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Sammandrag  
Synen på vad som utgör akademisk skrivkompetens varierar över tid och i olika 
kulturer. Förmågan att strukturera texter på ett logiskt och begripligt sätt kan dock ses 
som en universell vetenskaplig kompetens oavsett skrivmiljö, liksom förmågan att 
värdera kunskap och ta ställning i relation till olika källor. Denna studies syfte är att 
undersöka och kategorisera förekomsten av markörer för textuell organisation och 
ställningstagande i en grupp gymnasieelevers utredande texter samt att undersöka 
sambandet mellan bruket av dessa markörer och texternas betyg. Studiens korpus består 
av 18 utredande elevtexter, jämnt fördelade mellan betygen A, C och E. Texterna har 
analyserats genom kvalitativ närläsning med en analysmodell avsedd att fånga uttryck 
för textuell organisation och ställningstagande. Resultatet visar att elevernas bruk av 
organisations- och ställningstagandemarkörer varierar, men att det finns mönster i 
användandet som har kopplingar till texternas betyg. A-texterna utmärker sig genom en 
större variation av organisations- och ställningstagandeuttryck än texterna med lägre 
betyg. Markörer för textuell organisation och ställningstagande används i A- och C-
texterna främst för att belysa och jämföra olika perspektiv, medan E-skribenterna i 
högre grad använder samma markörer för att förklara och ge uttryck för personliga 
åsikter om ämnet. I materialet som helhet finns få exempel på källkritiska värderingar. 
En slutsats av resultatet är att eleverna befinner sig olika långt ifrån de normer som 
kännetecknar akademiskt skrivande. Framförallt E-texterna innehåller drag som inte är 
funktionella i vetenskapliga sammanhang. Detta väcker frågor om hur undervisningen 
om akademiskt skrivande bör utformas för att möta elevernas utvecklingsbehov – på 
såväl språklig som innehållsmässig nivå.   
 

Nyckelord 
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English title: Developing academic literacy: Organization and stance in the 

explanatory writing of high school students 
 
Abstract 
The idea of what constitutes academic writing competence varies through time and in 
different cultures. However, the ability to structure texts in a logical and 
comprehensible way can be seen as a universal scholarly competence regardless of 
writing context, like the ability to appraise knowledge and take a stance concerning 
different sources. The aim of this study is to investigate and categorize the occurrence 
of textual organizational markers and stance markers in explanatory texts written by a 
group of high school students, and to investigate the relation between the use of these 
markers and the grading of the texts. The corpus of the study consists of 18 explanatory 
student texts, equally divided between grades A, C and E. The texts have been analyzed 
through qualitative close reading using an analytical model designed to capture 
organizational markers and stance markers. The result shows that the students’ usage of 
these markers varies, but that patterns of usage connected to the grades of the texts can 
be identified. The A-texts excel through a larger variation of organizational markers and 
stance markers than the texts given lower grades. In the A- and C-texts organizational 
markers and stance markers are used primarily to illustrate and compare different 
perspectives, while in the E-texts the students use the same markers to explain and 
express personal opinions on the subject. The material as a whole contains very few 
examples of critical evaluation of sources. A conclusion of the result is that the students 
are at different distances from the norms that distinguish academic writing. Especially 
the E-texts contain many features that are not functional in academic contexts. This 
raises questions about how the teaching of academic writing should be designed to suit 
the students’ needs for writing development – on the level of language as well as 
content.  

 

Keywords 
academic writing, academic literacy, student text, explanatory texts, organizational 
markers, stance, stance markers, interlanguage, teaching writing  
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1 Inledning 
Vi befinner oss i ett expanderande skriftspråkssamhälle där förmågan att sålla bland den 
information som når oss blir allt viktigare, liksom förmågan att kunna producera 
självbärande och kontextanpassade texter. I takt med samhällets utveckling har behovet 
av dessa kompetenser ökat, och skolan har en central roll när det gäller att förmedla de 
kunskaper som dagens unga behöver för att kunna navigera och verka i ett komplext 
och föränderligt kunskapssamhälle.   

Allteftersom samhället förändras genomgår också skolan förändringsprocesser 
och reformer. Ämnet svenska på gymnasiet fick i samband med skolreformen 2011 en 
tydligare inriktning mot språk och skrivande (Ask 2012:30), och det vetenskapliga 
skrivandet har i de nya högskoleförberedande svenskkurserna fått en mer framträdande 
roll än tidigare (se Skolverket 2011a).  

Förmågan att kunna strukturera ett innehåll på ett begripligt sätt, med hjälp av 
olika språkliga markörer, samt att kritiskt granska och ta ställning i relation till olika 
källor är centrala aspekter av akademiskt1 skrivande (se Hyland 1996, 2000, 
Schleppegrell 2001, 2004, Blåsjö & Strand 2005, Ask 2005, 2007, Dysthe m.fl. 2011). 
Med anledning av det vetenskapliga skrivandets framskjutna position i styrdokumenten 
för gymnasieskolan undersöker jag i denna studie hur elever som går sista året på 
gymnasiet använder organisations- och ställningstagandemarkörer i sina utredande 
texter. Hur elever som är i slutet av sin gymnasieutbildning använder dessa markörer för 
att skapa mening i sina texter kan ses som en indikator på hur väl förberedda de är på 
skrivandet inom högre utbildning. Min studie kan ge perspektiv på vilka svårigheter 
som föreligger och på hur skrivundervisningen skulle kunna utformas för att möta 
elevernas utvecklingsbehov inom akademiskt skrivande.  
 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka och kategorisera förekomsten av textuella 
organisationsmarkörer och markörer för ställningstagande i en grupp gymnasieelevers 
utredande texter, samt att studera sambandet mellan elevernas betyg och bruket av dessa 
markörer. Med hjälp av interimspråksteorin diskuteras sedan elevernas språkliga val i 
relation till skrivande i högre utbildning.  
 Studiens forskningsfrågor är: 

1. Vilka uttryck för textuell organisation och ställningstagande förekommer och 
hur tar de sig uttryck i elevernas texter?  

                                                
1 I denna studie används begreppen vetenskapligt och akademiskt skrivande synonymt. 
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2. Vilka samband finns mellan elevernas bruk av dessa markörer och deras 
betyg på den aktuella skrivuppgiften?  
 

2 Bakgrund 
I detta kapitel beskriver jag inledningsvis studiens centrala begrepp och svenskämnet i 
Gy2011. Därefter presenteras nationell och internationell elevtextforskning samt 
forskning om akademiskt skrivande. Avslutningsvis ges en närmare beskrivning av de 
aspekter av akademiskt skrivande som undersöks i denna studie – organisationsstruktur 
och ställningstaganden.  
 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Några begrepp är återkommande och centrala för förståelsen av denna studie. Därför 
följer här en definition av begreppen.  

Organisationsmarkörer är markörer som på olika sätt bidrar till att skapa 
sammanhang och struktur i en text. Markörerna förklarar och synliggör hur olika 
relationer och samband inom en text ska förstås (Hyland 2005). Exempel på 
organisationsmarkörer är eftersom, men, trots, däremot.  

Markörer för ställningstagande är markörer som uttrycker skribentens hållning 
eller ståndpunkt gentemot ett innehåll, en författare, ett paradigm eller liknande (Uccelli 
m.fl. 2013). Markörer för ställningstagande kan delas in i flera undergrupper beroende 
på deras funktion: kategoriska (det måste vara så), övervägande (det kan vara så), 
förstärkande (det är självfallet så), stödjande (enligt X är det så) etc.  

Min användning av begreppen texttyp och genre baseras på Hellspong & Ledins 
(1997) definition. Texttyp används när textens framställningsform avses; texter kan vara 
berättande, beskrivande, argumenterande eller utredande (1997:21). Den utredande 
texttypen, som undersöks i den här studien, fokuserar vanligen på orsaksförhållanden 
och har en resonerande, analyserande karaktär (a.a.). Utredande texter kallas ibland 
diskursiva texter (se Hultman 1989). Begreppet genre utgår istället från benämningar på 
texter som finns i det allmänna språkbruket, och är till skillnad från texttyper socialt 
förankrade. Exempel på genrer är artikel, krönika eller insändare (Hellspong & Ledin 
1997:24).  

Begreppet interimtext beskriver hur eleverna i studien gradvis närmar sig ett 
akademiskt språkbruk. Termen interim, som betyder ’gäller tills vidare’, signalerar att 
språkinlärning är en process i ständig förändring (Selinker 1972). Eleverna rör sig mot 
ett målspråk – i detta fall ett vetenskapligt förhållningssätt och sätt att skriva – och har i 
sin utveckling kommit olika långt.  
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2.2 Svenskämnet i Gy2011 

Hösten 2011 reformerades svensk gymnasieskola. Reformen, liksom den nya läroplanen 
för gymnasiet, har fått namnet Gymnasieskola 2011 (fortsättningsvis Gy2011). Ett 
viktigt skäl till reformen var att den tidigare gymnasieskolan inte ansågs förbereda 
eleverna tillräckligt väl, varken för vidare studier eller för arbetslivet (Skolverket 
2011b:11–12). Ett centralt mål i Gy2011 är därför att alla elever ska vara väl förberedda 
för den verksamhet som de möter efter avslutade studier (a.a.).  

Förändringarna i den högskoleförberedande gymnasieutbildningen innebär att det 
nu ställs högre krav för grundläggande högskolebehörighet. I Gy2011 krävs till exempel 
300 poäng i svenska för att få högskolebehörighet, jämfört med det tidigare kravet på 
200 poäng (Skolverket 2011a:160ff). De nya kursplanerna innehåller mer specificerade 
beskrivningar av vad undervisningen ska omfatta jämfört med föregående kursplaner 
och de högskoleförberedande kurserna Svenska 2 och 3 har fått en tydligare inriktning 
mot akademiskt skrivande. Till exempel specificeras nu att eleverna i Svenska 3 ska 
skriva texter ”som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon 
aspekt av svenskämnet” (Skolverket 2011a; Kursplan för Svenska 3, centralt innehåll). I 
Svenska 3 är skrivandet i princip uteslutande inriktat på utredande, vetenskapligt 
skrivande. Undervisningen i Svenska 3 ska numera behandla ”disposition, språk och stil 
i texter av vetenskaplig karaktär” liksom ”strukturering, sovring, sammanställning, […] 
och källkritisk granskning” i arbetet med texter (Skolverket 2011a; Kursplan för 
Svenska 3, centralt innehåll).  
 Mot bakgrund av ovan nämnda förändringar i svenskämnet undersöks i den här 
studien några centrala aspekter av vetenskapligt skrivande i elevtexter skrivna inom 
kursen Svenska 3. Eftersom tidigare forskning (se bland annat Hyland 1996, 2000, 
2005, Schleppegrell 2001, 2004, Ask 2007) har visat att organisationsstruktur och 
ställningstagande är centrala komponenter i akademiskt skrivande, är det angeläget att 
undersöka hur gymnasieelever som är i slutet av sin gymnasieutbildning använder dessa 
markörer för att skapa röst och mening i sina texter.  
 Stora skolreformer tar dock tid att implementera och därför kan man ännu inte 
fullt ut se resultaten av Gymnasieskola 2011. Med anledning av detta görs inte någon 
komparativ textanalys av elevtexter skrivna inom Lpf94 och Gy2011.   
 

2.3 Forskning om gymnasieelevers skrivande 

Gymnasieelevers skrivande har undersökts i en rad svenska studier från 1970-talet fram 
till idag. Den tidiga skrivforskningen utgick från en grammatisk tradition, där 
kvantitativa analyser av elevtexter dominerade. Ett vanligt angreppssätt var att korrelera 
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språkliga analyser av till exempel ordvariation, informationstäthet, läsbarhet och 
syntaktisk komplexitet med variabler som betyg och kön (se Hultman & Westman 1977, 
Pettersson 1982, Larsson 1982).  

Sedan början av 1990-talet har det skett en metodutveckling inom den 
textlingvistiska elevtextforskningen. Perspektivskiftet har huvudsakligen bestått i att 
forskningen har förändrats från att studera enstaka delar i texter till att istället studera 
sammanhang, kommunikativ funktion och helhet (Nyström 2000:206). Metodiskt har 
detta inneburit att språkliga analyser av elevtexter har gått från att vara företrädesvis 
kvantitativa till att innehålla både kvalitativa och kvantitativa analyser.  

Senare textlingvistiska studier av elevtext har framförallt studerat referens- eller 
konnektivbindningar, ofta i relation till betyg eller övergripande bedömningar av 
skrivkvalitet (Nyström 2000:206). Flera nordiska studier har kunnat påvisa positiva 
samband mellan koherens i textbindningen och högre betyg i elevtexter (se exempelvis 
Albrechtsen m.fl. 1991, Øksnes 1999, Nyström 2000, Östlund-Stjärnegårdh 2002).   
 Gymnasieelevers källhantering har undersökts av Östlund-Stjärnegårdh (2006). 
Östlund-Stjärnegårdh konstaterar att gymnasisternas referenshantering varierar från att 
vara elegant och smidig till mycket omständlig eller att saknas helt. I studien undersöks 
också vilka källor eleverna använder och hur de förhåller sig till dem. Av 55 undersökta 
texter visar endast en text spår av ett kritiskt-analytiskt förhållningsätt till källorna. 
Östlund-Stjärnegårdhs (2006) resultat antyder att skrivundervisningen på gymnasiet 
behöver fokusera på såväl källhänvisning som källanvändning. Eleverna behöver alltså 
dels öva på att omformulera källtext till egna ord, dels träna upp ett kritiskt tänkande (jfr 
Ask 2007).  
 Elevtexter har vidare undersökts i en lång rad internationella studier med olika 
fokus. I det följande refereras enbart den forskning som har direkta beröringspunkter 
med föreliggande studie.  
 McNamara m.fl. (2010) och Uccelli m.fl. (2013) har undersökt gymnasieelevers 
texter i syfte att kartlägga samband mellan betyg och vissa utvalda språkliga variabler. 
Studierna har dock delvis olika metodologiska utgångspunkter. McNamara m.fl. (2010) 
använder en kvantitativ, datoriserad analysmetod medan Uccelli m.fl. (2013) använder 
både kvantitativ datoranalys och kvalitativ textanalys. I båda undersökningarna 
korreleras de språkliga analysresultaten med en oberoende bedömargrupps värdering av 
elevtexternas kvalitet. I McNamaras (2010) studie visade sig tre faktorer kunna 
förutsäga textkvalitet och koppling till högre betyg: syntaktisk komplexitet (mätt i antal 
ord före huvudverbet), lexikal variation och ordfrekvens. Sammanhang i textbindningen 
visade inte några positiva samband med bedömning av textkvalitet, vilket leder 
författarna till slutsatsen att det är textens grammatiska svårighetsgrad tillsammans med 
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ett sofistikerat språk som påverkar betyg i positiv riktning – inte drag som underlättar 
läsförståelsen. 
 I Uccelli m.fl.:s (2013) studie analyseras uppsatslängd, syntaktisk komplexitet, 
informationstäthet och lexikal variation, men författarna inkluderar även textuella 
organisationsmarkörer och markörer för ställningstagande i sin analys. Resultatet av 
analysen visar att syntaktisk komplexitet och lexikal variation korrelerar positivt med 
betyg. På motsvarande sätt visar sig både frekvens och variation i bruket av 
organisationsmarkörer ha signifikanta positiva samband med höga betyg. När det gäller 
markörer för ställningstagande har framförallt frekvens av försiktighetsmarkörer (eng. 
hedges) positiva korrelationer med betyg (2013:49). Författarna argumenterar för att 
studiens resultat kan vara ett steg mot att synliggöra de svåra och ofta implicita 
normerna för det akademiska skrivande som gymnasieeleverna kommer att ställas inför 
om de tar steget till högre utbildning.  

Uccelli m.fl.:s (2013) undersökning bekräftar alltså McNamara m.fl.:s (2010) 
resultat på lexiogrammatisk nivå, men kommer samtidigt med motsägande resultat vad 
gäller textbindningens betydelse. Att författarna kommer fram till delvis olika resultat 
kan ha flera förklaringar. För det första undersökte McNamaras forskarlag koherens 
genom automatisk datoranalys, medan Uccellis undersökte organisationsmarkörer 
genom kvalitativ analys (närläsning). Det är möjligt, kanske rent av troligt, att ett 
mänskligt öga noterar andra samband än en dator. En annan skillnad kan bero på 
analyskategorierna, som delvis skiljer sig åt. Uccellis kategori organisationsmarkörer 
innefattar något fler undergrupper av textbindningar än vad som studerades hos 
McNamara m.fl. (2010). Möjligheten att McNamaras (2010) utfall kan bero på 
metodvalet förstärks av de samstämmiga nordiska studier (Albrechtsen m.fl. 1991, 
Øksnes 1999, Nyström 2000, Östlund-Stjärnegårdh 2002) som har kunnat påvisa 
positiva relationer mellan koherens i textbindning och högre betyg.  
 

2.4 Forskning om akademiskt skrivande  

Det finns inte en definition av akademiskt skrivande, eftersom det akademiska 
skrivandet, precis som allt annat mänskligt språkande, är historiskt och kulturellt 
betingat (Ask 2007:15). Normerna för vetenskapligt skrivande kan variera mellan 
ämnen, institutioner, lärosäten och nationella och internationella universitetskulturer 
(a.a.). Enligt Ask (2007:16) finns det dock vissa kompetenser som kännetecknar 
vetenskapligt skrivande, oavsett skrivmiljö:  
 

• kritisk-analytisk kompetens 

• kunskap om akademiska textkonventioner 
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• lyhördhet för stil- och skriftspråkskonventioner 
 

Akademisk skrivkompetens består alltså med Asks synsätt av flera delkompetenser. Den 
första kompetensen innebär att skribenten kritiskt granskar, ifrågasätter och positionerar 
sig i relation till teorier eller tidigare forskning. Enligt Ask (2007:17) är den kritiska 
kompetensen kärnan i vetenskapligt skrivande (jfr Blåsjö & Strand 2005:23). Kunskap 
om akademiska textkonventioner utgör en annan kompetens, vilken innebär kännedom 
om bland annat referenshantering, författarröst och bruket av metatext i den egna texten. 
Lyhördhet för stil- och språkkonventioner innebär slutligen kunskap om hur den 
akademiska stilen i den egna skrivpraktiken ser ut, liksom kunskaper om språklig 
korrekthet.  

I likhet med Ask (2007) identifierar Schleppegrell (2001, 2004) ett akademiskt 
register, det vill säga gemensamma språkliga drag som kännetecknar vetenskapliga 
texter (eng. academic genres):  
 

• lexikal precision (ett varierat och precist ordförråd) 

• informationstäthet  

• explicit diskursorganisation (markörer som synliggör textövergångar och orsakssamband)  

• akademiskt ställningstagande (eng. academic stance); markörer som på ett eller annat sätt 
uttrycker skribentens förhållningssätt till innehåll eller källor  
(fritt efter Schleppegrell 2001, 2004) 

 
Förmåga att kunna strukturera information och att explicit uttrycka logiska relationer 
inom texten framhålls av Schleppegrell (2001) som särskilt viktiga aspekter av 
akademisk skrivkompetens. De tre första punkterna har beröringspunkter med Asks 
(2007) tankar om akademiska textkonventioner medan punkt fyra, akademiskt 
ställningstagande, tangerar Asks (2007) resonemang om kritisk-analytisk kompetens.  

En del av svårigheterna med det vetenskapliga skrivandet ligger i att normerna för 
skrivandet många gånger är implicita och dolda (Ehn & Löfgren 2004:74). 
Konventionerna blir inte synliga förrän någon bryter mot dem (a.a.). Att det akademiska 
skrivandet är ogenomskinligt och svårfångat gör att lärarens betydelse i 
skrivundervisningen ökar. Schleppegrell (2001) menar dock att de språkliga förvänt-
ningar som lärare har på elevers och studenters texter sällan formuleras explicit. Enligt 
Bailey m.fl. (2008) kan en möjlig anledning till detta vara att lärare själva är så 
förtrogna med det akademiska språket att elevernas kunskapsluckor passerar obemärkta.  
Att lärare har dolda förväntningar på elevers skrivande slår hårdast mot de elever som 
saknar utbildningstradition hemifrån. Genom att inte synliggöra språkliga krav och 
normer riskerar skolan att reproducera sociala strukturer, och elever från studieovana 
hem riskerar att som grupp halka efter (Schleppegrell 2001).   
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2.4.1 Organisationsmarkörer 

I akademiskt skrivande bidrar diskursiva organisationsmarkörer till att skapa 
sammanhang inom en text. Markörerna fungerar som explicita anvisningar för hur olika 
relationer och samband inom en text kan tolkas och förstås. Forskning om akademiskt 
skrivande har identifierat en rad organisationsmarkörer som är vanligt förekommande i 
akademiska texter. I denna studie fokuseras särskilt den kategori som Hyland kallar 
interactive metadiscourse markers (2005:49ff), alltså ord och fraser som används för att 
guida läsaren genom texten genom att explicit markera hur informationen i en text 
hänger samman.  
 

2.4.2 Markörer för ställningstagande  

Ställningstagande avser hur skribenter med språkliga medel uttrycker ståndpunkter eller 
hållningar gentemot ett innehåll, en författare, en teori eller annat. I likhet med tidigare 
forskning om ställningstagande i elevtexter (se Uccelli m.fl. 2013) undersöker jag 
förekomsten av och funktionen hos deontiska respektive epistemiska markörer för 
ställningstagande i gymnasieelevers utredande texter.  

Begreppet deontisk kommer från grekiskans ’de’on’ som betyder plikt eller 
nödvändighet (ne.se). Deontiska markörer är uttryck för attityd som samtidigt medför 
ett normativt eller kategoriskt perspektiv, till exempel det är fel eller du måste (Uccelli 
m.fl. 2013:42). Detta kan uttryckas på flera sätt, exempelvis i form av ogillande, tvång 
eller nödvändighet. Uccelli m.fl. definierar deontiska markörer som ”markers that 
express obligation, necessity, prohibition or (dis)approval, displaying an absolute 
stance” (2013:46). Det kategoriska, normativa perspektivet är alltså centralt för denna 
form av ställningstagande.  

Begreppet epistemisk kommer från grekiskans ’episteme’ som betyder kunskap 
eller förståelse (ne.se). Epistemiska markörer ger uttryck för talarens eller skribentens 
syn på säkerheten, tillförlitligheten eller möjligheten i ett givet yttrande: ”epistemic 
markers […] signal the writer’s belief about the degree of truth, reliability, or possibility 
of a given statement, e.g. it is possible, might be” (Uccelli m.fl. 2013:41). Även 
formuleringar som uttrycker att ett påstående är resultatet av någons tro, övertygelse 
eller uppfattning räknas hit, till exempel jag tror eller X menar.  

Även urvalet av referenser och utelämnandet av vissa källor innebär ett 
ställningstagande (jfr Ask 2007:37). Denna form av ställningstagande är dock implicit 
och undersöks inte i denna studie.  

 



 

 8 

Försiktighetsmarkörer och förstärkare 

På vilket sätt skribenter skiljer egna åsikter från fakta och värderar säkerheten i sina 
påståenden är av central betydelse i akademiska texter (Hyland 2000). Genom att 
använda försiktighetsmarkörer (eng. hedges) som möjligen, kanske och verkar kan 
skribenten tona ner osäkerhet och potentiellt riskfyllda ställningstaganden. På 
motsvarande sätt kan förstärkare (eng. boosters) som uppenbarligen och självklart 
användas för att uttrycka skribentens övertygelse om något (Hyland 2000). Hyland 
skriver att försiktighetsmarkörer och förstärkare ”help academics gain acceptance for 
their work by balancing conviction with caution, and by conveying an appropriate 
disciplinary persona of modesty and assertiveness” (2000:1–2). Enligt Hyland är det 
alltså balansen mellan säkerhet och försiktighet som är nyckeln till en övertygande 
framställning. Han framhåller att det därför är pedagogiskt angeläget att undervisa om 
hur man i akademiska texter kan ta ställning på ett övertygande vis eftersom tidigare 
studier (Hyland 1996, 2000) har visat att försiktighetsmarkörer varken uppmärksammas 
eller används i någon större utsträckning av studenter. 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel redogör jag för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Först beskrivs den 
systemfunktionella lingvistiken, som utgör studiens övergripande teoretiska perspektiv. 
Därefter presenteras interimspråksteorin, vilken ligger till grund för hur elevtexterna 
tolkas och förstås i relation till de krav på skrivande som finns inom högre utbildning.  
 

3.1 SFL 

Den modell för textanalys som används i denna studie har sin huvudsakliga teoretiska 
förankring i Hallidays (2004) systemfunktionella lingvistik (fortsättningsvis SFL). Som 
namnet antyder har teorin en grundläggande funktionell språksyn, vilket innebär att 
språk och texter analyseras och förstås utifrån sin funktion i ett givet sammanhang.  

SFL-teorin utgår från att allt relations- och meningsskapande görs med språket 
som resurs; till exempel gör skribenter olika språkliga val för att skapa mening i sina 
texter (Maggerø 1998:34). Enligt Halliday, den forskare som främst förknippas med 
SFL, har språket tre metafunktioner, vilka existerar samtidigt i alla yttranden. Dessa 
funktioner benämns ideationell, interpersonell och textuell funktion (Martin & White 
2005). Det ideationella perspektivet handlar om vad som förmedlas, alltså om vilken typ 
av idé eller tema som ligger bakom ett yttrande. Den interpersonella funktionen rör 
textens relationella struktur, alltså hur texten förhåller sig till sina mottagare, medan den 
textuella funktionen handlar om i vilken (grammatisk) form ett budskap förmedlas. 
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Enligt Halliday utgör den ideationella och den interpersonella funktionen grunden för 
allt meningsskapande medan den tredje metafunktionen, den textuella, ”breathes 
relevance into the other two” (Maggerø 1998:34). Formen blir alltså med Hallidays 
språksyn ett medel för att skapa mening. Mening kan skapas på alla språkliga nivåer, 
inte bara på den syntaktiska (1998:35).   

I den här undersökningen behandlas framförallt de grenar av SFL som rör språkets 
interpersonella och textuella funktioner, det vill säga hur den subjektiva närvaron av en 
skribent tar sig uttryck (genom markörer för ställningstagande) samt hur (i vilken form) 
textens budskap struktureras och förmedlas till läsaren (organisationsmarkörer). Det är 
inte möjligt att helt isolera de ideationella, interpersonella och textuella aspekterna från 
varandra eftersom de samverkar i varje yttrande (jfr Halliday 2004:24), men en sådan 
uppdelning kan ändå vara användbar för att förstå min analysmodell i relation till teorin.  

SFL:s funktionella perspektiv, där form och funktion undersöks tillsammans, gör 
det möjligt att komma under textens yta och få syn på olika former av organisations-
markörer och markörer för ställningstagande, utan att låsa fast analysen vid vissa 
speciella grammatiska uttryck. Det funktionella perspektivet gör således analysen mer 
dynamisk och kraftfull än traditionell variabelanalys.  
 

3.2 Interimspråksteorin 

Undersökningens andra teoretiska utgångspunkt är att tillägnandet av akademisk 
skriftspråkskompetens är en lång process som påverkas av flera faktorer, däribland 
undervisningens innehåll. I likhet med tidigare textforskning (jfr Ask 2007) använder 
jag begreppet interimtexter för att förklara hur eleverna i sina texter gradvis närmar sig 
ett akademiskt språkbruk.  

Interimspråksteorin, utvecklad av Selinker (1972), är en kognitiv språkteori som 
främst används inom andraspråksforskningen för att beskriva hur inlärares språk 
förhåller sig till målspråket, det vill säga det språk som de håller på att lära sig. 
Språkinlärning är enligt interimspråksteorin en process i ständig förändring; i 
inlärningsprocessen bygger inläraren upp mentala hypoteser om hur målspråket ser ut 
och prövar sig fram med hjälp av dessa. Utifrån responsen inläraren får förkastas eller 
bekräftas hypoteserna (Hammarberg 2004, Abrahamsson 2009). Interimspråksteorin 
beskriver utvecklingen av ett andraspråk, men synen på inlärningsprocessen och 
begreppet interimtexter kan på motsvarande sätt appliceras på hur gymnasieelever under 
sin utbildning på olika sätt närmar sig ett akademiskt skriftspråk.   
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4 Metod och material 
I detta avsnitt presenteras analysmetod, kategoriseringar och metodkritik, följt av en 
redogörelse för studiens material, urval och avgränsningar samt materialkritik. 
Avslutningsvis diskuterar jag de forskningsetiska ställningstaganden som gjorts i 
samband med undersökningen.  
 

4.1 Analysmetod 

Min analysmodell har tagits fram med utgångspunkt i den modell för textanalys som 
presenteras i Uccelli m.fl. (2013) (se bilaga 1). Med anledning av denna studies 
omfattning används enbart de delar av modellen som rör textuell organisation (eng. 
organizational markers) och markörer för ställningstagande (eng. stance markers). En 
ytterligare anledning till denna avgränsning är att lexiogrammatiska aspekter av 
elevtexter är ett välbeforskat fält i tidigare forskning. Analysmetoden är kvalitativ och 
innebär att elevtexterna närläses i syfte att identifiera textuella organisationsmarkörer 
och markörer för ställningstagande. Markörerna klassificeras därefter i underkategorier 
utifrån sin funktion. 

I min adaption av analysmodellen (figur 1) har jag försökt att använda så 
genomskinliga termer som möjligt. Undantagen är deontiska respektive epistemiska 
markörer, vilka enligt min mening inte är särskilt transparenta. Jag har dock valt att 
benämna dem så eftersom begreppen epistemisk och deontisk är vedertagna termer när 
det gäller ställningstagande och modalitet. Modalitet handlar om hur talare och 
skribenter uttrycker inställningar eller hållningar gentemot innehållet i ett påstående (se 
exempelvis Fairclough 2003:167–170). Denna studie undersöker inte modalitet 
specifikt, eftersom modalitetsbegreppet är brett och består av fler delar än deontiska och 
epistemiska ställningstaganden – till exempel uttryck för vilja och förmåga, men 
undersökningen av ställningstagande tangerar alltså i viss mån modalitetsbegreppet.   
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Figur 1.  

Analyskategorier Underkategorier 

Textuell organisation 

 

Dispositionsmarkörer (för det första, för det andra) 
Exemplifieringsmarkörer (till exempel, med andra ord) 
Sambandsmarkörer (eftersom, vidare, dessutom) 
Konklusionsmarkörer (sammanfattningsvis) 
 

Ställningstagande 

Deontiska markörer  
(det är fel, du måste…)  

Epistemiska markörer  

• Försiktighetsmarkörer (det kan 
innebära) 

• Förstärkningsmarkörer (det är sant 
att det innebär, det innebär absolut)  

• Referensmarkörer (jag tror att det 
innebär, enligt X innebär det) 

Analysmodell efter Uccelli m.fl. (2013:44ff) 

 
4.1.1 Textuell organisation  

Kategorin textuell organisation delas in i fyra underkategorier: dispositionsmarkörer 
(eng. frame markers), exemplifieringsmarkörer (eng. code glosses), sambandsmarkörer 
(eng. transition markers) och konklusionsmarkörer (eng. conclusion markers).  

Dispositionsmarkörer är uttryck som signalerar ett påståendes ordning, eller 
kontrasterande förklaringar i utredningen, till exempel: för det första, för det andra, en 
orsak är, en annan orsak är.    

Exemplifierande markörer är markeringar som introducerar ett exempel eller ett 
förtydligande, till exempel exempelvis, till exempel, med andra ord, alltså, det vill säga. 

Sambandsmarkörer uttrycker bland annat orsaksrelationer, samband, tillägg, 
jämförelser, kontraster eller övergångar mellan stycken eller meningar. Till exempel 
därför, eftersom, även om, däremot, dock, dessutom, vidare, varken... eller, både… och. 
I enlighet med Uccelli m.fl. (2013) exkluderas konnektiven och ur denna kategori, 
eftersom och är en förhållandevis betydelsefattig konnektiv. Till skillnad från Uccelli 
m.fl. har jag valt att inkludera temporala sambandsmarkörer av typen under senare tid, 
efter och före i min analys. Författarna menar att temporala markörer är ovanliga som 
guidande textbindare i akademiska texter, men en provanalys av tre elevtexter visade att 
i mitt material förekommer temporala konnektiver bland annat för att sätta in textens 
ämne i ett sammanhang. Mot bakgrund av detta inkluderas även temporala sambands-
markörer i denna kategori. 

Konklusionsmarkörer är språkliga markeringar som uttrycker en sammanfattning 
eller explicit introducerar skribentens konklusion, till exempel för att summera, 
sammanfattningsvis, avslutningsvis.   



 

 12 

4.1.2 Ställningstagande 

Kategorin ställningstagande består av underkategorierna deontiska och epistemiska 
markörer (eng. deontic resp. epistemic markers). De epistemiska uttrycken delas in i 
ytterligare tre undergrupper beroende på vilken funktion de fyller.  

Även om det i det följande ges exempel på vanliga realiseringar av kategorierna, 
så är utgångspunkten för analysen att markörernas funktion styr klassificeringen, inte 
deras grammatiska form.  
 

Deontiska markörer 

Deontiska markörer förmedlar en normativ eller kategorisk hållning. Det kan till 
exempel röra sig om uttryck för ogillande, nödvändighet, tvång eller förbud, som 
samtidigt uttrycker ett absolut ställningstagande (Uccelli m.fl. 2013:46). Några exempel 
är det är fel, jag håller inte med eller du måste. Eftersom de deontiska markörerna 
uttrycker ett absolut ställningstagande kan inte denna kategori graderas i fråga om 
säkerhet på samma sätt som de epistemiska uttrycken.  
 

Epistemiska markörer 

Epistemiska markörer ger uttryck för skribentens grad av säkerhet eller tilltro till 
sanningshalten, tillförlitligheten eller möjligheten i ett givet yttrande. Till exempel: det 
kan vara sant (försiktighetsmarkör), det är sant (förstärkare), jag [eller någon annan] 
tror/säger/menar att det är sant (referensmarkör). Efter Uccelli m.fl. (2013) delar jag in 
de epistemiska markörerna in i tre underkategorier: 
 

1. Försiktighetsmarkörer (eng. hedges) är markeringar av osäkerhet i skribentens 
attityd till sanningshalten i ett yttrande. Försiktighetsmarkörer kan uttryckas på flera 
språkliga nivåer, men modala hjälpverb, adjektiv och adverb är vanliga realiseringar. 
Till exempel: det kan vara sant, det är möjligt att, förmodligen. 

2. Förstärkningar (eng. boosters) är uttryck som markerar en emfatisk säkerhet, som 
synliggör skribentens bekräftande förhållande till sanningshalten i ett påstående. 
Exempel på detta är när något uttrycks med emfas: det är sant, det är absolut sant. 

3. Referensmarkörer (eng. markers of beliefs) uttrycks enligt Uccelli m.fl. (2013) i form 
av mentala verb som tror, tänker eller tycker, genom vilka skribenten bekräftar att 
påståendet i fråga är resultatet av någons uppfattningar eller tro. Jag har valt att gå 
utanför Uccellis analysmodell och inkludera samtliga formuleringar som signalerar 
att ett yttrande härstammar från någons uppfattning. Även icke-mentala verb som 
skriver, säger eller uppger räknas alltså hit, liksom anföringsfraser som enligt och 
referenser i form av parenteser eller fotnoter. Valet att utvidga analysmodellen kan 
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ifrågasättas, men min uppfattning är att analysen blir mer rättvisande om alla 
referensmarkörer inkluderas, inte bara de som består av mentala verb. I mitt material 
används nämligen uttryck som X skriver och X tycker synonymt när eleverna 
refererar olika författares åsikter eller teorier. Trots olika uttryckssätt är alltså 
funktionen – att redogöra för någons uppfattning – densamma, vilket motiverar en 
modifiering av analyskategorin. Referensmarkörer uttrycker inte ställningstagande på 
samma sätt som försiktighetsmarkörer och förstärkare, men beroende på hur olika 
källor refereras (bekräftande, ifrågasättande, jämförande, underbyggande etc.) 
synliggörs skribentens förhållningssätt till innebörden i yttrandet.  

 

Gränsdragning inom kategorin ställningstagande 

Gränsdragningen mellan de olika markörerna för ställningstagande kan upplevas som 
snårig. Jag ser det som att kategorierna har olika måltavlor: normativa eller kategoriska 
yttringar är målet för deontiskt ställningstagande, medan uttryck som rör till exempel 
sanningshalt eller säkerhet är målet för epistemiskt ställningstagande. Det är dock 
viktigt att framhålla att mina tolkningar och översättningar förstås utifrån Uccelli m.fl. 
(2013) och att det kan finnas andra möjliga sätt att förstå begreppen. 
 

4.1.3 Metodkritik 

Att valet av analysmetod föll på Uccelli m.fl.:s (2013) modell för textanalys beror på att 
ramverket möjliggör en bred analys av ställningstagande och textuell organisation på 
olika språkliga nivåer. Det är uttryckens funktion som analyseras och kategoriseras, inte 
enskilda grammatiska former. Att modellen är mer heltäckande än traditionell variabel-
analys ser jag som en fördel och något som ökar graden av tillförlitlighet i min studie.   

Ett generellt problem med textanalys som metod gäller möjligheten till objektiv 
värdering av resultaten. Alla former av textanalys innebär ett visst mått av subjektiv 
tolkning – det ligger i metodens natur. Metodvalet får därmed effekter för studiens 
generaliserbarhet, eftersom kvalitativa studier är svårare att replikera än kvantitativa. 
Närheten till materialet och den subjektiva ansatsen är både metodens styrka och 
svaghet. Valet av metod innebär även att mina tolkningsförutsättningar, det vill säga 
min förförståelse av materialet, kan påverka analysen (jfr Hellspong & Ledin 1997:224, 
Nord 2008:62). Martin & White menar att texter kan läsas på olika sätt, till exempel 
accepterande, motsträvigt eller kritiskt (2005:206). Den ingång läsaren har vid läsningen 
av en text påverkar vilka delar av texten som uppmärksammas. Jag har i min 
texttolkning intagit ett kritiskt förhållningssätt, alltså den position som forskare normalt 
intar vid studier av ett textmaterial.  
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Det hade varit möjligt att välja en annan analysmodell för denna studie. Till 
exempel skulle delar av Appraisalramverket (Martin & White 2005) kunna användas för 
att undersöka ställningstagande och positionering i elevtexter. Denna studie har dock 
som delsyfte att undersöka organisationsmarkörer, vilka inte inkluderas i en Appraisal-
analys. Uccelli m.fl.:s modell möjliggör en heltäckande analys av de faktorer som jag 
avser att undersöka – ställningstagande och organisationsmarkörer – vilket sammantaget 
gör denna modell bäst lämpad för min studie.   

Uccelli m.fl. (2013) delar upp epistemiska markörer i tre underkategorier, medan 
deontiska uttryck analyseras som en samlad kategori. Detta skulle kunna ifrågasättas, 
eftersom eventuell gradering i fråga om intensitet hos de deontiska uttrycken inte 
synliggörs med nuvarande uppdelning. Även om alla deontiska markörer innehåller ett 
absolut ställningstagande så finns det en gradskillnad mellan uttryck som X har fel och 
X är helt galen. För att synliggöra denna gradskillnad mellan olika deontiska uttryck 
skulle till exempel Appraisals graderingssystem kunna läggas ovanpå den nuvarande 
analyskategorin. Ett annat alternativ är att helt enkelt bara gradera de deontiska 
uttrycken i hög eller låg intensitet. Min provanalys visade att elevtexterna innehöll få 
uttryck för deontiskt ställningstagande, varför ett sådant tillägg inte har varit aktuellt i 
min analys. I en analys av argumenterande texter hade ett sådant angreppssätt kanske 
varit mer fruktbart.  

Fördelen med den valda analysmodellen är det tydliga ramverket, vilket jag menar 
har synliggjort mina tolkningar och underlättat klassificeringen av dem. Angreppssättet 
möjliggör också jämförelser med närliggande elevtextforskning. Jag vill också 
framhålla att en textanalys av detta slag är komplex, och att det säkerligen finns andra 
tänkbara tolkningar än de jag har gjort. Resultatredovisningen har därför illustrerats 
med många exempel från texterna för att göra analysen så genomskinlig som möjligt.  
 

4.2 Material 

Materialet består av 18 utredande elevtexter som har samlats in på tre olika kommunala 
gymnasieskolor i södra Sverige. Texterna har bedömts och betygsatts av elevernas 
lärare. Sex texter har betyget A, sex texter betyget C och sex texter betyget E. Med 
dagens betygssystem är A det högsta och E det lägsta godkända betyget. För alla texter 
gäller att de skrevs inom kursen Svenska 3, som är den sista studieförberedande kursen i 
svenska på gymnasiet. Alla texter utom en skrevs under höstterminen 2013, vilket 
innebär att majoriteten av eleverna var i början av kursen Svenska 3 när texterna skrevs. 
Eftersom jag ville ha lika många texter från varje betygssteg och det var svårt att få tag 
på A-texter används en A-text som skrevs i början av vårterminen 2014.  
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 Eleverna har skrivit utifrån olika uppgifter och om olika ämnen, men eftersom 
texttypen – utredande text – är densamma är texterna trots allt jämförbara. Elevtexterna 
har samma form; de består av en inledning där en problemformulering eller fråge-
ställning presenteras, följt av en utredande del där ämnet utreds i relation till olika 
källor. Texterna avslutas med en sammanfattande, avslutande del där slutsatser om 
ämnet dras. Fem texter i mitt material är så kallade sammanställningar, där eleverna har 
utrett och sammanställt olika recensenters omdöme om filmen ”Apflickorna”. Dessa 
texter innehåller ingen egenformulerad frågeställning utan uppgiften, eller frågan, som 
eleverna ska utreda är på förhand given. För min analys spelar inte detta någon roll och 
texterna är i övrigt jämförbara.  
 I texterna används antingen Harvard- eller Oxfordsystemet för att referera till 
källor. I sammanställningarna används en modifierad variant av Harvardsystemet där de 
refererade recensenternas olika tidningar sätts i parentesen istället för utgivningsåret. 
Detta görs på uppmaning av elevernas lärare, för att göra de olika recensenternas 
tidningstillhörighet tydligare. Istället för att skriva ”Lindblad (2011)” och ”Janson 
(2011)” skriver alltså eleverna ”Lindblad (DN)” och ”Janson (SvD)” i sina texter.  
 De analyserade texterna har avidentifierats, vilket innebär att alla uppgifter som 
kan röja elevernas identitet har tagits bort. De textutdrag som presenteras i kapitel 5 
återges exakt i den form som de står i materialet och citaten har, om inget annat 
framkommer, valts ut för att de anses representativa. 

Genomsnittslängden på A-texterna är 729 ord, C-texterna 908 ord och E-texterna 
644 ord.    

 

4.2.1 Insamlingsmetod: urval och avgränsningar 

Det skrivs en mängd texter inom olika genrer och texttyper i gymnasieskolans svensk-
ämne. Att valet av texttyp föll på utredningar beror på att den utredande texttypen ligger 
närmast det vetenskapliga skrivande som förekommer på universitet och högskolor. 
Bokrecensioner, artiklar och berättande texter, som också är vanligt förekommande på 
gymnasiet (jfr Nyström 2000:93), skrivs sällan eller aldrig på universitetsnivå. Eftersom 
resultatet av analysen kommer att diskuteras i förhållande till de språkliga krav som 
finns inom högre utbildning valdes den texttyp som liknar detta skrivande mest.  
 De analyserade texterna är en del av en större elevtextkorpus som samlades in i 
början av 2014. Av totalt 40 elevtexter valdes 18 ut för närmare analys. Urvalet är ett så 
kallat bekvämlighetsurval, där sex texter från varje betygssteg slumpvis har valts ut utan 
några övriga kriterier än att fördelningen mellan betygsstegen skulle vara lika.  
 Det hade varit önskvärt att analysera texter skrivna i slutet av Svenska 3-kursen 
istället för i början, men med anledning av uppsatsens tidsram fanns ingen möjlighet till 
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det. Att analysera nationella prov var inte heller möjligt, eftersom de nationella prov-
uppgifterna återanvänds i fem år och därför är belagda med sekretess. Elevernas texter 
måste därför ses för vad de är; en spegel av elevernas skrivkunskaper i början av kursen 
Svenska 3.  
 

4.2.2 Materialkritik 

I denna studie undersöks endast ett fåtal elevtexter och bara sex texter från respektive 
betygssteg. Undersökningen kan därför inte ses som generaliserbar för elevtexter och 
betygsnivåer i allmänhet. De kvantifieringar av resultaten som presenteras är inte 
statistiskt säkerställda, utan gäller enbart för mitt material. Sett till studiens omfattning 
och metodval har det inte heller varit möjligt att använda ett större antal texter eller att 
på annat sätt utvidga analysen, något som hade kunnat lägga grund för mer allmänna 
generaliseringar.  
 Det kan även diskuteras huruvida det är relevant eller ens funktionellt att jämföra 
texter som är bedömda och betygsatta av olika lärare. I mitt fall valdes texter från olika 
skolor för att jag ville få en spridning i materialet, men det hade kanske varit lämpligare 
om en och samma lärare hade bedömt alla elevtexterna. Min uppfattning är att lärarnas 
betygsättning varierar något; nivån för exempelvis ett C är, trots gemensamma styr-
dokument och kunskapskrav, inte riktigt densamma för alla lärare. Det är alltså möjligt 
att resultatet har påverkats av att olika lärare har bedömt elevernas texter, och med 
samma bedömare hade kanske utfallet hade blivit ett annat. Att lärarnas bedömningar 
varierar kan dels bero på att det finns olika skolkulturer, dels på att det nya betygs-
systemet är just nytt och bland annat innehåller fler betygssteg än tidigare system. Mot 
bakgrund av detta är det kanske inte konstigt om lärare fortfarande känner sig något 
osäkra på det nya betygssystemet, men ur ett likvärdighetsperspektiv är skillnaderna 
naturligtvis problematiska.  
 

4.3 Forskningsetiska aspekter 

Vetenskapsrådet har formulerat fyra forskningsetiska principer för samhällsvetenskaplig 
och humanistisk forskning som alltid ska beaktas vid genomförandet av en studie 
(Vetenskapsrådet 2002). Som forskare ska man informera deltagarna om studiens syfte 
(informationskravet), inhämta deras godkännande till medverkan (samtyckeskravet), 
behandla forskningsmaterialet konfidentiellt (konfidentialitetskravet) och enbart 
använda materialet i forskningssyfte (nyttjandekravet). Eftersom elevtexterna som 
analyseras i min undersökning är allmänna offentliga handlingar (Utredningen om 
offentlighet och sekretess i skolan 2003:110ff) och eleverna inte är aktiva deltagare i 



 

 17 

studien, har jag inte informerat eller inhämtat deras samtycke till deltagande i studien 
(jfr Hermerén 2011:50). Däremot har jag informerat och inhämtat samtycke från 
elevernas lärare som representanter för de myndigheter där texterna tillkommit och 
förvaras. Ett ytterligare skäl till att eleverna inte personligen har tillfrågats är att jag inte 
är intresserad av de enskilda elevernas skrivkompetens utan av deras kompetens som 
grupp. I de fall jag ger exempel från enskilda texter har namn och omständigheter som 
skulle kunna röja elevernas identitet eller skoltillhörighet fingerats. Konfidentialitets-
kravet och nyttjandekravet har beaktats genom att jag har avidentifierat allt material, 
hanterat det konfidentiellt och endast använt det för avsett syfte.   
 

5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av textanalysen. Forskningsfråga 1 och 2 utreds 
integrerat, eftersom det går att urskilja vissa mönster i elevernas användning som kan 
härledas till texternas betyg. Framställningen visar hur eleverna använder organisations-
markörer och markörer för ställningstagande i sina texter, fördelningen mellan och inom 
de olika analyskategorierna samt vilka kopplingar som finns mellan elevernas betyg och 
bruket av dessa markörer.  

5.1 Organisation och ställningstagande: en översikt 

I tabell 1 presenteras en översikt av textanalysen. Tabellen illustrerar i hur många av 
elevtexterna som de olika analyskategorierna förekommer samt materialets lägsta och 
högsta förekomst av markörer inom enskilda texter. Alla förekomster anges i antal.  
 

Tabell 1. Översikt av fördelning av markörer för textuell organisation och ställnings-
tagande. Förekomsten anges i antal.  

Analyskategorier 
Förekomst i 
antal uppsatser 

Lägst förekomst 
i uppsats (antal) 

Högst förekomst 
i uppsats (antal) 

Textuell organisation  
Dispositionsmarkörer 8 0 5 
Exemplifieringsmarkörer 17 0 5 
Sambandsmarkörer 18 6 38 
Konklusionsmarkörer 6 0 1 
    
Ställningstagande  
Deontiska markörer 10 0 3 
Försiktighetsmarkörer 10 0 9 
Förstärkningsmarkörer 12 0 3 
Referensmarkörer 18 6 42 
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Den andra kolumnen, ”förekomst i antal uppsatser”, anger i hur många texter som 
underkategorierna finns representerade. Dispositionsmarkörer förekommer till exempel 
bara i 8 av 18 texter, medan sambands- och referensmarkörer förekommer i alla 18 
elevtexterna. Materialets minsta kategori är konklusionsmarkörer, som bara förekommer 
i 6 av 18 texter. Konklusionsmarkörer är den minst använda organisationsmarkören 
inom enskilda uppsatser. Bara sex elevtexter, en tredjedel av materialet, innehåller 
denna typ av summerande, sammanfattande markörer.  
 I kolumn tre och fyra, som anger kategoriernas lägsta respektive högsta förekomst 
i texterna, blir variationen i materialet tydlig. Inom organisationskategorin varierar till 
exempel förekomsten av dispositionsmarkörer från 0 i den text med lägst förekomst till 
5 stycken i den med högst antal. För sambandsmarkörerna, som är den största 
underkategorin bland organisationsmarkörerna, varierar förekomsten från 6 till 38. Inom 
ställningstagande är fördelningen likartad. Här är referensmarkörer den största under-
kategorin, med 6 stycken som lägst och 42 som högst antal inom enskilda uppsatser.   

De analyserade texterna är utredningar som består av en inledande frågeställning 
följt av en utredande del där olika källor presenteras och ställs mot varandra. Texterna 
mynnar avslutningsvis ut i en sammanfattande slutsats. Med tanke på texttypen är det 
inte förvånande att sambands- och referensmarkörerna är de största underkategorierna. 
När man reder ut komplexa frågor och refererar eller kontrasterar källor är sambands-
och referensmarkörer naturliga verktyg för att tydliggöra innehållsliga sammanhang och 
redogöra för olika källors syn på ämnet. En närmare beskrivning av analyskategorierna 
och deras funktion följer i 5.2 och 5.3.  
 
5.2 Organisation 

Organisationsmarkörerna utgör 3,8 procent (n=518) av materialets totala textmängd 
(13685 ord). I materialet som helhet fördelar sig de olika organisationsuttrycken på 
följande vis: sambandsmarkörer 86 procent (n=445), exemplifieringsmarkörer 10 
procent (n=51), dispositionsmarkörer 3 procent (n=16) och konklusionsmarkörer 1 
procent (n=6). Om texterna istället analyseras i grupper efter betyg blir procent-
fördelningen annorlunda, vilket framgår av tabell 2 nedan. För alla tre betygsstegen 
gäller dock att sambandsmarkörerna är den största kategorin, följt av exemplifierings-, 
dispositions- och konklusionsmarkörer i fallande ordning.  
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Tabell 2. Förekomst av organisationsmarkörer. Anges i procent. 

Organisationsmarkörer Hela materialet A-texter C-texter E-texter 

Sambandsmarkörer 86 87 89 79 

Exemplifieringsmarkörer 10 10 6 15 

Dispositionsmarkörer 3 2 3 5 

Konklusionsmarkörer 1 1 2 1 

 
Det är viktigt att poängtera att frekvensberäkningar riskerar att bli missvisande om man 
bara ser till siffrorna och inte funktionen hos de olika uttrycken. Hög frekvens innebär 
inte per automatik en bra text, utan det väsentliga är hur eleverna använder de olika 
markörerna för att tydliggöra samband inom en text.  

Ett mått som kan användas för att nyansera och ge perspektiv på 
frekvensberäkningar är variation, dvs. hur många olika markörer en kategori innehåller. 
C-texterna innehåller till exempel en hög andel sambandsmarkörer, men om man 
analyserar variationen – hur många olika sambandsmarkörer som C-skribenterna 
använder – sjunker siffran. En sådan variationsanalys är dock bara funktionell om 
underlaget är tillräckligt stort. Jag har därför valt att bara genomföra en variationsanalys 
på sambandsmarkörerna eftersom övriga underkategorier inom organisationskategorin 
har bedömts som alltför små för att kunna utgöra en rättvisande grund för analys.  

Det är vidare på sin plats att framhålla att organisationsmarkörerna inte ensamt 
bygger upp en god text, utan att flera faktorer samspelar när elever skapar mening och 
sammanhang i sina utredningar. En kvalitativ, funktionell analys av organisations-
markörerna kan dock bidra till en större förståelse för hur elever med hjälp av dessa 
markörer bygger upp sina texter och synliggöra skillnader i användandet.  
 
5.2.1 Sambandsmarkörer 

Underkategorin sambandsmarkörer består av en rad olika uttryck som på olika sätt 
uttrycker hur informationen i en text hänger ihop. Sambandsmarkörerna i materialet 
uttrycker bland annat orsaksrelationer, samband, kontraster, jämförelser, tillägg och 
textövergångar.  
 A-texterna innehåller i genomsnitt 25,5 sambandsmarkörer per text (frekvens-
genomsnitt) och 17,7 olika markörer (variationsgenomsnitt). Motsvarande siffror för C-
texterna är 30,3 (frekvenssnitt) och 13,5 (variationssnitt). E-texterna innehåller i 
genomsnitt 18,3 sambandsmarkörer (frekvenssnitt) och 9,2 olika (variationssnitt). Men 
eftersom texterna är olika långa (A-texterna 729, C-texterna 908 och E-texterna 644 ord 
i genomsnitt) är det inte tillräckligt att enbart titta på variationssnitt. Variations-
genomsnittet måste också delas på genomsnittlig textlängd för de olika grupperna för att 
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få korrekta jämförelsesiffror. En sådan beräkning ger vid handen att A-texterna även 
procentuellt sett är mer varierade än C- och E-texterna.  

I materialet finns vissa tendenser i bruket av sambandsmarkörer som kan relateras 
till betyg. Detta illustreras i den fortsatta resultatredovisningen med exempel från 
elevernas texter. Jag har valt att använda kortare utdrag från flera elevers texter istället 
för längre utdrag från ett fåtal texter, dels för att kunna belysa texternas inbördes 
variation, dels för att täcka in samtliga underkategorier i resultatredovisningen. En och 
samma elevtext innehåller nämligen sällan markörer från alla underkategorier. I text-
exemplen står bokstäverna A, C och E för textens betyg och siffran anger textens 
nummer i min korpus. Markörerna som illustreras markeras med fet stil.  

A-texterna innehåller i större utsträckning än E- och C-texterna tematiska 
redogörelser för källors idéer eller åsikter, där sambandsmarkörer används för att 
tydliggöra hur informationen hänger ihop. I exempel 1–2 illustreras hur sådana 
tematiska sammanställningar kan se ut. I utdragen nedan skriver eleverna om olika 
recensenters syn på filmen ”Apflickorna”: 
 

(1) Vidare är den parallellt löpande handlingen om Emmas lillasyster värd att uppmärk-
samma menar både Bråstedt (Expressen) och Janson (SvD). Den första på grund av 
lillasysterns fantastiska skådespelarinsatser och den senare på grund av den allvarliga 
undertonen i berättelsen. Janson (SvD) understryker inom samma ämne också vikten av 
att det är kvinnliga upphovsmän bakom filmen. (A5) 
 

(2) Medan Janson (SvD) är ensam om att ta upp genusperspektivet är Lindblad (DN) unik 
genom att diskutera filmen utifrån ett klassperspektiv. […] Andersson (GP) fokuserar i 
sin recension istället den smått plågsamma humor som gömmer sig under ytan […]. (A6) 

 

I exemplen ovan ger eleverna prov på tematiska källredovisningar. Skribenterna har 
hittat gemensamma beröringspunkter hos olika källor och det är ämnet snarare än de 
refererade källorna som är i centrum. I exempel 1 är det parallellhandlingen som står i 
fokus och i exempel 2 olika perspektiv på filmen. Tematiska redogörelser bidrar till 
textuell koncentration och informationstäthet, aspekter som kännetecknar akademiskt 
skriftspråk (jfr Schleppegrell 2001, 2004).   

C-texterna är förhållandevis långa och innehåller många sambandsmarkörer, i 
genomsnitt cirka 30 per text. Textlängden och mängden sambandsmarkörer kan 
förklaras av att C-skribenterna i hög utsträckning redovisar källorna person för person 
istället för de tematiska beskrivningar som dominerar i A-texterna. I utdrag 3 nedan ges 
ett typiskt exempel på en sådan ordrik källgenomgång. Ämnet för utredningen är 
begreppet hen och eleven redovisar olika personers syn på detta: 
 

(3) John Järvenpää, en partipolitiskt obunden skribent, skriver i sin artikel Sluta ljug för 
barnen – skrota begreppet ”hen” (www.gp.se, 2013-09-24) att man ska ta bort begreppet 
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hen eftersom det förvirrar barnen med ett ideologiskt motiverat nyspråk […] Därför ska 
man inte lära barnen uttrycket hen, menar Järvenpää. […] 
 

En annan person som också tyckt till om uttrycket hen är författaren och språkkonsulten 
Jenny Forsberg. […] Forsberg menar att det går att klara sig utan ordet hen, men att det 
skapar en del klumpiga konstruktioner. Hon skriver att man istället kan använda 
vederbörande eller denne, men genom att använda hen kan vi uttrycka oss tydligare, 
men framförallt enklare. […] Hon tycker att om det inte finns någon speciell anledning 
till att specificera kön behöver man inte heller lägga fokus på det och därför är hen ordet 
som kan användas istället.  
 

Någon som instämmer i Jenny Forsbergs argument är författaren Jesper Lundqvist. […] 
Han menar att han visste att boken skulle skapa debatt, men inte att känslorna i denna 
debatt skulle vara så starka. Lundqvist fortsätter med att säga att han ville skapa en 
barnbok som riktade sig till barn, inte mot tjejer eller killar och därför menar Jesper att 
han valde att använda uttrycket hen. […] (C3) 

 

C-texterna är alltså inte lika koncentrerade som A-texterna, bland annat beroende på de 
utrymmeskrävande person-för-person-redovisningarna som exempel 3 visar prov på.  

E-texterna innehåller många likadana sambandsmarkörer, vilket gör att dessa 
texter kan upplevas som repetitiva och oplanerade. I exemplet nedan sammanfattar en 
skribent sin personliga syn på för- och nackdelar med anonymitet på internet. Markören 
men återkommer fyra gånger:  
 

(4) Det är så mycket för och nackdelar, men anonymitet är något som är bra om det kanske 
kan hållas till en viss gräns. Att man ändå ska kunna dela med sig men på ett bra vis. 
Som anonym kan man skriva mycket om sina åsikter, känslor och andra saker utan och 
bli dömd för det du skriver. […] Jag kan hålla med om att det är överdrivet men 
samtidigt att anonymitet kan ge en säkerhet men nu har till exempel Aftonbladet ändrat 
på det. (E2) 

 

E-skribenterna jämför inte olika källor i lika hög utsträckning som A- och C-
skribenterna gör, och dessa texter innehåller fler personliga utläggningar och åsikter om 
ämnena som utreds än övriga texter. Sambandsmarkörerna i E-texterna fungerar vidare 
inte alltid guidande för läsaren, eftersom förklaringarna som följer på markörerna ibland 
är för korta eller ofullständiga, som i exempel 4 ovan. Läsaren hade behövt mer 
utvecklade förklaringar för att kunna följa skribentens resonemang. Vad innebär till 
exempel ”ett bra vis”? Och på vilket sätt kan anonymiteten ge användarna säkerhet? 

Gemensamt för alla elever är att de använder sambandsmarkörer för att skapa 
mening och struktur i sina texter, om än med olika resultat. Skillnaden mellan 
betygsgrupperna består dels i variationen, dels i tydligheten och funktionen hos 
uttrycken.  
 

5.2.2 Exempelmarkörer 

Exemplifieringsmarkörerna är den näst största underkategorin bland organisations-
uttrycken. I E-texterna uppgår de till 15 procent, i A-texterna till 10 och i C-texterna till 
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6 procent. Det finns inga avgörande skillnader i betygsgruppernas användning, men 
vissa tendenser kan ändå skönjas. Analysen visar till exempel att exemplifierings-
markörer framförallt används av A-skribenterna för att förtydliga olika författares 
resonemang eller citat. Textexemplen 5–6 nedan följer på direkta citat och fungerar som 
förtydligande inramningar: 
 

(5) Pascalidou menar alltså att svårigheterna med barnfattigdom inte alltid handlar om att inte 
få det man vill utan snarare att inte ha framtidstro. (A2) 
 

(6) En omformulering av ordets definition utifrån Googles ägares krav vore alltså enligt 
Språkrådet i strid mot deras och språkets principer. (A1) 
 

I exemplen ovan har eleverna skrivit om längre citat med egna ord, vilket synliggör 
deras tolkning av innebörden i citaten. Förtydligande exempel eller omskrivningar av 
detta slag fungerar många gånger som en läsarservice, eftersom skribenten gör 
tolkningsarbetet åt läsaren. 

C-skribenternas exempelmarkörer återfinns många gånger i exempel på sådant 
som källor har sagt, medan E-skribenterna oftare förtydligar sina egna resonemang med 
exempel: 
 

(7) Men han [Olle Josephson] anser att problemet uppstår då man inte längre kan använda det 
svenska talet och skriften inom en domän, till exempel inom avancerad genteknik eller 
familjerätt. (C4) 
 

(8) Man kan även dra paralleller till skolan X [namn]. På X-skolan finns det åtta program var 
av exempelvis två rangordnas. (E3) 
 

Även i E-texterna förekommer försök till förtydligande exempel utifrån källor, även om 
det inte alltid bär hela vägen: 
 

(9) I det moderna Sverige har klasskillnader en stor betydelse utan att vi lägger märke till det. 
Vi människor dömer varandra utan att vi tänker på det särskilt mycket, vi dömer efter stilar, 
personligheter och ekonomi. Exempelvis när Zlatan uttrycker sig i David Lagercrantz bok 
”Det var sjukt mycket snygga brudar i plugget”. Klasstillhörighet har en stor betydelse för 
hur vi mår, vi känner oss mindervärdiga om vi hamnar i en situation där vi inte känner oss 
tillräckligt bekväma. (E6) 

 

Exempelmarkören och det efterföljande citatet i exempel 9 blir hängande i luften. För 
att citatet ska vara belysande skulle det behöva ramas in och förklaras tydligare än vad 
som nu görs.  

Den tydligaste skillnaden i materialet vad gäller exempelmarkörer är att A- och C-
skribenterna i högre utsträckning än E-eleverna använder exempel för att förklara eller 
synliggöra källors citat eller idéer. E-eleverna exemplifierar i vissa fall i relation till 
källor, med många av exempelmarkörerna inom denna betygsgrupp återfinns i 
förklaringar av egna idéer.  
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5.2.3 Dispositions- och konklusionsmarkörer  

Dispositions- och konklusionsmarkörerna är organisationskategorins minsta under-
grupper. Dessa markörer är ovanliga i texterna, med bara ett fåtal förekomster. 
Dispositionsmarkörer används främst av eleverna för att knyta ihop olika källor med 
varandra eller för att signalera en upprepning: 

 
(10) Hon [Susanna Alakoski] beskriver fattigdomen som en skuggbild som skapar desperation, 

uppgivenhet och misslyckanden i skolan. […] 
Ytterligare ett exempel på en person som upplevt fattigdomen, men som genom 

utbildning och hårt arbete övervunnit denna skuggbild, är nyhetsankaret och program-
ledaren Alexandra Pascalidou. (A2)  
 

(11) Vidare är den parallellt löpande handlingen om Emmas lillasyster värd att uppmärk-
samma menar både Bråstedt (Expressen) och Janson (SvD). Den första på grund av 
lillasysterns fantastiska skådespelarinsatser och den senare på grund av den allvarliga 
undertonen i berättelsen. (A5) 
 

(12) Pengarna styr vårt utseende, vilket är det första man kodar av när man träffar en ny 
människa. Det andra man reflekterar över är människans kunskaper. (E3) 

 

Konklusionsmarkörer förekommer endast i en tredjedel av de analyserade texterna. 
Majoriteten (4 av 6) återfinns i C-texterna. C-skribenterna är alltså de som tydligast 
signalerar sin slutsats med hjälp av explicita konklusionsmarkörer: 
 

(13) Sammanfattningsvis förstår man att det är en fråga med osäkert svar. (C4) 
 

(14) Sammanfattningsvis har alla skribenterna en relativt positiv bild av filmen. (C6) 
 

Även i A- och E-texterna förekommer enstaka explicita konklusionsmarkörer: 
 

(15) Ändå kan man dra slutsatsen att de två nya sätten att ge ut böcker till största del har 
haft en positiv inverkan på samhället. (A4) 
 

(16) Min slutsats är att det är lika mycket positiva som negativa egentligen (E2)  
 

I A-texterna signaleras vanligen inte konklusionen med hjälp av metaspråkliga uttryck 
som sammanfattningsvis eller avslutningsvis. A-skribenterna signalerar istället att en 
avslutning kommer genom att återknyta till inledningen eller frågeställningen och 
härigenom markera ett avslut på texten. Såhär avslutar en A-skribent sin utredande 
sammanställning av olika recensenters omdöme om filmen ”Apflickorna”:  
 

(17) Den positiva kritik Apflickorna får överväger således den negativa. Även om de inte är 
av helt samma uppfattning angående skådespeleriet, är recensenterna överens om att det 
är en originell film Aschan har skapat. (A6) 

 

Ordet således markerar här en sammanfattning och fungerar i sin kontext som en 
explicit konklusionsmarkör.  

E-skribenterna återkopplar i liten utsträckning till inledningen i sina konklusioner. 
Istället består avslutningarna ofta av elevens personliga uppfattningar om det ämne som 
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har behandlats, ibland i förhållande till tidigare refererade källor. I exempel 18 nedan är 
ämnet för utredningen begreppet ogooglebar.  
 

(18) Min egen synpunkt om ordet är att det är väldigt användbart. […] Jag kan dock förstå 
varför sajten [Google] resonerar som de gör, oavsett vad så vill man skydda sitt rykte och 
varumärke. Man vill inte äventyra det på grund av ett ord. Google vet att ordet skulle bli 
väldigt stort, precis som ordet ”googla” då man gjort Google till ett verb. (E1)  

 

Sammanfattningsvis är slutsatserna i A-texterna överlag sak-inriktade, medan E-
texternas slutsatser är mer jag-inriktade. I A-texternas avslutningar är det egna 
tyckandet nedtonat och ämnet för utredningen står i fokus, medan E-skribenterna i 
större utsträckning skriver fram personliga åsikter, vilka inte alltid underbyggs med 
referenser. I 4 av 6 C-texter signaleras slutsatsens början med hjälp av metaspråkliga 
markörer och C-skribenterna är i likhet med A-skribenterna mer ämnesfokuserade i sina 
slutledningar.  
 
5.3 Ställningstagande 

Markörer för ställningstagande utgör 2,7 procent (n=372) av materialets totala text-
mängd. Sett till materialet som helhet fördelar sig markörerna på följande vis: referens-
markörer 84 procent (n=312), försiktighetsmarkörer 7 procent (n=27), förstärknings-
markörer 5 procent (n=18) och deontiska markörer 4 procent (n=15). 
 
Tabell 3. Fördelning inom kategorin ställningstagande. Anges i procent. 
Markörer för 
ställningstagande 

Hela materialet A-texter C-texter E-texter 

Referensmarkörer 84 86 90 71 
Försiktighetsmarkörer 7 7 5 12 
Förstärkningsmarkörer 5 5 2 9,5 
Deontiska markörer 4 2 3 7,5 

 
När texterna analyseras i grupper efter betyg blir fördelningen något annorlunda, vilket 
framgår av tabell 3 ovan. Referensmarkörerna är fortfarande den största kategorin; i C-
texterna uppgår de till 90 procent av alla uttryck för ställningstagande, och i A- och E-
texterna är motsvarande siffra 86 respektive 71 procent. Bland övriga kategorier märks 
framförallt att E-texterna innehåller en större andel förstärknings- och deontiska uttryck 
än A- och C-texterna. A-texterna innehåller till exempel bara 2 procent deontiska 
uttryck medan de i E-texterna uppgår till 7,5 procent. E-texterna innehåller vidare en 
större andel försiktighetsmarkörer än både A- och C-texterna. Detta beror på att en E-
text innehåller nio försiktighetsmarkörer, vilket kan jämföras med 1,5 i genomsnitt för 
materialet som helhet.  



 

 25 

Precis som med organisationsmarkörerna riskerar frekvensberäkningar enligt ovan 
att bli missvisande om man inte också analyserar variationen och funktionen hos 
uttrycken. Jag har valt att bara genomföra en variationsanalys på referensmarkörerna 
eftersom övriga underkategorier inom ställningstagande bedöms som alltför små för att 
kunna utgöra en rimlig grund för analys.  
 
5.3.1 Referensmarkörer 

Referensmarkörer är formuleringar som signalerar att ett yttrande är resultatet av någons 
uppfattning eller tro, till exempel jag tror eller X menar. A-texterna innehåller i 
genomsnitt 18,7 referensmarkörer per text (frekvensgenomsnitt) och 13,3 olika 
markörer (variationsgenomsnitt). Motsvarande siffror för C-texterna är 22,3 (frekvens-
snitt) och 10 (variationssnitt). E-texterna innehåller i genomsnitt 11 referensmarkörer 
(frekvenssnitt) och 7,5 olika (variationssnitt). När variationssnittet delas på genom-
snittlig textlängd för de respektive betygsgrupperna visar det sig att A-texterna även 
procentuellt innehåller en högre variation av referensmarkörer än C- och E-texterna.  

För materialet som helhet gäller att accepterande, icke-ifrågasättande refereringar 
dominerar. Eleverna återger alltså nästan uteslutande olika källors resonemang utan att 
ifrågasätta eller kritiskt granska dem. Även om eleverna generellt är accepterande 
gentemot de källor som används, finns skillnader mellan betygsgrupperna i fråga om 
hur referensmarkörer används för att skapa röst och mening i texten. 

A-texterna kännetecknas av variation i referensmarkörerna och skribenterna är 
tydliga med att signalera vad som är egna tankar och vad som tillskrivs källor. Inom 
denna grupp är det vanligaste sättet att markera att en tanke tillskrivs en viss person 
genom referatmarkörer som nämner, skriver eller menar. Även anföringsfraser som 
enligt X förekommer.   

 

(19) Man [författaren] nämner dock även negativa effekter av nytekniken Med den nya 
tryckpressen blev till exempel nedskrivarnas arbete överflödigt och publiceringar utan 
tillstånd kunde ske. Liknande problem beskriver Nordebo i dagens samhälle, där frågan 
om upphovsrätt blivit vanligt förekommande […]. (A4)  

 

(20) Lindblad (DN) skriver även att filmens kanske viktigaste fråga är hur man bygger upp 
en kvinnlig identitet. Emma blir av tränaren tillsagd att ”det räcker inte att ha styrka och 
kontroll, du måste ha utstrålning också” – förväntningar som sällan ställs på pojkar, 
menar Andersson (GP). Man tvingas som tittare att fundera på och ifrågasätta egna 
fördomar och föreställningsbilder konstaterar Andersson (GP). (A5) 

 
Några av A-skribenterna använder en mer avancerad form av Harvardsystemet för att 
ange källor. Exempel 21 visar hur en elev istället för att använda anföringsverb eller 
anföringsfraser omformulerar källtexten med egna ord och sätter referensen i en 
parentes sist i meningen, för att signalera vems tankar det är som skrivs fram: 
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(21) Apflickorna är ingen traditionsenlig film om hästar – de kvinnliga huvudrollerna har 

självaktning och inget behov av att vara någon annan till lags (Janson SvD). (A6) 
 

Bruket är ovanligt bland eleverna och de få exempel som förekommer återfinns i A-
texterna. Detta sätt att ange referenser liknar hur professionella skribenter anger källor 
och tar ställning i akademiska texter. 

A-texterna innehåller få exempel på personligt tyckande, men i de fall det 
förekommer är skribenterna noggranna med att signalera att det är egna tankar som 
levereras: 
 

(22) Viktiga ämnen som är av värde att diskutera togs upp men personligen var jag inte 
överförtjust i filmen. (A5)   

 
A-skribenternas varierade bruk av anföringsverb skapar dynamik i texten och 
tydligheten i referenshanteringen bidrar till att texterna upplevs som trovärdiga. Läsaren 
behöver inte fundera över vem som står bakom ett yttrande eftersom det tydligt framgår 
av texten.  

C-skribenterna är liksom A-skribenterna generellt sett noga med att tydliggöra vad 
som är källor och vad som är egna åsikter. C-texterna är dock mer upprepande när det 
gäller sättet att tala om vems tankar som ligger bakom ett påstående. Samma 
referatmarkörer används flera gånger; framförallt återkommer verben menar och anser. 
Bruket är tydligt, men texterna ger i jämförelse med A-texterna ett repetitivt intryck:  

 
(23) Han [Jesper Lundqvist] menar att han visste att boken skulle skapa debatt, men inte att 

känslorna i denna debatt skulle vara så starka. Lundqvist fortsätter med att säga att han ville 
skapa en barnbok som riktade sig till barn, inte mot tjejer eller killar och därför menar Jesper 
att han valde att använda uttrycket hen. […] Han menar att det finns andra författare som 
försökt ta bort könsstereotyperna, men att dessa ofta misslyckats […] Detta menar Lundqvist 
inspirerade honom att skriva boken. (C3)  
 

(24) Lindblom menar att det inte är ödesbestämt att det svenska språket ska dö ut, men det kommer 
däremot att fortsätta förändras. Han menar också att det går att påverka den svenska 
språkutvecklingen åt det ena eller det andra hållet. Det är människorna själva som har bestämt att 
undervisning och seminarier ska hållas på engelska och att det ska bli ett koncernspråk. Detta 
trots att alla förstår svenska. Därför anser han att det också är just människor som kan stoppa 
denna utveckling. (C4) 

 
Det kan diskuteras huruvida mer neutrala anföringsverb som skriver eller uppger, vilka 
A-skribenterna i högre utsträckning använder, skulle vara bättre lämpade i akademiska 
texter än anföringsverb som menar eller tycker. De senare verben implicerar en 
tydligare tolkning av författarens budskap. Som läsare tolkar man i och för sig alltid ett 
budskap i någon mån, men det är möjligt att referatet kan uppfattas som mer objektivt 
om neutrala anföringsverb som skriver eller beskriver används.  
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E-texterna är ungefär lika varierade som C-texterna i fråga om anföringsverb, men 
en skillnad mellan denna grupp och övriga texter är att den röst som framträder i E-
texterna oftare än i övriga texter är skribentens egen: 

 
(25) Min egen synpunkt om ordet är att det är väldigt användbart och kan användas i många olika 

sammanhang. (E1) 
 

(26) I det [sic!] flesta argumentera [sic!] kan jag faktiskt hålla med om. Enligt Eklund så håller jag 
fullständigt med om att anonymitet kan ses som en slags mänsklig rättighet. (E2) 

 

(27) Oavsett vad det beror på så anser jag att utanförskap inte hindrar en från att utvecklas och att 
komma ifrån sin bakgrund, om man vill det. (E4) 

 
I något fall knyts de egna åsikterna i E-texterna till en tidigare refererad källa: 
 

(28) Hon anser att det främst är kunskapen som delar in dagens klasser vilket jag inte kan 
hålla med henne om. Kunskap och pengar hör ihop, men det är inte kunskapen som sätter 
spåren i samhället. (E3) 
 

Bruket att koppla egna åsikter till en annan författares syns även i exempel 26 ovan. 
Ställningstagandet mot källan i exempel 28 är intressant, och sett till resten av 
materialet ovanligt. Ifrågasättandet innebär att eleven distanserar sig från den refererade 
källans åsikt. Här hade dock skribenten behövt utveckla sin ståndpunkt för att övertyga 
läsaren – på vilka grunder skriver eleven så här? Vilka belägg finns för den åsikten?  

Vad som annars kännetecknar de ställningstaganden som framkommer i E-
texterna och i somliga av C-texterna är en avsaknad av explicita referensmarkörer. E- 
och C-texterna innehåller flera i min tolkning starka påståenden som presenteras som 
fakta. I de allra flesta fall verkar det vara skribentens egna åsikter som skrivs fram:     
  

(29) Eftersom Sverige är ett av få länder där alla unga har rätt till utbildning oavsett vart man 
kommer ifrån får alla samma möjlighet till att säkra en plats på arbetsmarknaden i 
framtiden. Det jämnar ut klasskillnaderna eftersom man inte behöver pengar för att få en 
bra utbildning […]. (C5) 
 

(30) Ungdomar i Sverige påverkas av klasstillhörigheterna på så vis att de känner sig osäkra 
och obekväma i vissa situationer eller miljöer, däremot känner sig ungdomar tryggare om 
de har samhörighet med ungdomarna omkring sig. […] För att känna sig trygg och 
självsäker i en situation krävs det att vi känner en samhörighet med människorna runt 
omkring oss. (E6) 
 

(31) Klassindelningen syns framförallt när det kommer till utseende. Människor strävar efter 
att se identiska ut. Allt för att inte bli placerad i en annorlunda klassgrupp. (E3) 
 

Vad som gör exemplen ovan diskutabla är dels att de innehåller mer eller mindre starka 
påståenden, som långt ifrån alla människor skulle skriva under på, dels att de är 
otillräckligt underbyggda med källor. I vetenskapliga texter är det centralt att belägga 
sina påståenden med stödjande referenser, för att förstärka det egna perspektivet och att 
öppna upp för andra möjliga perspektiv än det egna. Detta blir särskilt viktigt om man 
som skribent driver en kontroversiell tes, som skulle kunna ifrågasättas. I E-texterna är 
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det dock inte alltid tydligt hur de exempel som ges ska förstås i sammanhanget, och 
tolkningsarbetet läggs då på läsaren. Mängden eget tyckande och avsaknaden av 
perspektiv-skifte gör att framförallt E-texterna kan upplevas som onyanserade.  

Eftersom yttranden av typen ovan (exempel 29–31) inte innehåller några explicita 
referensmarkörer faller de utanför min analysmodell, men eftersom bruket förekommer 
vill jag ändå belysa det. Fenomenet diskuteras vidare i kapitel 6 i relation till 
interimtextteorin.   

 
5.3.2 Försiktighetsmarkörer 

Försiktighetsmarkörerna är den näst största underkategorin bland ställningstagande-
uttrycken. Uttrycken markerar en osäkerhet i skribentens syn på sanningshalten eller 
säkerheten i ett yttrande. I A-texterna används försiktighetsmarkörer företrädelsevis i 
skribenternas tolkningar av andra författares verk eller idéer:  
 

(32) Man anar i Alakoskis skrift ett missnöje med det socialpolitiska läget i Sverige. […] 
 

Zlatan Ibrahimovics framgångar på fotbollsplanen har givit honom hög status och ekonomisk 
frihet. Man kan ana att hans drivkraft har varit förknippad med det utanförskap han känt när 
han var ung och att denna känsla bidragit till hans framgång. (A2) 
 

Bruket av försiktighetsmarkörerna anar och kan ana gör att elevens tolkningar blir 
mjukare och mindre tvärsäkra. Försiktighetsmarkörerna öppnar upp för att andra 
perspektiv kan vara giltiga (jfr Hyland 2005).  

Medan A-skribenternas försiktighetsmarkörer främst återfinns i tolkningar eller 
sammanfattningar av källors idéer använder E- och C-skribenterna oftare försiktighets-
markörer för att modifiera egna ställningstaganden:   
 

(33) I större städer är det förmodligen större märkbara skillnader än i mindre städer, så hur 
påverkad man som ungdom blir av samhällsklasser beror även på vart man bor. (C5) 
 

(34) Jag kan tänka mig att Google inte vill att folk ska se deras sajt som en sajt där inte allt kan 
sökas upp, de vill förmodligen inte förknippas med detta. (E1) 

 

Försiktighetsmarkörer förekommer också i samband med att skribenter ger uttryck för 
källkritisk reflektion. Källkritiska resonemang är dock mycket ovanliga i mitt material – 
bara två av 18 texter innehåller sådana inslag. Det ena exemplet återfinns bland A-
texterna: 
 

(35) ”I allmänhet tycks man komma fram till att ungefär 60 % av den förvärvsarbetande 
befolkningen räknas till arbetsklassen” skriver Magnus Nilsson (2011). Dock så måste 
man tänka på att dagens arbetarklass har en mycket bättre levnadsstandard än förr, vilket 
kan vara anledningen till att många nu tillsäger sig medelklassen. (A3) 
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I exempel 35 använder eleven försiktighetsmarken kan för att nyansera innehållet i 
citatet. Skribenten påpekar att förbättrad levnadsstandard kan göra att människor som på 
pappret tillhör arbetarklassen själva ser sig som medelklass.  

Elevtext E4 innehåller flera längre resonemang om källornas trovärdighet, där 
försiktighetsmarkörer används för att öppna upp för andra möjliga perspektiv. Denna 
text skiljer sig från övriga E-texter i fråga om källkritisk medvetenhet, men är språkligt 
sett på ungefär samma nivå som de andra E-texterna. I textexemplen nedan blir 
samspelet mellan organisations- och ställningstagandemarkörer tydligt. Eleven i fråga 
ger uttryck för kritisk kompetens och använder effektivt organisationsmarkörer (se 
kursivering) för att förklara och tydliggöra sin analys av Alakoskis och Ibrahimovics 
självbiografier: 
 

(36) Man måste tänka på att detta är en bok som vill säljas, och att hennes [Alakoskis] känslor 
och berättelser kan vara något överdrivna och förvridna för att sälja. Också att minnet 
sviker, även när det gäller känslor. Dokument och sådan [sic!] är däremot mer trovärdigt, 
men även exempelvis sjukhusjournaler kan ha fel. (E4) 
 

(37) Även här [i Ibrahimovics självbiografi] finns målet att boken ska sälja, att läsningen ska 
bli intressant. Författaren kan tolkas på olika sätt, delvis som en andrahandskälla, men 
även som en förstahandskälla. Ibrahimovic skriver inte boken själv, utan med 
Lagercrantz. Som läsare kan man inte veta hur mycket Ibrahimovic har påverkat de 
nedskrivna orden, om han har styrt in i minsta detalj eller om Lagercrantz tolkat 
historierna lite på sitt eget sätt. Även för Ibrahimovic bleknar minnet och han kan 
mycket väl ha målat upp en bild av sig själv som han vill bli sedd av allmänheten. (E4) 

 

Skribenten ger uttryck för källkritisk värdering genom att påpeka att berättelser kan 
kryddas för att sälja bättre, liksom att minnet med tiden kan blekna. I exempel 37 lyfter 
eleven in begreppen första- och andrahandskälla och resonerar om hur det kan påverka 
innehållet i boken. Medvetenhet om första- respektive andrahandskällor återfinns inte i 
någon annan elevtext.   
 

5.3.3 Förstärkningsmarkörer 

E-texterna innehåller procentuellt flest förstärkningar; i denna grupp uppgår de till 
nästan 10 procent av uttrycken för ställningstagande. Motsvarande siffor för A- och C-
texterna är 5 respektive 2 procent. För alla betygsgrupper gäller att förstärknings-
markörer framförallt återfinns i slutsatserna:  
 

(38) Att filmen är sevärd är dock självklart om man ser till dessa recensioner. (A5) 
 

(39) Jag vill absolut inte att alla i förskolan ska kalla sina barn för hen, utan är man en kille på 
ett år så är man självklart en han. (C3) 

 

(40) Klasstillhörighet kommer alltid förekomma i Sverige […] (E6)  
 

(41) Det är sannerligen en unik film, på gott och på ont beroende på vem som ser den och 
folk måste se denna film för att veta vilket. (E5) 
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Som exemplen visar består förstärkningsuttrycken ofta av förstärkningsord som 
självklart eller sannerligen, men även andra emfatiska uttryck ingår (jfr alltid i exempel 
40). Ordet absolut i exempel 39 skulle enligt andra definitioner kunna ses som ett 
förstärkningsuttryck, men enligt min analysmodell klassificeras bara formuleringar som 
uttrycker skribentens bekräftande inställning till sanningshalten eller trovärdigheten i ett 
påstående som förstärkningar. Eftersom absolut i detta fall är kopplat till viljan hos 
skribenten räknas det inte som ett förstärkningsuttryck enligt Uccelli m.fl.:s (2013) 
modell.  
 
5.3.4 Deontiskt ställningstagande 

Deontiska markörer formar ett normativt eller kategoriskt perspektiv, och uttrycks ofta i 
termer av ogillande, nödvändighet eller tvång. I E-texterna uppgår de deontiska 
markörerna till 7,5 procent av ställningstagandeuttrycken. Motsvarande siffror för A- 
och C-texterna är 2 respektive 3 procent.  

Deontiska uttryck är alltså ovanliga i A-texterna, men när de uppträder återfinns 
de vanligen i slutsatsen. Exempel 42 nedan illustrerar hur det kan ta sig uttryck: 
 

(42) För att uppnå minskad segregation och jämna ut de sociala klyftorna måste samhället se 
människors möjligheter och hjälpa dem att utnyttja den drivkraft till förändring som varje 
människa har inom sig. (A2) 

 
I exempel 42 signalerar den deontiska markören måste en slags nödvändighet, och jag 
tolkar utdraget som en avslutande anmodan med deontiska drag.  

I C- och E-texterna återfinns de deontiska uttrycken både i texternas inledningar 
och avslutningar, och de deontiska fraserna uttrycker här ett tydligare inneboende 
ogillande: 
 

(43) Jag vill absolut inte att alla i förskolan ska kalla sina barn för hen, utan är man en kille 
på ett år så är man självklart en han. (C3)  
 

(44) Men samtidigt är det rätt så negativt också då många ynkryggar glömmer sig bakom en 
skärm och förväntar sig att dom kan skriva precis vad dom vill utan en enda 
konsekvens. […] är du anonym och kan skriva vem [sic!] som helst utan att folk vet vem 
du är så kan det bildas hot och andra sorters dåliga saker. (E2) 

 
I exempel 43 och 44 kommer återigen elevernas personliga hållningar fram och de 
tappar den formella stilen när de uttrycker sitt ogillande gentemot olika företeelser. Det 
deontiska perspektivet behöver inte uttryckas i termer av att någon har fel eller att något 
är bra eller dåligt, utan det kan också komma fram i formuleringar där innebörden i 
yttrandet, tolkat i sitt sammanhang, bär en negativt värderande attityd (jfr ynkryggar 
som gömmer sig bakom en skärm i nr 44). 
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 Att andelen deontiska ställningstaganden i E-texterna uppgår till 7,5 procent av 
ställningstagandeuttrycken tyder på att E-skribenterna är mer kategoriska i sina 
ställningstaganden än skribenterna med högre betyg. Detta överensstämmer med 
analysen av övriga underkategorier, som sammantaget ger en bild av E-texterna som 
mindre nyanserade än övriga betygsgrupper.  

Exemplen illustrerar att det inte alltid är möjligt att avgränsa de deontiska 
uttrycken till enskilda ord, utan att hela fraser och meningar kan bära ett deontiskt 
ställningstagande. Den funktionella analysens styrka är att den inte är knuten till en viss 
språklig form utan att ställningstagande kan identifieras på olika språkliga nivåer.  
 

5.4 Sammanfattning 

Organisationsmarkörer och markörer för ställningstagande förekommer i alla 
analyserade elevtexter. Bland organisationsmarkörerna är sambandsmarkörerna den 
största kategorin och inom ställningstagande dominerar referensmarkörerna. Elevernas 
bruk av organisations- och ställningstagandemarkörer hänger delvis samman eftersom 
organisationsmarkörer ofta används för att förklara och utveckla egna eller refererade 
källors ställningstaganden. Varken uttryck för textuell organisation eller ställnings-
tagande kan dock förstås isolerat från andra språkliga drag, eftersom flera faktorer sam-
verkar när elever bygger upp sina texter. Markörerna behöver alltså tolkas och förstås i 
relation till sin kontext.  

Elevernas bruk av markörer varierar, men det finns vissa mönster i användningen 
som kan härledas till betyg. Analysen visar i motsats till tidigare studier inte några 
tydliga skillnader mellan betygsgrupperna när det gäller frekvens av organisations- och 
ställningstagandemarkörer, däremot finns det skillnader mellan elevgrupperna i fråga 
om variation och funktion. A-texterna är mer varierade än både C- och E-texterna både 
när det gäller sambands- och referensmarkörer. Variationen kan inte ses som ensamt 
avgörande för betygsutfallet, men mitt resultat antyder att variationen kan ha betydelse 
för hur en text uppfattas och i förlängningen bedöms. Ett varierat bruk av organisations- 
och ställningstagandemarkörer bidrar till en dynamisk och levande text.   
 Inom organisationskategorin finns skillnader främst i hur elevernas käll-
redovisningar och slutsatser byggs upp. A-texterna består av tematiska käll-
redovisningar där organisationsmarkörer används för att jämföra och kontrastera olika 
perspektiv. I C-texterna redovisas källorna oftare person för person, vilket bidrar till 
längre texter och mer utdragna resonemang. E-texternas källgenomgångar liknar C-
texternas, men i E-texterna finns ett tydligare jag-perspektiv, framförallt i slutsatserna. 
E-skribenterna använder organisationsmarkörer för att klargöra och exemplifiera egna 
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åsikter om ämnet i större utsträckning än A- och C-skribenterna, vars texter i jämförelse 
är mer sak-inriktade.  

Bland ställningstagandeuttrycken är referensmarkörerna den överlägset största 
underkategorin hos alla elever. Sett till texttypen är detta ett väntat utfall; utredande 
texter bygger på resonemang om ett ämne utifrån olika källors perspektiv. Trots 
mängden hänvisningar till andra källor innehåller elevtexterna få exempel på källkritisk 
värdering. I endast två av 18 texter förekommer källkritiska, värderande resonemang. A-
texterna innehåller många analytiska inslag, där olika perspektiv på ett förtjänstfullt 
beskrivs och kontrasteras, men förhållningssättet gentemot källorna är överlag neutralt 
eller accepterande. A- och C-skribenterna är i mitt material tydligare än E-skribenterna 
när det gäller att redogöra för vad som är egna respektive andra källors tankar, men i C-
texterna är referenshanteringen mer omständlig och repetitiv än i A-texterna. I E-
texterna är det inte alltid tydligt vem som står bakom ett uttalande, och egna åsikter 
skrivs ibland fram som allmänt vedertagen fakta. Bland övriga kategorier inom 
ställningstagande märks framförallt att E-texterna innehåller en större andel 
förstärknings- och deontiska uttryck än A- och C-texterna. E-skribenterna uttrycker 
alltså kategoriska och absoluta ställningstaganden i högre grad än övriga grupper.  
 

6 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras resultatet av textanalysen inledningsvis i relation till tidigare 
forskning om organisation och ställningstagande i elevtexter och därefter mer specifikt 
ur ett didaktiskt perspektiv. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning.  
 

6.1  Perspektiv på organisation och ställningstagande 

Studiens syfte var att undersöka och kategorisera förekomsten av textuella 
organisationsmarkörer och markörer för ställningstagande i en grupp gymnasieelevers 
utredande texter, samt att undersöka sambandet mellan elevernas betyg och bruket av 
dessa markörer. Resultatet visar att alla elevtexter innehåller organisations- och 
ställningstagandemarkörer, men att betygsgrupperna skiljer sig åt vad gäller variation 
och funktion. 

Tidigare forskning om organisation och ställningstagande i elevtexter (se Uccelli 
m.fl. 2013) har kunnat påvisa positiva samband mellan såväl frekvens som variation av 
organisationsmarkörer och högre betyg. I samma studie visade sig även frekvens av 
försiktighetsmarkörer korrelera positivt med högre betyg. Min studie visar inga tydliga 
samband mellan frekvens av organisations- och ställningstagandemarkörer och betyg, 
däremot finns skillnader mellan betygsgrupperna i fråga om variation. A-texterna 
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innehåller procentuellt sett en större variation av både sambands- och referensmarkörer 
än övriga betygsgrupper. Min studie bekräftar alltså Uccelli m.fl.:s (2013) resultat när 
det gäller sambandet mellan hög variation och högre betyg, men skiljer sig i fråga om 
frekvens. Skillnaderna mellan resultaten kan bero på flera saker. För det första kommer 
elevtexterna som utgör mitt material från tre olika skolor och har bedömts av flera olika 
lärare. I Uccellis (2013) studie bedömde samma bedömargrupp samtliga elevtexter, 
vilket kan ha gjort betygsättningen mer homogen än den är i mitt material. Det är 
möjligt att jag hade fått ett annat resultat om jag hade använt texter som bedömts av 
samma lärare. För det andra betygsattes elevtexterna i Uccellis studie enligt en annan 
betygsskala än mina texter (2–12 jämfört med A, C, E). Det är troligt att en 
analysmodell med tio betygssteg ger ett annorlunda frekvensutfall än en analys som 
utgår från tre betygssteg. Skillnaderna blir i det senare fallet inte lika stora och 
undersökningarnas olika förutsättningar gör att de inte är fullt ut jämförbara. För det 
tredje antyder resultatet av min textanalys att statistiska korrelationer av ovan nämnda 
slag (mellan till exempel frekvens och betyg) riskerar att bli missvisande om de inte 
också kompletteras med en funktionell analys. En hög frekvens av till exempel 
organisationsmarkörer innebär inte per automatik en god text, utan det viktiga är hur 
markörerna används för att skapa sammanhang. Det funktionella perspektivet i denna 
studie har kunnat visa att även om det inte finns några större skillnader i användnings-
frekvens mellan betygsgrupperna, finns tydliga skillnader i funktion, dvs. hur 
markörerna används för att skapa mening och sammanhang i texten.   

Det funktionella perspektivet och den kvalitativa ansatsen i min studie gör också 
att det är svårt att jämföra mina resultat med kvantitativa studier som McNamara m.fl.:s 
(2010). Eftersom funktionen hos ett ord är beroende av kontexten (ordet för har till 
exempel inte alltid en förklarande funktion – det kan också vara en preposition eller ett 
substantiv, beroende på sammanhanget) har jag svårt att se hur automatiska 
datoranalyser med förprogrammerade analysvariabler skulle kunna ge samma djup och 
förståelse för materialet som en kvalitativ analys.   
 

6.2 Akademiskt skrivande i utveckling: didaktiska implikationer 

Resultatet av denna studie antyder att gymnasieelevers förmåga att uttrycka sig på ett 
sätt som är anpassat efter den vetenskapliga stilen i fråga om tydlig textstruktur och 
ställningstagande varierar. Studien ger en fingervisning om vilka svårigheter som 
föreligger och perspektiv på vad undervisningen om akademiskt skrivande skulle 
behöva omfatta för att möta elevernas utvecklingsbehov.  
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Enligt Schleppegrell (2001, 2004) kännetecknas akademiskt skrivande bland 
annat av ett varierat ordförråd, explicit diskursorganisation och akademiskt ställnings-
tagande, genom markörer som på olika sätt signalerar skribentens förhållningssätt till ett 
innehåll. Om resultatet av textanalysen ställs i relation till dessa språkliga drag står det 
klart att eleverna befinner sig olika långt ifrån de normer som kännetecknar 
vetenskapligt skrivande. Deras texter uppvisar med andra ord olika interimspråksnivåer. 
A-skribenternas sak-orienterade utredningar och varierade bruk av organisations-
markörer som bygger upp tematiska resonemang ligger till exempel närmare ett formellt 
akademiskt språkbruk än E-skribenternas texter, som är mer jag-orienterade och i högre 
utsträckning förmedlar subjektiva, deontiska ställningstaganden. De senare behöver få 
kunskap om varför deontiska ställningstaganden och personligt tyckande inte är 
funktionellt i akademiska texter och hur man genom att öppna upp för andra röster kan 
ta ställning på ett mer balanserat vis. E-skribenterna verkar ha särskilt svårt för att dra 
nyanserade slutsatser och glider nästan alltid över i ett personligt tyckande i 
avslutningen. Ur ett vetenskapligt perspektiv är detta problematiskt eftersom man i 
vetenskapliga texter förväntas underbygga sina resonemang och ta ställning i relation 
till tidigare kunskap om ämnet som utreds (Ask 2007:17).  

Enligt interimtextteorin bygger inlärare kontinuerligt upp hypoteser om 
målspråket som de håller på att lära sig, och utifrån responsen som eleverna får 
förkastas eller bekräftas hypoteserna (Hammarberg 2004). I det här fallet kompliceras 
inlärningen av att normerna för akademiskt skrivande i hög utsträckning är outtalade. 
Normerna blir synliga först när någon bryter mot dem (jfr Ehn & Löfgren 2004:74). 
Elevernas svårigheter måste förstås mot bakgrund av komplexiteten i det akademiska 
skrivandet, och ett stort ansvar vilar på den undervisande läraren att synliggöra de 
språkliga krav och förhållningssätt som texttypen kräver.    

Det bör understrykas att eleverna i den här studien fortfarande är under utbildning, 
dessutom bara i början av sitt sista år på gymnasiet. Mot bakgrund av detta är det 
naturligt och förväntat att de har vissa svårigheter med det vetenskapliga skrivandet. 
Elevernas lärare har dock bedömt alla texterna i materialet som minst godkända enligt 
kunskapskraven i kursplanen, vilket motiverar att man trots allt kan diskutera texterna i 
relation till det vetenskapliga skrivande som Svenska 3 ska förbereda eleverna inför. 
Mina resultat tyder på att eleverna skulle behöva mer undervisning om vad som 
kännetecknar innehåll och språk i akademiska texter för att kunna nå upp till de krav 
som ställs på skrivande inom högre utbildning (jfr Ask 2007:16). Undervisning om hur 
organisations- och ställningstagandemarkörer kan användas för att skapa struktur och 
uttrycka ståndpunkter skulle med fördel kunna inkluderas i undervisningen, eftersom 
flera av eleverna i studien har visat sig ha svårt för att ta ställning och uttrycka 
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hållningar på ett funktionellt vis. Organisationsmarkörer och markörer för ställnings-
tagande ska dock inte presenteras för eleverna som en lista på ord som bör användas 
mer, utan som språkliga verktyg som måste anpassas efter textens syfte (jfr Hyland 
1996, 2000, Uccelli m.fl. 2013). Det går till exempel inte att bygga en text på enbart 
försiktighetsmarkörer – då skulle skribenten framstå som alltför osäker och vacklande – 
utan det är balansen i uttrycken och samspelet mellan dem som bidrar till att ge texten 
ett vetenskapligt intryck.   

Även hos A-skribenterna, som behärskar många formella aspekter av det 
vetenskapliga skrivandet, finns områden som behöver utvecklas. För materialet som 
helhet gäller exempelvis att källkritiska resonemang, som bland annat Ask (2007) lyfter 
fram som själva kärnan i akademiskt skrivande, lyser med sin frånvaro. Bara två av 18 
texter innehåller källkritiska resonemang. Detta resultat tangerar Östlund-Stjärnegårdhs 
(2006) och Asks (2007) analyser av elev- och studenttexter, och tyder på att 
gymnasieelever behöver få mer stöttning i att träna upp ett kritiskt tänkande.   
 Vikten av att elever lär sig att kritiskt granska källor lyfts upp i såväl 
svenskämnets kursplaner som i läroplanen (Gy2011), och har koppling till skolans 
demokratiuppdrag. Att kunna granska fakta kritiskt och inse konsekvenserna av olika 
alternativ är grundläggande för att klara av vidare studier, men också viktigt för att klara 
sig i dagens komplexa och snabbföränderliga samhälle (Skolverket 2011a:7). 
Elevtexternas brist på källkritiska värderingar indikerar att många elever saknar kunskap 
om hur man kritiskt granskar källor och hur man i skrift kan uttrycka ett kritiskt 
förhållningssätt utan att tappa den akademiska stilen. Kanske behöver lärare mer 
kunskap om hur man undervisar om kritiskt tänkande och hur man kan hjälpa elever att 
bli kritiskt-analytiskt kompetenta. En annan möjlig förklaring är att lärare själva är så 
förtrogna med det akademiska språket och ett vetenskapligt förhållningssätt att de därför 
inte uppmärksammar och kommunicerar genrekraven till eleverna (Bailey m.fl. 2008). 
Det är också möjligt att det finns lärare som har alltför grunda kunskaper om 
vetenskapligt skrivande för att kunna undervisa om ämnet på ett funktionellt sätt. 
Oavsett anledning behöver eleverna bli medvetna om de språkliga och innehållsmässiga 
förväntningar som ställs på deras texter och lärarna har i detta arbete en nyckelroll (jfr 
Schleppegrell 2001).  

Sett till materialet som helhet innehåller elevtexterna få exempel på dispositions- 
och konklusionsmarkörer. Bristen på globala organisationsmarkörer antyder att eleverna 
har lättare för att binda samman informationen mellan meningar och inom stycken än 
mer textövergripande resonemang. De undersökta texterna var bara några sidor långa 
(mellan 405 och 1108 ord), vilket skulle kunna förklara den låga förekomsten av 
dispositions- och konklusionsmarkörer, men eftersom dessa metaspråkliga markörer har 
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en guidande och läsarvänlig funktion skulle de med fördel kunna tas upp i 
undervisningen om textstruktur i akademiska texter.  
 Jag vill avslutningsvis framhålla att akademisk skrivkompetens självklart utgörs 
av fler delar än organisationsstruktur och ställningstagande. Det går alltså inte att säga 
något generellt om elevers skrivkompetens utifrån denna begränsade studie. Utifrån ett 
didaktiskt perspektiv har studien ändå ett värde, eftersom den har identifierat några av 
de svårigheter som elever kan möta i det vetenskapliga skrivandet och samtidigt 
synliggjort utvecklingsområden för svenskundervisningen. Även ur ett samhälls-
perspektiv är det avgörande att skolan lär eleverna att strukturera sina texter och 
positionera sig på ett sätt som är situations- och texttypsanpassat. I dagens skriftspråks-
inriktade samhälle är dessa kompetenser tillämpningsbara och värdefulla långt utanför 
skolans arena.  
 

6.3 Fortsatt forskning 

Denna studie har gett uppslag till fortsatta studier av elevers akademiska skrivande. 
Med anledning av materialets spridning och att eleverna uppvisar olika nivåer av 
vetenskaplig skrivkompetens, vore det intressant att närmare undersöka hur 
skrivundervisning och bedömning går till i praktiken på olika gymnasieskolor. Områden 
som skulle kunna studeras vidare är dels hur lärare undervisar om de formella, språkliga 
aspekterna av akademiskt skrivande, dels hur undervisningen om innehållsmässiga 
aspekter som ställningstagande och kritisk granskning tar sig uttryck. En undersökning 
av bedömning av elevtexter skulle till exempel kunna innefatta hur användandet av 
betygsmatriser inverkar på bedömningen. Ett annat alternativ är att mer förutsättnings-
löst studera vilka verktyg och resurser som främjar likvärdig bedömning.  
 Ett annat angreppssätt vore att närmare undersöka elevers referenshantering för att 
se hur källor och ursprungstexter används i den egna texten. Min studie antyder att det 
inte bara finns skillnader i hur eleverna refererar till olika källor utan också i hur 
källorna används. 
 I denna studie gjordes ingen jämförelse mellan elevtexter skrivna inom Lpf94 och 
Gy2011, men en sådan jämförelse skulle vara möjlig och relevant att genomföra när den 
nuvarande läroplanen har implementerats till fullo. Man skulle i ett längre perspektiv 
även kunna studera texter skrivna av nya studenter för att undersöka utfallet av 
gymnasiereformen 2011 – huruvida elever efter avslutade gymnasiestudier i Gy2011 är 
bättre förberedda för vidare studier och vetenskapligt skrivande än tidigare års elever 
har varit.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Uccelli m.fl.:s (2013) analysmodell 

Uccelli m.fl.:s (2013) analysmodell.  

Analyskategorier Underkategorier 

Lexio-grammatical measures 

• Text length 
• Syntactic complexity 
• Lexical density 
• Lexical diversity 

Organization markers 

• Frame markers  
• Code glosses 
• Transition markers 
• Conclusion markers 

Stance markers 

• Deontic stance 
• Epistemic hedges 
• Epistemic boosters 
• Markers of beliefs (perspective) 

Text grade Grades from 2–12 
 

 


