är utvecklade och organiserade i sekvenser och hierarkier, och har 
alltså sin uppkomst i men också utanför klassrummet (se avsnitt 4.1). Ge-
nom iakttagelser gjorda i de texter eleverna skrev före projektet och i 
skrivprocessens tidigare textversioner, vågar jag dra slutsatsen att under-
visningens erbjudande haft betydelse för texternas utformning. 

I nästa avsnitt analyseras perspektivdimensionerna med avseende på 
sekvenser och hierarki mellan textenheterna. 
 
Textenheterna 
Perspektivdimensionerna på text- och textavsnittsnivå hjälper läsaren att 
få grepp om de övergripande perspektiven i texten, medan perspektiv-
dimensionerna på textenhetsnivå är mer finkalibrig, och hjälper oss att 
förstå hur varje tankegång utvecklas och gestaltas i texten. 

Denna del av analysen görs för att få kunskap om relationer mellan 
textenheterna, det vill säga de minsta kommunikativa enheterna i texten, 
dels i förgrunden, och dels i bakgrunden. Därigenom kan förståelse ska-
pas av hur eleverna på den minsta kommunikativa nivån utvecklar tankar 
och idéer, de ideationella aspekterna i text.  

I texterna framställs idéer dels i förgrunden, dels i bakgrunden. I de 
texter som är väl utvecklade är det bakgrunden som omfattar flest text-
enheter som kan relateras till progression av hierarkiskt ordnade tankar. I 
Edits text finns exempel på såväl platta som hierarkiska kluster av text-
enheter. Exempel på ett platt kluster, så som texten kan tolkas, visas i fi-
gur 14. I vänstra kolumnen anges textenheternas nummer i texten.  
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     Jag har tänkt på det här med lön.  
Vi barn borde också få lön i skolan.  
     Jag menar..... 
     Vi jobbar ju också.  
     Föräldrar får lön för att dom jobbar.  
     Vi jobbar ju också fast på ett annat sätt. 
Därför tycker jag att vi ska ha lön i skolan! 
 

 
Figur 14. Hierarkidimensionen: Alternativ 1 – platt topografi i bakgrunden på 
textenhetsnivå i Edits text 

 
Detta textavsnitt börjar med en inledning som för läsaren vidare till tesen, 
textenhet 3. Tesen parafraseras i textenhet 8 och dessa båda befinner sig 
på den översta hierarkiska nivån i detta textavsnitt. Textenheterna 2 och 
4–7 utgör textavsnittets bakgrund och jag bedömer att de alla ligger på 
samma textnivå. Den ena verkar inte vara en utveckling av den andra och 
kan i så fall inte sägas stå på olika nivåer. Textenhet 7 tolkar jag som en 
modifierad parafras av textenhet 5, och tilläggsinformationen ”fast på ett 
annat sätt”, menar jag därför inte ska stå som en egen textenhet eftersom 
denna information avgör skillnaden mellan textenhet 5 och 7 och därför 
bör ingå i den minsta kommunikativa enheten. Textenhet 4 klassificerar 
jag som problematisk som den står. Om texten däremot hade formulerats 
så att sambanden språkligt hade tydliggjorts hade man också kunnat be-
stämma fler nivåer. Vi har inga problem med att förstå vad Edit menar 
här och därför vill jag ändå påstå att kommunikationen fungerar, men det 
är vanskligt att försöka ange en hierarkisk topografi i bakgrunden. Med 
tydligare kohesion, eller annan formulering29, kunde textenhet 6 ha place-
rats på en nivå över 5 och 7, vilket alltså är en annan tolkning än den i fi-
gur 14. Men detta är också en rimlig tolkning (se figur 15).  
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     Jag har tänkt på det här med lön.  
Vi barn borde också få lön i skolan.  
          Jag menar..... 
          Vi jobbar ju också.  
     Föräldrar får lön för att dom jobbar.  
          Vi jobbar ju också fast på ett annat sätt. 
Därför tycker jag att vi ska ha lön i skolan! 
 

 
Figur 15. Hierarkidimensionen: Alternativ 2 – hierarkisk topografi i bakgrunden 
på textenhetsnivå i Edits text 

                                                           
29 Till exempel om man strök textenheterna 4 och 5. 
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Tydlig hierarkisk topografi har Edit i nästa textavsnitt (se figur 16)figur 
16. Textenhet 9 i förgrunden är hennes första argument och som sådant 
behöver det som minsta kommunikativ enhet skilja sig från tesen. Därför 
hänförs hela meningen till en textenhet. Resterande kluster av textenheter 
i bakgrunden är hierarkiskt ordnade så att textenhet 11 pekar tillbaka på 
textenhet 10, textenheterna 12 och 13 på 11 samt textenhet 14 på 13. 
Tanken utvecklas i flera led, men stannar upp en stund i enhet 13. Topo-
grafin är otvetydig genom logisk sekvensering och deiktiska markörer 
”då” och ”sånt” (jfr Graumann 1989:109–113) samt betoningen av det 
som sägs i enhet 13 genom ”Nej” i sista textenheten. 
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14 

 

För der första vill jag säga att det hade varit bra med lön så 
man kan köpa material till skolan eller kläder eller något an-
nat.  
     Föräldrar får lön för att dom jobbar.  
          Då köper dom mat, kläder eller missbrukar eller något annat.  
               Dom kanske väljer sånt före mat och annat.  
               Vi barn köper inte sånt!  
                    Nej vi köper kläder, spara till en resa eller något annat. 
 

 
Figur 16. Hierarki på textenhetsnivå i bakgrunden i Edits text 

 
En liknande topografi i hierarkidimensionen finns även i Dianas, Doris, 
Ebbas och Fingals texter. Även om man inte uppfattar Edvards text som 
ideationellt särskilt utvecklad har den ändå en textuellt sett välutvecklad 
bakgrund som ur den aspekten har likheter med ovanstående fyra elevers 
bakgrundskluster (se även kap. 4.2.1). Dessa elever utvecklar alltså sina 
tankegångar i flera sekvenser av textenheter. Ibland utgör bakgrunden 
kluster av textenheter där resonemanget inte förs vidare och då uppfattas 
topografin som plattare och ibland gestaltas topografin i tydliga och mer 
eller mindre komplexa hierarkier. En något mer komplex struktur ser vi i 
Doris textavsnitt C (se figur 17). 
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En väldigt stor fara för djuren är att regnskogen försvinner i en väldig 
hast, och med det djuren, deras hem med mat.  
     I genomsnitt så finns bara tjugo procent av den ursprungliga regn 
     skogen kvar.  
          På grund av detta så är nästan alla jordens djurarter utrotnings- 
          hotade,  
               för dom flesta av jordens djurarter finns bara i regnskogen.  
          Man hugger ner dom tusen år gamla träden  
               och planterar där i stället palmer  
                    som man utav dess frukter gör palmolja.  
     Ett sätt att hjälpa djuren i regnskogen är att inte köpa produkter med 
     vegetabiliskt fett  
          för det innehåller ibland palmolja.  
     En annan sak som man kan göra är att skänka pengar till olika organi- 
     sationer  
          som köper upp mark och gör dom till naturreservat.  
Gör så gott du kan för djurens rättigheter! 
 

 
Figur 17. Hierarki på textenhetsnivå i Doris text 

 
I textenheterna 2–7, 8–9 och 10–11 specificerar och utvecklar Doris suc-
cessivt sina tankar på olika hierarkiska nivåer, flera sekvenser av text-
enheter. Man kan alltså se att det är tre parallella tankegångar som ut-
vecklas i bakgrunden inom textavsnittet. Dessa tre inleds med texten-
heterna 2 ”I genomsnitt så finns bara tjugo procent …”, 8 ”Ett sätt att 
hjälpa djuren i regnskogen …” och 10 ”En annan sak som man kan göra 
…”. Genom dessa sekvenser av textenheter utvecklas tankegångar i flera 
led. Den mest komplexa tankegången är den som inleds med textenhet 2 
och sedan vidareutvecklas i flera led och nivåer. 

I Davids, Fabians och Franks texter utgör en större andel av texterna 
förgrund som inte utvecklas i flera led. Bakgrunderna består av en mindre 
textmängd, vilket omöjliggör en utvecklad sekventialitet och hierarki på 
textenhetsnivå. 

4.2.3 Ideationella stildrag 
Skribentens relation till idéerna i texten säger även något om förhållandet 
till läsaren och självbilden som kommuniceras. I denna analys granskar 
jag dessa stildrag i elevtexternas för- och bakgrunder med hjälp av tre 
stilaxlar (jfr Hellspong & Ledin 1997:202 ff):  

 
• abstrakt – konkret 
• generellt – specifikt 
• offentligt ämne – privat ämne 
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På så sätt kopplas stildragen till perspektivdimensionen med tonvikt på 
reliefen. Generellt gäller att förgrunderna ofta är mer abstrakta och bak-
grunderna mer konkreta. Detta blir särskilt tydligt i Dianas och Doris tex-
ter, vilket kan hänga samman med att deras tema om djurens rättigheter är 
mer abstrakt. Den text som har störst spännvidd på denna axel är Doris, 
där en röd tråd i förgrunden är det abstrakta begreppet ”rättigheter”, och i 
bakgrunden har hon flera konkreta och specifika exempel, som vi redan 
tidigare har konstaterat. David, Ebba, Edvard, Fabian och Frank får ex-
emplifiera texter med konkretion i både för- och bakgrund, vilket också 
beror på deras ämnesval.  

De texter som är mest abstrakta och generella i förgrunden är också de 
som behandlar ett mer offentligt ämne. Dianas och Doris texter har mer 
generella förgrunder, ”I djurförsök dör många djur [---]. En väldigt stor 
fara […] i en väldig hast” (Doris). Hur många, hur stor och hur snabbt? 
undrar man. I bakgrunden finns mer specifika formuleringar: ”schampo, 
balsam, parfym och andra hygienartiklar” (Doris) och ”kon ger oss mjölk, 
katten ger oss sällskap och hönan ägg” (Diana). Edvard och Davids texter 
är mer generella i både för- och bakgrund: ”Mindre tid i skolan!”, skriver 
till exempel David i förgrunden, och Edvard hävdar i bakgrunden att ”när 
det är reklam är det inget att se på, för det är bara en massa gubbar”, när 
hans ska förklara varför det inte ska vara reklam i TV (jfr om generella 
och specifika utsagor i kap. 4.2.1). 

Ebba, Fabian och Frank är mer specifika i hela sina texter: ”Så jag vill 
att ni ska fixa en ny fotbollsplan så vi inte behöver bli så leriga” (Fabians 
förgrund) och ”Vår fotbollsplan blev förstörd när grävmaskiner kom och 
körde över den” (Franks bakgrund). Doris, Dianas, Edits och Edvards 
ämnen har mer offentlig karaktär: djurens rätt, lön till skolelever och tv-
reklam, medan de andra är av mer privat karaktär eller i alla fall knutna 
mer direkt till dem själva och till deras skolkamrater.  

Den slutsats jag drar är att de flesta skribenter har eller skapar en när-
het till texternas idéinnehåll genom att konkretisera och ge specifik in-
formation oavsett om de har ett offentligt eller privat ämne. Några elever, 
Diana, Doris och Edit, visar också en distans till ämnet genom att abstra-
hera och generalisera. Genom att både konkretisera och abstrahera re-
spektive specificera och generalisera förefaller det troligt att möjligheten 
till meningsskapande i texten ökar eftersom varierande stil, genom att tala 
med läsaren på olika sätt, borde öka möjligheterna till ett brett och lyckat 
möte mellan skribent och olika läsare. Därför är det intressant att diskute-
ra om texter som spänner över de ideationella stilaxlarnas hela vidd upp-
levs som trovärdigare och om denna spännvidd också stärker textens möj-
lighet att skapa auktoritet och påverka läsaren. 

4.2.4  Kommentar och sammanfattande diskussion  
I elevtexterna framträder i perspektivdimensionerna en global relief i en 
förgrund som byggs upp av tes och huvudargument. Även de mindre ut-
vecklade texterna har en sådan textuell grundstomme. Därigenom har de 
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anlagt ett perspektiv i texterna där syftet med argumentationen framgår. 
Däremot underbyggs inte alltid resonemanget i en välutvecklad bakgrund, 
vilket minskar textens möjligheter att övertyga läsaren. Genom att bygga 
upp inte bara förgrund, utan även bakgrund har även en del elever som 
inte kommit så långt i sin skrivutveckling skaffat sig ett textuellt verktyg 
som kan utvecklas efterhand som de utvecklas i sociala sammanhang och 
får nya livs- och texterfarenheter. Exempelvis är bakgrunden i Edvards 
text kanske inte ideationellt så välutvecklad och övertygande, men han 
har erbjudits och även använt det textuella verktyget att skriva en bak-
grund. Med en triadisk textsyn som operationellt verktyg konstaterar jag 
att en text kan övertyga både genom sitt idéinnehåll och genom sin textu-
ella struktur som till exempel kan främja förståelse och logiskt tänkande – 
det vill säga ideationella och textuella aspekter påverkar en texts trovär-
dighet. (Den relationella aspekten kommer jag till i kap. 4.3.3.) 

I de mest utvecklade texterna finner vi en variation av funktionella rol-
ler i textavsnitten och textenheterna. Såväl berättande och beskrivande 
roller förekommer framför allt som specificeringar i bakgrunden tillsam-
mans med förklaringar. Förgrunden domineras av konstateranden i gene-
raliserande utsagor. Texten byggs av dessa roller på olika textnivåer till-
sammans med en variation av andra roller på textenhetsnivå.  

Om funktionella roller kan jag också konstatera att de sekventiellt ver-
kar följa på varandra på olika sätt, och det förefaller som om den ena kan 
dra med sig den andra i logiska kedjereaktioner som till exempel följande 
kedja: konstaterande (värdering) – beskrivning (rum) – berättande (tid) – 
förklaring (tolkning och värdering) i Fabians två första textavsnitt: 

Vi på Fläderskolan vill ha en ny fotbollsplan. Den vi har är helt le-
rig efter att modulen sattes upp och alla maskiner körde över den.  

Fixa en ny fotbollsplan så vi kan spela utan att smutsa ner oss. 
(Fabian) 

Inom de angivna funktionella rollerna finns dessutom andra roller när Fa-
bian i specificerande utsagor konstaterar samtidigt som han beskriver, be-
rättar och förklarar, samt visar på orsakssamband och parafraserar.   

I alla texterna finns konstateranden, förklaringar och värderingar i bak-
grunden och jag drar slutsatsen att dessa funktionella roller är lätta att 
skriva fram. Resultatet visar att det är vanligare att till exempel kon-
trastera och visa på orsakssamband och ovanligare att specificera genom 
nyansering eller utarbetning. Det är rimligt att anta att de mest förekom-
mande rollerna också är lättare och att de som är ovanliga är svårare att 
skriva fram. Om det utifrån detta resultat går att säga något om progres-
sionen i språkutvecklingen är inte säkert, men det är inte otroligt att de 
roller som är ovanligare också är sådana som kommer senare i skrivut-
vecklingen (jfr Byrman 2009). 

Hierarki förekommer i alla texter. De minst utvecklade texterna har två 
hierarkiska nivåer där tesen och dess parafraser utgör den översta nivån 
och övrig text den understa. I mer utvecklade texter finns flera nivåer. 
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Detsamma gäller för textenhetsnivån; i väl utvecklade texter är hierarkin 
anlagd i fler nivåer eftersom tankegångarna utvecklas i flera led som 
över- och underordnas. På text- och textavsnittsnivå kan utseendet på per-
spektivdimensionernas topografi delvis kopplas till den undervisning ele-
verna har erbjudits. Om läraren i undervisningen, som i årskurs 5 och 6, 
har aktualiserat inledning, avslutning och metatext som inledning på hu-
vudargumenten (exempelvis ”För det första… För det andra…”) har det 
ofta satt spår i texterna. Det ser vi tydligt i årskurs 5 och 6, men inte i 
årskurs 4 där undervisningen inte heller berört dessa funktioner. I årskurs 
6 erbjöd läraren också möjligheten att förstärka argumentationen med att 
bemöta motargument, vilket också flera elever gör. Det finns en genrean-
passning i samtliga texter, det vill säga en strukturell intertextualitet.   

I min undersökning finns inget som tyder på att lärarna har arbetat med 
elevernas texter på textenhetsnivå, det vill säga undervisningen har inte 
erbjudit eleverna stödstrukturer som rör den lokala nivån. För att fördjupa 
förståelsen av relationerna mellan textenheterna skulle en analys av sam-
manhangssignaler, kohesionen, vara givande. Det ingår inte i denna un-
dersökning, men jag kan ändå översiktligt konstatera att de texter som har 
en väl utmejslad topografi på textenhetsnivå, där tankar utvecklas i flera 
led också förefaller ha koherens och en strävan att också uttrycka sam-
manhang med kohesiva strategier. 

I mer utvecklade texter är alltså topografin mer utmejslad, det vill säga 
skribenten har förutom att anlägga en tydlig förgrund som underbyggs i 
en bakgrund, anlagt sekvenser av text i fler nivåer i textavsnitt och text-
enheter. Detta innebär också en koppling till relationella (interpersonella) 
aspekter, om läsaren på så sätt i en tydlig anläggning av perspektivdimen-
sionerna, av skribenten leds genom tankegångarna i texten. Med sådan 
topografi borde texten ha större potential att fungera väl som ett medium 
mellan skribent och läsare, där skribentens och läsarens perspektiv har 
möjlighet att mötas i ett lyckat meningsskapande (jfr figur 5).  

Om ideationella stildrag kan jag konstatera att i de väl utvecklade text-
erna utnyttjas ofta stilaxlarnas spännvidd så att förgrunden är mer ab-
strakt och generell, medan bakgrunden är mer konkret och specifik i sina 
uttryck. Ämnesvalet måste sättas i relation till tänkt läsare, och det ser ut 
att finnas en tendens i några av texterna att sträva efter att göra det privata 
mer offentligt. Detta borde vara ett genredrag eftersom till exempel in-
sändare riktar sig till en allmänhet och då är det rimligt att skribenten för-
söker övertyga genom att generalisera. Men stildraget kan också kopplas 
till den allmänna tendensen i dagens samhälle är att den privata sfären ut-
vidgas och gränserna mellan det privata och offentliga luckras upp (Ha-
bermas 2003). Här verkar ideationella aspekter samverka med textuella 
och relationella så att valen på alla tre planen sammantaget ger texterna 
en offentlig prägel. Till exempel använder en del elever pronomenet 
”man” istället för ”jag” och en annan strategi är att undvika att benämna 
personer; sådana relationella aspekter analyseras i kapitel 4.3. Det är värt 
att notera att i skolans uppdrag ingår att ”ansvara för att eleverna inhäm-
tar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ 
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och samhällsmedlem” (Utbildningsdepartementet 2006:9) och att ”förbe-
reda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet” (Utbildningsdeparte-
mentet 2006:5). Därför är det också rimligt skolan stödjer elevernas möj-
lighet att tolka, skapa och värdera texter av offentlig karaktär. För att 
kunna göra det med elever i 10–12-årsåldern finns det skäl att, med stöd i 
sociokulturell forskning (se t.ex. Dysthe 2003), utgå från den diskursiva 
praktik där eleverna befinner sig, det vill säga den verklighet de lever i, 
och där skapa möten mellan privata och offentliga ämnen i texter som 
kan fungera i en offentlig diskurs där eleverna ingår. 

4.3 Rösterna – relationella aspekter  
I kapitel 4.2 redovisades analysen av perspektiv i elevernas texter från en 
ideationell utgångspunkt. I detta kapitel fördjupas studien genom analys 
av relationella aspekter. Detta sker genom en granskning av de röster som 
framträder: textjag och textdu, textuella uttryck för interpersonella språk-
handlingar30, samt stildrag som relateras till textuella och interpersonella 
aspekter. Med mitt analysverktyg opererar jag med fyra olika typer av 
röster som rör de interpersonella aspekterna: faktisk skribent, textröster 
(dvs. i texten inskrivna röster), faktisk läsare och i texten inskriven läsare. 

4.3.1 Soloröst och röstsamspel  
I denna del av analysen som rör interpersonella språkhandlingar börjar 
jag med att granska texternas textjag och fortsätter sedan med deras text-
du. Jag utgår här primärt från elevernas texter, men kompletterar analysen 
med information från elevintervjuer för att fördjupa förståelsen av röster 
och röstsamspel.  

 
Textjag – faktisk skribent och textröster 
Gemensamt för alla texter är att den faktiska skribentens röst ingår i och 
är den dominerande textrösten. Eleverna skriver alltså med sin egen röst i 
botten: ”Jag sitter och tittar på en rysare” (Edvard) och ”Jag tycker att ni 
får göra i ordning fotbollsplanen” (Fabian). Men även i uttryck som ”När 
vi ändå pratar om affärer” (Doris) utgår skribenten från sin egen röst och 
vidgar samtidigt de yttre förutsättningarna genom att inkludera läsaren i 
ett ”vi”.  

Det finns i materialet texter där enbart skribentens egen röst kan ur-
skiljas som textröst, medan det i andra texter hörs ytterligare en eller flera 
stämmor. I de nio elevtexterna kan jag särskilja tre olika kategorier av 

                                                           
30 Jag är medveten om att en språkhandling kan tolkas både kongruent och som en grammatisk meta-

for (se kap. 2.4.2), vilket kan göra språkhandlingen otydlig.  
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textröster: skribenten, personer i klassrummet och hemmet samt övriga 
källor.31 

Till den första kategorin hör Davids och Edvards texter. De talar helt 
från egen erfarenhet och utgår från sin egen situation, utan att underbygga 
med stöd från andra källor. Däremot skriver inte David någon gång i jag-
form, utan lyfter sin erfarenhet till en mer generell nivå genom att an-
vända pronomenet ”man” fem gånger. Edvard använder ”jag” en gång i 
första stycket, går sedan över till ”man”, som han använder tre gånger, i 
textavsnitt två, fyra och fem och slutar med ”jag” i sista textenheten. Ef-
fekten blir att Edvard med utgångspunkt i sig själv går vidare och lyfter 
texten till en mer generell nivå, vilket kan öka trovärdigheten och intres-
set för texten. Med stöd av de röster som ingår i ”man” landar texten av-
slutningsvis i den egna rösten som alltså har förstärkts på vägen genom 
texten. 

Den faktiska skribenten kommer ibland implicit till uttryck genom in-
terpersonella satsadverbial som till exempel ”nästan” (Doris, Edit), ”ofta” 
(Ebba) och ”nog” (Diana, Frank) (jrf Holmberg & Karlsson 2006:63). 
Sådana satsadverbial används av alla elever utom David. 

Den första kategorin av textröster, skribentens egen röst, ligger mycket 
nära nästa, där uttryck i texten tydligare antyder att det även finns andra 
röster bakom den egna. Ebba, Fabian, Frank och Fingal hämtar också sitt 
tankegods från den egna erfarenheten, och de tre förstnämnda talar 
genomgående i pluralt textjag genom pronomenet ”vi”, och avser därmed 
sig själva och sina skolkamrater; detta textjag tillsammans med ”jag” och 
”man” förekommer i princip i varje textavsnitt. Detta är vanligt inte bara i 
elevtexter utan också i till exempel reklamtexter låter man ofta ”vi” byg-
ga upp en gemenskap som rymmer alla deltagare (Hellspong & Ledin 
1997:174). 

Fingal undviker däremot oftare att explicit ange textrösten och bidrar 
på så sätt att upprätta en distansering i relation till den faktiska läsaren. 
”Tillåt toppning!” är hans tes och i huvudargumenten skriver han till ex-
empel ”[e]tt skäl är att dom som är med och spelar i laget spelar också för 
laget” han fortsätter sedan och tar hjälp av textrösten ”man”: ”och då 
borde man tycka att toppning är en självklarhet när man ligger under med 
ett eller två mål när det bara är lite tid kvar av matchen”. Fingal verkar 
alltså, precis som David, generalisera sin egen erfarenhet och på så sätt 
distansera sig i förhållande till ämnet genom att använda pronomenet 
”man”. I sitt andra huvudargument tar han ”alla” till stöd: ”[e]tt annat 
skäl är att alla tycker att det är bättre att vinna än förlora”. 

Genom observation och intervjuer vet jag att skribenterna har samtalat 
med kamrater och lärare om sina ämnen och argument. Därför är det rim-
ligt att anta att alla dessa texter rymmer såväl den egna som kamraters 

                                                           
31 Detta kan vara muntliga, skriftliga och multimodala källor, inklusive bilder. I min studie finner jag 

det inte nödvändigt att särskilja dessa källor. 
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och lärarens röster även om det som i Davids och Edvards texter inte ex-
plicit finns plurala uttryck för dessa närliggande källor. 

I den tredje kategorin, övriga källor, kan man ana att även mer fjärran-
liggande källor är inbäddade. Dianas, Doris och kanske i någon mån Edits 
text är uttryck för denna kategori. Dessa texters innehåll skiljer sig från 
de andra genom att de behandlar frågor av mer allmängiltig karaktär och 
därmed inte enbart, eller alls, utgår från skribenternas egna erfarenheter. 
De två förstnämnda flickorna argumenterar för djurens rättigheter och 
Edit för lön till barn i skolan. Edit har säkert själv men också tillsammans 
med kamrater i responsgrupper tänkt fram sin argumentation eftersom 
ämnet ligger hennes erfarenheter nära. I sitt första stödargument hävdar 
hon att föräldrar köper mat och kläder för sin lön ”eller missbrukar eller 
något annat”. Om detta sistnämnda påstående härrör från egen erfarenhet, 
eller om det kommer från annan källa vet jag inte. Hon kan någonstans ha 
hört eller läst om vuxna som missbrukar, om så inte är fallet hamnar hen-
nes text i den första kategorin.  

Att Doris text rymmer flera röster från när och fjärran uttalas inte exp-
licit i texten även om man som läsare kan förstå det. Intervjuerna med 
Doris klargör denna fråga och det visar sig att textrösterna kommer via 
skribenten, och enligt Doris har hon lärt sig mycket genom att hon ofta 
tittar på tv-program om djur och natur. Genom att hon är så intresserad 
lär hon sig mycket om förhållanden som rör djur och natur på detta sätt. 
Hon säger sig inte ha använt några skriftliga källor, ett uttalande som inte 
motsägs av mina observationer; den information som texten innehåller 
har hon hämtat från tv-program som till exempel Animal Planet och från 
sin mamma som också är intresserad av naturen. Doris berättar att mam-
man hade sett ett program om gorillan som figurerar i första textavsnittet, 
och som hon refererade för Doris i samband med att de hemma talade om 
Doris text. Hon uppger alltså att hon inte skrev något hemma, men väl att 
hon diskuterade med mamman (intervju 2008-02-13).  

Resonemang om hur Doris fått sin information till texten kan verka 
spekulativt. Men mitt syfte med denna redogörelse är att visa hur en elev 
kan utveckla sitt skrivande genom dialog med omvärlden. Som läsare av 
Doris text kan man ifrågasätta om en 10-åring kan ha skrivit en sådan text 
på egen hand eftersom den är så informationstät och innehåller en del 
avancerade formuleringar och mycket specifika uppgifter. Intervjuerna 
med Doris och observationerna visar hur hennes skrivprocess har sett ut 
och ger också förklaringar till textens ideationella, relationella och textu-
ella aspekter. Hon har diskuterat texten med lärare och sin mamma, men 
också en del med kamrater. Observationer och intervjuer har övertygat 
mig om att hon på egen hand har formulerat texten. 

Diana skriver explicit att ”[…] Det vet jag det har jag läst!” och ”[f]olk 
säger att djuren är mindre värda”. Det är exempel på indirekt anföring 
och kan tolkas som källhänvisningar. Sådana uttryck finns också i Fingals 
och Fabians texter: ”Lärarna anser […]”, ”En del tycker […]” (Fingal) 
och ”Många anser […]” (Fabian). Diana berättar att hennes syster gav 
henne information om att ”djuren i vissa länder bara är mat” och att hon 
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sett på tv-program hur djur jagas och läst i skolböcker om djur som lider. 
Hon säger att hon ”tog allt från huvudet”, men att hon diskuterade texten 
med sin storasyster (intervju 2008-02-13).32  

Diana, Doris, Edvard och Fingal är sparsamma med att benämna text-
rösterna ”vi”, ”jag” och ”man” i förgrunden, medan de flesta andra av 
eleverna gör det frekvent. Liksom de andra diskuterade även Diana och 
Doris sina texter med klasskamrater och med läraren. Diana säger till ex-
empel att hon gjorde vissa ändringar (intervju 2007-05-29). Doris medger 
att hon inte ändrade i sin text utifrån responsen, även om hon gjorde vissa 
överväganden (intervju 2007-05-29).  

Tabell 5 visar hur textrösterna kommer till explicita uttryck i förgrun-
den i elevernas texter. Namnen är i tabellen ordnade från de texter med 
minst antal förgrundskluster med uttryck för textröster som kan inkludera 
skribenten till de med störst antal.  

 
Tabell 5. Explicita textröster i förgrunden 

 
EXPLICITA RÖSTER I FÖRGRUNDEN 

 
Elev Uttryck för 

textröster  
Andel förgrundskluster 
med uttryck för textrös-
ter som kan33 inkludera 
skribenten 

Andel förgrundsklus-
ter med uttryck för 
textröster som inte in-
kluderar skribenten   

Doris man 9 % (1/11, antal för-
grundskluster med uttryck 
för textjag/totala antalet 
förgrundskluster) 

– 

Diana oss, folk 11 % (1/9) 11 % (1/9)  
(motargument) 

Edvard jag 20 % (1/5)  
Fingal alla, man, 

en del,  
25 % (2/8) 25 % (2/8)  

(motargument) 
David man 50 % (1/2) – 
Fabian vi, oss, jag, 

många 
75 % (6/8) 13 % (1/8)  

(motargument)
Frank vi, mitt 80 % (4/5) – 
Ebba vår, oss, 

man 
86 % (6/7)  – 

Edit vi, jag, man 100 % (7/7) – 
 

                                                           
32 Täckt anföring som kategori lämnar jag därhän eftersom jag inte anser det motiverat för denna 

röstanalys som handlar om rösterna i sig och inte har som syfte att fördjupa hur de kommer till ut-
tryck.  

33 Det är ibland osäkert vad ”man” syftar på eftersom det kan betyda ”jag”, ”vi”, ”du” eller ”andra”. 
Det betyder dock för det mesta ”folk i allmänhet”. 
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Vid granskning av andelen explicit uttryckta textröster i texternas för-
grundskluster (rubrik ej inräknad) kan jag för det första konstatera att Do-
ris, Diana, Edvard och Fingal har relativt liten andel uttryck för textröster, 
i mindre än 50 % av förgrundsklustren, medan övriga texters andel upp-
går till mellan 50 och 100 %. 

Jag konstaterar vidare att texter med lägre andel uttryck för textröster 
inte i samma utsträckning använder uttryck som ”jag” och ”vi”, vilket är 
ofta förekommande i texterna med högre andel. En rimlig tolkning är att 
de sistnämnda texterna är mindre distanserade i sina relationella uttryck; 
det verkar också finnas en tendens mot att dessa texter inte framför mot-
argument i samma utsträckning som de med lägre andel textröster. Detta 
kan kopplas till en större ideationell närhet i texterna. Ett undantag är Ed-
vard som skriver om ett ämne som ligger honom nära, men som ändå 
upprätthåller en relationell distans. Det skulle kunna höra samman med 
att han inte har syfte och faktisk läsare klart för sig (se nedan), men det 
skulle också kunna kopplas till att ämnet inte är privat utan har en mer of-
fentlig karaktär. Även i Fabians text finns en ansats till distansering trots 
att ämnet är närliggande. Ett axiomatiskt konstaterande är att mot-
argument är ett sätt att uttrycka röster som visar på ett alternativt perspek-
tiv där skribenten går utanför sig själv. 

Jag går nu över till att analysera textrösterna i bakgrunderna. I tabell 6 
nedan visas hur textrösterna kommer till explicita uttryck texternas bak-
grunder. Eleverna är ordnade från de texter med minst antal bakgrunds-
kluster med uttryck för textröster som kan inkludera skribenten till de 
med störst antal. 
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Tabell 6. Explicita textröster i bakgrunden 
 

EXPLICITA RÖSTER I BAKGRUNDEN 
 
Elev Uttryck för 

textröster 
Andel bakgrundskluster 
med uttryck för textrös-
ter som kan34 inkludera 
skribenten 

Andel bakgrundsklus-
ter med uttryck för 
textröster som inte in-
kluderar skribenten 

Fingal man, lärar-
na 

20 % (1/5, antal bak-
grundskluster med uttryck 
för textjag/totala antalet 
bakgrundskluster) 

20 % (1/5) (motargu-
ment) 

Doris vi, jag, man 42 % (3/7)  
Frank vår, vi, ev. 

skolan 
50 % (2/4) ev. 25 % (1/4) (motar-

gument) 
Fabian vi  60 % (3/5) 20 % (1/5) 
Diana vi, jag, oss, 

man 
75 % (6/8)  

Edvard jag, man 75 % (3/4)  
Ebba jag, vi, man 80 % 4/5  
Edit jag, vi 83 % (5/6)  
David man 100 %  
 
Texterna har generellt en större andel bakgrundskluster än förgrundsklus-
ter med explicita uttryck för textröster. Fingals och Doris texter hamnar i 
den övre halvan i båda granskningarna, med uttalade textröster i mindre 
än 50 % av bakgrundsklustren. Diana och Edvard ger uttryck för få text-
röster i förgrunden men stor andel i bakgrunden. De övriga texterna har 
en större andel, mellan 50 % och 100 % explicit uttryckta textröster både 
i för- och bakgrunden. Resultatet kan innebära att i de texter som har en 
mindre andel explicita uttryck för textröster har eleverna tagit ett steg ut 
från sig själva och distanserat sig i texten. Det kan också betyda att de 
istället uttrycker textröster implicit och därmed kan texten förefalla mer 
objektiv.  

 
Textdu – faktisk läsare och inskriven läsare 
Analysen av textdu operationaliseras genom en särskiljning mellan fak-
tisk läsare och inskriven läsare. Utanför texten finns den faktiska läsare 
som skribenten tänkt sig och därmed föreskrivit. Vem eller vilka det är 
kan ibland förstås utifrån texten själv, men framför allt kan skribenten 
själv ge upplysning om vem som är tänkt läsare. Den inskrivna läsaren 
finns inskriven i texten och konstrueras bland annat genom tilltal, men 
också genom olika textstrategier som sedan måste tolkas av läsaren (jfr 
                                                           
34 Se fotnot 33. 
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Eco 1979/1991:120). I denna meningsskapande process konstruerar läsa-
ren texten. Konstruktionen av argumenterande texter är vid ett lyckat 
möte med skribentens text mer att likna vid en rekonstruktion av skriben-
tens meningsskapande, det vill säga skribentens och läsarens tolkning av 
en diskursiv text bör åtminstone i relativt stor utsträckning överensstäm-
ma; den gemensamma tolkningsramen bör utgöra ett större gränssnitt (se 
figur 5 i kap. 2.3). 

I intervjuer med eleverna redogör de för sina tankar om textens syfte 
och den faktiska läsare som de har tänkt sig. Tre kategorier av läsare an-
ges av eleverna i intervjuer: en specifik läsare, en bredare publik eller 
ingen tänkt läsare35. 

Fyra av eleverna riktar texten till en specifik läsare: Fabian och Frank 
skriver till rektorn för att påverka honom i fotbollsplansfrågan för att få 
en förändring till stånd (intervjuer 2007-05-03). Ebba och Fingal skriver 
till sina lärare; Ebba för att hennes lärare ska ändra sina regler i matsalen 
(intervju 2007-06-02), och Fingal för att klargöra och motivera sina 
ståndpunkter om toppning. Fingal betonar att ”det är lättare att skriva när 
man vet vem som ska läsa” (intervju 2007-05-03).  

Doris och Edit tänker sig en bredare publik; Doris svarar snabbt och 
säkert på frågan om vem hon tänkt ska läsa texten och säger ”Alla vuxna 
och barn! Mest de som tänker på djur”, och det är ingen tvekan om att 
hon tror på det hon säger. Edit verkar inte riktigt göra det när hon säger: 
”Folk, i tidningar och så. De som bestämmer”. Min tolkning är att hon på 
ett plan tänker sig dessa som läsare, men att hon ändå ser texten mer som 
en övning, vilket inte Doris gör på samma sätt. Hon signalerar att ämnet 
är så angeläget och intressant, att hon faktiskt vill nå ut till alla och att 
hon litar på sin förmåga att skapa en text som vuxna och barn kan läsa.  

Den tredje gruppen av faktiska läsare, det vill säga ”ingen tänkt läsare” 
finns i Davids, Dianas och Edvards texter. David för i intervjun (2008-02-
13) ett litet välgrundat resonemang om att han egentligen inte skrev för 
någon utan att det var en uppgift som skulle genomföras och därmed 
skulle man kunna säga att läsaren av hans text är läraren, men eftersom 
det snarast är en effekt av att det är en skoluppgift, inte som en reell 
kommunikation med läraren placerar jag texten i denna tredje grupp. Da-
vid säger att om han skulle rikta texten till någon så fick det bli ”skolmi-
nistern, men då skulle jag ha skrivit någon mer punkt och lite mer [text]”. 
Sen fortsätter han att fundera på sin argumentation och inser att om man 
skulle gå kortare tid i skolan varje dag skulle man få gå fler år i skolan; 
det förefaller som om han i dialog med mig som faktisk läsare och lyssna-
re, utvecklar sin argumentation. De övriga två tänkte inte på frågan om 
vem som skulle läsa deras texter eller ”kommer inte ihåg”. På frågan om 
syftet med texten svarar Edvard att det var att skriva en insändare som 
skulle skickas till en tidning. Det svaret tolkar jag som en rituell inställ-

                                                           
35 Läraren finns förstås alltid som en tänkt läsare, men i denna kategori räknar inte eleven med en 

äkta kommunikation med läraren. 
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ning eftersom han inte verkade se texten som ett sätt att kommunicera 
med en läsare, utan syftet verkade snarare vara att just skriva en argumen-
terande text som läraren hade sagt och som skulle kunna publiceras i en 
tidning. David som såg texten som en skoluppgift intog således en strate-
gisk hållning. Dessa två elevers förhållningssätt skiljer sig från de övriga 
elevernas kommunikativa ansatser med idéer som de vill få ut för att på-
verka andra (Berge 1988).  

Den andra gruppen av textdu avser inskriven läsare. Analysen belyser 
textuella strategier som i min tolkning synliggör den inskrivna läsaren.  

 
Tabell 7. Textuella strategier för inskriven läsare 
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Utrop eller uppmaning, utropstecken 
men ingen textröst angiven 

X X X X  X X X X 

Satsadverbial med modalitet36 X X X X X X X X  
Metatext och superstrukturell pekare X  X X  X X   
Tilltal: du, ni, vi X X X X X     
Motargument  X   X X X   
Fråga X X X       
Extra betoning  X  X      
Uppmaning med textröst angiven X    X     
Svar på explicit fråga X         
 
I elevtexterna finner jag nio olika kategorier av strategier som jag tolkar 
som explicita textuella strategier som skriver in läsaren i texten. En av de 
mest frekventa strategierna är utrop eller uppmaning som följs av utrops-
tecken. Alla eleverna utom Fabian använder denna strategi, framför allt i 
förgrundens konstateranden. Just utropstecknet framhäver påståendet och 
står för ”lyssna nu här!” och utgör därmed en textstrategi som skriver in 
textens röster: ”Ta bort TV-reklam!” (Edvard).  

Även satsadverbial som skriver in en läsare förekommer hos åtta ele-
ver. Sådana adverbial är ”ju”, ”nog”, ”konstigt nog” ”visst”, ”självklart”, 
”kanske” och ”föresten”. 

Metatext och superstrukturell pekare (se t.ex. Bäcklund 1988:53 f, 
Evensen 2005:193) som ett sätt att informera läsaren om vad skribenten 
gör i texten och hur texten är strukturerad, förekommer också i de flesta 
texter. Ebba, Edit och Fingal anger ordningen av argumenten: ”För det 
första […]. För det andra […]” (Ebba) och ”Ett skäl […]. Ett annat skäl 
[…]” (Fingal). I textavsnitt D i Doris text (se kap. 4.2.1) finns exempel på 

                                                           
36 Jag har inte räknat med negeringar som ”inte” och ”inget” eftersom jag inte tycker att de skriver in 

en läsare. 
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annan typ av metatext där hon också direkt skriver in en läsare: ”När vi 
ändå pratar om affärer […] kan jag berätta att […]”. Man kan också dis-
kutera om till exempel ”Mitt starkaste argument” (Frank) är en super-
strukturell pekare, och i min analys har jag kategoriserat uttrycket som en 
sådan eftersom jag tycker att funktionen är att peka ut hans ”starkaste  
argument” för läsaren. Nästa textavsnitt inleder Frank med ”Sedan […]”, 
vilket jag betraktar som en konnektiv. En sådan fungerar som strukturell 
pekare på ett lokalt plan.  

Liknande direkta textlyssnartilltal i form av du, ni, och vi gör flera ele-
ver: ”Men du kan göra en förändring” (Ebba), ”Jag tycker att ni får göra i 
ordning fotbollsplanen” (Fabian). Det finns skäl att tro att Fingal i sitt ar-
gument ”alla tycker att det är bättre att vinna än förlora” inkluderar läsa-
ren i ”alla”, även om andra tolkningar också är möjliga. 

Att kunna sätta sig in i vad som kan anföras mot ens egna argument 
och föra resonemang om detta är också att skriva in en läsare. Fingal be-
möter motargument i en stor del av sin text: 

En del tycker att det inte är okej med toppning på skoltid för då 
borde alla som villa få vara med och de ska ha roligt tillsammans. 
Annars om man toppar börjar en del gråta och går och börjar pratar 
om det för sina föräldrar som sedan skäller på ledaren. 

Om man inte vill toppa så ska man säga till ledaren inte sina för-
äldrar. Så kommer ledaren och barnet samt föräldrarna att prata om 
vad det är som gäller och om barnet inte går med på det så kan han 
välja mellan försätta vara med eller stå och se på matchen och inte 
vara ombytt. (Fingal) 

Även Diana argumenterar mot vad ”folk säger”: ”Folk säger att djuren är 
mindre värda dom hjälper oss inte. Dom har fel! Djuren hjälper oss visst t 
ex: kon ger oss mjölk, katten ger oss sällskap och hönan ägg” (Diana). 

Ett annat tydligt sätt att aktualisera den inskrivna läsaren är att ställa 
frågor. Det gör tre av eleverna. Ebba skriver ”För visst blir det tråkigt att 
sitta på samma plats hela tiden?”, vilket är att betrakta som en fråga. Do-
ris skriver ”Ska det vara så? Ska djuren inte ha några rättigheter?” Däref-
ter svarar hon på frågan ”Det tycker i alla fal jag”, vilket jag också be-
traktar som ett textlyssnartilltal. 

Ytterligare en kategori analysen ger är det jag kallar extra betoning. 
Diana skriver ”Det vet jag det har jag läst!” och Edit ” Vi barn köper inte 
sånt! Nej vi köper kläder […]”. Diana gör en ansats till att stärka sin tro-
värdighet och skriver in läsaren i texten genom att verkligen betona att 
hon vet eftersom hon har läst det, och Edit ropar ut sin utsaga som beto-
nas extra till läsaren genom ett ”nej” med efterföljande specificering. 

Den nästsista kategorin av textuella markeringar som aktualiserar en 
inskriven läsare är uppmaning med textröst angiven. ”Gör så gott du kan 
för djurens rättigheter!”, skriver Doris. Denna kategori är en sammansätt-
ning av första och tredje kategorin; genom att kombineras förstärks läsar-
tilltalet ytterligare, vilket motiverar en egen kategori. 
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I materialet finns slutligen ett exempel på svar på explicit fråga. Det är 
Doris som svarar ”Det tycker i alla fal jag” på frågan ”Ska djuren inte ha 
några rättigheter?”. Edit svarar däremot på en underförstådd fråga. Efter 
utsagan: ”Vi barn köper inte sånt!” kan man föreställa sig frågan: Gör ni 
inte? På den svarar Edit: ”Nej vi köper kläder […]”. 

För att få en tydligare bild av frekvensen av textuella strategier som in-
dikerar en inskriven läsare i texterna, har ovanstående analys komplet-
terats med en jämförelse av antalet belägg satts i relation till längden på 
texten; i den nedersta raden redovisas antalet belägg för inskriven läsare 
per 100 löpord. Eleverna är i tabellen ordnade från de som har störst vari-
ation till de som har minst variation av strategityper för inskriven läsare 
(se ovan i tabell 7). Det kan också vara intressant att se detta i relation till 
den totala längden på texten, vilket den näst nedersta raden visar. 
 
Tabell 8. Textuella strategier för inskriven läsare: variation, antal och textens 
längd 
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B 
Totala an-
talet textu-
ella belägg 
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C 
Textlängd: 
Totala anta-
let ord i 
texten 

432 190 264 239 160 249 112 133 43 

D 
Täthet för 
inskriven 
läsare: 
Antal be-
lägg per 
100 löpord 

3,0 4,2 4,5 
 

3,3 6,9
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Resultatet visar ett spann på mellan 3,0 och 6,9 belägg för inskriven läs-
are per 100 löpord. De texter med högst täthet är Fabians och Edvards, 
och de skribenter som har lägst täthet, i sina texter är Doris och Edit.  

Den slutsats man kan dra är att en stor variation av textuella strategier 
inte betyder att texterna har en hög andel belägg för inskriven läsare, sna-
rare verkar det finnas en viss tendens till motsatsen, det vill säga högre 
täthet verkar ha visst samband med mindre variation av textuella strate-
gier som skriver in en läsare. Denna analys visar också ett samband med 
textens längd: längre text innebär ofta lägre frekvens av textuella strategi-
er för inskriven läsare och större variation av textuell strategityp.  

Om Doris text konstaterar jag att den har flest antal ord, störst variation 
av strategityp för inskriven läsare, flest antal belägg för inskriven läsare 
och lägst täthet för inskriven läsare. David korta och Edvards något läng-
re text har däremot hög täthet men liten variation av strategi för inskriven 
läsare. Att dra några långtgående slutsatser utifrån dessa iakttagelser är 
inte möjligt med utgångspunkt från detta begränsade material, men ele-
verna till vänster i tabell 8 förefaller ha skrivit något längre texter och 
dessa har också större variation av olika textuella strategier, vilket kan ses 
som kvalitetsdrag. Det motsatta gäller eleverna till höger i tabellen (jfr 
med lärarnas bedömningar i kap. 4.5). 
 
Relationella drag på den interpersonella spelplanen 
Följande analys har en koppling till den föregående och utgår från inter-
personella relationer analyserade med textuella begrepp. I detta avsnitt 
redogör jag för granskningen av de språkhandlingar som sker på den in-
terpersonella spelplanen med hjälp av verktyg från systemfunktionell 
lingvistik, SFL (Holmberg & Karlsson 2006:32–58). Figur 18 visar den 
interpersonella spelplanen. 
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Elevernas argumenterande texter domineras av att textjaget ger informa-
tion, i form av påståenden, vilket kan relateras till den ideationella relief-
analysen som visade att generaliserande och specificerande utsagor i form 
av konstaterande funktionella roller karaktäriserar texterna. I elevernas 
texter är knappt 90 % av textenheterna påståenden. Detta är inte särskilt 
förvånande, eftersom tidigare analys visat att många funktionella roller i 
texterna utgörs av konstateranden, och ur en relationell synvinkel innebär 
de handlingar i språket genom att påstå. Edits och Franks andelar uppgår 
till 100 %. Edvard, Fingal, David och Fabian har förutom påståenden 
också uppmaningar, de två förstnämnda cirka 10 %, medan Fabian har 
hela 41 % och David har 29 %, men hans text är så kort att det är svårt att 
dra några säkra slutsatser om detta. Doris, Doris och Ebba formulerar frå-
gor (se ovan) och den enda elev vars text omfattar alla fyra inter-
personella språkhandlingarna är Doris. Erbjudandet står i textavsnitt D 
(se kap. 4.2.1), där Doris talar om att hon vill ge läsaren en tjänst – för att 
tala med begrepp från figur 18 – ”När vi ändå pratar om affärer på dju-
rens bekostnad så kan jag berätta att” (mina kursiveringar för att tydlig-
göra den s.k. tjänsten). Rösterna från tv:n och mammans röst är inbäd-
dade i textens påståenden (se avsnittet ”Textjag – faktisk skribent och 
textröster”). Frågorna, erbjudandet och uppmaningarna som finns inskriv-
na i texten kommer snarare från Doris själv. 

Tre elever – Doris, Ebba och Fabian – använder grammatiska meta-
forer. Retoriska frågor är exempel på en sådan textstrategi, ”Ska det vara 
så mycket gifter i naturen?” (Doris). En annan grammatisk metafor är 
”För visst blir det tråkigt att sitta på samma plats hela tiden?” (Ebba). 
Frågan är egentligen en påståendesats som framstår som en fråga genom 
frågetecknet, men som egentligen fungerar som ett påstående, det vill 
säga hon menar att det blir tråkigt. En annan liknande strategi är påstå-
endesatsen ”man kan undra om djuren över huvudtaget har några RÄT-
TIGHETER!” (Doris), som fungerar som en fråga men som i min analys 
fungerar som en uppmaning: Ge djuren rättigheter!  

Andra exempel på grammatiska metaforer är uppmaningar som är for-
mulerade som påståenden: ”Jag tycker att ni får göra i ordning fotbolls-
planen [---] Vi skulle bli glada om ni kunde fixa en ny fotbollsplan” (Fa-
bian) eller ”En annan sak som man kan göra är att skänka pengar […]” 
(Doris), vilket betyder: Gör i ordning planen respektive skänk pengar!  

Återigen kan jag konstatera att Doris text ur denna aspekt är den mest 
varierade, och det är också värt att notera att hennes text är i särklass 
längst, 432 ord, vilket ger henne större utrymme för variation än till ex-
empel David som bara har skrivit 43 ord i sin text.  

Efter att ha analyserat specifika relationella strukturer i texterna går jag 
över till att genom stilanalys fånga generella drag. Genom att studera stil-
drag i texterna möjliggörs en större förståelse för relationerna mellan text, 
läsare och skribent.  
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4.3.2 Interpersonella och textuella stildrag 
Den relationella stilanalysen rör interaktionen mellan skribent och läsare 
genom texten, och textuella stildrag som är nära knutna till de interper-
sonella, men även till ideationella stildrag (se kap. 4.2.3).  

De interpersonella stilaxlar som används som analysverktyg är: 
 

• monologisk – dialogisk 
• opersonlig – personlig  
• objektiv – subjektiv 
• distanserad – engagerad  

 
Begreppen monologisk och dialogisk respektive objektiv och subjektiv är 
problematiska, i synnerhet med en dialogistisk språksyn. En text kan 
knappast kallas monologisk om man antar ett dialogistiskt förhållnings-
sätt där varje yttrande ingår i en kedja av röster. Den kan knappast heller 
anses objektiv eftersom alla yttranden är valda, samtidigt som det icke-
sagda är bortvalt, och i det subjektiva ryms alltid andra röster. Trots detta 
väljer jag i detta avsnitt att resonera med dessa vedertagna begrepp. 

Med hjälp av analysen i förra avsnittet om speldrag på den interper-
sonella spelplanen, kan jag konstatera att alla texterna har någon text-
strategi som indikerar dialogiskt drag. Pojkarnas texter har variationen i 
dessa strategier men genom att flickorna på fler sätt visar dialogiska drag, 
blir deras texter mer dynamiska och dialogen upplevs som tydligare, även 
om de textuella uttrycken som indikerar dialog inte är så frekventa. En 
aspekt som inte nämnts ovan, men som också bidrar till att man upplever 
dialogicitet är om bakgrunderna är utbyggda så att man som läsare kan 
följa och förstå hur argumentationen underbyggs. Därför är texter med 
mindre väl utbyggda bakgrunder ur den aspekten mer monologiska, vilket 
oftare gäller de korta texterna. Med undantag för Fingal har pojkarna 
skrivit kortare texter.  

Den stilaxel som rör hur personlig texten är verkar inte samvariera med 
den förra axeln. Denna axel tar fasta på i vilken utsträckning skribenten 
framträder i texten som en unik individ (Hellspong & Ledin 1997:208). 
Det gör flera elever genom att, mer eller mindre frekvent, skriva i jag-
form så som Fabian, Frank Ebba, Edit, Edvard, Diana och Doris gör. Do-
ris gör det bara mot slutet av texten, för övrigt är hennes stil mer operson-
lig och Frank skriver mestadels i vi-form. De enda som inte alls använder 
”jag” eller ”vi” är Fingal och David. Fingals text håller genomgående en 
opersonlig stil, men Davids ser jag ändå som personlig eftersom det 
”man” han använder frekvent, måste tolkas som ett ”jag”. I denna under-
sökning har jag avgränsat analysen av stilaxeln opersonlig – personlig till 
pronomenbruket. Det finns förstås andra språkliga aspekter i denna axel 
som inte aktualiseras här. 

Alla texterna har en subjektiv stil eftersom alla tydligt röjer sin attityd 
till ämnet, vilket bör ses som ett genredrag. Däremot har några texter 
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motargument och i dessa framstår också ett alternativt synsätt, vilket kan 
ses som en ansats till en mer objektiv och nyanserad hållning. 

Graden av distans och närhet till skribenten skiljer sig i texterna så att 
en del är mer jag-centrerade, vilket bland annat visar sig i pronomenval. 
Detta kan förändras inom en text och signaleras till exempel genom att 
textjaget växlar mellan ”jag”, ”vi” och ”man”. Detta sker i fem av de nio 
elevtexterna37. 

Alla texterna ger uttryck för engagemang, men genom de många gram-
matiska metaforerna där påståendesatser fungerar som uppmaningar får 
Fabians text en mer distanserad stil. Till exempel ”Vi skulle bli glada om 
ni kunde fixa en ny fotbollsplan” (Fabian) ger ett mindre engagerat in-
tryck än om han hade skrivit: Fixa en ny fotbollsplan! Dessa två exempel 
rör hela textenheter och kanske därför inte är stildrag, men jag vill ändå 
påstå att det berör begreppen distanserad och engagerad i stilaxlarna. 

De textuella stildrag som jag kopplar till interpersonella aspekter är: 
 

• nominal – verbal  
• komplex – enkel  
• koncentrerad – pratig  
 

Jag menar att ovanstående tre textuella stilaxlar innebär att skribenten po-
sitionerar sig och på så sätt förhåller sig till läsaren och interpersonella 
aspekter. Dianas, Doris och Fingals texter har tydligare drag av nominal-
stil och en mer koncentrerad stil än de andra. Även Davids korta text be-
traktar jag som koncentrerad, eftersom analysen av perspektivdimen-
sionerna pekar mot att texten i alla tre dimensionerna uppvisar en anpass-
ning till genren och den modell läraren presenterade. På den andra axeln 
skiljer Doris text ut sig som mer komplex genom den relativt stora varia-
tionen av textuella strategier för att skriva in en läsare (se tabell 7).  

4.3.3 Kommentar och sammanfattande diskussion 
Antalet textröster i elevtexterna varierar. I ett par texter omfattas skriben-
ten själv och eventuellt någon kamrat, vilket är vanligast; i andra inbe-
grips hela klassen. Det förekommer också att röster inbäddas från mer 
fjärranliggande källor såsom exempelvis tv-program, samt andra skrift-
liga och muntliga källor. Om en argumenterande text inbegriper flera rös-
ter borde trovärdigheten öka tillsammans med potentialen att övertyga lä-
saren. Med antalet röster ökar också möjligheten att synliggöra olika per-
spektiv, till exempel genom att utveckla resonemang av motargument. 
När läsaren uppfattar att skilda perspektiv på frågan är anlagda i texten 
visar skribenten en öppenhet för dialog och förhandling, vilket också bor-

                                                           
37 Tre elever använder alla tre uttrycken, en använder ”jag” och ”vi” och en skriver ”jag” och ”man”. 

Alla flickorna använder ”jag” och ”vi”, men ingen av pojkarna. 
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de öka trovärdigheten. Det är vanligare att textröster explicit anges i bak-
grunden än i förgrunden.  

Intervjuerna visar att tre kategorier av faktiska läsare anges av eller 
anas hos eleverna: vanligast är en specifik läsare – tre pojkar och en 
flicka skriver till sin lärare eller rektor, två flickor skriver för en bredare 
publik, och två pojkar och en flicka vet inte eller visar osäkerhet om vem 
som ska läsa texten.  

Alla eleverna har explicita textuella strategier som skriver in läsaren i 
texten. De mest avancerade texterna har en variation av olika textuella 
strategier, medan de minst utvecklade texterna endast tydliggör den in-
skrivna läsaren med utropstecken. Men en stor variation av textuella stra-
tegier samvarierar med låg andel textuella strategier och längre text, och 
vice versa: liten variation av textuella strategier som skriver in läsaren har 
samband med högre täthet av de textuella strategierna och kortare text. 
Detta kan hänga samman med att skribenter som står mitt i skriv-
utvecklingen kan tendera till att överutnyttja de textuella strategier de be-
härskar, vilket under en viss period resulterar i en hög täthet (jfr Evensen 
1992:212 med hänvisning till Karmiloff-Smith (1984)). Alla flickor i ma-
terialet har en större variation av textstrategier för att skriva in en läsare i 
sina texter än pojkarna. 

I tidigare kapitel analyserades funktionella roller från en ideationell ut-
gångspunkt. Med en dialogistisk språksyn är varje yttrande med i en dia-
log; varje språkhandling utgör ett utspelsdrag på den relationella spel-
planen genererar ett motdrag, en respons. Ofta är dialogen inte inskriven i 
texten utan ligger underförstådd – man kan till exempel hålla med om ett 
påstående eller ifrågasätta det. Förväntade speldrag på den interpersonella 
spelplanen är oproblematiska och responsen lämnas outtalad mellan ra-
derna. Däremot problematiska svar, det vill säga alternativa motdrag kan 
leda till att dialogen skrivs in i texten, t.ex. motargument (Holmberg & 
Karlsson s. 35). Från en relationell synvinkel visar analysen att den do-
minerande typen av språkhandling är påståendet, vilket verkar rimligt i 
argumenterande text: skribenten ger information för att klargöra sina 
ståndpunkter och övertyga läsaren. Påståenden förekommer i alla texter. 
Flera har också uppmaningar, vilket inte heller är förvånande i argumen-
terande text.  

I kapitel 4.2.4 konstaterades att en text har möjligheter att övertyga ge-
nom ideationella och textuella funktioner. I denna del av analysen har vi 
sett att även relationella aspekter har med textens trovärdighet att göra. 

Att formulera frågor förefaller vara något mer avancerat utspelsdrag 
eftersom skribenten då tydligt skriver in läsaren i texten och antingen 
kräver att denne tar ställning eller använder frågan som en grammatisk 
metafor och textstrategi, ett slags utsmyckning som drar in läsaren i tex-
ten. Erbjudande som språkhandling förekommer bara en gång i metatext. 
De två förstnämnda språkhandlingarna, påstående och uppmaning, är mer 
monologiska till sin karaktär, medan frågor och erbjudande skriver in en 
läsare och blir därför en direkt textuell strategi till dialog, också för att 
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dessa språkhandlingar kräver mer av läsaren. Men även påstående och 
uppmaningar är speldrag i en dialog.  

Alla texterna har mer eller mindre tydligt, en personlig, subjektiv och 
engagerad stil, särskilt i förgrunderna. I dessa är det vanligare med enbart 
konstateranden utan angivna textröster: kort, enkelt, generellt och inte så 
personinriktat.  

Däremot framstår bakgrunderna ibland som mer opersonliga, objektiva 
och distanserade. I dessa underbyggs argumentationen med stödargument 
där texten utvecklas i berättande, beskrivande och förklarande framställ-
ningar där textrösterna oftare tydliggörs än i förgrunden. Fingals och Do-
ris texter verkar sträva efter saklighet genom att visa distans till text-
rösterna i både för- och bakgrund. Övriga texter ger uttryck för en person-
ligare stil med tydligare närhet till skribenten.  

Graden av närhet och distans kan som tidigare nämnts förändras inom 
en text. Det förefaller vara vanligt att gå från närhet genom att använda 
”jag” eller ”vi” för att sedan övergå till ”man” och på så sätt markeras di-
stans eller större allmängiltighet. Genom en sådan röstmässig prosodi 
uppvisar texten en spännvidd, som pekar mot att frågan både specifikt rör 
den enskilde individen, skribenten, och dessutom är allmängiltig (jfr vär-
deringsmässig prosodi i kap. 4.4.4). 

De flesta texterna har en verbalspråklig, enkel och pratig stil, men någ-
ra av de texter som värderas högt av lärarna tenderar att ha en nominal-
språklig, komplex och koncentrerad stil. 

Jag vill lyfta fram tre aspekter utanför texten som berör röster och rela-
tioner i elevernas texter: dialogens betydelse i skrivprocessen, skribentens 
relation till innehållet i texten och skribentens medvetenhet om läsaren. 
Undersökningen visar att elever utvecklar texter genom dialog med andra 
– klasskamrater, lärare och personer i hemmet. Dialogen verkar kunna ge 
skribenten gott stöd framför allt om de som deltar i dialogen är intresse-
rade av och har kunskaper om ämnet för texten, som vi såg var fallet med 
Doris och hennes mamma. Skribentens relation till ämnet och tänkt läsare 
verkar vara grundläggande för hur texten blir. Om eleverna skriver om 
något som de verkligen är engagerade i, har kunskaper om och erfarenhe-
ter av är det inte konstigt att det är lättare att skapa en väl fungerande 
text. Hur skribenten och ämnet relaterar till varandra kan dock variera; 
Diana och Doris söker sig till ämnet för att de har blivit intresserade och 
engagerade i djurens rätt, troligtvis inte för att de själva har upplevt djur-
plågeri. De andra eleverna är en del av sina ämnen på ett annat sätt; äm-
net har kommit till dem genom egna upplevelser. Om de är osäkra på 
vem de ska dela sitt engagemang i texten med, det vill säga vem den fak-
tiska läsaren är förefaller det vara svårare att utveckla röstsamspel i tex-
terna. Elever som har klart för sig vem som ska läsa texten säger att det 
var lätt att skriva av den anledningen (t.ex. Fingal, intervju 2007-05-03). 
Rimligtvis är det vanskligare om man som skribent inte kan föreställa sig 
ett samtal med den tänkta läsaren och andra för sammanhanget lämpliga 
röster.  
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4.4 Värderande uttryck – relationella aspekter 
Efter att ha analyserat rösterna i elevtexterna går jag vidare med andra re-
lationella aspekter och redogör för analysen av värderande uttryck med 
hjälp av verktyg från appraisalsystemet (se kap. 2.4.3). Även i röstana-
lysen aktualiserades värderande uttryck genom att uttrycken på olika sätt 
engagerar och visar medvetenhet om andra röster och värderingar. Vissa 
formuleringar kan vara både uttryck för röst och attityd, till exempel ett 
tilltal som omfattar en attityd. Därför återkommer vissa strategier från 
förra avsnittet även i detta avsnitt. Elevernas argumenterande texter ge-
nomsyras av värderingar på olika textnivåer. 

I detta avsnitt görs analysen på lexikal nivå inom textenheterna genom 
granskning av attityder i tre kategorier, affekt, uppskattning och bedöm-
ning, som gestaltas i ett antal underkategorier. En värdering kan komma 
till uttryck direkt genom den lexikala betydelsen i sig eller indirekt ge-
nom att uttrycket i sin kontext pekar mot en värderande tolkning. Dess-
utom kan värdering signaleras genom gradering av attityder som också 
uttrycks direkt eller indirekt.  

I avsnittet granskas ovanstående och som exempel visar jag två elev-
texter, Dianas och Edvards, i sin helhet. Jag har valt dem för att de utifrån 
olika infallsvinklar skiljer sig ganska mycket från varandra. I analysen 
hämtar jag i första hand exempel från de båda texterna.  

Texterna i figurerna 19 och 20 ska läsas enligt följande anvisning: 
 

Kolumn 1 – Elevtext 
• Direkt uttryckta värderingar markeras med skuggning 
• Indirekta uttryck markeras med understrykning 
• Graderingar markeras kursiv stil.  
• Förgrund markeras med fet stil 

Kolumn 2 – Attityder 
• Affekt: a  
• Bedömning: b 
• Uppskattning: u  
• Indirekt uttryckta attityder betecknas med parentes och övriga 

är direkt uttryckta.  
• / mellan två kategorier betyder att båda tolkningarna är möj-

liga. 
Kolumn 3 – Gradering  

• De graderingar som anges är kategoriserade som uttryck för 
styrka utom när fokus explicit anges 

Kolumn 4 – Textavsnitt 
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1 Dianas text 2 3 4 
DJUREN BEHÖVER DET BÄTTRE! u  bättre A 

Visste ni att djuren är konstigt nog mindre värda. 
     De får det mycket sämre än vad vi får  
          och vissa djur utrotas som älg och vargar mm.  
     Och föresten dör minst 3 djur varenda dag kanske 
     på grund av giftiga medel som: Bensin, Olja eller 
     andra giftiga medel  
          som djuren dör av. 

u 
u 
u 
u  
 
 
(u) 

mindre 
mycket  
utrotas 
minst, 
varenda 
dag 

B 

I vissa länder är djuren inget annat än mat. 
     Dom blir även ignorerade om dom inte går att 
     äta. 
          Det vet jag  
               det har jag läst!  
     Men djuren dör ändå. 

(u) 
(u)/(b)  
 
 
 
(u) 

inget an-
nat än 
(fokus) 
Upprep-
ning av 
”det” 

C 

Vissa djur jagas som: Älg, vargar, och 
kaniner, harar. Helt i onödan  
     man äter dom inte heller  
          man stoppar up dom i stället  
                och då blir dom prydnader. 

u/b 
 
(u) (b) 
(u) (b) 
(u) (b) 

 
helt 

D 

Eller så kommer dom till djurförsöknings 
rum  
     där dom plågas av smink och annat 
     onödigt. 

(u)  
 
u  

 E 

Folk säger att djuren är mindre värda  
      dom hjälper oss inte.  
      Dom har fel!  
Djuren hjälper oss visst      
      t ex: kon ger oss mjölk, katten ger oss 
      sällskap och hönan ägg. 

u 
b 
b 
b 
(u) 

mindre 
 
 
 
de tre ex-
emplen 

F 

 Djuren lider mycket.  
       Tänk vi lider inte det minsta  
            men det gör dom.  
Djuren lider.  
 
Man kan tänka sig att djuren dör en sekund 
efter de föds. 

a 
a 
 
a 
 
(u) 
 

mycket 
det minsta 
lider 
en sekund 
efter de 
föds 

G 

OCH DÄRFÖR  BEHÖVER DJUREN DET BÄTTRE !! u  bättre H 
 
Figur 19. Dianas  text  –  analys av uttryck för attityd och graderingar 
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1 Edvards text 2 3 4 
INGEN MER TV-REKLAM! (u) ingen 

mer 
A 

Jag sitter och tittar på en rysare  
     och det blir jätte spännande 
           så blir det självklart reklam. 
Ta bort TV-reklam! 

u (a) 
 
(u) 
(u) 

 
jätte 
 

B 

Filmen blir klar snabbare!  
     För om [man?] kanske ska gå och lägga 
     sig vid halv elva  
          och filmen slutar elva  
          så blir filmen klar snabbare om det 
          inte är reklam  
               så man hinner se hela filmen. 

(u) 
(u) 
 
 
(u) 
 
(u) 

snabbare 
 
 
 
snabbare 
 
hela 

C 

Reklamen är tråkig! 
     För när det är reklam är det inget att se på  
     för det är bara masa gubbar 
          som står och pratar  
          och om det inte är reklam  
               så är det ingen tråkiga gubbar  
                    som pratar. 
 

u (a) 
(u) 
(u) 
 
(u) 
u 

 
inget 
masa 

D 

Reklamen förstör filmerna! 
     För när man sitter och tittar på en rysare så 
     blir det spännande  
          då blir det reklam  
    och det förstör filmerna. 

u 
 
u 
 
u 

 E 

Ta bort TV-reklamen! 
     För om man tar bort reklamen så blir filmerna
     bättre  
          och jag blir gladare. 

(u) 
u 
 
a 

 
 
bättre 
gladare 

F 

 
Figur 20. Edvards text  –  analys av uttryck för attityd och graderingar 
 
Dianas text uppvisar en variation av kategorierna för uttryck för attityder, där 
texten i början genomsyras av uppskattning, först direkt, sedan indirekt, och mot 
slutet kommer först ett kluster med indirekt bedömning som föregår ett direkt 
kluster.  Texten avslutas med ett kluster direkt affekt följt av en textenhet med 
indirekt uppskattning. Edvards text domineras av uppskattning, men jag noterar 
att den avslutas med ett affekt-uttryck. Båda elevtexterna innehåller en hel del 
graderingar. 
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4.4.1 Uttryck för attityder  
Elevtexterna genomsyras av attityder. I Davids, Ebbas och Franks texter 
innehåller alla textenheter uttryck för attityder och de andra texterna cirka 
80–90 % av textenheterna. I tabell 9 visas dels fördelningen mellan de tre 
kategorierna för attityder, dels hur tätt uttrycken förekommer. 

 
Tabell 9. Uttryck för attityder i textenheterna inom resp. text och medelvärde 
 
 Andelar uttryck för olika attityder i  

procent (av totala antalet attityder) 
Antal uttryck 
för attityder per 
100 ord i texten 

affekt bedömning uppskattning  
David 63 13 24 14 
Diana 10 24 66 23 
Doris 7 27 66 17 
Ebba 29 10 61 14 
Edit 30 23 47 13 
Edvard 15 0 85 16 
Fabian 21 33 46 17 
Fingal 38 10 52 11 
Frank 19 13 69 13 
     
Medelvärde  26 17 57 15 

 
Det i särklass vanligaste uttryckssättet är genom uppskattning, 57 % av 
de värderande uttrycken. Därefter kommer affekt med 26 %, och bedöm-
ning med 17 % (se tabell 9). Tabellen visar också att det i medeltal är 15 
uttryck för attityder per 100 löpord i texterna, och att Dianas text skiljer 
sig från de andras genom den höga tätheten av uttryck för attityder, 23 ut-
tryck per 100 ord löpande text. 

David har i sin text störst andel affekt, medan alla andra oftast uttryck-
er attityd genom uppskattning. Vi ser också att Doris är den elev som är 
mest sparsam med affekt-uttryck, men även Diana ligger lågt här. Dessa 
två elever tillsammans med Fabian är de enda som har lägre andel affekt 
än bedömning. Edvards text skiljer sig från de andra genom att inte ha 
några uttryck för bedömning, men 85 % uppskattning.  

Jag konstaterar att uppskattning dominerar i både för- och bakgrund 
hos de flesta elever.  

Man kan fundera över vad fördelningen av olika uttryck för attityder 
betyder i texterna. Först måste man begrunda hur de tre kategorierna fun-
gerar. Affekt utgör uttryck för en känsla som sitter inom den som värde-
rar, i dessa texter oftast eleven själv. Vid uppskattning har man tagit ett 
steg utanför den kännande individen och värderar yttre objekt och före-
teelser. Bedömning innebär att man går ytterligare ett steg från den yttre 
företeelsen genom att antyda att någon är ansvarig för ett beteende. Re-
sultatet visar att alla eleverna utom David genom sina texter visar att de 
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till största delen värderar yttre företeelser och att de inte i särskilt stor ut-
sträckning ger uttryck för egna, inre känslor. Detta skulle kunna vara en 
del i en strävan att argumentera inte i första hand utifrån egna känslor, 
utan mer utifrån ett försök att objektifiera värderingarna och anpassa sig 
till ett genremönster som de uppfattat finns i skolkontexten. I texterna be-
tonas inte heller ansvarsfrågan genom bedömning. Eftersom undersök-
ningen inte jämför detta resultat med argumentationer skrivna av vuxna 
eller professionella skribenter kan inget sägas om en sådan genrekon-
vention ur denna aspekt, men slutsatsen att detta tyder på en strävan efter 
genreanpassning genom att ta ett steg ut från sig själv är rimlig.  

Om man tittar på hur eleverna språkligt formulerar sina uttryck för atti-
tyder hittar jag nedanstående kategorier, angivna i fallande frekvens och 
med några exempel inom parentes: 
 

• Processer (”måste”, ”orkar”, ”behöver”, ”jagas”) 
• Kommentarer (”konstigt nog”, ”inte”, ”varenda dag”, ”ändå”) 
• Kvaliteter och kvantiteter (”onödigt”, ”fel”, ”lindrigt”, 

”många”) 
• Satstyper i form av fråga eller expressiv sats oftast textuellt 

markerad med till exempel utropstecken, annan storlek på fon-
ten, eller versaler (”FRIA SITTPLATSER!”) 

• Nominaliseringar och andra substantiv (”rättigheter”, ”expe-
riment”, ”gubbar”, ”självklarhet”) 

• Grammatiska metaforer (”Visste ni att djuren är konstigt nog 
mindre värda”) 

 
Endast tre elever har inom sin text en annan fördelning än den ovan an-
givna. Doris har som vanligaste kategori nominaliseringar, över tjugo ex-
empel och ingen annan har mer än två. Denna höga andel kan höra sam-
man med den distanserade stilen och dominansen av uppskattning som 
verkar fungera objektifierande. Edvards vanligaste kategori är kvaliteter 
och kvantiteter, och han har bara ett litet antal processer för uttryck av 
värderingar. Fingal har som sin största kategori kommentarer. Enbart tre 
elever, Diana, Doris och Ebba använder sig av grammatiska metaforer för 
att uttrycka attityder. Att få elever uttrycker värdering med grammatiska 
metaforer är kanske inte så förvånande, eftersom det förefaller vara en re-
lativt avancerad strategi. Jag lägger också märke till att David, Ebba, Fa-
bian och Frank inte har några nominaliseringar eller substantiv bland sina 
värderande uttryck. Nominaliseringar brukar förknippas med en distanse-
rad skriftspråklig stil och deras texter är ju också relativt talspråkslika och 
jag- eller vi-fokuserade. 

Vid närmare granskning av processerna visar analysen att det i för-
grunderna är vanligast med mentala processer i alla elevtexterna. Det 
hänger samman med att eleverna här uttrycker till exempel vad de tycker, 
vill ha, behöver eller inte vill. I Doris, Dianas, Edits och Fabians för-
grunder finns också materiella processer.  
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I bakgrunderna finns materiella och mentala processer. De materiella 
processerna pekar mot att verben används för att konkretisera och visa 
vad som fysiskt händer och vad någon faktiskt gör eller blir utsatt för som 
exempelvis ”utrotas”, ”dör” och ”stoppar upp” i Dianas text och ”klamra 
sig fast”, ”förstör” och ”skänka” i Doris. På så sätt levandegörs vär-
deringarna genom materiella processer. I bakgrunderna har Doris, Diana 
och Fabian fler materiella processer än mentala. David och Edvard har 
inga processer i bakgrunderna, och övriga har en jämnare fördelning mel-
lan materiella och mentala. 

Uttrycken för attityder är antingen av negativ eller av positiv art, och 
dessa fördelar sig på olika sätt i texterna som tabell 10 visar.  
 
Tabell 10. Negativt och positivt värderande uttryck 
 
Övervägande negativt värderande uttryck David, Diana, Doris och 

Edvard 
Balans mellan negativt och positivt värderande 
uttryck 
 

Ebba, Fabian och Frank 

Övervägande positivt värderande uttryck 
 

Edit och Fingal 

 
Den enda text som enbart innehåller negativt uttryckta värderingar är Da-
vids; de övriga består av en blandning. Jag kan konstatera att Davids text 
är den enda som både domineras av affekt och negativa uttryck. Både 
hans och Edvards text är helt jag-fokuserade, och de har också över-
vägande negativt värderande uttryck. Kanske kan detta vara ett led i ut-
vecklingen att man först utgår från sig själv, fokuserar på sina egna käns-
lor och uttrycker sig i negativa termer om något man vill förändra, för att 
senare fokusera mer på saken genom uppskattning och att balansera mel-
lan positiva och negativa uttryck. Det verkar också rimligt att en sådan 
balans påverkar textens trovärdighet genom att därmed visa på medve-
tenhet om olika perspektiv. 

4.4.2 Direkta och indirekta uttryck 
Attityderna i texterna uttrycks av alla elever både direkt och indirekt. Ex-
empelvis använder Diana uttryck som ”bättre”, ”konstigt nog”, ”sämre”, 
”utrotas” och ”giftiga”, och Edvard skriver ”spännande”, ”tråkig”, ”för-
stör” och ”gladare”. I alla dessa uttryck tolkar jag in en direkt värdering 
som alltså ligger inbyggd i uttrycket. Däremot i uttryck som ”mindre”, 
”mycket”, ”dör” och ”ignorerade” (Diana) samt ”självklart”, ”snabbare”, 
”hinner se”, ”inget” och ”bara masa gubbar” (Edvard) kan man inte ut-
ifrån det isolerade uttrycket förstå attityden, men i sammanhanget impli-
cerar sådana uttryck indirekt en värdering. Tolkningen av de direkta ut-
trycken förstärks ofta av de indirekta. Inom en textenhet finns det ibland 
både direkta och indirekta uttryck. I sådana dominerar det direkta ut-
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trycket så att textenhetens värderingar totalt klassificeras som direkt (jfr 
Martin & White 2005:61 ff, Folkeryd 2006:79 f).  

Jag kan konstatera att det inom uttrycken för uppskattning finns unge-
fär lika många direkta som indirekta uttryck. Däremot finns totalt sett un-
gefär dubbelt så många textenheter med indirekta uttryck som direkta. 
Detta betyder att det ofta är genom de indirekta uttrycken som attityder 
markeras. Man kan till exempel vid läsning av ett textavsnitt omedelbart 
tolka in värderingar, men vid närmare granskning är kanske dessa inte 
alls direkt uttryckta, bara indirekt, men värderingarna framgår ändå, 
ibland i skenet av tidigare uttryckta attityder (se vidare kap. 4.4.4). Text-
avsnitt C i Dianas och Edvards texter är exempel på textavsnitt med bara 
indirekt uttryckta attityder. 

4.4.3 Graderingar 
Graderingar omfattar oftast indirekt uttryckta värderingar och fungerar då 
som markörer för attityden. Analysen visar att graderingarna utgör en stor 
andel av uttrycken för värderingar i dessa argumenterande texter. Elever-
na graderar attityderna framför allt kvalitativt och kvantitativt. Exem-
pelvis är graderingarna i Edvards text bara av detta slag. Men det är också 
vanligt att gradera genom modala hjälpverb, till exempel ”ska” (Ebba) 
som indikerar en högre styrkegrad, och ”kan” (Ebba) som har en lägre 
styrkegrad. Räkneord och andra ord och uttryck kan i sig omfatta olika 
styrkegrad. Till exempel har ”utrotas” (Diana) och ”klamrade sig fast” 
(Diana) hög styrkegrad jämfört med uttryck som ”minska i antal” och 
”hålla sig fast”. Styrkan kan också höjas genom att upprepa ord som ex-
empelvis ”lider” i Dianas textavsnitt G, eller uppräkningen genom tre sat-
ser med exempel på hur djuren hjälper oss i Dianas textavsnitt F. 

Alla elever uttrycker alltså gradering genom att höja eller sänka styr-
kegraden i sina texter. Att gradera genom fokus är däremot inte vanligt. 
Doris gör det tre gånger, Diana, Ebba, Edit och Frank en gång var. ”I vis-
sa länder är djuren inget annat än mat” (min kursivering), skriver Diana 
och skärper fokuseringen genom den kursiverade frasen. 

4.4.4 Värderingsmässig prosodi 
För att kunna säga något om den värderingsmässiga prosodin (se kap. 2.4. 
och 2.4.3) måste jag syntetisera ovan gjorda analyser. Prosodin har jag 
analyserat utifrån två olika gester. Den första handlar om de tre kategori-
erna av uttryck för attityder och den andra om positivt och negativt värde-
rande uttryck. Den värderingsmässiga prosodin är ett sätt belysa sekvens-
dimensionen (se kap. 4.2.2) 

I skenet av tidigare analyser är det intressant att granska prosodin i tex-
ternas för- och bakgrunder. En översiktlig granskning visar att upp-
skattning är starkt markerad i förgrundernas generaliseringar och i de fall 
affekt och bedömning finns förekommer de i större utsträckning i bak-
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grundernas specificeringar. Även i bakgrunderna dominerar uppskattning, 
men här är ändå variationen mellan de tre kategorierna större.  

I bilaga 16 anges hur prosodin sekventiellt gestaltas genom texternas 
för- och bakgrunder. De flesta eleverna inleder och avslutar sina förgrun-
der med uppskattning, och några med affekt, som till exempel Fingal och 
Frank. Däremellan kan uttrycken för attityder i förgrunderna variera. Af-
fekt är oftare mer utspritt i texterna, medan det är vanligare att bedöm-
ning förekommer i kluster, vanligtvis mot slutet av texten. Dianas, Doris, 
Edits och Fingals texter uppvisar tydliga kluster av affekt och bedömning 
i bakgrunderna.  

Dianas text har en tydlig prosodi där uppskattning ramar in kluster av 
bedömning, där mänskligt ansvar signaleras (textavsnitt D och F). Dessa 
kluster har förebådats genom ett nedslag av bedömning i textavsnitt C, 
och före avslutningen hugger texten plötsligt tag i läsaren känslomässigt 
med affekt-uttryck (textavsnitt G). Hon avslutar sedan texten i mindre 
känslomässigt med uttryck för uppskattning. Med tanke på denna vär-
deringsmässiga prosodi vill jag påstå att Dianas text utmärker sig som 
både varierad och tydlig, och med tanke på hur affekt och bedömning an-
vänds förefaller prosodin funktionell. 

Den värderingsmässiga prosodin i Edvards text är mer återhållsam. 
Den domineras av uppskattning i både för- och bakgrund med enstaka in-
slag av affekt i förgrunden, men med bara uppskattning i bakgrunden. 

Jag vill också nämna Doris text som har uppskattning genom hela för-
grunden, men indirekt finns också bedömning inledningsvis i bakgrunden 
vilket färgar hela texten så att uttrycken för uppskattning genomgående 
bär med sig en underton av bedömning. Mot slutet av texten uttrycks be-
dömning också direkt, vilket bekräftar och förstärker tolkningen av pro-
sodin. Förgrunden i hennes text skiljer sig från de andras genom den tota-
la dominansen av uppskattning, vilket skulle kunna innebära att läsaren 
bär med sig en tolkning där företeelsen om djurens rätt fokuseras framför 
hennes känsla och bedömning av ansvar i frågan. Dominansen av upp-
skattning kan medverka till att texten upplevs som mer distanserad och 
objektifierad. 

Fabians, Fingals och Franks texter utmärker sig genom att affekt både 
inleder och avslutar förgrunden. Man kan fundera över om en sådan pro-
sodi innebär att texten upplevs som mer känslomässig, eftersom både an-
slag och avslutning bär fram en känsla. 

Jag konstaterar att uppskattning inom en textenhet relativt ofta pekar 
mot bedömning eftersom eleverna underförstått gör någon ansvarig för 
den situation de vill förändra och som de genom uppskattning värderar. 
Det är också värt att notera att bedömning eller affekt ibland introduceras 
i enstaka textenhet indirekt i ett kluster av uppskattning, och prosodiskt 
förebådar ett kluster som kommer lite längre fram i texten. I Dianas text 
blir detta tydligt där bedömning förekommer indirekt en gång i textavsnitt 
C, som ett kluster indirekt i textavsnitt D och i textavsnitt F blommar be-
dömning ut och blir direkt när djurens beteenden hyllas. På så sätt verkar 
skribenten ibland förbereda texten för kommande attityd. I andra fall in-
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troduceras en attityd i ett kluster, som exempelvis i Dianas textavsnitt G 
där affekt slår till med kraft utan förvarning. Sådana prosodiska drag fö-
refaller vara mer avancerade än de som gestaltas i Edvards text, där jag 
inte ser vare sig förberedande eller överraskande drag. 

I den andra prosodiska gesten, den om positivt och negativt värderande 
uttryck, ser jag följande mönster. Davids text saknar helt variation genom 
att alla värderande uttryck är av negativ karaktär. Variationen i Franks 
text handlar om att han inleder negativt och slutar positivt. Alla andra tex-
ter blandar mer. Diana, Doris, Edit, Fabian och Fingal börjar och slutar 
med positivt värderande uttryck och däremellan blandar de. Edvard börjar 
negativt, blandar i mitten och avslutar positivt, medan Ebba gör tvärtom. 
Vad detta har för betydelse kan diskuteras, men i en text som Edvards, 
som slutar med ett positivt affekt-uttryck, är det möjligt att den positiva 
känslan också färgar läsarens spontana reaktion på texten i positiv rikt-
ning. Motsatsen kan gälla för Ebbas avslutning ”Vi i vår klass vill i alla 
fall inte sitta på bestämda platser hela tiden”. Det verkar rimligt att tänka 
sig att det kan vara en fördel att både börja och sluta med positivt vär-
derande uttryck, vilket ju också de flesta eleverna gör, om man tror att lä-
saren påverkas positivt av att först som sist sköljas med positivt vär-
derande uttryck. 

4.4.5 Kommentar och sammanfattande diskussion 
Under analysen av värderingar har jag stött på en del frågor som jag mås-
te hantera. Om modalitet konstaterar jag att sådan bara kan kategoriseras 
som gradering om det i det modala uttrycket i sig finns en gradering. Det 
betyder till exempel att ”vill” inte har klassificerats som gradering, utan 
som en process som uttrycker affekt. 

Analysen av värderingarna menar jag skärper bilden av texternas per-
spektivdimensioner och jag konstaterar att eleverna till största delen ut-
trycker attityder genom uppskattning i både för- och bakgrunderna. I de 
fall affekt och bedömning förekommer, är de vanligare i bakgrunderna. 
Ibland har uttrycken både uppskattning och affekt i sig. Och det är vanli-
gare att affekt sprids ut i texten, medan bedömning oftare utvecklas i 
kluster, särskilt mot slutet av texterna. Det är intressant att se att vissa 
texter har en värderingsmässig prosodi som är både tydlig och som varie-
rar genom texten. Ur denna aspekt förefaller Dianas text var väl utveck-
lad, och den har också högst andel uttryck för värderingar. Hon både bör-
jar och slutar alltså med samma typ av uttryck för värdering, uppskatt-
ning, som kanske kan uppfattas som mer neutralt än affekt och bedöm-
ning genom att måltavlan är saken i sig, inte känslan eller ansvaret. Även 
i flera andra texter ser man mönstret att de börjar och slutar med samma 
kategori, för de flesta är det uppskattning, men några ramar istället in 
med affekt. Några elever är mer sparsamma med att använda känslo-
uttryck. I Doris och Dianas texter där ämnet är djurens rätt skulle detta 
kunna hänga samman med textens ämne och en strävan att hålla sig till 
mer distanserad och offentlig stil. Att hålla nere mängden affekt-uttryck 
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borde, oavsett textens ämnesinnehåll, bidra till att texten inte uppfattas 
som privat, utan som mer offentlig och distanserad.  

I denna studie har jag inte undersökt hur den värderingsmässiga pro-
sodin påverkar läsaren, men en gissning är att en tydlig och varierad pro-
sodi underlättar tolkningen av texten och kanske också gör texten mer 
övertygande. Ett drag som verkar bidra till att tydliggöra den värderings-
mässiga prosodin är när uttrycken för en viss kategori förekommer i klus-
ter. Detta drag finns i Dianas, Doris, Edits och Fingals texter som uppvi-
sar tydliga kluster av affekt och bedömning i bakgrunderna. Genom såda-
na kluster utvecklas deras bakgrunder och perspektiven tydliggörs. På så 
sätt understöder den värderingsmässiga prosodin bilden av perspektiv-
dimensionerna där teser och argument i förgrunden fördjupas och utveck-
las i bakgrunderna.  

I denna tredje del av analysen har jag granskat de lexikala uttrycken för 
värderingar och deras värderingsmässiga prosodi. Undersökningen visar 
att en stor del av uttrycken för attityd och graderingar är indirekta, och att 
tolkningarna av de enskilda uttrycken stärks av de omgivande uttrycken i 
den värderingsmässiga prosodin. Det förefaller rimligt att tolkningen av 
värderingar också påverkas av röster och perspektivdimensioner. I dessa 
två tidigare delanalyser fokuseras även textens globala nivå. Jag förut-
sätter att tolkningen på denna nivå också färgar tolkningen på den lokala 
nivå som är aktuell i denna tredje del av analysen. 

Folkeryds (2006) undersökning38 av appraisal i elevtexter visar att den 
vanligaste kategorin för att uttrycka attityd är affekt, i synnerhet i narra-
tiva texter, men också i referat och observationer (Folkeryd 2006:64, 162 
f). I min undersökning är uppskattning den i särklass mest använda kate-
gorin, utom i Davids text där affekt är vanligast om man räknar in både 
indirekta och direkta uttryck. I Folkeryds beräkning ingår bara direkta ut-
tryck och vid en jämförelse av sådana uttryck i mitt material är kategorin 
uppskattning fyra gånger större än affekt. Undersökningen pekar mot att 
undervisningen i denna studie haft betydelse för texternas utformning 
ideationellt, relationellt och textuellt. Texterna i mitt material har vuxit 
fram i en mycket medvetet strukturerad och riktad undervisning där man 
har läst och talat mycket om argumenterande texter. Däremot har under-
visningen inte explicit berört hur man kan uttrycka attityder, men i de 
många diskussionerna i klasserna har olika ståndpunkter ställts mot var-
andra och därigenom har attityder och värderingar ventilerats, vilket ock-
så borde ha inverkan på texterna. 

Ett annat resultat hos Folkeryd är att lågpresterande elever använder 
färre och mindre varierade uttryck för värderingar än högpresterande och 
att de äldre eleverna i hennes material varierar sitt sätt att uttrycka värde-
ringar mer än de yngre. Variationen verkar i min undersökning peka i 

                                                           
38 I Folkeryds material kommer eleverna från åk 5 och 8 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet. I jäm-

förelserna mellan hennes och denna undersökning har jag om möjligt utgått från hennes åk 5. 
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samma riktning för låg- och högpresterande elever, men ålder ser inte ut 
att spela samma roll i mitt begränsade material. Tvärtom verkar Dianas 
text i flera avseenden vara den mest avancerade i denna del av analysen 
och Diana tillhör alltså en av de yngsta eleverna. Sammantaget konstate-
rar jag att elevtexterna i mitt material överlag visar på relativt många och 
varierade uttryck för värderingar. 

Ytterligare en skillnad mellan denna undersökning och Folkeryds är 
sättet att uttrycka attityderna (Folkeryd 2006:65, 74, 77). I hennes under-
sökning utgör kvalitet den största andelen. Därefter kommer processer; i 
hennes årskurs 5 är kvalitetsuttrycken fem gånger fler än processuttryck-
en. I min undersökning är också kvalitet den största kategorin om man 
bara granskar direkta uttryck. Men dessa uttryck är bara marginellt fler än 
processuttrycken. Om man även räknar in de indirekta uttrycken domine-
rar processerna i min undersökning. Folkeryd visar också att andelen pro-
cesser stiger med skolåren. Jämförelsen tycks peka mot att elevtexterna i 
mitt material ur denna aspekt är relativt väl utvecklade, vilket enligt min 
mening indikerar undervisningens betydelse även här. Inte heller dessa 
kategorier har lärarna explicit undervisat om, och därför är orsaken oklar; 
kanske genremedvetenhet spelar roll och i så fall kan läsningen av olika 
argumenterande texter ha erbjudit mönster. Fokus som uttryck för attity-
der verkar vara ett ovanligare sätt att uttrycka värderingar. I både mitt och 
Folkeryds material (s. 101) finns bara ett fåtal belägg och i Susan Hoods 
undersökning finns inget (Hood 2004:84). På så sätt skiljer sig Doris, Di-
anas, Ebbas, Edits och Franks texter från de flesta texterna i dessa tre un-
dersökningar. 

En sista jämförelse med Folkeryds undersökning gäller den kategori-
sering hon gör i fyra typer av texter under rubrikerna: No track or map, 
On a single track looking for a map, Exploring the tracks given the map 
och Embracing the tracks given the map. Elevtexter som placeras under 
den första rubriken är minst utvecklade ur aspekten uttryck för attityder 
och graderingar, och de mest utvecklade placeras under den sista. I kate-
goriseringen av texterna analyserar Folkeryd bland annat utifrån följande 
aspekter, vilka kan kopplas till min undersökning: 

 
• Användningen av de tre typerna av uttryck för attityder (antal 

och variation)  
• Andel direkta och indirekta uttryck  
• Användningen av gradering 
• Lexikal variation för uttrycken (kvalitet, processer osv.) 
 

Om jag placerar in mina elevtexter i ovanstående kategorier framgår det 
att ingen text hamnar under rubriken No track or map, men Davids, Ed-
vards och eventuellt Franks uppvisar drag för On a single track looking 
for a map. De flesta texterna placerar sig under rubriken Exploring the 
tracks given the map. Slutligen skulle jag placera Dianas text inom Em-
bracing the tracks given the map. Jag har inte undersökt texterna så 
grundligt som Folkeryd, och därför är denna slutsats något osäker, men 



 100

dessa elever verkar ha kommit en bit på väg i spåret med sina kartor för 
värderande uttryck, eftersom ingen text placeras under den första rubri-
ken och de flesta under den näst sista. En rimlig slutsats kan förstås vara 
att de stödstrukturer som undervisningen erbjöd har haft effekt på de vär-
derande uttrycken. 

I nästa avsnitt redogörs för hur lärarna bedömer elevtexterna och sätter 
sina bedömningar i relation till undervisningen. 

4.5 Bedömningar av texterna 
Lärarnas bedömning av elevernas utveckling inom ämnet svenska innan 
projektet inleddes såg ut som följer. I sin språkliga utveckling anses Do-
ris, Ebba, Fingal och Frank tillhöra dem som kommit längst, medan Dia-
na och Edit har kommit ganska långt. David är muntligt stark, men hans 
skrivutveckling har ännu inte riktigt tagit fart. Edvard och Fabian bedöms 
inte ha kommit så långt i sin språkliga utveckling. Edvard lyckades inte 
nå målen i nationella provet i svenska för årskurs 5 och Fabian klarade 
det med tvekan. 

I intervjuer innan skrivprojektet startade anger Diana, Doris och Ebba 
att de tycker om att skriva. Edit, Fingal och Frank anser att det är ganska 
roligt och David, Edvard och Fabian tycker inte särskilt mycket om att 
skriva (intervjuer 2007-03-13, 2007-04-23, 2007-05-23).  

På frågan om vad de själva tycker om sina argumenterande texter säger 
Diana, Doris, Edit, Fingal och Frank att de är nöjda med resultatet, Ed-
vard och Fabian tycker att texten är ”rätt bra”, medan David svarar ”Så 
där. Den är lite kort. Om jag hade skrivit fler argument kunde den blivit 
längre”. Ebba menar att hennes text inte blev så bra. Hon tycker mest om 
att skriva berättelser och denna genre fann hon inte så intressant. I början 
verkade hon enligt läraren ha svårigheter med texten, men efterhand hit-
tade hon ett sätt att bygga upp den och formulera sig (intervjuer  
2007-05-03, 2007-05-29, 2007-06-04, 2008-02-13). 

När jag en tid efter projektet39 ber dem återberätta vad texten handlade 
om visar alla elever att de med lätthet kommer ihåg och kan röra sig i sina 
texter. De flesta visar också att de minns och förstår begreppen tes och 
argument. Många talar om modellen och att läraren gav dem gott stöd för 
hur de skulle bygga upp texten, vilket de uppskattade. ”Läraren måste 
visa hur jag ska göra och det gjorde hon i detta projektet”, säger David 
(intervjuer 2007-05-03, 2007-05-29, 2007-06-04, 2008-02-13, 2008-05-
29, 2008-05-30). 

Lärarna i årskurs 5 och 6, Elsa och Freja, samt Gun, den svensklärare 
som sedan tog över en del av årskurs-6-eleverna i årskurs 7, läste efter 

                                                           
39 Jag intervjuade alla eleverna ett par veckor efter avslutat projekt, och eleverna i åk 4 och 6 träffade 

jag ett år senare och bad dem återigen berätta om texten. Det visade sig att de kom ihåg både sina 
texter och projektet i sin helhet mycket väl.  
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avslutat projekt samtliga elevtexter i materialet. De fick i uppdrag att i 
varje klass för sig välja ut de tre texter som de ansåg ha flest styrkor och 
de tre med flest svagheter (se första tabellen i bilaga 17). De gjorde också 
en motsvarande rangordning med utgångspunkt i hela materialet (se andra 
tabellen i bilaga 17). Texterna anonymiserades, men eftersom undervi-
sande lärare hade arbetat mycket med texterna tillsammans med sina ele-
ver under projektet, kan man anta att de fortfarande kunde minnas vem 
som skrivit respektive text. 

Resultatet visar att undervisande lärare bedömer Doris, Ebbas och Fin-
gals kunskaper i svenska och deras texter som tre av de mest utvecklade i 
sina klasser. Den bedömningen överensstämmer med den slutsats man 
kan dra utifrån samliga lärares bedömningar av texterna, eftersom de tre 
ingår i gruppen ”flest styrkor” i sina respektive klasser. Doris och Fingal 
finns även i toppen för samtliga elevtexter i korpusen. 

David, Edvard och Frank bedöms av sina lärare vara mindre utveck-
lade i ämnet svenska och deras texter bedöms också tillhöra de med flest 
svagheter. Det är värt att notera att Edvards och Franks respektive lärare 
anser att deras texter denna gång når upp till nivån ”genomsnittlig”, vilket 
är en utveckling i rätt riktning. 

Den samlade bedömningen av Dianas, Edits och Fabians texter spretar 
något. Dianas och Edits kunskaper i svenska och deras texter anses av 
undervisande lärare nå nivån för ”genomsnittlig”. Endast en lärare, Gun 
som inte känner Diana, bedömer att hennes text är den tredje mest ut-
vecklade i klassen, övriga lärare placerar hennes text i mittengruppen, det 
vill säga mellan ”flest styrkor och ”flest svagheter”. Även Fabians text 
värderar Gun högt till skillnad från de andra lärarna.  

Bedömningen av Edits text pekar i två motsatta riktningar: En lärare 
anser att den tillhör de mest utvecklade och en annan lärare ser den som 
näst minst utvecklad i klassen. I KAL-projektet (Berge, Evensen m.fl. 
2005) omtalas sådana texter som ”spriktexter”, det vill säga texter som 
bedöms väldigt olika, och man får anta att den spretiga bedömningen be-
ror på att olika läsare tar fasta på olika kvaliteter i en sådan text. I detta 
fall är det Edits egen lärare som anser att texten är en av de med flest 
styrkor, och man kan förmoda att denna lärare även tar med kontextuella 
och aspekter i bedömningen. Ytterligare två texter i årskurs 5 tillhör text-
er med spretande bedömning. Den ena höjs och den andra sänks av un-
dervisande lärare. Kontextuella aspekter kan förstås spela roll i alla tre 
fallen.  

En viktig fråga är om lärare tenderar att värdera egna elevers texter 
högre. Om Elsas och Frejas bedömningar kan sägas att det verkar finnas 
en svag tendens i den riktningen. Elsa menar att två av de egna elevernas 
texter och en annan text tillhör de med flest styrkor i hela materialet. Fre-
ja anser att två av hennes elever och en annan elev har skrivit de mest 
välutvecklade texterna. 

I lärarnas kommentarer till sina egna bedömningar lyfter de i stor ut-
sträckning fram aspekter som har ingått i undervisningen och den modell 
de skrev efter, till exempel ”Det finns tes och argument” (Freja) och 
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”Motargument finns” (Elsa). De kommentarer som rör modellen är oftast 
av positiv karaktär eftersom alla elever utnyttjat den. Därför har alla tex-
terna drag som värderas högt av lärarna. De säger också att de tycker att 
eleverna oavsett hur långt de har kommit i sin skrivutveckling, lyckats 
skriva fungerande texter tack vare den väl strukturerade undervisningen. 
”Det var bra även för de svagare”, säger Dagmar, och Elsa menar att ”de 
duktiga har lyckats bäst”, och Freja kompletterar med att det ”även för de 
duktiga var en utmaning”. Deras resonemang visar att de anser att kvali-
teten på texterna blev högre tack vare deras medvetna och välstrukturera-
de undervisning, eftersom undervisningen satt tydliga spår i texterna. De 
kopplar även en del svagheter i texterna till brister i undervisningen: ”vi 
tappade mottagaren” påstår Freja och de andra håller med, och menar att 
de nästa gång ska arbeta mer medveten med syfte och tänkt läsare. Lärar-
na diskuterar dock risken att undervisningen kan leda till alltför formali-
serade texter men menar ändå att fördelarna överväger, eftersom alla ele-
ver upplevde modellen som en väl fungerande stödstruktur. Likriktade 
texter i detta skede i utvecklingen kanske inte bara är en nackdel, menar 
Freja, eftersom det kan underlätta responsarbetet och det kan också bli 
lättare att jämföra olika texter. ”Vi har varit så släpphänta i skolan och 
eleverna tyckte att det här var rätt skönt”, säger Elsa (fokusgruppsamtal 
2007-06-19). 

Något som ligger i utkanten i denna undersökning, men som kan ha en 
inverkan på texterna och på lärarnas bedömningar, är vilka drivkrafter 
eleverna har haft när de har skrivit dessa texter (se kap. 1.3 och Berge 
1988:56 ff). I intervjuer har de gett uttryck för olika drivkrafter. Många 
har genomfört kommunikativa handlingar, men några snarare rituella. Till 
exempel Edvard som anger som syfte att skriva en insändare med Kam-
ratposten som mottagare40 (intervju 2007-06-04). Man kan också ana att 
vissa elever var strategiska med målet att tillfredsställa läraren, även om 
jag inte upplevde att dessa var så många. I studien kan jag se att när man 
utgick från ideationella aspekter och primärt engagerade sig i innehållet, 
förefaller fler elever skriva med kommunikativ handlingskraft än när tex-
tuella aspekter i första hand fokuserades. Jag kan också se att när enga-
gemanget och den kommunikativa viljan tryter verkar en del eleverna ta 
till strategiska eller rituella handlingar, medan andra kanske istället ger 
upp och sitter overksamma eller hittar på något helt annat, som att döda 
flugor (observationsanteckningar 2007-04-17, 2007-05-15). 

4.6 Sammanfattning 
Resultatet visar att elevtexterna, som studerats genom analys av tre per-
spektivdimensioner, röster och uttryck för värderingar är mer eller mindre 
utvecklade.  
                                                           
40 Läraren använde begreppet mottagare, vilket annars undviks i avhandlingen (se kap. 2.2). 
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De tre perspektivdimensionerna är relief, hierarki och sekvenser. I reli-
efdimensionen i de väl utvecklade texterna finns en förgrund av generali-
serande utsagor där tes och argument framgår. Denna underbyggs av en 
utförlig bakgrund av specificeringar. Exempelvis i Doris text inleds 
många textavsnitt med ett huvudargument, som ”I djurförsök dör många 
djur”, vilket framträder i en förgrund. Denna följs av en konkretion i bak-
grunden med bland annat specificerande utsagor, förklaringar och be-
skrivningar av hur djurförsök går till. Textenheterna intar en mängd olika 
funktionella roller: konstaterande utsaga, förklaring, värdering, parafras, 
slutsats, berättande, kontrast, beskrivning, villkor, förutsättning eller 
omständighet, orsakssamband, jämförelse, specificering genom nyanse-
ring eller utarbetning samt icke-funktionell eller problematisk roll. För-
grunderna byggs sammanlagt upp av sju olika funktionella roller och 
bakgrunderna av elva. I de andra perspektivdimensionerna konstaterar jag 
att texterna har mer eller mindre utvecklade i hierarkiska ordningar och 
sekventiella tankestrukturer i textavsnitt och textenheter. Hierarkin mel-
lan textavsnitt framstår i många texter i åtminstone tre nivåer, och dess 
funktionella roller är till exempel att inleda och avsluta texten. I de mind-
re utvecklade textavsnitten utvecklas inte tankegångarna i flera textenhe-
ter och i sådana fall är texterna platta, medan mer utvecklade textavsnitt 
uttrycker tankar som sekventiellt utvecklas i flera led och som då också 
ordnas hierarkiskt. Exempelvis har Davids text mindre och Ebbas mer ut-
vecklade hierarki- och sekvensdimensioner både på textavsnitts- och 
textenhetsnivå. 

Röstanalysen visar att i de väl utvecklade texterna finns flera textröst-
er, inte bara skribenten själv. Diana och Doris skriver om djurens rättig-
heter och hämtar idéer från andra röster, till exempel tv-program och dis-
kussioner med familjemedlemmar. Edvard däremot utgår helt från sig 
själv och skriver i jag-form, men generaliserar sina erfarenheter genom 
att också använda pronomenet ”man”. Dessutom används i elevtexterna 
varierade strategier för inskriven läsare i texten; till exempel sker detta 
genom utrop, uppmaning, tilltal, metatext, motargument och fråga. Doris 
använder flest strategier (7 stycken) för detta och David färst (1 styck).  

I analysen av värderande uttryck i textenheterna fördjupas gransk-
ningen av perspektiven i texterna ytterligare. Uttrycken för attityder i tex-
terna varieras genom uppskattning, affekt och bedömning. Detta sker di-
rekt, indirekt och genom gradering. Diana skriver: ”Visste ni att djuren är 
konstigt nog mindre värda”. I denna textenhet uttrycks attityden upp-
skattning, direkt genom ”konstigt nog” och ”värda”, samt indirekt genom 
”mindre”, som också utgör en gradering. Den värderingsmässiga proso-
din framställs genom förgrunden och bakgrunden och visar i de väl ut-
vecklade texterna en dynamik där attityder ofta bildar kluster av texten-
heter. Till exempel domineras ett textavsnitt i Dianas text av uppskatt-
ning, ett annat av bedömning och ett tredje av affekt.  Många värderingar 
uttrycks indirekt i textenheterna och de direkta uttrycken färgar ofta in 
närliggande textenheter så att tolkningen av attityderna underlättas. Till 
exempel uttrycker Diana redan i första textenheten attityden uppskattning 
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direkt i ”Djuren behöver det bättre”. Därigenom får läsaren ledtrådar till 
fortsatt tolkning av attityder i texten. Mönstret för prosodin i de mer 
avancerade texterna är varierat och kan liknas vid ett slags dynamisk 
färgsymfoni, medan de mindre avancerade texternas prosodi är av färg-
lösare karaktär, som till exempel i Edvards text som domineras av upp-
skattning. 

Genom att på olika sätt gestalta perspektivdimensionerna samt fram-
ställa röster och uttryck för värderingar tydliggörs perspektiv i texten och 
genom olika textuella strategier synliggörs relationer som rör idéinne-
hållet (det ideationella), relationer mellan människor i texterna (det inter-
personella) och till andra texter (det intertextuella). 

Innan undervisningen inom detta forskningsprojekt påbörjades skrev 
eleverna var sin argumenterande text. Dessa texter uppvisar osäkerhet i 
språkliga strukturer på flera sätt. Till exempel saknas oftast funktionell 
styckeindelning, bakgrunderna är outvecklade eftersom stödargument och 
motargument inte skrivs fram. Dessutom har de texterna en mer tal-
språkslik stil och är mindre pregnanta än texterna inom projektet. Under-
visningen i projektet har erbjudit eleverna stödstrukturer för argumente-
rande genrer, vilket har satt spår i dessa texter på olika vis och generellt 
gjort texterna mer pregnanta. Dessa texter är uppbyggda med en textuell 
struktur som följer en genrekonvention för argumenterande texter och 
som presenterades i undervisningen. Exempelvis har alla elevtexterna en 
funktionell styckeindelning som är tydligt markerad. I texterna utvecklas 
teser, huvudargument, stödargument och motargument. Arbetssättet om-
fattade en skrivprocess med många textfokuserade samtal både i helklass 
och i mindre grupper, med och utan lärare. Just dialogen om den generel-
la textstrukturen för argumenterande text har gjort eleverna uppmärk-
samma på hur betydelsefulla denna är för att skriva tydliga, pregnanta 
och kommunikativt välformade texter. 

Rangordningen och bedömningen av texterna visar att lärarna anser att 
texterna har många styrkor och – för att omtolka deras bedömning och ut-
trycka det med denna avhandlings metaspråk (se vidare bilaga 18 för ana-
lysbegrepp) – utvecklade perspektivdimensioner, röstsamspel och värde-
ringsmässig prosodier, och att dessa texter uppvisar relativt komplexa, 
varierade, funktionella och tydliga språkliga strukturer för att uttrycka 
idéer. Eleverna talar gärna om sina texter och undervisningen i skriftlig 
argumentation, och uttrycker sig ofta i positiva ordalag; exempelvis säger 
David att ”läraren måste visa hur jag ska göra och det gjorde hon i detta 
projektet”. Lärarna anser att alla deras elever har utvecklat sitt skrivande 
under projektet och att många har lyckats över förväntan, vilket de till 
stor del tillskriver undervisningen som de menar har satt tydliga spår i 
texterna. 
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5 Metod-, material- och 
teorikritik 

Innan insamlingen av det empiriska materialet inleddes i klassrummen 
bad jag lärarna, på grunder angivna i kapitel 3.3.5, välja ut ett antal elever 
som jag kunde studera närmare i observationer och intervjuer. Dessa ele-
ver skulle tillsammans visa klassernas spännvidd i skrivutveckling. Vid 
denna tidpunkt kunde ingen veta hur dessa elevers argumenterande texter 
skulle bli, vilket var en komplikationen eftersom jag sedan på grundval 
av de färdiga texterna skulle välja nio elevers texter för näranalys, texter 
som kunde visa spridningen i materialet – ytterligheter och genom-
snittliga texter. Jag hoppades att lämpliga texter skulle kunna väljas ur 
den grupp elever som jag hade intervjuat, vilket också visade sig möjligt. 
Man kan kritisera detta förfarande ur två aspekter. För det första skulle 
det kunna påverka eleverna som uppmärksammades särskilt av mig ge-
nom att jag intervjuade dem redan i början av projektet och därigenom 
också lärde känna dem mer. Genom denna positiva uppmärksamhet skul-
le deras inställning till projektet och till min forskning kunna påverka 
dem att engagera sig mer än vanligt. Vetskapen om att dessa elever var 
utvalda skulle också kunna ha inverkan på läraren så att hon i sitt möte 
med dessa elever medverkade till att skapa andra förutsättningar. Jag för-
sökte dock minimera denna påverkan genom att inte tala om för klassen 
att vi hade valt ut vissa elever. Istället antydde jag att alla kunde komma 
att intervjuas, men att jag fick se vad jag hann med. Min uppfattning är 
att jag fick god kontakt med de flesta elever och jag hann också intervjua 
fler än de utvalda. Observationer och intervjuer tyder inte på att lärarna 
på något sätt särbehandlat de utvalda eleverna. Dessutom visste inte lä-
rarna hur jag skulle analysera materialet eller att vissa texter skulle när-
analyseras. 

Urvalet av elever är en annan sida av texturvalet. Denna undersökning 
är att betrakta som en fallstudie, och syftet är inte att kunna generalisera 
resultatet. Det strategiska urvalet av de nio texterna visar på spridningen i 
det totala textmaterialet bestående av 47 texter. Klasserna och skolorna 
som ingår i undersökningen bedömer jag inte som specifikt avvikande 
från andra klasser eller skolor. Därför antar jag på analytiska grunder att 
resultatet kan vara giltigt även för andra texter och elever, men detta är 
något som varje läsare själv får avgöra (jfr Kvale 1997:210 f).  

I en kvalitativ studie som denna väcks frågor om till exempel hur tex-
terna skulle ha sett ut om undervisningen inte hade genomförts medvetet 
och systematiskt eller hur dessa texter förhåller sig till argumenterande 
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texter skriva av vuxna, professionella skribenter. Att ha en kontrollgrupp 
är problematiskt eftersom diskursiva praktiker alltid skiljer sig åt och 
därmed blir det svårt eller till och med omöjligt att jämföra och kunna dra 
säkra slutsatser; det är orimligt att kunna förstå hur sambanden ser ut ef-
tersom det finns många parametrar som också har med sociokulturella 
frågor att göra. En annan intressant möjlighet är att undersöka dessa ele-
vers skrivande över tid, men longitudinella studier är svåra att hinna med 
inom ramen för en licentiatavhandling. Denna studie har gett nya kunska-
per om 10–12-åriga elevers argumenterande texter, eftersom området inte 
tidigare har beforskats, och resultaten skulle kunna ställas mot andra, 
framtida studier. 

Min roll i klassrummet kan diskuteras. Jag strävade efter en tillbaka-
hållen framtoning i relation till både elever och lärare i klassrummet. Ele-
verna vande sig fort vid att jag fanns i klassen och efterhand verkade de 
betrakta mig som en hjälplärare och ställde ibland frågor. Ofta ansåg jag 
inte att min interaktion skulle påverka projektet i en annan riktning än 
den läraren skulle ha gjort och då kunde jag samtala med eleven. I tvek-
samma fall hänvisade jag till läraren.  

I viss utsträckning utgjorde jag alltså en extra resurs i klassrummet 
som under vanliga omständigheter inte skulle ha funnits. Ibland vill 
många elever ha enskilt stöd i skrivprocessen, vilket kan vara problema-
tiskt om man som lärare är ensam. Under normala omständigheter skulle 
det därför kunna vara svårt att genomföra undervisning på samma sätt. 

Lärarna ville ibland diskutera uppkomna situationer och idéer med 
mig. Jag försökte att inte delge mina reflektioner direkt, men ansåg också 
att jag kunde vara ett bollplank eftersom detta är ett aktionsinriktat pro-
jekt. Min uppfattning är att lärarna fick förtroende för mig och att de upp-
riktigt kunde ventilera sina tankar om undervisning utan några förbehåll 
som grundade sig på att de ingick i mitt forskningsprojekt. 

I inledningen av projektet besvarade eleverna enkäten. Tillförlitlig-
heten i svaren kan ifrågasättas eftersom eleverna kan ha missuppfattat 
frågor och en del frågor kan ha varit svåra att besvara. Man kan inte alltid 
räkna med att de visste vad de skulle svara eller att de tänkte igenom sva-
ren så noggrant. Lärarna och jag ledde successivt eleverna genom enkäten 
så att de besvarade en fråga i taget. På så sätt kunde de ställa frågor om 
den aktuella frågan och vi kunde ge kompletterande information vid be-
hov. Därmed minskade risken för missuppfattningar eller slarv. De flesta 
visade sig engagerade och de verkade ta uppgiften på allvar eftersom de 
var delaktiga i ett forskningsprojekt. Svaren i enkäten har använts i 
mycket begränsad utsträckning och därför är ovanstående kritik inget 
stort problem. Inledningsvis visste jag inte exakt vilken information jag 
skulle behöva för mitt syfte, och därför är enkäten omfattande. Faktum är 
att det material som enkäten gav bara används i mycket begränsad om-
fattning i denna undersökning.  

Tillförlitligheten i elevernas intervjusvar måste begrundas. Jag är med-
veten om att informanter ofta är välvilligt inställda till forskaren och gär-
na vill hjälpa till efter bästa förmåga. Eleverna hade mycket positiv in-
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ställning till att bli intervjuade och jag uppfattar deras svar som välgrun-
dade. Jag klargjorde för dem att deras svar skulle anonymiseras och att 
ingen på skolan skulle få veta vad just hon eller han hade sagt. Dessutom 
förklarade jag att det var viktigt att de försökte svara ärligt eftersom 
forskningsresultatet annars skulle kunna ifrågasättas. Att intervjua barn 
ställer speciella krav på lyhördhet, och jag uppfattade att dessa elever 
delgav mig information så gott de kunde utan att förvanska eller tillrätta-
lägga sina svar.  

Mitt förhållande till elever och lärare i denna undersökning måste sät-
tas i relation till min bakgrund som lärare i skola och på högskola. Denna 
bakgrund kan betraktas som en nackdel när man som forskare ska befors-
ka sitt eget fält, men förtrogenheten med fältet kan också betraktas som 
en styrka. I forskningsarbetet uppfattade jag min lärarbakgrund som en 
fördel eftersom det underlättade möjligheterna att få tillträde till forsk-
ningsfältet och att skapa förtroendefulla relationer till lärare och elever. 
Dessutom bidrog förförståelsen och lärarerfarenheterna till att jag lättare 
kunde förstå händelser, reaktioner och relationer i undervisningens prak-
tik (jfr Hultin 2006:124, Bergman 2007:75, Ewald 2007:53). Dock har 
jag hela tiden parallellt strävat efter att inte omedvetet tolka utifrån egna 
förgivettaganden, utan istället försöka främmandegöra det bekanta (jfr 
Gordon, Holland m.fl. 2001:188). Det innebar till exempel att jag försök-
te eftersträva att få informanterna att själva utveckla och formulera sina 
tankegångar fullt ut, utan att jag i samtalen aktivt bidrog med min förförs-
tåelse. Jag försökte hitta en balans mellan att vara bekant och att främ-
mandegöra genom att till exempel inte säga vare sig för mycket eller för 
lite under intervjuer och samtal (jfr Bryman 2001:306). Eleverna i denna 
undersökning är yngre än de jag mestadels har undervisat själv, och ur 
den aspekten var miljön inte så bekant för mig. 

Instruktionen till lärarna inför deras bedömningar av texterna föran-
ledde funderingar om begrepp som ”kvalitet i texter” och ”utvecklade och 
mindre utvecklade texter”. Begreppet kvalitet kan betraktas som neutralt 
och avse egenskaper, men om man ber någon ange vilka kvaliteter hon 
ser i till exempel en text kan det lätt uppfattas som värderande och syfta 
på vilka goda kvaliteter som finns. Den problematiken gjorde att jag und-
vek att använda kvalitetsbegreppet i instruktionerna till lärarna. Att tala 
om ”mer utvecklade” och ”mindre utvecklade” texter är också problema-
tiskt eftersom alla texter på något sätt är utvecklade. Mina funderingar 
mynnade ut i att jag bad lärarna bedöma och rangordna texterna utifrån 
vilka som hade flest styrkor och svagheter, uttryck som jag menar är till-
räckligt tydliga. 

Både jag och lärarna var medvetna om omöjligheten att rangordna tex-
ter på linje. Detta är inte heller något som lärare behöver göra med det be-
tyg- och bedömningssystem vi har i skolan idag. Däremot måste lärare 
kunna värdera texter. Mitt syfte med att be dem rangordna texterna som 
de ansåg tillhörde ytterligheterna i klasserna var endast i avsikt att få fram 
vilka texter de bedömde hade flest styrkor respektive svagheter. Jag var 
angelägen om att få grepp om spännvidden i den totala textmassan, som 
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lärarna såg det, och på så sätt skulle jag också få veta något om hur de såg 
på genrekonventionen, kvaliteter och potentialer i texterna; detta skulle 
jag sätta i relation till mina analyser och därigenom kunna tydliggöra ele-
vernas gemensamma möjliga utvecklingszon. Jag är medveten om att frå-
gor om styrkor och svagheter är så komplicerad att en sådan uppgift inte 
låter sig göras utan flera komplikationer som handlar om till exempel 
genreförväntningar, läsarens värderingar av språkval på olika textnivåer 
och hur läsaren viktar textens ideationella, relationella och textuella funk-
tioner. Skolans traditionella diskurs är normativ och bedömningar av tex-
ter görs efter en norm. Denna diskurs kopplas lätt ihop med en positiv-
istisk vetenskapsfilosofi. I en sådan tradition kan texter låta sig placeras 
på en linje. Men dilemman uppstår när man ska bedöma texter utifrån en 
dialogistisk diskurs som tecknas i denna studie, eftersom den inte är nor-
mativ på samma sätt. Problemet om hur man bedömer texter i en skola i 
en dialogistisk diskurs berör frågor om vem läraren som läsare och be-
dömare av texterna är, och hur hon positionerar sig till normer och veten-
skapsfilosofisk tradition. Sådana frågor behöver diskuteras och relateras 
till hur ett bedömnings- och betygssystem kan utformas i en dialogistisk 
diskurs (jfr Alvesson & Deetz 2000).  

Några teoretiska aspekter har vållat mig en del funderingar. I reliefana-
lysen använder jag begreppet funktionella roller för det som också skulle 
kunna benämnas språkhandlingar. Valet kan motiveras utifrån att relief-
analysen utgår från texten och dess ideationella och textuella funktioner. I 
röstanalysen däremot står interpersonella och textuella funktioner i fokus, 
vilket motiverar att jag här använder språkhandlingsbegreppet.  

Ett annat problem rör svårigheten att välja kategorier för de funktion-
ella rollerna. Problemet uppstår för att textenheterna ingår i ett samman-
hang av andra textenheter, textavsnitt och till och med texter, och tolk-
ningen av en funktionell roll kan färgas av den omgivande texten och 
dess sammanhang. Det innebär att olika tolkningar kan göras beroende på 
vilka textentiteter man räknar in. Dessutom fungerar rollerna på olika 
textnivåer så att en roll är aktuell i en textenhet, men denna textenhet in-
går i ett kluster av textenheter eller ett textavsnitt som kan spela en annan 
roll. Denna dynamik är en komplikation som gör att man kan uppleva ka-
tegorierna som bestående av både äpplen och päron. Eftersom denna stu-
die inte specifikt fokuserar de funktionella rollerna i sig, har jag inte hel-
ler specifikt fördjupat studiet av dem utan håller mig till tidigare gjorda 
arbeten (Lindeberg 1987, Bäcklund 1988, Lindeberg 1988, Øksnes 1999, 
Evensen 2005). 

En annan kritik som kan lyftas fram rör tolkningen av förgrund och 
bakgrund i perspektivdimensionen, och möjligheten att som läsare an-
lägga olika perspektiv. Jag antar att skillnaderna i anläggning är mindre i 
till exempel argumenterande och facklitterära texter än i skönlitterära be-
roende på att man i facktexter inte räknar med lika många inskrivna tom-
rum som i skönlitterära texter. Men man kan fundera över om anlägg-
ningen av perspektivdimensionerna i facktexter beror på vems perspektiv 
man som läsare intar. Jag uppfattar detta som ett mindre problem i mina 
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elevtexter, men frågan är av generell karaktär. Som exempel kan nämnas 
polistexter där syfte och läsare är specifika såsom åklagare som läser po-
lisens berättelse för att avgöra om det är aktuellt att häkta en person. 
Åklagaren kommer att läsa texten med mycket specifikt fokus och då är 
frågan om en sådan läsning gör att anläggningen av för- och bakgrund 
blir en annan än den brottsmisstänkte skulle göra (Ask & Byrman u.å.). I 
så fall finns anledning att ifrågasätta analysverktyget. Ett annat sätt att 
hantera och därmed ge stadga åt verktyget, är att utgå från att perspektiv-
dimensionen inte handlar om det specifika förståelseperspektivet, utan 
mer generellt handlar om den läsning som görs för att skapa mening och 
förståelse av texten, alltså ett generellt tolkningsperspektiv. Att sedan den 
specifika läsaren kan komma att fokusera text som står i bakgrunden 
handlar om att det specifika syftet kräver de fördjupningar och specifice-
ringar som finns i bakgrunden; bakgrunden är alltså inte mindre viktig 
utan kan tvärtom vara funktionellt essentiell. Min utgångspunkt som 
forskare är att försöka förstå hur ett sådant generellt tolkningsperspektiv 
kan se ut. Som textforskare har jag dock specifika kunskaper när jag un-
dersöker texters potentialer, vilket möjliggör att jag genom analysen kan 
hitta verktyg som även kan användas i andra texter och av andra läsare. 
Mitt metaintresse som forskare är att genom denna undersökning skapa 
didaktiska verktyg som lärare kan utnyttja och utveckla i sin egen under-
visning och även använda vid bedömning och värdering av elevers texter. 

Slutligen kan appraisalteorin kritiseras för att som analytiskt verktyg 
vara så svårhanterligt att det finns risk att olika analytiker använder det på 
olika sätt. Detta problem ser jag som en del av ett större komplex och be-
rör behovet av dynamiska verktyg för att med en funktionell språksyn 
kunna analysera språk. Detta låter sig inte göras med verktyg som statiskt 
utgår från språkets formsida. Exempelvis de lingvistiska och hermeneu-
tiska traditionerna har över tid utvecklat teorier för att tolka textuella och 
ideationella funktioner. Inom SFL-traditionen utvecklas även teorier om 
de relationella funktionerna, inom vilka värderingar utgör en grundläg-
gande aspekt. Därför är analys av uttryck för värderingar och attityder en 
viktig del av språkstudier. För att skärpa och utveckla de dynamiska verk-
tygen behöver textanalyser diskuteras. I denna studie har jag diskuterat 
mina analyser med två av varandra oberoende personer, en senior forsk-
are och en doktorandkollega som båda arbetar med appraisal.  

I nästa kapitel görs en sammanfattande slutdiskussion. 
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6 Slutdiskussion 
Syftet med den här studien har varit att undersöka 10–12-åriga elevers 
skriftliga argumentation i tre skolklasser för att se hur perspektiv fram-
träder i texterna. Detta har jag gjort genom tre delmetoder: analys av per-
spektivdimensioner, röstanalys och analys av värderande uttryck genom 
så kallad appraisalanalys. Perspektivet gestaltas i tre dimensioner – relief, 
hierarki och sekvenser. För att fördjupa förståelsen av texterna och deras 
skrivprocess har jag sökt förklaringar i undervisningens praktik, och jag 
har också relaterat analysen till lärarnas bedömningar av texterna. 

Mitt mål har varit att lyfta fram argumenterade texter som ett annat sätt 
att skriva än den narrativa texten, vilken annars verkar ha en helt domine-
rade roll i skolan. Argumenterande texter ligger till grund för andra dis-
kursiva texter, som bildar viktiga genrer i elevernas kunskapsprocesser, 
och de utgör även väsentliga medierande redskap i ett demokratiskt sam-
hälle. Därför finns ett grundläggande intresse hos mig att sätta fokus på 
sådana texter och på en funktionell och dialogistisk språksyn. På så sätt 
utgör både språkvetenskapliga och svenskämnesdidaktiska perspektiv 
grundläggande kunskapsfält. 

I detta kapitel inleder jag med en sammanfattande syntes, som en ytter-
ligare bearbetning av analyserna i resultatkapitlet. I samband härmed dis-
kuterar jag resultatet av de tre delanalyserna av texterna i studien. Reso-
nemanget kopplas till lärarnas bedömningar av texterna. Därefter diskute-
ras resultatet utifrån diskursen om svenskämnet som en didaktisk utma-
ning och slutligen redogör jag för tankar om samspel i texter och under-
visning samt anlägger metaperspektiv på skrivandets funktion. 

6.1 Argumentationer i mellersta skolåren – 
styrkor i texterna 
Avhandlingen visar exempel på hur argumenterande texter kan skrivas av 
10–12-åringar. Dessa texter har producerats inom en undervisning som 
har påverkats av den kurs som jag höll för lärarna som ingår i studien. 
Texterna granskas genom tre delanalyser som inriktas på ur perspektiven 
framträder. Den första delanalysen tydliggör att texterna har mer eller 
mindre utvecklad topografi i de tre perspektivdimensionerna – relief, hie-
rarkier och sekvenser. Reliefdimensionen griper över hela texter och 
läggs som ett raster över de övriga två delanalyserna – röstanalysen och 
analysen av uttryck för värderingar.  
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I detta avsnitt diskuteras resultatet av textanalyserna. Resonemanget 
kopplas till lärarnas bedömningar. 

Utifrån lärarnas bedömningar placerar sig sex av de nio elevtexterna i 
två tydliga grupper i ytterkanterna och tre texter i en grupp som jag place-
rar i mitten (tabell 11).  

 
Tabell 11. Samlad bedömning av elevernas texter i tre grupper  
(fetstil markerar att de även placerats i resp. grupp, inte bara i sin klass utan ock-
så utifrån bedömning av hela materialet) 

  
1. Texter med flest styrkor Doris, Ebbas och Fingals texter 
2. Genomsnittliga texter Dianas, Edits och Fabians texter 
3. Texter med flest svagheter Davids, Edvards och Franks texter 
 
Tabellen visar att det i alla tre grupperna finns elever från alla tre årskur-
serna. Särskilt intressant är det att lärarnas bedömningar verkar indikera 
att ålder och årskurs inte har betydelse för hur texterna placerar sig i ma-
terialet som helhet. Om så är fallet undrar man om det betyder att skri-
benterna med ålder inte utvecklar sitt skrivande i särskilt hög grad. En så-
dan generaliserande slutsats kan jag inte dra utifrån detta begränsade ma-
terial, men frågan är ändå värd att begrundas. Det kan också indikera att 
eleverna utvecklar genre- och skrivkompetens utanför skolans verk-
samhet i sina respektive sociokulturella sammanhang, och att eleverna ut-
vecklas i olika takt. Oavsett slutsats är det av största vikt att fundera över 
hur man som lärare kan stödja alla eleverna, men i synnerhet David, Ed-
vard och Frank i sin fortsatta skriftspråksutveckling. 

Den funktionella lingvistiken tar fasta på att språk är en meningsska-
pande resurs och att alla elever bär med sig språkliga styrkor som är funk-
tionella för de kulturella och sociala sammanhang eleverna lever i och har 
med sig till skolan (se t.ex. Schleppegrell 2004). Den tolkning jag gör är 
att det därför är viktigt att ta reda på vilka språkliga styrkor eleverna har 
som de behöver få utnyttja i sitt arbete med att både göra sig förstådda 
och att förstå sig själva, andra och världen (se Gallas 1994). Dessutom är 
det värdefullt att försöka förstå hur dessa styrkor kan fördjupas och ut-
vidgas.  

Ur ett didaktiskt perspektiv är det viktigt att förstå vilket textskapande 
elever i en viss kontext kan åstadkomma. Genom att jämföra de olika tex-
ternas egenskaper är det möjligt att förstå var gränserna fanns i dessa tre 
klasser. I detta avsnitt diskuteras hur dessa gränser ser ut med utgångs-
punkt i de fördjupade analyserna av texternas perspektivdimensioner, rös-
ter och uttryck för värderingar som gjorts i avsnitten 4.2–4.4. Resone-
manget relateras till lärarnas bedömningar av texterna. I de följande tre 
avsnitten diskuteras först den globala nivån i texterna och sedan i någon 
mån den lokala. Jag använder benämningarna grupp 1, 2 och 3, och avser 
då de grupper som presenteras i tabell 11. 
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6.1.1 Perspektivdimensioner 
Texterna i de tre klasserna visar många likheter som är att betrakta som 
styrkor. Alla texterna har en funktionell topografi i perspektivdimension-
erna som bildar en grundstomme för skrivandet och för läsning av texten. 
Eleverna har skrivit fram förgrund och bakgrund och det är tydligt att 
modellen som läraren presenterade stöder anläggningen av perspektiv-
dimensionerna. De olika punkterna som lärarna skrev på tavlan bildar ett 
ankare för förgrunden och styckeindelningen i alla texterna, och verkar ha 
fungerat som stöd för att fokusera i förgrunden och därtill koppla en bak-
grund som i samspel med förgrunden tydliggör perspektiv i texterna. Mo-
dellen fungerar alltså som ett verktyg för utveckling av text, och genom 
att reliefen på så vis blir klar och distinkt underlättas läsarens tolknings-
process. Modellen kan också göra att den perspektivdimensionella proso-
din blir något enahanda, som i texter där alla stycken inleds med för-
grund. Det är troligt att en sådan modell i början används på ett statiskt 
sätt och att eleverna när de får fler erfarenheter av att läsa och skriva lik-
nande texter i andra sammanhang, kan utnyttja kunskaperna mer dyna-
miskt. Anläggningen av perspektivet i reliefen hänger nära samman med 
hierarkin. I texter med en mer avancerad hierarki inleds inte alltid stycke-
na med förgrund, till exempel kan ett inledande textavsnitt istället avslu-
tas med förgrunden.  

Studien visar alltså att alla texter har fungerande perspektivdimen-
sioner. Det som snarare skiljer texterna är hur välutvecklade bakgrunder-
na är. I grupp 1 är bakgrunderna utvecklade till större kluster och förgrun-
derna hålls ganska strama. För- och bakgrund hålls tydligt isär och bildar 
på så sätt en distinkt perspektivdimensionell prosodi (se kap. 2.4). Grupp 
2 och 3 har däremot förhållandevis mycket text i förgrunderna och dess-
utom har en del av dessa texter en mindre distinkt perspektivdimensionell 
prosodi. Enligt Evensen är utvecklade och effektiva bakgrunder ett tecken 
på hög kvalitet i texter, som han menar tar lång tid att lära sig (Evensen 
1991:4). 

Detta resultat är intressant att koppla till Anne Palmérs (2008) studie 
av muntlig kommunikation i gymnasieskolan. Hon använder begreppet 
”utbyggd topik”, och konstaterar att i monologen ”utgörs en utbyggd to-
pik […] av ett större antal språkhandlingar, t.ex. beskrivningar, för-
klaringar och omdömen, som följer på varandra” (a.a.:187). Min tolkning 
är att den utbyggda topiken i den muntliga monologen motsvaras av bak-
grunden i den skrivna texten. Således pekar forskning på liknande resultat 
i både skriven och talad text. Dessutom visar min undersökning på vikten 
av muntlig interaktion i anslutning till skrivandet och även Palmér disku-
terar samband mellan muntlighet och skriftlighet (se t.ex. a.a.:189 f). 

Beträffande styrkor i hierarki- och sekvensdimensionerna, visar under-
sökningen att alla texterna har utvecklad hierarki på minst två nivåer, och 
sekvenserna utvecklas på global nivå genom en funktionell genreanpass-
ning med tes och huvudargument som minsta gemensamma nämnare. De 
mer avancerade texterna i grupp 1 och 2 har fler hierarkiska nivåer och 
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större variation i sekvenserna genom inledande och avslutande textav-
snitt, och motargument.  

Om sekvenserna kan sägas att alla texterna presenterar textavsnitten i 
en funktionell ordning. Jag antar att en mer avancerad hierarki- och sek-
vensdimension är svårare att utveckla eftersom det är en större utmaning 
att kunna utveckla och hålla ordning på fler tankar och större tankeklus-
ter. En undervisning som erbjuder mer sofistikerade modeller för hierarki 
och sekvenser borde möjliggöra mer avancerade texter för alla elever. Det 
är dessutom troligt att sådana textuella verktyg kan var ett stöd i elever-
nas kognitiva och kunskapsmässiga utveckling, i tankens och språkets 
ömsesidiga beroendeförhållande (se Andrews 1995). 

Frågor om texters sekventialitet kan diskuteras utifrån vilka erfaren-
heter dagens elever får genom de texter de rör sig i. Talade och skrivna 
argumentationer är sekventiella, och elever förväntas kunna skapa texter 
som utvecklas sekventiellt, textenhet för textenhet och textavsnitt för 
textavsnitt. Vilka textuella förebilder erbjuds elever idag som kan fungera 
som exempel för sådana texters utformning? Viktiga källor där elever rör 
sig utgörs av så kallade nya medier. Dessa är ofta inte uppbyggda med en 
på förhand given sekventialitet eller hierarki. Som läsare av texter på In-
ternet rör man sig vanligen i en följd som man skapar själv. Man kan fin-
na argumentationer i till exempel diskussionsforum, men dessa är knap-
past uppbyggda som strukturerade texter, utan snarare som enstaka argu-
ment. På så sätt liknar de mer talad argumentation, vilken strukturellt sett 
skiljer sig mycket från den skrivna (se t.ex. Berge 2005:143 f, Hertzberg 
2006:299 f). Dessutom är texter på Internet i stor utsträckning multimo-
dala. Frågan om hur skolan kan förhålla sig till att texters olika modalitet, 
sekventialitet och hierarkier är en didaktisk utmaning (se t.ex. Kress 
2003). 

Texter som är skrivna med en väl fungerande anläggning av perspek-
tivdimensioner på global nivå har stora utvecklingspotentialer även om 
den lokala nivån, som till exempel språkriktighet och syntax, inte funge-
rar lika väl. Elever som ännu inte kommit så långt i sin skrivutveckling 
har genom undervisningen anlagt relief i en för- och bakgrund, och även 
om en del tycks ha tagit på sig för stor kostym. Om kostymen är väl-
skräddad och kan den kanske så småningom kan växas i. 

På lokal nivå i perspektivdimensionen uppvisas i textenheterna ett an-
tal funktionella roller. I alla texter finns konstateranden genom generali-
serande utsagor, värderingar och parafraser i förgrunderna, och konstate-
rande genom specificerande utsagor, förklaringar och värderingar i bak-
grunderna. Dessa funktionella roller verkar alltså vara lätta att skapa. Inte 
så många elever skriver fram villkor, förutsättningar och omständigheter, 
orsakssamband, jämförelse och specificeringar genom nyansering eller 
utarbetning, vilket skulle kunna indikera att det är svårare. För kategori-
erna funktionella roller (se tabell 4) finns inget tydligt samband med lä-
rarnas bedömningar så att grupp 1 skulle innehålla de ovanliga och grupp 
3 bara de vanliga.  Däremot visar resultatet att grupp 1 använder fler rol-
ler och grupp 3 färre, men här kan även ålder och kön spela en viss roll 
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eftersom flickor och pojkar i årskurs 6 uppvisar ett större antal. Jag drar 
slutsatsen att lärarna uppvärderar en variation av funktionella roller. Det 
borde vara av didaktiskt värde att i undervisningen göra eleverna upp-
märksamma på möjligheten att nyttja olika funktionella roller och kanske 
specifikt aktualisera de mer ovanliga, eftersom de vanliga verkar utnyttjas 
ändå.  

Funktionella roller verkar alltså på olika nivåer i texten, från nivåer 
under textenhetsnivå till globala nivåer. Inom ramen för denna studie är 
det inte motiverat att närmare studera dessa olika nivåer, men jag finner 
det ändå angeläget att av didaktiska skäl aktualisera både övergripande 
och mer specifika roller eftersom de kan vara användbara för både lärare 
och elever att förstå och använda i utvecklingen av texter. Lärarna behö-
ver förstå hur funktionella roller bygger upp texter. De behöver också 
kunna definiera vilka roller som skulle kunna fungera utvecklande för 
den specifika texten och utifrån den möjliga utvecklingszonen kunna ge 
elever lämpliga stödstrukturer. För att möjliggöra detta behövs ett 
metaspråk om funktionella roller som möjliggör meningsskapande hos 
varje elev i den aktuella situerade praktiken. 

Ytterligare något som rör undervisningen är att det förefaller välgöran-
de för texterna att utnyttja de ideationella stilaxlarna så att det abstrakta 
balanseras av det konkreta och det generella av det specifika. Här pekar 
undersökningen på att det första begreppet i begreppsparen ofta gestaltas 
i förgrunden och det andra i bakgrunden i mer avancerade texter. 

6.1.2 Röster 
Textjagen är i alla texter tydliga, och elevernas egen röst den dominerade. 
Det som skiljer texterna åt är antalet andra textröster. Här tycker jag mig 
förstå att det första steget är att formulera sin egen röst och möjligen an-
dra mycket närstående röster som formuleras genom ett ”vi” eller ”man”. 
De mer avancerade kan gå längre från sig själva och hämta röster från 
mer fjärranliggande källor och dessutom ställa olika röster mot varandra. 
Texterna i grupp 1 har generellt sett fler textröster än de i grupp 3. Fler 
textröster är något man förväntas möta i argumenterande och utredande 
texter på högre utbildningsnivåer. Detta material visar att redan 10–12-
åriga elever kan utveckla texter med många textröster, och en under-
visning som visar hur detta textuellt kan låta sig göras borde vara ett gott 
stöd. Jag noterar att andra källor för dessa elever ofta är muntliga såsom 
kamrater, och multimodala såsom tv-program (Kress 2003). Kanske är 
det lättare och därmed lämpligt att utgå från muntliga och multimodala 
källor för att sedan gå över även till relevanta skriftliga.  

Jag har tidigare konstaterat att det finns förgrunder i alla texter och det 
visar sig också att det framför allt är i förgrunden som den egna textrösten 
är tydlig. I texter med väl utvecklade bakgrunder är det vanligare att an-
dra närliggande, men också fjärranliggande textröster kommer till tals. I 
de välutvecklade texterna finns ofta en spännvidd av röster från den spe-
cifikt egna rösten till andra röster som gör texterna mer allmängiltiga.  
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Om textdu kan sägas att det verkar lättare att formulera väl fungerande 
texter när den faktiska läsaren är tydlig för den faktiska skribenten, det 
vill säga eleven. Alla elever i grupp 1 vet mycket väl vem de tänker sig 
som läsare – en större publik eller sin lärare, men i grupp 3 vet bara en 
elev vem som kan tänkas läsa texten.  

Att skriva in en läsare i texten kan ske på olika sätt, och alla texterna 
uppvisar minst en strategi för detta. Här är mönstret också klart – de tre 
texterna i grupp 3 har minst antal strategier, flickorna i grupp 1 tillhör de 
som har flest, och övriga pojkar samt en flicka från grupp 2 ligger här i 
mitten. Texter med flest strategier för inskriven läsare värderas högre av 
lärarna. Men det förefaller också som om texter som värderas högt av lä-
rarna oftare har en lägre andel explicit angivna textröster och i dessa tex-
ter är det också vanligare med motargument. 

Resultatet pekar mot att eleverna är på väg att utveckla strategier för att 
skriva in sig själva och andra röster i texterna samt strategier för att skriva 
in en läsare. Detta är något som av Kjell Lars Berge inom ramen för 
KAL-projektet menar är ”kjernen i all skrivopplæring” (Berge 2005:89). 

Om textuella språkhandlingar visar resultatet att alla elever påstår och 
flertalet också uppmanar. Att i texterna fråga och erbjuda verkar vara svå-
rare eftersom inte så många gör det.  

6.1.3 Uttryck för värderingar 
Alla texterna utom en visar exempel på alla tre kategorierna för attityd – 
affekt, uppskattning och bedömning. Den mest frekventa kategorin är 
uppskattning. Att inte affekt är den största som till exempel i Folkeryds 
undersökning (2006), skulle kunna vara genreberoende; dessa texter är i 
grunden argumenterande och inte berättande, men det skulle också kunna 
orsakas av att undervisningen främjat en riktning som innebär att elever-
na strävat efter att ta ett steg ut från de egna känslorna till att i större ut-
sträckning lägga värderingarna i företeelser, objekt, processer och situa-
tioner. Endast en text från grupp 3 har störst andel affektuttryck och en 
text från grupp 1 har extremt låg andel. Det pekar mot att en dominans av 
kategorin affekt inte värderas högt av lärarna.  

Den värderingsmässiga prosodin utifrån uttryck för attityder skiljer sig 
mellan texterna i att olika gester gestaltas genom respektive text (se bi-
laga 16) . I grupp 3 är alla texternas värderingsmässiga prosodi av enklare 
och rakare karaktär, till exempel genom en total dominans av uppskatt-
ning i bakgrunderna. Det förekommer inte i någon av de andra texterna. I 
grupp 1 och 2 uppträder bedömning och affekt ofta i kluster i bakgrun-
derna, vilket jag tolkar som ett kvalitetsmärke.  

Två av texterna, flickornas i årskurs 4, menar jag uppvisar gester som 
är särskilt tydliga, varierade och nyanserade på ett dynamiskt sätt. Dessa 
två texter har sinsemellan väldigt olika värderingsmässig prosodi; den ena 
uppvisar samma mönster i både förgrund och bakgrund där alla tre kate-
gorierna för attityder finns. Den andra har bara uppskattning i förgrunden 
och alla tre attitydkategorierna i bakgrunden.  
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Texter som har tydliga kluster och varierade uttrycken för attityder be-
döms av lärare ha ”flest styrkor” (se kap 4.5). Detta skulle kunna vara 
tecken på att lärarna värderar sådana kvaliteter högt. 

6.1.4 Texter i helhet – prosodi 
Aspekterna som har analyserats i texterna menar jag tillsammans bildar 
en perspektivdimensionell, röstmässig och värderingsmässig prosodi. 
Med det menar jag att det finns gester i på textens globala nivå som på ett 
mer eller mindre tydligt och övergripande sätt omfamnar texten (se kap. 
2.4). I texten finns gesterna i de tre aspekterna: perspektivdimensioner, 
röster och värderingar. För att förtydliga vad som avses vill jag jämföra 
text med musik. I ett orkesterstycke finns olika instrumentgrupper som 
inom sig spelar olika stämmor som bildar musikaliska gester genom till 
exempel toners frekvens och styrka, frasering, rytm och musikaliska te-
man som kanske återkommer. Det är rimligt att tänka sig att de olika 
stämmorna kan vara olika väl komponerade och också tillsammans med 
de andra stämmorna fungera mer eller mindre väl. Om den som lyssnar 
uppfattar och tar till sig hela musikstycket är det en lyckad kommunika-
tion mellan tonsättare, dirigent, musiker och åhörare (jfr figur 5). Att som 
lärare vara medveten om prosodier i texter och hur dessa verkar och sam-
verkar, skulle kunna skapa möjligheter till att ge effektiva stödstrukturer i 
undervisningen, så att även eleverna fördjupar sina kunskaper om texter 
och kommunikation. 

Undersökningen pekar mot att det handlar om ideationella, relationella 
och textuella strategiers mängd, variation och kombinationer. Studien vis-
ar att lärarna verkar värdesätta variation, komplexitet, pregnans och tyd-
lighet i texters innehåll, funktion och form. Dessutom ger resultatet av 
textanalyserna en fingervisning om vad som verkar vara mer eller mindre 
avancerat och utifrån dessa kunskaper kan man dra didaktiska slutsatser 
om vilka stödstrukturer som kan vara lämpliga att aktualisera i undervis-
ningen. 

6.2 Den didaktiska utmaningen 
Genom att tala om möjligheter i undervisningen och styrkor i elevers tex-
ter signaleras en diskurs som inte talar om kulturellt förfall och en nöd-
vändig restaurering, utan en diskurs som talar om svenskundervisningen 
som en didaktisk utmaning (se kap. 1.3 och jfr Krogh 2000, Krogh 2003). 
Denna diskurs innebär att försöka förstå samtiden och dess elever, och 
vända blicka framåt, inte bakåt som man gör i förfallsdiskursen. Vilka 
ämnesdidaktiska utmaningar kan då denna studie visa? Jag har med ut-
gångspunkt i analyserna funnit några grundläggande didaktiska ut-
maningar som svenskämnet och dess lärare behöver hantera, och som jag 
vill lyfta fram här. Först inriktas texten på den diskursiva praktiken, det 
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vill säga undervisningen, och sedan på den sociokulturella praktiken 
(mellersta resp. yttersta lagret i Faircloughs modell, se figur 1). 

6.2.1 Undervisningens praktik 
Den första didaktiska utmaningen handlar om dialogismen. De dialogis-
tiska språkteorierna innebär att varje yttrande är en del av en ständigt på-
gående dialog (se t.ex. Vološinov 1973, Vygotskij 1978, Bachtin 1981, 
Vološinov 1983, Bachtin 1986). I denna dialog pågår meningsskapande 
och lärande. Detta är teoretiska resonemang som behöver diskuteras av 
lärare för att kunna omsättas i deras diskursiva praktik. Enligt dialogis-
men är kunskap något som genereras och konstrueras tillsammans med 
andra, men det finns en risk att man även som medveten lärare fortsätter 
att sträva efter monologism i klassrummet eftersom den traditionen är 
stark (Nystrand 1997:14 ff).  

Resultatet av denna undersökning visar att texterna vuxit fram i en dia-
logistisk undervisning (jfr Nystrand 1997:15–19 och kap. 1.3) som har 
hanterat den så kallade dubbla dialogen (se t.ex. Evensen 1998, Evensen 
2001, Ajagán-Lester, Ledin m.fl. 2003 och kap. 2.2 i detta arbete). I dessa 
processer i elevernas språkutveckling har jag i studien förstått vikten av 
att läraren lyssnar, reflekterar och därefter agerar och går i dialog med 
eleverna (jfr Palmér 2008:183).  

Om elever blir engagerade finns dessutom chansen att de tar med sig 
sitt engagemang ut ur skolan och fortsätter samtalen med andra. Sådana 
samtal fungerar högst sannolikt som stödstrukturer för eleverna och ger 
avtryck i deras skolarbeten. I studien finns exempel på vad dialogen med 
till exempel föräldrar och syskon kan betyda. 

Den dubbla dialogen rör alltså interaktionen men också konventionen 
som handlar om genreanpassning och genreutmaning (se figur 3). För att 
kunna utmana genrekonventionen, måste eleverna veta hur konventionen 
ser ut. I en undervisning som hanterar konventionen har läraren genre-
kompetens, som kan erbjudas eleverna. I denna undersökning byggdes 
genrekompetensen upp med hjälp av textanalyser, den i klassen gemen-
samt formulerade texten och den modell läraren presenterade. Det ställs 
alltså krav på läraren att inte bara lära sig om genre- och textmönster, 
utan också att förstå vad den genredefinition innebär som ser genre som 
kulturellt och historiskt skapade mönster för hur vi beter oss och talar 
med varandra, och som är en del av de sociala sammanhang vi befinner 
oss i (Smidt 2004:26 f).  

Utmaningen att arbeta med genrer i skolan handlar om hur man i den 
sociala kontext där eleverna rör sig möjliggör olika genrer. Eller är det 
möjligt för skolan att konstruera sociala praktiker som leder till genrer 
med höga potentialer, det vill säga genrer som borde vara lämpliga att 
lära sig? Risken finns att man hamnar i en genreformalism om man foku-
serar på genrers form utan att knyta form till innehåll och funktion, det 
vill säga den dubbla dialogen (se figur 3) behöver hanteras. Även om man 
i konventionsaxeln räknar med prototyper av genrer, så kallad genre-
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anpassning (se figur 3), behöver man också hantera möjligheten att ut-
mana genren. En intressant fråga är om man i skolan kan erbjuda ”typ-
praktiker” som senare låter sig transformeras i ny kontexter. Kanske kan 
en undervisning som lyckas medvetandegöra elever om perspektivdimen-
sioner i texter (relief, hierarki och sekvenser), funktionella roller, språk-
handlingar och värdet av röster och uttryck för värderingar, ge generella 
kunskaper som kan transformeras och användas även i nya sammanhang 
och andra genrer (jfr Blåsjö 2007). Jag kan föreställa mig att lärarens gen-
rekompetens behövs för att kunna erbjuda eleverna möjligheter att anpas-
sa sig till genrers konventioner. Denna kompetens kan lärare och elever 
tillsammans bygga upp genom att analysera texter, till exempel så som de 
gjorde i denna undersökning. I dialog kan lärare och elever också fundera 
över eventuella genreutmaningar och lämpliga strategier som rör interak-
tionen med tänkta läsare. 

Den dubbla dialogen försiggår inom texttriaden som den funktionella 
lingvistiken bygger på (se figur 2). De tre aspekterna, nämligen innehåll, 
funktion och form är alltid och samtidigt verksamma i texter och behöver 
därför fokuseras i undervisningen. På så sätt får både lärare och elever ett 
verktyg att använda i skrivprocessen när de samtalar om texter och fun-
derar över texters utformning. I de tre klassrummen fokuserades triaden 
olika. Till exempel uppfattade jag att i ett av klassrummen kom innehållet 
alltid i första hand, och därefter formen. I de andra två klasserna fanns in-
nehållet också med, men den textuella strukturen fokuserades i första 
hand. I alla tre klassrummen var lärarna överens om att funktionen, det 
vill säga de relationella aspekterna, kom lite i skymundan. Lärarna säger 
att de behöver tänka på detta och till exempel i större utsträckning aktua-
lisera tänkta läsare. Funktionen handlar också om att handla i text, om att 
medvetandegöra genremönster och om att kommunicera om olika saker 
med olika människor (Ongstad 2004:210).  

Traditionen är stark att tänka dyadiskt om text, det vill säga om inne-
håll och form. Att föra in den tredje aspekten om funktion och kommuni-
kation är genomgripande och för med sig ett helt annat förhållningssätt, 
nämligen dialogismen, som bland annat innebär en helt annan syn på nor-
mer och språkriktighet. En utmaning gäller hur man ska balansera de tre 
aspekterna och hur man genom skolåren ska hitta en progression för un-
dervisning med en triadisk textsyn (jfr Ongstad 2004). Under mina obser-
vationer har jag sett elever bli mycket engagerade i språkliga diskussio-
ner, vilket visar att ungdomar kan ha ett stort intresse för språkliga frågor 
om de ges möjlighet att påverka och finna lämpliga uttryck i sina texter, 
utan att få uppfattningen att det finns ett rätt svar. Kanske kan vi i de rela-
tionella funktionerna hitta en för eleverna viktig drivkraft som kan vara 
till hjälp i undervisningen.  

Nästa didaktiska utmaning som jag särskilt vill lyfta fram här gäller lä-
rarens ledarskap. Det förefaller som om skolan idag i stor utsträckning 
fungerar som en ”göra-kultur” där färdighetsträning ofta praktiseras (se 
t.ex. Malmgren 1996, Bergöö 2005, Bergman 2007, Brorsson 2007). 
Denna kultur kan synas mer funktionell än den formalistiska skolan som 
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kännetecknade det 60- och 70-tal då jag själv var elev. ”Det sentrale kan 
bli å ha gjort alle gjøringene, å kunna kommunisere og samhandle (utan 
at dette settes inn i en videre sammenheng)” (Ongstad 2004:282). Om gö-
randet inte sätts in i ett sammanhang finns det anledning att ifrågasätta lä-
randepotentialen. I en av klasserna i undersökningen aktualiserades frå-
gan om att elever är vana vid att vara aktiva och själva göra saker, men de 
är mindre vana vid att under lärarens ledning lyssna på en genomgång 
och tillsammans samtala om det hela. Läraren hade under 35 minuter gått 
igenom modellen för strukturen i deras argumenterande texter. Hon gjor-
de det i dialog med eleverna och som observatör tyckte jag att klassen var 
delaktig och engagerad. Men läraren var inte riktigt nöjd efteråt; hon me-
nade att eleverna inte är vana vid en sådan metodik: ”Vi har inte så här 
långa lektioner längre. Det är ovanligt med sådan här genomgångar” me-
nade hon (observationsanteckningar 2007-05-09). Om så är fallet är det 
ett didaktiskt dilemma att inte kunna hålla samman en klass och leda dem 
genom ett pass som är längre än några korta minuter. Ett annat exempel 
på göra-kulturen är när eleverna talar om sina texter i termer av kvantitet 
istället för kvalitet, som när en elev ansåg att hans text nog borde ha varit 
längre om han skulle ha skickat den till skolministern. Många elever me-
nar också att de blir bättre på att skriva genom att skriva mer och läsa mer 
– återigen talar de om kvantitet, inget som tyder på att de tror sig behöva 
utveckla tankar och lära sig förstå texters strukturer och funktioner.  

Det är i detta sammanhang intressant att fråga sig vilka underliggande 
föreställningar om kunskaper och lärande som finns hos elever och lärare. 
Vad händer med elevers uppfattningar om de får upprepade erfarenheter 
av dialogism, det vill säga en inriktning som inte bygger på informations-
överföring och görande, utan på dynamiskt meningsskapande genom re-
sonemang med lärare och kamrater som lyssnar, tänker och reagerar (se 
Palmér 2008:181 ff)? Mina observationer visar att både att elever och lä-
rare är ovana vid detta, men också att de kan bli engagerade och me-
ningsskapande när läraren utifrån sina väl genomtänkta didaktiska val går 
in i en roll som tydlig, lyssnande och agerande ledare (jfr a.a.:183). Lära-
re och elever värderade högt denna tydligt strukturerade undervisning, 
som innebar att läraren ledde arbetet genom att bygga upp lämpliga stöd-
strukturer i stort och smått. Strukturerna verkar kunna främja menings-
skapande om eleverna därigenom får stöd i att utveckla tankar om värl-
den, sig själva och sin roll i världen. Ett exempel på detta i studien är när 
en elev kommer till skolan en dag och berättar att hon har skrivit ytterli-
gare en insändare hemma där hon argumenterar mot rökning (e-post från 
läraren 2007-05-16); strukturerna hon hade lärt sig väckte viljan att gå vi-
dare med nya utmaningar i världen. 

Observationerna i klassrummen har väckt frågan om den så kallade 
möjliga utvecklingszonen (se kap. 4.2.1) bara är individuell eller om den 
också omfattar ett kollektiv, såsom en klass. Inom denna zon byggs stöd-
strukturer som stöttar eleverna i deras kunskapsutveckling. Det borde 
med en sociokulturell syn på lärande inte vara orimligt att denna zon, 
precis som diskursen (se kap. 2.2), konstitueras mellan subjekten och de 
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texter subjekten rör sig i, och därför också är av kollektiv karaktär. I så 
fall borde det innebära att lärarens uppgift är att beakta och planera för 
undervisning inom klassens gemensamma utvecklingszon. I den diskur-
siva praktiken skapas alltså diskursen och den gemensamma möjliga ut-
vecklingszonen av lärare och elever. I denna didaktiska utmaning borde 
elevers olika kulturella och sociala bakgrunder vara en tillgång, om målet 
är att elever ska bredda och fördjupa sina kunskaper för att kunna fungera 
i så många sociala sammanhang som möjligt, med de genrer som där in-
går. 

En annan aspekt av dialogismen, ledarskapet, stödstrukturerna och ut-
vecklingszonerna handlar om möjligheten att göra eleverna så delaktiga i 
undervisningen att de också ser som en möjlighet att stödja varandra ge-
nom arbetet. Särskilt en av lärarna i undersökningen hade stora svårig-
heter att ensam hinna ge alla elever det enskilda stöd som de efterfrågade. 
I denna klass verkade pojkarna efterfråga mer enskilt stöd än flickorna, 
som i större utsträckning föreföll kunna skapa mening tillsammans och 
utifrån lärarens gemensamma genomgångar.  

Ovanstående problem skulle kunna hänga samman med görandets sko-
la; om elever har vant sig vid att på egen hand ta sig igenom diverse akti-
viteter och uppgifter av göra-karaktär som inte kräver så mycket eftertan-
ke, kan de uppleva svårigheter när de till exempel ska utveckla kommu-
nikativa texter där man skapar mening, och erbjuder tankar om och för-
ståelse av världen, människan och sig själv. Den funktionella lingvistiska 
teorin och definitionen av genrer (se kap. 2.2 och 1.3) bygger på att texter 
är kommunikativa. Detta är ett dilemma i skolan där många texter i första 
hand inte är kommunikativa, utan istället rituella genom att eleven gör det 
hon ska göra, det vill säga med inriktning på skrivandet i sig (görandet 
igen), eller strategiska genom att först och främst ha ett mål i sikte, till 
exempel att skriva så som de tror att läraren vill ha det utan tanke på 
kommunikation (jfr Berge 1988:56 ff, Nilsson 2002:128, Geijerstam 
2006:163).  

I en undervisning där kommunikation efterfrågas och främjas, borde 
det vara intressant för eleverna att ta del av varandras erfarenheter, tan-
kar, åsikter och känslor. Då skulle också elevers olika bakgrunder, socialt 
och kulturellt, erbjuda möjligheter att bredda och fördjupa de egna före-
ställningarna. Frågan är också vilka föreställningar elever har om verk-
samheten i skolan. Tänker de sig att elever ska kommunicera eller snarare 
handla rituellt och strategiskt? På vilket sätt påverkar elevernas sociala 
och kulturella bakgrund, och föräldrarna deras föreställningar? Förväntar 
sig lärare att eleverna ska handla kommunikativt, strategiskt eller rituellt? 
Sådana frågor har väckts, men inte besvarats i undersökningen. 

6.2.2 Den sociokulturella praktiken 
Den sociokulturella praktiken, det vill säga det yttersta lagret i Fair-
cloughs modell (figur 1), har jag inte specifikt undersökt. Med denna 
praktik avser jag skolans kultur som ligger utanför klassrummet. Dels 
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ryms skolans styrdokument och annan politisk styrning på nationell och 
lokal nivå, dels den skolkultur skapas på annat sätt och som präglar sko-
lan nationellt och lokalt. I den undervisning som genomfördes inom detta 
forskningsprojekt trängde sig den sociala praktiken på vid några tillfällen 
på ett sätt som kan kopplas till texterna och skrivprocessen. De olika lag-
ren i Faircloughs modell färgar in varandra och därför kan samma förete-
else utifrån olika perspektiv placeras i olika lager.   

Jag har redan nämnt det ovanliga i att ha så kallade genomgångar i un-
dervisningen, vilket också verkar vara ett sociokulturellt fenomen, likaså 
det jag kallar ”göra-skolan”. En annan omständighet som ständigt gör sig 
påmind i de tre skolorna är den splittrade tiden. Skolorna har gemen-
samma projekt som ska genomföras: besök i simhallen, läsprojekt som 
separeras från övrig undervisningen, klassöverskridande temaarbeten med 
mera. Att genomföra ett skrivprojekt inom klassen kan vara en svår ut-
maning när det går lång tid mellan skrivpassen eller när passen blir så 
korta att eleverna knappt hinner börja tänka förrän de ska göra något an-
nat – ytterligare ett utslag av ”göra-skolan”, som alltså verkar understöd-
jas av den rådande sociokulturella praktiken.  

I en av klasserna splittras tiden ytterligare på grund av att eleverna har 
rätt att individuellt ta ledigt 10 dagar per läsår. Läraren säger att alla ele-
ver utnyttjar detta för semesterresor med familjen, vilket hon menar för 
med sig svårigheter för både elev och lärare när de kommer tillbaka till 
exempel mitt i ett skrivprojekt som detta. Om undervisningen bygger på 
isolerade övningar som eleverna kan lösa enskilt är det lättare att hantera 
frånvaron, men om undervisningen hänger samman under en längre tid 
och bygger på elevernas samspel och successiva gemensamma menings-
skapande är problemet med frånvaro svårt att hantera. Frågan om tiden i 
skolan bör således kopplas till synen på kunskap och den ämnessyn som 
konstitueras i undervisningen. Det är rimligt att de grundläggande och 
medvetet valda synsätten som professionen omfattar, skulle få styra hur 
man hanterar och använder tiden. Något som föräldrar och elever också 
behöver göras medvetna om. 

Det finns fler exempel på utmaningar som lärare och elever ställts inför 
inom detta projekt och som jag skulle kunna hänföra till görandet i sko-
lan. Hur går det till exempel med skrivandet när datorerna krånglar hela 
tiden och läraren måste ägna sig åt tekniska problem istället för åt elever-
nas texter? Vad händer med skrivglädjen när datorerna är för få och ele-
ver måste skriva sina utkast för hand om och om igen? 

6.3 Samspel och metaperspektiv  
Att skriva argumenterande texter är att vara i ett samspel. Olika röster 
kommer till tals, lyssnar och samspelar, och framträder i texternas per-
spektivdimensioner. Dessutom är texterna i detta projekt producerade i en 
undervisning där elever och lärare har samspelat genom skrivprocessen. 
Ideationella, relationella och textuella aspekter av text har genomgående 
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aktualiserats i detta sampel. Elever har varit i ständig dialog, men de tex-
ter som slutligen lades på bordet kan ändå betraktas som ett slags mono-
log genom att varje elev har ansvarat för sin produkt. Dialoger och mono-
loger i texter och klassrum utgör dynamiska möten där olika perspektiv 
kan mötas, och förhoppningsvis innebär det att eleverna får uppleva me-
ningsskapande kunskapssammanhang (jfr Bergman 2007:334, Palmér 
2008:192). I dessa tre klassrum har alltså möten skett mellan olika röster 
– individer och grupper har talat och samtalat, muntligt och skriftligt. 
Olika perspektiv har anlagts och perspektivdimensionerna har framträtt. 

Den triadiska textsynen innebär att innehåll, funktion och form i varje 
yttrande och i varje text alltid är samtidigt verkande och utan en given hi-
erarkisk ordning. I en undervisning som utgår från det triadiska synsättet 
är språk och textuella strukturer således inte underordnade innehåll utan 
dessa fungerar parallellt, vilket gäller inte bara svenskämnet utan alla 
ämnen. På så sätt kan denna språkteori kopplas till en kunskapssyn där 
faktakunskaper inte kan isoleras från kommunikativa funktioner, elevers 
språkutveckling eller textkompetenser. I en sådan syn kan dock inte isole-
rad färdighetsträning och informationsöverföring innefattas. Däremot för-
siggår meningsskapandet i funktionella språkliga aktiviteter och sociala 
sammanhang (jfr Bergöö 2005:304 f, Palmér 2008:184, 188 ff).  

Med de centrala teorierna i denna avhandling, det vill säga system-
funktionell lingvistik och dialogistisk språkteori inom det sociokulturella 
teorifältet, ser jag att textstudier snarare handlar om kommunikation än 
om språk i sig (Ongstad 2004). Utifrån dessa teorier har jag, och förhopp-
ningsvis även läsaren av denna avhandling, fått fördjupade kunskaper om 
elevers texter och skrivande. Det triadiska sättet att förhålla sig till text 
har fungerat som ett redskap till hjälp att hålla ihop och fördjupa men 
också att öppna upp och vidga tankar som väckts under textanalyserna. 
Sammanfattningsvis ska jag även peka på ytterligare möjligheter att an-
vända detta triadiska synsätt genom att lägga ett metaperspektiv på kom-
munikation som rör undervisning. 

Denna studie har visat att skolan som kulturell arena och organisation 
på flera punkter som jag ovan angivit är inriktad på aktiviteter, det jag 
kallar göranden. Det är didaktiskt problematiskt om aktiviteterna domine-
rar och inte tydligt kopplas samman med meningsskapande och kun-
skapsutveckling. Precis som innehåll, funktion och form samverkar i text, 
behöver lärare sörja för att ämnets referenser och fenomen på en och 
samma gång knyts till aktiviteter och strukturer i undervisningen så att 
elevers utveckling främjas. Så anlägger Ongstad (2004) en triadisk syn på 
kommunikation som kan gälla för både språk och didaktik, och jag anslu-
ter mig till ett sådant synsätt. 

Studien har också visat att inom ramen för projekten i de tre klasserna, 
har lärarna och eleverna tillsammans skapat en diskursiv praktik där gö-
randen tydligt kopplas till tänkande genom många diskussioner och re-
flektioner i klasserna. Dessutom har interaktionen möjliggjort textska-
pande som utvecklats genom skrivprocessen. Spår av undervisningen 
framträder i dessa texter på ett tydligt sätt, vilket granskning av tidigare 
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textversioner inom projektet och de texter eleverna skrev innan projektet 
påbörjades tyder på. De spår i texterna som förefaller ha en koppling till 
undervisningen anges i nedanstående punkter. 

 
• Funktionella inledande och avslutande stycken, motargument 

och metatext finns framför allt i texterna i årskurs 5 och 6 där 
detta explicit aktualiserades. 

• Utvecklade och tydliga teser och huvudargument som hänger 
ihop finns i alla texter. 

• Stödargument finns i de flesta texter. 
• Texternas strukturer följer i stora drag en genrekonvention. 
• Funktionell styckeindelning som är tydligt markerad finns i 

alla texter. 
• Interaktionen i undervisningen verkar ha främjat utveckling av 

texternas syfte och tänkt läsare, samt strategier för inskriven 
läsare och röstsamspel. 

• För många elever förefaller undervisningen ha möjliggjort äm-
nesval inom temat ”Orättvisor” som skapat engagemang, vilket 
blir tydligt i texterna. 

 
Därför kan denna undervisning framhållas som exempel på en diskursiv 
praktik som har försökt hantera den didaktiska utmaningen på ett kon-
struktivt sätt genom att erbjuda eleverna möjligheter att utveckla perspek-
tiv i sina texter. Lärarna har också slipat sina didaktiska verktyg och där-
igenom genomfört en systematiskt strukturerad undervisning. Tillsam-
mans med eleverna har de använt ett funktionellt metaspråk och stöd-
strukturer som förefaller ha utvecklat elevernas textkompetens så att de i 
någon mån blivit experter på sina egna texter. 

I nästa kapitel redogör jag för tankar om vidare forskning som denna 
studie har gett upphov till. 
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7 Vidare forskning 
Under arbetet med denna avhandling har många frågor och problemom-
råden aktualiserats som inte behandlas i denna studie. Jag ska här ange 
några områden som jag finner angelägna. 

I denna textcentrerade studie har olika analysverktyg använts. Under 
arbetet har jag upptäckt att det skulle vara intressant att ytterligare för-
djupa några delar som är av språkvetenskaplig karaktär. Den ena rör 
funktionella roller och språkhandlingar. Som jag tidigare har nämnt kan 
det vara problematiskt att dessa fungerar på olika textnivåer och att de 
också kan betraktas utifrån olika synvinklar, vilket bland annat gör att de 
kan ges olika benämningar. Detta är en svårighet som kan hänföras till att 
språk är dynamiskt och mångfasetterat, och som skulle behöva beforskas 
ytterligare.  

Ett annat språkvetenskapligt område som berörs i denna avhandling är 
texters prosodier. Med det menar jag de gester som finns genom texter. 
Undersökningen har visat att sådana finns både i perspektivdimensioner, 
röster och uttryck för värderingar, och att dessa ser ut att samverka likt 
instrumentgrupper och stämmor i en symfoni. Prosodierna omfattar hela 
texter och jag anar att det i detta område ryms viktiga kunskaper om text 
som skulle kunna fördjupas. 

Jag har under mina observationer funderat över vilka språk och texter 
eleverna möter som kan fungera som genreexempel och förebilder. Om vi 
menar att det är skillnad mellan hur språk och texter fungerar i privata 
och offentliga sammanhang, så borde skolan fundera över sin roll som 
privat och offentlig arena. Det är rimligt att eleverna på fritiden i stor ut-
sträckning möter och använder ett språk av mer privat karaktär och man 
kan tycka att det är skäligt att skolan erbjuder möjligheter att röra sig i 
språk med offentliga egenskaper. Är det en paradox att förvänta sig av 
skolan att den både ska sörja för elevnära relationer som kanske kräver ett 
mer privat språk, och också upprätta en mer distanserad spelplan där of-
fentliga genrer och språk kan utvecklas? I vilken utsträckning möter ele-
ver muntligt och skrivet språk av mer offentlig och karaktär i skolan? Är 
det en fördel eller nackdel att till exempel rektor använder ett språk som 
ligger mycket nära elevernas eget privata språk genom att använda ut-
tryck som ”ni kan få skyllen [så!]” och ”jag är skitledsen och förbannad” 
(mina kursiveringar), när han kommer in i klassen och avbryter under-
visningen för att tala allvar med eleverna om skadegörelse på skolan (ob-
servationsanteckningar 2007-05-21)? Vore det en fördel om eleverna i 
funktionella sammanhang i skolan fick möta texter och personer med 
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språk som utmanar deras eget språk i en offentlig riktning? Erbjuds såda-
na funktionella sammanhang eller måste de arrangeras? 

Ovanstående hör även ihop med vilka språk och texter som eleverna 
möter i skrift. Hur tolkar de till exempel reliefen i texter de läser? Hur ser 
relationerna ut mellan elevers meningsskapande när de läser respektive 
när de skriver? Att det finns tydliga samband mellan elevers läsning och 
skrivande är ett axiom. Samröret har även i denna studie tangerats och jag 
ser ett behov av tvärvetenskap om läsning och skrivning. Svenskämnet är 
en realitet i skolan, men inom forskningen tillhör läs- och skrivforskning 
olika fält. Detta ser jag som en svaghet för svenskämnet, samtidigt som 
det förstås är en utmaning att föra samman språkvetenskapliga teorier och 
traditioner med litteraturvetenskapliga. Det är också viktigt att framhålla 
vikten av att i tvärvetenskaplig forskning inte förlora i ämnesdjup. 

Ur didaktisk synvinkel vore det intressant att följa dessa nio elever ge-
nom skolåren för att se hur deras texter utvecklas över tid. Elever kom-
mer att byta lärare och därför är det omöjligt att följa elevernas och de tre 
lärarnas gemensamma utveckling, vilket annars vore angeläget. Möjligt 
vore det däremot att följa elevers och lärares separata utvecklingar.  

Ett annat sätt att studera skrivandets eventuella progression är att jäm-
föra argumenterande texter skrivna av vuxna och professionella skriben-
ter med texterna i denna studie. Gunilla Byrman (2009) har inlett studier 
av doktoranders argumenterande texter som kan relateras till resultatet i 
denna avhandling. Preliminära resultat visar på både likheter och skillna-
der i dessa två gruppers texter.  

I resultatet visar några analyser olikheter mellan flickor och pojkar, 
både i textanalyserna och i observationer av interaktionen i klassrummet. 
Något genusperspektiv är inte anlagt i undersökningen, men skillnader 
har jag ändå inte kunnat undgå att se. I inledningen av projektet fanns det 
en föreställning både hos mig och hos lärarna att denna undervisning 
skulle gagna framför allt pojkarna. Vi tänkte då på att flickor i allmänhet 
verkar ha lättare för att skriva texter, i synnerhet berättande texter. Vi 
trodde också att en argumenterande genre skulle kunna tilltala många 
pojkar mer än berättande genrer, och att modellen för textens mönster 
skulle vara dem till gott stöd. Intervjuer visar att både pojkar och flickor 
uppskattar genren och modellen. Det vore intressant att förstå mer om hur 
man i skolan och i svenskämnet bättre kunde möta framför allt pojkars in-
tressen, behov och förutsättningar. Hur skulle vi i svenskämnet kunna bi-
dra till en alternativ genusimpregnering (jfr Molloy 2003), där pojkars 
identitetsutveckling i större utsträckning än vad som verkar vara fallet 
idag, kunde främjas? Är diskursiva genrer en potential i detta arbete? 
Vore det dessutom till gagn för flickor att i större utsträckning förstå hur 
muntliga och skriftliga diskursiva genrer fungerar, för att kunna, vilja och 
våga delta i offentliga samtal? Genusfrågan är en intersektionell aspekt 
som tillsammans med till exempel frågor som rör elever med svenska 
som andraspråk och elever i svårigheter (se t.ex. Tinglev 2005), skulle 
kunna fördjupas i en undersökning som denna.  
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Ett annat mycket angeläget forskningsfält handlar om genrer, texter 
och språkutveckling i andra ämnen än svenskämnet. Särskilt verknings-
fullt borde det kunna vara om man nationellt kunde genomföra ett större 
didaktiskt forskningsprojekt där man undersökte frågor som dessa i olika 
ämnen, årskurser och skolor. Sådan forskning skulle också stödja stats-
makterna i att ta ett samlat grepp över skolans arbete med elevers språk-
utveckling. Min uppfattning är att man behöver arbeta från flera håll pa-
rallellt för att kraftfullt kunna implementera dessa spörsmål i skolan, det 
vill säga från statens sida i den sociokulturella praktiken till exempel ge-
nom styrande dokument och fortbildning men också genom aktions-
forskning om undervisning och texter. Med Faircloughs modell (figur 1) i 
minnet kan man undra vilken betydelse nationella och lokala planer har 
för elevernas texter och språkutveckling. Behöver det ske en förändring i 
sådana dokument i den sociokulturella praktiken för att forskningens re-
sultat ska ge avtryck i den diskursiva praktiken och ända in i elevernas 
texter?  

Den svenskämnesdidaktiska utmaningen behöver således spänna över 
vida fält som rör skolans och undervisningens praktiker, och de många 
perspektiv som där samspelar. 
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Summary 
Most of pupils become confident with narrative texts during their time in 
primary and lower secondary school (Höög 2006, Brorsson 2007). How-
ever, studies show that pupils have not learned to master discursive ge-
nres in a satisfactory way when they leave upper secondary school (see e. 
g. Andrews 1989, Freedman & Pringle 1989, Andrews 1995, Ask 2005, 
Berge, Evensen m.fl. 2005, Höög 2006).  

In this text-focused study three teachers and their classes in years 4 to 
6 of compulsory school participate. The teachers attend an in-service 
course dealing with argumentative texts from a didactic perspective, and 
in conjunction with the course they plan and implement the teaching of 
writing in their classes. 

A general aim of the study is to deepen the knowledge about text quali-
ties in written argumentation produced by 10–12-year-old pupils. More 
specifically the purpose is to investigate perspectives in the texts, and the-
reby catch the entire texts – their content, function and form. In that way I 
want to deepen the understanding of pupils’ potentials to write argumen-
tative texts. The aim is not only descriptive; I also want to advance theo-
ries, methods and concepts for analysing pupils’ texts and subsequently in 
accordance with the text analysis I want to develop didactic tools and me-
ta-language useful in the discursive practice. The tools and the language 
can make it possible for teachers, in a conscious and systematic way, to 
pursue writing education and coach pupils in their writing. A school 
which takes pupils seriously ought to actively enable them to become ex-
perts on their own texts, so that they gradually gain confidence in making 
their own voices heard and become trustworthy also in official contexts 
outside school.  

The text analyses are conducted in a way that seeks to capture the con-
tent of the texts, their relationships to other texts and persons, and the lin-
guistic form in which they are cast. Through interaction between the con-
tent, function and form of the text, perspectives are applied and revealed. 
In the ideal case, pupils establish an appropriate structure for the text, 
whereby perspectives are made clear to the reader. Perspective is thus a 
central concept in text, as well as in tuition.  

To understand how these 10–12-year-old pupils apply perspectives in 
their argumentative texts, my aim in this study is to find answers to the 
main question:  
 
• How do perspectives emerge in the texts?  
 



 128

Through analyses of pupils’ texts where the writers have made different 
degrees of progress in their writing development, it is possible to see the 
span in the material and to discern more or less appropriate ways 
whereby the writer applies perspectives in the texts. The result of these 
perspective analyses is grounded in the teaching. I therefore ask the fol-
lowing supplementary question:  
 

• What traces of teaching can be detected in the texts?  
 

To further expand the context of the teaching of writing, I investigate 
how the teachers assess the pupils’ texts and examine how their ranking 
of the texts agrees with my analyses.  

The main empirical material consists of 47 argumentative texts pro-
duced by the pupils. There is also complementary material consisting of 
observation documentation (notes and video recordings), argumentative 
texts written by the pupils before this project started, teachers’ reflective 
notes, a questionnaire for the pupils and qualitative research interviews 
with teachers and pupils. Nine texts, written by three pupils from each 
school class, are studied in depth.  

The theoretical framework emanates from the dialogical and triadic 
conception of language and text (see e.g. Halliday 1978, Bachtin 1986, 
Ongstad 1996, Hellspong & Ledin 1997, Smidt 1999, Ajagán-Lester, Le-
din m.fl. 2003, Evensen 2005, Maagerø 2005, Holmberg & Karlsson 
2006, Barton 2007). Halliday’s concepts of text – ideational, relational 
(interpersonal and intertextual) and textual aspects – play a central role in 
the analysis, and so does discourse as text, interaction and context (Fair-
clough 1995, 2001).  

The problem area is perspectives in pupils’ written argumentations. 
The perspectives appear through the topography of discourse and in the 
voices in which attitudes and evaluations are expressed. Consequently the 
texts are analysed in three ways.  

The analyses of the topography in the texts mainly draw on Evensen 
(2002, 2005). The topography is constituted through three dimensions: re-
lief, hierarchy and sequences. The relief concerns foregrounding and 
backgrounding, the hierarchy is about the order of text paragraphs and 
minor functional text entities, and the sequence concerns the linearity of 
text entities. The foreground and the background consist of functional 
text entities and the analysis also ascertains their functional roles.  

Thereafter the analyses of the voices are operationalized with tools 
emanating from systemic functional linguistics (see e.g. Hellspong & Le-
din 1997), as is the appraisal theory, which is used in the analyses of atti-
tudes and values (see e.g. White 2005a, White 2005b, Folkeryd 2006, 
Hood 2007). The voices in the texts concern the “I” as the actual writer 
and the inscribed writer (other text voices), and the “you” as the actual 
reader and the inscribed reader. The writer uses different text strategies to 
indicate the text voices and the inscribed reader.  
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Finally, in the appraisal study, I focus on analysing the attitudes and 
their graduations. The groups of attitude are affect, appreciation and 
judgement, which emerge in six different subgroups. Graduation com-
prises resources for grading attitudes according to force and focus.  

I assume that perspectives in texts are crucial in discursive genres and 
that argumentation mainly concerns expressions where perspectives, 
voices and appraisals are fundamental.  

Although there is a text focus in the study, the discursive practice – 
that is, the interaction in the classroom – is important for the result. These 
argumentative texts are produced in a context where the teachers con-
sciously and systematically pursue the teaching. The methods are related 
to genre pedagogy in which explicit teaching of textual structures in gen-
res is central through deconstructions and dependent as well as independ-
ent constructions of texts in the genre. The structures in the discursive 
practice offer scaffolding all through the writing process. The scaffolding 
consists of experiential work such as reading genre texts (letter to the edi-
tor), scaffolding structures through a text model showing a basic pattern 
for argumentative texts, peer response and editing. But the methods in the 
discursive practice are also permeated by a sociocultural viewpoint and a 
dialogical stance, which comprises continuous interaction and discussions 
in class, in groups and in pairs, sometimes including the teacher, some-
times not.  

As the pupils wrote an argumentative text before they started the pro-
ject I can ascertain, without a systematic analysis, that most of these texts 
are in many ways quite different from the ones produced within the pro-
ject, as regards textual structures. For instance, a functional paragraph di-
vision is lacking, the backgrounds are undeveloped as supporting argu-
ments and counter-arguments are not elaborated. These texts also have a 
more colloquial style than the texts within the project. The differences 
evidently indicate effects of the teaching that was pursued in the project. 
Both the teachers and the pupils stress the importance of the scaffolding 
in the teaching, especially the model mentioned above, for the result. 
There are features in the texts written within the project that appear to be 
related to the interaction in the classroom. In all texts there are: an obvi-
ously developed thesis and the main arguments that are connected, sup-
porting arguments, textual structures that generally follow the genre con-
vention, and functional divisions in clearly indicated paragraphs. In the 
5th and 6th grade, where the teacher had talked about functional introduc-
tory and concluding paragraphs, counter-arguments and meta-text, the 
texts encompass such structures. In addition, the interaction in the class-
room seems to have promoted the development of the aim, strategies for 
the reader in thought, inscribed reader and voice cooperation. So the 
teaching appears to have offered the pupils opportunities to create func-
tional basic structures in their argumentative texts. It also looks as if the 
education has created meaning and engagement for most pupils and in 
some way has supported them to become experts on their own texts in 
this genre.  
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The comparison between the text analysis and the teachers’ evaluations 
of the texts shows consistency; the texts that display complexity and 
variation in textual strategies, and functional prosodic patterns concerning 
perspective dimensions, voices and appraisal, seem to correlate with 
those texts the teachers evaluate as having most potency. It is reasonable 
to believe that the strategies that only the most complex texts comprise 
are more difficult to use, and consequently the resources used in all texts 
are easy to use. Such a conclusion could indicate a progression among the 
strategies, which in turn could be used as a didactic implication.  

The nine texts are placed, according to the teachers’ evaluation, in 
three groups: most potent, average and least potent for each grade and for 
the corpus as a whole. Pupils from all grades are placed in all groups, 
which means that one from the 4th, one from the 5th, and one from the 
6th grade is considered the most advanced in the corpus of 47 texts.  

The result of the text analysis shows that the three perspective dimen-
sions – relief, hierarchy and sequences – are developed to varying ex-
tents. In the well-developed texts the relief is built by a distinct fore-
ground that is supported by an extensive background. The foreground 
mainly consists of generalizing assertions and explanations that constitute 
the thesis and the main arguments. In the background the foreground is 
supported by specifying functional roles. In Doris’s text, for example, 
many paragraphs start with a main argument such as “In animal experi-
ments many animals die”, which is revealed in a foreground. This is fol-
lowed by a specification in the background expressed by assertions, ex-
planations and descriptions of the way animal experiments are performed. 
The foregrounds are compounded of seven different functional roles 
among the minor text entities, and the backgrounds are compounded of 
eleven roles. These are: assertion, explanation, evaluation, paraphrase, 
conclusion, narration, contrast, description, qualification or circumstance, 
cause and result, comparison and specification by nuancing or elabora-
tion. As regards the other two dimensions I assert that the texts are more 
or less developed in hierarchical orders and sequential structures of 
thoughts in the paragraphs and the minor functional communicative text 
entities. The hierarchy between paragraphs is revealed on at least three 
levels, and their functional roles are, for instance, to introduce and con-
clude the text. In the less developed paragraphs, thoughts are not elabo-
rated in additional minor functional text entities, and in such cases the 
text appears flat. However, in more developed paragraphs thoughts are 
expressed in additional sequences, which also are put in a hierarchical or-
der. David’s text, for instance, has a less developed hierarchy and fewer 
sequence dimensions than Ebba’s, at the level of both paragraph and en-
tity. The three dimensions are closely related to each other – e.g. the first 
order in the hierarchy belongs to the foreground in the relief.  

The next part of the text analysis highlights the voices in the texts. In 
the well-developed texts there are more voices than the writer him- or 
herself, and through various strategies the reader is inscribed in the text. 
So the perspective is elucidated in the texts. Diana and Doris write about 
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animals’ rights and they get their ideas from other text voices, such as 
voices from television programmes and from discussions with family 
members, whereas Edvard proceeds entirely from himself and writes in 
“I” form, but generalizes his experiences by using the pronoun “one” as 
well. In addition, a variety of strategies for inscribed reader are used in 
the texts; this is done, for example, by exclamation, exhortation, address, 
meta-text, counter-argument and question. Doris uses the most strategies 
(7) and David the fewest (1). Through the textual resources the relational 
aspects that concern ideational, interpersonal and intertextual functions 
are made visible.  

The last part of the text analysis deepens the perspectives in the texts, 
furthermore through the appraisal analysis. The expressions for attitudes 
through appreciation, affect and judgement are diversified in the different 
texts. Diana writes, for example, “Did you know that animals are, 
strangely enough, worth less?”, and in that minor text entity the attitude 
of appreciation is expressed directly by “strangely enough” and “worth”, 
and indirectly by “less”, which also constitutes a graduation. Apprecia-
tion is predominant and in the well-developed texts the expressions for 
affect and judgement seem to appear in clusters, sometimes they are 
hinted at in an isolated text entity a few entities before the cluster 
emerges. In Diana’s text, for instance, one paragraph is dominated by ap-
preciation, another by judgement and a third by affect. Many attitudes are 
expressed indirectly in the minor text entities, and the directly ex-pressed 
attitudes often influence the nearby text entities. This facilitates the inter-
pretation of the attitudes. Diana, for example, expresses the attitude of 
appreciation directly, in the very first text entity: “Animals need better 
conditions.” Thereby the reader is given a clue to the subsequent interpre-
tation of attitudes in the text. The pattern for this appraisal prosody is ob-
vious and varies through the text in a functional, dynamic and effective 
way in the most advanced texts, whereas in the less advanced texts the 
prosody is more static, such as Edvard’s text which is dominated by ap-
preciation.  

Although the teachers have not explicitly taught all the different strate-
gies for clarifying and constructing perspectives, the interaction in the 
classroom seems to have supported the pupils to develop their genre 
competences by scaffolding in appropriate ways. The pupils willingly 
talk about their texts and the teaching of written argumentation in a posi-
tive way; David says, for instance, that “the teacher must show how to 
do, and that’s what she did in this project”. The teachers reckon that their 
pupils have developed their writing during the project and a lot of them 
have managed to produce texts that go beyond the expectancies. They 
give much of the credit for this to the teaching, which they think has left a 
clear mark on the texts.  

These text analyses have given knowledge about the potentials for 
these 10–12-year-old boys and girls to write argumentative texts. These 
insights subsequently ought to provide teachers with indications for di-
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dactic tools and appropriate concepts, to enable pupils to make their 
voices heard and become trustworthy also in official contexts. 
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Bilaga 1 – Davids text 

 
Mindre tid i skolan! 
 
Det är tråkigt att gå i skolan. Man måste gå 
upp tidigt. 
 
 
När man kommer hem så vill man va med 
kompisar men man orkar inte för man har gått 
för länge i skolan. Så mindre tid i skolan! 
 
David 
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för länge i skolan. Så mindre tid i skolan! 
 
David 

 

Bilaga 2 – Dianas text 
 

DJUREN BEHÖVER DET BÄTTRE! 
 

Visste ni att djuren är konstigt nog mindre värda. De får det mycket sämre än vad vi får och vissa 
djur utrotas som älg och vargar mm. Och föresten dör minst 2 djur varenda dag kanske på grund 
av giftiga medel som: Bensin, Olja eller andra giftiga medel som djuren dör av. 
 
I vissa länder är djuren inget annat än mat. Dom blir även ignorerade om dom inte går att äta. 
Det vet jag det har jag läst! Men djuren dör ändå. 
 
Vissa djur jagas som: Älg, vargar, och kaniner, harar. Helt i onödan man äter dom inte heller man 
stoppar up dom i stället och då blir dom prydnader. Eller så kommer dom till djurförsöknings rum 
där dom plågas av smink och annat onödigt. Folk säger att djuren är mindre värda dom hjälper 
oss inte. Dom har fel! Djuren hjälper oss visst t ex: kon ger oss mjölk, katten ger oss sällskap och 
hönan ägg. 
 
Djuren lider mycket. Tänk vi lider inte det minsta men det gör dom. Djuren lider. Man kan tänka 
sig att djuren dör en sekund efter de föds. 
  
                                                   OCH DÄRFÖR 
 BEHÖVER DJUREN DET BÄTTRE !! 
  
                                                                                                                    Av: Diana 
     



 

Bilaga 3 – Doris text 
 

Djuren ska också ha rättigheter! 
 

I djurförsök dör många djur. T ex så testas schampo, balsam, parfym och andra 
hygienartiklar. Man provar även mediciner av olika slag. I dessa experiment används 
oftast råttor och olika apor. Man gör också andra experiment på djur, t ex så lät man en 
gorillaunge vara i ett rum med två stålställningar, den ena med mat och den andra med 
ludd (päls). Dom ville veta hur den reagerade, och resultatet blev som så att gorillaungen 
klamrade sig fast i stålställningen med ludd, eftersom ludd eller päls ger trygghet. Detta 
var ett lindrigt experiment eftersom djuren oftast dör i experimenten.  
Om djuren hade rättigheter skulle då detta ske?  
  
Nu mera så finns det gifter överallt och djuren kan inte undgå dom. Oljan tillhör dom 
mest förödande gifterna och dödar många djur. Oljan på jorden håller på att ta slut men 
det minskar inte direkt utsläppen. Det är inte bara oljan utan även andra gifter och utsläpp 
från fordon som förstör miljö. Och många djur dör på grund av detta. 
Ska det vara så mycket gifter i naturen? 
 
En väldigt stor fara för djuren är att regnskogen försvinner i en väldig hast, och med det 
djuren, deras hem med mat. I genomsnitt så finns bara tjugo procent av den ursprungliga 
regnskogen kvar. På grund av detta så är nästan alla jordens djurarter utrotningshotade, 
för dom flesta av jordens djurarter finns bara i regnskogen. Man hugger ner dom tusen år 
gamla träden och planterar där i stället palmer som man utav dess frukter gör palmolja. 
Ett sätt att hjälpa djuren i regnskogen är att inte köpa produkter med vegetabiliskt fett för 
det innehåller ibland palmolja. En annan sak som man kan göra är att skänka pengar till 
olika organisationer som köper upp mark och gör dom till natur reservat.  
Gör så gott du kan för djurens rättigheter!  
 
När vi ändå pratar om affärer på djurens bekostnad så kan jag berätta att man ibland, trots 
lagen, gör prydnads djur av riktig päls, och man kan ju undra hur dom tar den. Ibland tar 
dom den på så hemska sätt så att man kan undra om djuren över huvud taget har några 
RÄTTIGHETER! 
 
Djuren får oftast ingen hjälp när dom är sjuka och därför har vissa inte mer än  
2-3 ben. Men vissa är inte sjuka utan har blivit misshandlade och vissa dödade. Men om 
en människa blir misshandlad eller dödad så får gärningsmannen ett straff. Men dom som 
behandlar djuren illa får oftast inget straff. Ska det vara så? Ska djuren inte ha några 
rättigheter? Det tycker i alla fal jag.  

Djuren ska också ha rättigheter! 
Doris, Druvskolan 
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Bilaga 4 – Ebbas text 

                       
Fria sittplatser i matsalen! 
 
Jag har funderat på att dom andra klasserna får sitta vart dom vill. Och det 
tycker jag att vi också ska få. För att vår klass har aldrig haft fria sittplatser i 
matsalen.  
 
Ge oss vad vi vill ha..!  
FRIA SITTPLATSER! 
 
För det första: Man kan sitta med kompisar från andra klasser. Det får man 
inte göra om man har bestämda platser.  
Dom andra klasserna får sitta vart dom vill. Och då kan dom sitta med 
kompisar från andra klasser. Det får inte vi för att vi har bestämda platser.  
För det andra: Om det är fullt vid det bordet som läraren har sagt att man ska 
sitta vid, så är det bättre om man har fria sittplatser.  
Det är ofta andra som sitter vid våra bord. Och då tycker jag att man ska få 
sitta vart man vill. För då slipper man säga till dom som äter att dom ska akta 
sig.  
En annan anledning är att: Det kan bli tråkigt att sitta på samma plats länge. ( 
om man inte gillar sin plats såklart ). 
Varje dag kommer man till matsalen och tänker ’’ nu ska jag gå till samma 
gamla vanliga plats’’. Men om man får sitta vart man vill så kan man tänka att 
’’ nu kan jag sitta på en ny plats’’.  
 
Ge oss vad vi vill ha..! 
FRIA SITTPLATSER! 
 
För visst blir det tråkigt att sitta på samma plats hela tiden? Men du kan göra 
en förändring. Du kan prata med din lärare. Vi i vår klass vill i alla fall inte 
sitta på bestämda platser hela tiden.  
 
Ebba. 23/5-07  
 



 

Bilaga 5 – Edits text  

 
Lön till barn i skolan 

 
Jag har tänkt på det här med lön. Vi barn borde också få lön i skolan.  
Jag menar..... 
Vi jobbar ju också. Föräldrar får lön för att dom jobbar. Vi jobbar ju också 
fast på ett annat sätt. 
Därför tycker jag att vi ska ha lön i skolan! 
 
För der första vill jag säga att det hade varit bra med lön så man kan köpa 
material till skolan eller kläder eller något annat. Föräldrar får  
lön för att dom jobbar. Då köper dom mat, kläder eller missbrukar  
eller något annat. Dom kanske väljer sånt före mat och annat.  
Vi barn köper inte sånt! Nej vi köper kläder, spara till en resa eller  
något annat. 
 
För det andra tycker jag att vi borde få någon slags belöning. För att  
vi tillbringar nästan 9 * 365 dagar i skolan förutom helg och lovdagar.  
Då borde vi få en liten belöning. 
 
För det tredje måste vi få något för att vi kämpar, Har tråkigt,  
stressar, tappar tid och annat. 
Ibland kanske det är roligt men vi gör ju saker mot vår vilja. Jag  
menar, en mattelektion.. Du kunde lika gärna vara hemma och titta  
på TV, spelar dator, spela fotboll, studsa studsmatta. m.m. 
 
Därför tycker jag att vi ska ha lön i skolan! 
 
Tänk det kanske förändrar vår framtid, föräldrar kan ha pengarna till annat 
istället för att lägga de mesta på barnen. Då är det lättare att klara sej i 
framtiden... 
/ Edit 11 år 23 / 5 - 07  
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Bilaga 6 – Edvards text 
 
INGEN MER TV-REKLAM! 
Jag sitter och tittar på en rysare och det blir jätte spännande så blir det självklart reklam. 
Ta bort TV-reklam! 
 
Filmen blir klar snabbare! 
För om kanske ska gå och lägga sig vid halv elva och filmen slutar elva så blir filmen klar 
snabbare om det inte är reklam så man hinner se hela filmen. 
 
Reklamen är tråkig! 
För när det är reklam är det inget att se på för det är bara masa gubbar som står och pratar och om 
det inte är reklam så är det ingen tråkiga gubbar som pratar. 
 
Reklamen förstör filmerna! 
För när man sitter och tittar på en rysare så blir det spännande då blir det reklam och det förstör 
filmerna. 
 
Ta bort TV-reklamen! 
För om man tar bort reklamenså blir filmerna bättre och jag blir gladare. 
                                         



 

Bilaga 7 – Fabians text 
 
 
Vi på Fläderskolan vill ha en ny fotbollsplan. Den vi har är helt lerig efter att 
modulen sattes upp och alla maskiner körde över den. 
 
Fixa en ny fotbollsplan så vi kan spela utan att smutsa ner oss. 
 
Jag tycker att ni får göra i ordning fotbollsplanen efter alla maskiner  
som har kört där. Så in nytt gräs eller ännu bättre lägg konstgräs. Vi  
ska inte behöva lida för att ni sa att dom kunde köra över fotbollsplanen.  
Det är fel att ni inte gör i ordning den efter er. 
 
Många anser att det visst går att spela där. Om man vill bli helt lerig så går det 
Dessutom så får vi inte sitta i klassrummet om vi är helt leriga. 
 
Så jag vill att ni ska fixa en ny fotbollsplan så vi inte behöver bli så leriga. 
 
 
Vi skulle bli glada om ni kunde fixa en ny fotbollsplan eller nytt gräs så vi kan 
komma igång med fotbollen igen. 
 
 
 
 
Fabian 
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Bilaga 8 – Fingals text 
 

Tillåt toppning! 
 

På Fläderskolan diskuteras det om man ska få toppa i skolidrotten. 
Lärarna anser att alla barn ska få vara med 
 
Tillåt toppning! 
 
Ett skäl är att dom som är med och spelar i laget spelar också för laget  
och då borde man tycka att toppning är en självklarhet när man ligger 
under med ett eller två mål när det bara är lite tid kvar av matchen. Det 
spelar ingen roll om man får spela fem eller femton minuter bara det är 
bäst för laget. 
 
Ett annat skäl är att alla tycker att det är bättre att vinna än förlora för om 
man förlorar med ett mål och man har spelat hela matchen med den 
ordinarie uppställningen kanske några hade börjat gråta men om man 
vinner blir alla glada.  
 
En del tycker att det inte är okej med toppning på skoltid för då borde 
alla som villa få vara med och de ska ha roligt tillsammans. Annars om 
man toppar börjar en del gråta och går och börjar pratar om det för sina 
föräldrar som sedan skäller på ledaren. 
 
Om man inte vill toppa så ska man säga till ledaren inte sina föräldrar. Så 
kommer ledaren och barnet samt föräldrarna att prata om vad det är som 
gäller och om barnet inte går med på det så kan han välja mellan försätta 
vara med eller stå och se på matchen och inte vara ombytt. 
 
Tillåt toppning! 
 
Oftast vinner man när man toppar. Och då kommer alla att bli glada. 
 



 

Bilaga 9 – Franks text 
 

Vår fotbollsplan blev förstörd när grävmaskiner kom och 
körde över den. Det var flera månader sen det hände och 
fortfarande ligger fotbollsplanen förstörd. 
 
Vår Fotbollsplan blev förstörd av grävmaskiner, vi vill 
ha en ny! 
 
Mitt starkaste argument är att rektorerna får fixa en ny 
fotbollsplan. Kanske en konstgräs plan till eller bara 
lägga ut lite ny jord och så lite gräs. 
 
Sedan kan det här kosta mycket pengar men att så lite 
gräs kan nog inte vara för dyrt. Annars kan det vara så 
att skolan behöver pengar till annat. 
 
Vi vill ha en ny fotbollsplan! 
 
Vi vill ha en ny konstgräsplan eller att man sår lite gräs 
på den gamla fotbollsplanen. 
 
Frank 



 

Bilaga 9 – Franks text 
 

Vår fotbollsplan blev förstörd när grävmaskiner kom och 
körde över den. Det var flera månader sen det hände och 
fortfarande ligger fotbollsplanen förstörd. 
 
Vår Fotbollsplan blev förstörd av grävmaskiner, vi vill 
ha en ny! 
 
Mitt starkaste argument är att rektorerna får fixa en ny 
fotbollsplan. Kanske en konstgräs plan till eller bara 
lägga ut lite ny jord och så lite gräs. 
 
Sedan kan det här kosta mycket pengar men att så lite 
gräs kan nog inte vara för dyrt. Annars kan det vara så 
att skolan behöver pengar till annat. 
 
Vi vill ha en ny fotbollsplan! 
 
Vi vill ha en ny konstgräsplan eller att man sår lite gräs 
på den gamla fotbollsplanen. 
 
Frank 

 

Bilaga 10 – Exempel på argumenterande texter före projektet 
 
Davids text om vikten av att fira jul  
 

 

Ja Det är god jul mat och got julgodis. Man får va med familjen 
få träffa Kusiner. Ge prisenter till mina föräldrar och mina 
syskon min hund Svante och alla andra i släkten. Och jag älskar 
julen 

 

Nej 

 

David 

 

 

Edits text om lunarstorm 

 

 

Lunarstorm 

Lunar är en chattsida 

På lunar kan man chatta med kompisar, lägga ut bilder, köpa pro 

m.m. 

Lunar är väldigt populärt bland 10–29-åringar 

Det är roligt och ganska bra 

Men……Det är lätt att man bir sitande i flera timmar. Det finns 

både fördelar och nackdelar. 

Fördelarna är att Om man inte får vara med en kompis så kan 

man snacka på lunar, underhållande. 

Sen finns det vissa nackdelar: Man sitter still. Inte bra för 

hälsan. Så jag tycker det är är ockej att sida framför datorn men 

det ska vara lite varje dag är ockej. 

Sen måste man vara ute lite också. 

 

M.V.H. Lunarälskare 



 

Bilaga 11 – Brev till elever och föräldrar 
 
      

                                                                                                     
 
     Kalmar den 13/2 2007 
 
Hej! 
 
Jag heter Ewa Bergh Nestlog och jobbar som lärare i svenska i lärarutbildningen vid Högskolan i Kalmar 
och är också doktorand vid Institutionen för humaniora vid Växjö universitet. Under våren ska jag 
undersöka svenskundervisning i skolåren 4–6 och texter som elever har skrivit. Jag kommer att följa tre 
klasser vid tre olika skolor och deras lärare, och er klass är alltså en av dessa. Denna forskning finansieras 
av Vetenskapsrådet och Högskolan i Kalmar.  
 
Klassen och dess lärare ska under denna termin att jobba med ett arbetsområde som bl.a. innebär att läsa, 
skriva och diskutera texter som är argumenterade, och eleverna kommer att arbeta med att utveckla sina 
egna förmågor att argumentera i tal och skrift. På så sätt lyfter undervisningen fram flera viktiga mål från 
skolans läroplan och kursplaner. Syftet med forskningen är att undersöka denna undervisning och studera 
hur elever i dessa åldrar skriver denna typ av texter.  
 
Därför skulle jag vilja: 

1. få tillgång till texter skrivna av eleverna i denna klass.  
2. intervjua elever om undervisningen och om deras egna texter och då dokumentera intervjuerna 

med video- eller ljudbandspelare. 
3. be dem fylla i en enkät med några enkla frågor. 
4. spela in en del lektioner med videobandspelare. 

 
Jag kommer inte att använda detta material i något annat sammanhang och jag garanterar eleverna full 
anonymitet. Det är den ordinarie undervisningen jag vill följa, så min närvaro ska förhoppningsvis inte på 
något sätt störa klassens vanliga arbete. 
 
Om ni har några frågor om denna forskning får ni gärna kontakta mig eller min handledare, Gunilla 
Byrman, docent vid Institutionen för humaniora, Växjö universitet, telefon: 0470–70 84 14 och e-post: 
gunilla.byrman@vxu.se . Det går förstås också bra att prata med Dagmar/Elsa/Freja om detta. 
 
Jag är mycket tacksam om jag kan få underskrift av elev och målsman på baksidan av detta brev. Var snäll 
och lämna tillbaka pappret till klassens lärare senast den 26/2. 
 
Det ska bli jätteroligt genomföra denna forskning tillsammans med klassen och Dagmar/Elsa/Freja och jag 
hoppas också att eleverna, läraren och skolan ska uppleva mitt deltagande som givande i någon mening! 
 
 
 
Ewa Bergh Nestlog 
Telefon: 0485–420 18 
E-post: ewa.bergh-nestlog@hik.se 
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�  ______________________ deltar i forskningsprojektet.  
           Elevens namn 

 

�  _______________________ deltar inte i forskningsprojektet. 
           Elevens namn 

 
 
 
 
____________________________________________       ___________________________ 
Ort                                                      Datum 
 
 
 
___________________________________       _____________________________________ 
Målsmans underskrift                Elevens underskrift 
 



 

Bilaga 12 – Kursplan för lärarkursen 
 
 

 
 
 

KURSPLAN 
 

HÖGSKOLAN I KALMAR 
INSTITUTIONEN FÖR HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 

 
 
 

KURS   SVE  ARGUMENTERANDE TEXTER I SKOLAN, 5 p, 7,5 ECTS     A-NIVÅ 
   Discursive Texts in School, 5 credits, 7,5 ECTS 
   
  Ämne: Svenska 
 

 Utbildningsområde: Kursen tillhör undervisningsområdet Undervisning 100%. 
 
  Fastställd av styrelsen för Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap 2006-12. 
  Kursplanen gäller fr.o.m. vårterminen 2007. 
 
 
KURSENS SYFTE  
         Kursen syftar till att utveckla ämneskunskaper om diskursiva genrer med betoning på argumenterande 
         texter. Den syftar också till att utveckla didaktiska kunskaper som rör läsning och skrivning av diskursiva, 
         framför allt argumenterande genrer.  
  
 
KURSENS INNEHÅLL 
         Kursen ger teoretiska och praktiska ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper. Innehåll som 
 behandlas är diskursiva genrer med betoning på argumenterande texter, textgrammatik, skriftspråkliga 
 karaktärsdrag, textanalys, skrivprocess och genrepedagogik.  
 
  
UNDERVISNING OCH EXAMINATION 
 Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och övningar. Examination sker genom 
 deltagande i seminarier, planering och genomförande av undervisning i klass i skolan samt loggskrivande i 
 anslutning till egen undervisning och med koppling till kursens innehåll. Vid betygsättningen används något 
 av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.  
 
 
BEHÖRIGHETSVILLKOR  
 Grundläggande behörighet samt lärarexamen. 
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KURSLITTERATUR  
          Utdrag ur: 

Wijk-Andersson (red.) (1991) Kultur – text – språk. Det finns mer i en text än ord. Uppsala: Hallgren & Fallgren. 
Svenska språknämnden (red.) (2006) Textvård. Att läsa, skriva och bedöma texter. Stockholm: Svenska 

språknämnden och Norstedts Akademiska Förlag. 
Palmér, Anne & Östlund-Stjärnegårdh (2005) Bedömning av elevtext. En modell för analys. Stockholm: Natur och 

Kultur. 
Holmberg, Claes-Göran & Svensson, Jan (red.) (1995) Medietexter och medietolkningar. Nora: Bokförlaget Nya 

Doxa. 
Renberg, Bo (2004) Bra skrivet. Väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur. 
Artiklar 



 

Bilaga 13 – Elevintervjuer 
 
Eleverna 
 
Följande punkter vill jag ta reda på. Jag samtalar med eleverna en och en och försöker få 
in nedanstående punkter. Men jag kommer också att haka på deras tankar och ställa 
följdfrågor. 
 
• Hur de tycker det är att skriva 

 
• Vilka sorters texter de kan skriva 
 
• Vilka sorters texter de tycker om att skriva 
 
• Hur man blir bättre på att skriva (komma in på hur de värderar lärarens undervisning om text 

när de ska skriva).  
 
• Hur brukar det vara när ni skriver texter i skolan? Hur gör ni då? 
 
• Hur det går till när de ska skriva en text som ska lämnas in och bedömas av läraren (om de 

har erfarenhet av det) 
 
• Hur det går till när de ska skriva en text som ska publiceras i t.ex. en tidning eller på annat 

sätt och läsas av andra (om de har erfarenhet av det) 
 
• Hur ofta de skriver sådant som inte är skolarbete. Vad? 
 
• Om de ser samband mellan sitt läsande och sitt skrivande. I så fall på vilket sätt? 
 
• Värdera olika sorters skrivande nu och för framtiden. Syn på skrivandets funktion. 
 
• Om de brukar tänka över frågor som rör deras skrivande och läsande. 
 
 
 
Intervjuteman vid de 2 intervjuerna: 

1. Om skrivande och läsande i allmänhet. Komplettera och utveckla svaren enkäten. 
2. Om det aktuella skrivandet och den aktuella skrivprocessen (eventuellt görs fler än en 

intervju under skrivandet). Om den färdiga texten. 
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Frågor till elever – intervju 2 
 
1. Vad handlar din argumenterande text om? 
2. Hur var det att skriva den? Hur kom du på vad du skulle skriva om? Hur kom du på hur du 

skulle skriva den? 
3. Vad är syftet med texten? Vem är mottagare? 
4. Vad ändrade du från första utkast till färdig text? Hur kom du på vad du skulle ändra på? 

Varför ändrade du? 
5. Hur tycker du din text blev? (värdera din text) Motivera? 
6. Hur bedömer du denna text om du jämför med hur du brukar skriva? Vad tror du skillnaden 

beror på? 
7. Hur skiljde sig det sätt som du utarbetade denna text på mot hur du brukar göra? 
8. Hur tyckte du det var att jobba så? Vad var bra? Mindre bra? 
9. Vad har du lärt dig under projektet? 
10. Vad tycker du läraren ska tänka på när hon lägger upp undervisningen när ni ska 

skriva texter? Hur vill du jobba för att utveckla ditt skrivande och bli bättre på att 
skriva? 

11. Hur tycker du det är när läraren går igenom något som handlar om en viss sorts text 
och diskuterar med er i helklass? Vad ger det dig med skrivundervisning i helklass? 

12. Har du tänkt något nytt om skrivande under projektet? Något du inte har tänkte på 
förut? 

 
Fetstilta frågor diskuteras också i fokusgrupper inom respektive klass. 



 

Bilaga 14 – Lärarintervjuer 
 
Följande frågor vill jag intervjua lärarna om: 
 
• Hur brukar det gå det till när eleverna skriver texter. Skrivundervisning? Undervisning om 

texter? Skrivprocess? 
 
• Hur utvecklar eleverna sitt skrivande? 
 
• Dina grundantaganden om skrivande? 
 
• Svårigheter? Möjligheter/Visioner? 
 
 
 
Intervjuteman för två intervjuer: 

1. Om synen på skrivutveckling. Grundposition. Om skrivande i undervisningen. 
2. Om skrivundervisningen i projektet. Om några elevers texter. Om svårigheter och 

möjligheter för skrivundervisning i skolår 4-6 
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Bilaga  15 – Modellen för den argumenterande texten i åk 6 
 

 
• Inledning 

 
• Huvudtanke – tes 

 
• Argument och förklara varför 

 
• Ev. fler argument 

 
• Motargument 

 
• Tes 

 
• Avslutning 
 

 



 

Bilaga 16 – Värderingsmässig prosodi i förgrunder och bakgrunder  
Uttryck för attityder som de förekommer genom texten. Sekvenser avgränsade med tankestreck:  
 . 

• u: uppskattning 
• a: affekt 
• b: bedömning 

 
I den högra kolumnen anges dessutom om affekt och bedömning förekommer i kluster insprängt i 
bakgrunden som domineras av uppskattning eller som enstaka uttryck utspridda. 
 

  

Uttryck för attityder – sekvensdimensionen:

Gest från textens början till slut 

 Prosodiskt 
mönster i 
förgrunden 

 

Textens  

början – mitt – slut 

Prosodiskt 
mönster i 
bakgrunden 

 

Textens  

början – mitt – slut

Uttryck för 
affekt och 
bedömning i 
kluster eller 
enstaka 
uttryck 
utspridda i 
bakgrunden 

David u – a, b – u  u –

Diana u – b – a – u  u  – b – a  – u kluster

Doris u  u – b – a kluster

Ebba u – u, några a – u, a u – u, a – b a utspritt

b litet kluster 
mot slutet 

Edit u – u, a – u  u – b – a – u kluster

Edvard u – u, enstaka a – a  u –

Fabian a – u, a, b – a, b u, b otydligt

Fingal a – u, a, b – a  u – u – a – b  kluster

Frank a – u, a, b – a u –
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Textens  

början – mitt – slut

Uttryck för 
affekt och 
bedömning i 
kluster eller 
enstaka 
uttryck 
utspridda i 
bakgrunden 

David u – a, b – u  u –

Diana u – b – a – u  u  – b – a  – u kluster

Doris u  u – b – a kluster

Ebba u – u, några a – u, a u – u, a – b a utspritt

b litet kluster 
mot slutet 

Edit u – u, a – u  u – b – a – u kluster

Edvard u – u, enstaka a – a  u –

Fabian a – u, a, b – a, b u, b otydligt

Fingal a – u, a, b – a  u – u – a – b  kluster

Frank a – u, a, b – a u –

 

 

Bilaga 17 – Lärarnas bedömningar 
 
 Bedömningar av elevernas svenskkunskaper och argumenterande texter 

 
Elev  Undervisande lärarens 

bedömning av kunskaper 
i svenska/den 
argumenterande texten 
 
För årskursen: 
– mindre utvecklad 
o genomsnittligt utvecklad 
+ mer utvecklad 

Lärarnas bedömningar av texterna 
inom respektive klass 
 
+1 text med flest styrkor, +2 text med 
näst flest styrkor osv. 
–1 text med flest svagheter, –2 text med 
näst flest svagheter osv. 

 

 

Elsa Freja Gun 
David  o1/– –3 –2  
Diana  o/o   +3 
Doris +/+ +1 +1 +1 
Ebba +/+  +3 +2 
Edit  o/o +4 –2  
Edvard  –/o –4 –1 –1 
Fabian  –/o   +2 
Fingal  +/+ +1 +2  
Frank  +/o –1  –2 
 
 
 Bedömningar utifrån  alla texterna i materialet 
 
 Lärarnas bedömningar av texterna i hela materialet 
  Elsa Freja  Gun 
Texter med 
flest styrkor 
i hela 
materialet 

 Fingal +2 Doris +1 
Fingal +3 

Doris +1 
Fabian +2 

Texter med 
flest 
svagheter i 
hela 
materialet 

 David –3 David –3 Edvard –2 
Frank –3 

 

                                                 
1 Undervisande lärare säger att han totalt sett ligger i ett mellanskikt; han är muntligt stark och mindre utvecklad i skrift. 



 

Bilaga 18 - Sammanfattning av centrala analysbegrepp 
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