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Abstract 
The present study aims to examine how teachers write polemical articles. This genre 

often occurs in national standardized tests in Swedish schools. The study seeks to 

analyze argumentative structures in the articles. It also categorizes assessment notes 

written by the teachers in response to each others’ articles, by interpreting response 

texts. 

    The examination shows that there is uncertainty among the teachers about how to 

create structures in argumentative text types. As a result the persuasive function of the 

texts suffers. 

    The teachers tend to comment on macro level findings in texts. However they grade 

each other’s texts with high grades referring to micro level components such as spelling, 

sentence structure and neat wording. 
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1 INLEDNING 
I vårt samhälle omges vi av texter i stor mängd och av skiftande karaktär. Det är viktigt 

att besitta text- och genrekompetens som gör att texter kan läsas och produceras. 

Kompetens inom detta område gör en människa rustad att verka och påverka i ett 

skriftspråkligt samhälle. Lärare som undervisar i svenska får anses ha en betydande roll 

i den process då elever står inför att utveckla denna kompetens. Lärares egen utbildning 

och fortbildning kan förutsättas ligga till gund för de kunskaper och det lärande som 

erbjuds elever i grundskola och gymnasium. 

    Text- och genrekompetens gör att en skribent kan producera en text som fyller en 

funktion. Text kan ha syftet och därmed funktionen att inspirera, övertyga, upplysa eller 

roa sin läsare om det är den genrekompetente skribentens intention. En text kan 

naturligtvis också oavsiktligt roa en läsare om den inte fyller den funktion som tänkts, 

det vill säga om den brister i text- eller genrekompetens, eller båda. 

    I studiet av texter skärskådas strukturer, påståenden och uttalanden som i sin 

tillkomststund kanske inte var menade att analyseras senare med någon större 

noggrannhet. Skribenten kan ha skrivit i affekt, eller utan speciella anspråk. Det 

sammanhang där texten produceras ställer dock krav på utformandet av texten. Av 

sammanhanget avgörs vilken grad av precisering och definiering som är lämplig för att 

texten ska nå sitt syfte, att kommunicera med läsaren. En argumenterande text har 

anspråket att övertyga sin läsare om ett förhållningssätt eller att mana till handling. 

Argumentation och argumenterande text är ett ”samspel mellan språkhandlingar, vilka 

ingår i ett retoriskt försök att övertala och övertyga” (Hellspong & Ledin 1997:168).  

    Det är en lärares uppgift att tolka text, bedöma text och undervisa om hur text blir till. 

I denna undersökning ges den ovanliga möjligheten att studera hur lärare utför uppgifter 

de brukar ge sina elever. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna studie är att studera lärares föreställningar om en 

skrivuppgift för gymnasiet så som föreställningarna framstår i lösningarna av en uppgift 

under en högskolekurs om gymnasieskolans skrivande: att skriva en debattartikel och att 

bedöma sina medstudenters debattartiklar. I studien undersöks argumentationsstrukturer 

i argumenterande texter skrivna av svensklärare. Vidare vill jag studera hur texterna 

fungerar utifrån syftet att övertyga och hur lärarna har bedömt sina kollegor som 

genomfört samma uppgift. Jag söker i denna undersökning besvara följande frågor: 
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 Hur ser de argumenterande strukturerna ut i lärarnas debattartiklar? 

 Hur fungerar debattartiklarna utifrån den argumenterande textens syfte: att 

övertyga? 

 Vilka bedömningsgrunder använder lärarna då de bedömer varandras 

debattartiklar? 

 

1.2 Avgränsningar 

Materialet som här undersöks består av tolv texter. Fyra skribenter har skrivit en 

debattartikel, en responstext och en reflektion var. Debattartiklarna och responstexterna 

analyseras, medan reflektionerna används i diskussionen för att belysa resultaten. De 

tolv texterna presenteras närmare under 4.1 nedan. 

    Jag avser här att studera strukturer, funktioner och bedömningsgrunder på ett 

kvalitativt sätt. Av utrymmesskäl begränsas studien till att omfatta fyra skribenter.  

 

2 BAKGRUND 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning. Därefter presenteras genren

1
 debattartikel i 

nationella prov i svenska för gymnasieskolan. Sist tas förutsättningarna för bedömning 

av skriven text i skolan upp. Detta kapitel kan också ses som en positionsmarkering för 

denna undersökning inom fältet text- och funktionsperspektiv. 

 

2.1 Tidigare forskning 
Tre aspekter på text är alltid verksamma, nämligen innehåll, funktion och form (Bergh 

Nestlog 2009). Bergh Nestlog menar att traditionen är stark att lägga emfas på innehåll 

och form i undervisning och att funktion ofta kommer i skymundan. En viktig drivkraft 

kan vara relationen mellan skribent och läsare. I observationer har hon sett ”elever bli 

mycket engagerade i språkliga diskussioner, vilket visar att ungdomar kan ha ett stort 

intresse för språkliga frågor om de ges möjlighet att påverka och finna lämpliga uttryck 

i sina texter, utan att få uppfattningen att det finns ett rätt svar” (Bergh Nestlog 

2009:118). Ur ett kommunikativt perspektiv blir funktionen viktig som en aspekt av 

skrivande. 

                                                 
1
 Hur orden genre och  texttyp bör användas har flitigt diskuterats. Här återges inte den diskussionen. Jag 

använder ordet genre för debattartikel och texttyp för argumenterande text. 
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    Samspelet mellan skribent och läsare kan beskrivas på följande sätt: ”A writer writes 

in order to influence readers, to change their beliefs, attitudes or behaviors. Readers 

make judgments about validity and plausibility; they ask questions about importance, 

relevance, and interest; and they decide whether action is warranted” (Miller & Charney 

2008:583). Hur författaren utformar texten med avseende på form och innehåll är 

baserat på densammes föreställningar om textens läsare. Miller och Charney menar att 

det aktuella forskningsläget stödjer ett antagande om att studenter kan öka sin förmåga 

att argumentera effektivt i akademiska, vardagliga och professionella miljöer (2008). 

Lärarens förståelse av argumentationsbegreppet har stort inflytande i ett klassrum och 

över elevers vilja och förmåga att förstå strävan efter objektivitet och precision i en 

akademisk argumentation (Miller & Charney 2008).  

    Språkanvändare i allmänhet tenderar att vara vara känsliga för ”meanings that are 

expressed and the ways in which those meanings are expressed” (Thompson 2004:6). 

Mening och funktion hänger samman. De språkliga strukturerna är endast ett verktyg 

för språkets primära funktion, att kommunicera. Utgångspunkten är att genom att 

undersöka språkets funktioner kan språkliga former beskrivas. Språket blir mening i tre 

perspektiv som också blir språkets tre metafunktioner: ideationellt perspektiv som 

beskriver hur språket används för att tala om vår erfarenhet av världen, interpersonellt 

perspektiv som beskriver interaktion mellan skribent och läsare, och textuellt perspektiv 

som avser att beskriva hur budskapet är organiserat och disponerat i texten (a.a 2004).  

    I en undervisningskontext där elever ska ha ”utvecklat skrivandet som ett medel för 

tänkande och lärande och som ett redskap i kommande studier och arbetsliv” 

(Skolverket 2010) ställs krav på texters funktion. I beskrivningen av ämnet svenskas 

syfte för gymnasieutbildning (före 2011) konstateras att språket ligger till grund för 

”kommunikation med andra och genom läsning och eget skrivande tillägnar sig eleverna 

nya begrepp och lär sig att se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera” 

(Skolverket 2014). För att elever ska kunna möta det krav som samhället ställer på 

textkompetens behövs ett förhållningssätt till meningsskapande och funktion: 

 

An individual’s growth and development and ability to participate in society require ever-

expanding knowledge and control over meaning-making in new contexts and through new 

linguistic recourses. Students need to use language in particular ways in order to be successful 

in science, history, and other subjects; to develop interpretations, construct arguments, and 

critique theories. (Schleppegrell 2004:5) 
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Här menar Schleppegrell att meningsskapandet är essentiellt både för resultat i skolans 

enskilda ämnen och för människors möjligheter att delta i samhällslivet. ”För att kunna 

skriva sakprosa behöver man kunna föra abstrakta resonemang, föreställa sig en 

mottagare, ta ställning, ge exempel, jämföra, visa kontraster och använda ett funktionellt 

språk” (Ask 2012:41).  

    Det finns inte mycket forskning om lärares skrivande. I Sverige har nyligen skrivits 

om lärares upplevelser av att skriva individuella utvecklingsplaner, IUP (Hirsh 2013) 

Internationella studier finns till exempel inom ramen för National Writing Project i 

USA. Men medan ”a rich tradition of considering the teacher as a writer exists in the 

professional literature, the research literature is limited” (Whitney 2009:237). I en 

fallstudie av en lärares erfarenheter av eget skrivande finner Whitney att fler studier 

under längre tid behövs för att undersöka hur lärares eget skrivande kan påverka en 

undervisningssituation. Hon menar att lärare kan lära genom skrivande, och för det 

behöver de ges möjlighet att utforska skrivandets räckvidd av möjligheter (Whitney 

2009). I en studie av hur fortbildning för lärare höjer självtilliten när det gäller eget 

skrivande finner författarna att informanterna med hjälp av andra lärare som 

klasskamrater inser att de behöver lära sig mer om skrivande än de själva trodde (Street 

& Stang 2009). Östlund-Stjärnegårdh anför att det finns ett samband mellan lärarens 

eget skrivande och densammes undervisning eftersom hon menar att ”[d]et är viktigt att 

de själva [lärarna] är duktiga skribenter, annars får de svårt att vägleda sina elever” 

(Östlund-Stjärnegårdh 2002:191).  

 

2.2 Genren debattartikel i nationella prov 

I nationella prov i svenska bedöms texter skrivna av elever och indirekt bedöms också 

hur lärare har väglett sina elever i arbetet med skrivande. Att konstruera de nationella 

proven innebär en mängd överväganden och val för dem som arbetar med detta: ”Det är 

viktigt för gruppen som konstruerar de nationella proven att de anpassar sig till 

verkligheten snarare än försöker påverka den” (Östlund-Stjärnegårdh 2009). Hänsyn tas 

till att uppgifterna ska kunna lösas oavsett vilken lärare och vilken lärobok eleven har 

haft. Av dessa skäl väljer gruppen att inte använda termen tes. Över huvud taget är 

frågan om vad som kan krävas av alla en bromsande effekt i varje avvägning som 

provgruppen gör. Det anses inte heller rimligt att ta med begrepp som pro- och 

kontraargument i kriterier för en väl genomförd argumentation (Östlund-Stjärnegårdh 
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2009). Här får antas att frågan huruvida argumenten är hållbara eller relevanta inte 

heller kan tas med i avvägningen om en argumenterande texts kvaliteter. 

    De argumenterande uppgifter som förekommit under åren mellan 2002 och 2012 (ett 

urval som baseras på det faktum att dessa årtal omger årtalet för den uppgift som är 

central i denna undersökning, 2004) har mycket skiftande karaktär. Exempel på teman 

är könsroller (vt 2002), familjen (vt 2003), alkohol (ht 2005) och skilsmässor (ht 2009). 

I det nationella provet under höstterminen 2006 kunde elever välja att diskutera en tysk 

version av såpan Big Brother. Enligt Eva Östlund-Stjärnegård (2009) är det viktigt att 

ämnen inte är alltför kontroversiella men ändå väcker skrivlust. Det går inte att utesluta 

att ämnet för uppgiften kan spela stor roll för den enskilde skribenten i fråga om 

inspiration och idéer. 

 

2.3 Förutsättningar för bedömning av text 
I kursplanen för Svenska B (Skolverket 2010) återfinns följande formuleringar: ”Eleven 

skall [...] göra sammanställningar och utredningar samt dra slutsatser och föra fram 

argument, så att innehåll och budskap blir tydliga och anpassade till målgrupp och syfte 

[...] ha utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och som ett redskap 

i kommande studier och arbetsliv”. En gymnasieelev som gått Svenska B före 2011 ska 

alltså kunna argumentera för en sak så att den tilltänkta läsaren kan följa innehållet och 

syftet med argumentationen. Av ordalydelsen i citaten ovan att döma kan antas att 

gymnasieeleven ska känna till innebörden av ordet argument om så bara för att kunna 

läsa och förstå kursplan och betygskriterier. Denna förvärvade kunskap ska också kunna 

vara ett redskap i fortsatta studier och i ett framtida arbetsliv.  

    Med skrivhäften för nationella prov medföljer ett häfte med allmänna riktlinjer för 

bedömning av provet. För att bli godkänd på skrivuppgiften ska texten fungera i sitt 

sammanhang efter viss bearbetning. Den ska vara uppbyggd med tanke på syfte, 

mottagare och situation. Texttypen ska vara ”någorlunda väl uppfattad” (Skolverket 

2004:15). Vidare ställs krav på innehåll och textanvändning, disposition och 

sammanhang samt språk och stil. Texten ska innehållsmässigt ”i stort sett” (Skolverket 

2004:15) fungera i sitt sammanhang. Detta betyder att det i en argumenterande text 

”presenteras en tes med något argument” (Skolverket 2014:15). Dispositionen ska vara 

så genomtänkt att innehållet blir ”relativt” (Skolverket 2004:15) överskådligt. Språket 

ska vara ”någorlunda” (Skolverket 2004:15) anpassat till skrivsituationen. Eleven ska 

behärska ”grundläggande” (Skolverket 2004:15) regler för språkriktighet. Dessa 
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kriterier för godkänt betyg ger onekligen stort utrymme för varje enskild lärare att tolka 

vad som är någorlunda anpassat eller relativt överskådligt. 

    En enkätundersökning om svensklärares syn på bedömning inriktad på hur en lärare 

bedömer skillnaden mellan G och IG för elevtexter i allmänhet besvarades av 

sammanlagt 120 lärare. En fråga i enkäten handlar om vilka kriterier, utan inbördes 

rangordning, informanten använder vid bedömning av om en elevtext ska få betyget G 

eller IG. Kriterierna är indelade i fem kriterieavdelningar: ”Texten som helhet”, 

”Disposition”, ”Innehåll”, ”Språk”, och ”Stil” (Östlund-Stjärnegårdh 1999:4). Resultatet 

av undersökningen är i stora drag att lärarna satt flest kryss under kriterieavdelningen 

”Texten som helhet” (Östlund-Stjärnegårdh 1999). Kriterieavdelningarna ”Språk” och 

”Stil” får minst antal kryss. De lärare som svarat på enkäten tycker alltså att ett 

makroperspektiv är det viktigaste i bedömning och betygssättning. 

 

3 ARGUMENTATIONSTEORI 
Argumentation är något som de flesta människor kommer i kontakt med i samhällslivet. 

Texter som försöker övertyga om att handla eller tänka på ett visst sätt förekommer i 

stor mängd, vare sig det gäller att köpa en vara eller att rösta på ett visst parti. Det 

händer att vi känner oss säkra på att ha ”bättre skäl för våra åsikter än vad vi för 

ögonblicket kan ge uttryck åt” (Næss 1986:80). Att kunna se argumentativa strukturer i 

dessa texter kan därför vara viktigt för att ”skapa överblick och jämföra denna aspekt av 

kommunikationen i olika textsammanhang” (Bergström & Boréus 2005:89).  

    Grunden till det som idag kallas argumentationsanalys står att finna redan hos 

Aristoteles. Aristoteles framförde att talarens ethos, pathos och logos, ungefär karaktär, 

känsla och förnuft, var nyckelbegrepp för en framställning med syfte att övertyga 

(Cassirer 1997). Vidare skiljer Aristoteles mellan logik och dialektik. Logiken går från 

det allmänt givna till det enskilda. Människor är dödliga – Sokrates är en människa – 

Sokrates är dödlig, en klassisk deduktiv slutledning, utgör en sådan logisk kedja. 

Dialektiken går från det enskilda till det generella i induktiva slutledningar av typen: ju 

fler greker som talar grekiska desto större sannolikhet att alla greker talar grekiska. 

Logiken definieras av Føllesdal m.fl. som ett studium av giltiga argument (2001). 

Cassirer menar att den induktiva slutledningen aldrig fullständigt kan bevisa något men 

”kan övertyga oss genom att en rad exempel ges på liknande fall som det vi vill övertyga 

motparten om” (Cassirer 1997:33). I dagens argumentationsanalys betonas främst logos, 

alltså förnuftet: 
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De olika skolbildningar som ryms under det vi idag kallar argumentationsanalys har sin bas i 

filosofin och vilar mer eller mindre tungt mot den formella logiken. Studiet av logos i 

argumentationer har nämligen sedan antiken sammankopplats med formell logik. Det är 

logikens syn på relationen mellan språkliga satser som används för att beskriva, eller uppställa 

modeller för, det argumentativa inslaget i texter eller samtal. (Bergström & Boréus 2005:90) 

 

Argumentationsanalysen har dels ett deskriptivt syfte, dels ett syfte att diskutera 

argumentationers beviskraft. Det deskriptiva syftet söker utvinna de argumenterande 

inslagen i en text för att rekonstruera argumentationer. För att kunna göra en bedömning 

av beviskraften i argumentationer måste en deskriptiv analys först göras. Bedömningen 

av beviskraft syftar till att se i vilken mån ”de anförda argumenten verkligen stärker 

(eller undergräver) en bestämd ståndpunkt” (Bergström & Boréus 2005:91). Att 

undersöka beviskraft kan leda till en diskussion om hur texten fungerar i sitt 

sammanhang. Argumentationsanalys kan också ha ett preskriptivt syfte. En preskriptiv 

analys syftar till att eliminera osaklighet och tendentiösa inslag i argumentationer 

(Naess 1981). Jag gör inte en sådan analys eftersom jag vill beskriva strukturer och 

texters funktion. 

 

4 MATERIAL OCH METOD 
Här presenteras det material som analyseras i kapitel fyra och diskuteras i kapitel fem. 

Analysmetoden för textanalys och analys av responstexter presenteras. Metod- och 

materialkritik samt etiska överväganden tas upp i slutet av kapitlet 

 

4.1 Material 
Materialet som undersöks här omfattar tolv texter skrivna av tre lärare och en 

lärarstudent. Åtta av texterna, fyra debattartiklar och fyra responstexter, har analyserats 

enligt metoder som beskrivs senare i detta kapitel. Fyra texter utgör ett sekundärmaterial 

som inte analyseras men används i diskussionskapitlet nedan. Dessa texter är lärarnas 

reflektioner över hur de upplevt uppgiften att skriva nationella provets uppsats. Dessa 

texter har metakaraktär och har därför inte analyserats med någon textanalys. Där det i 

denna studie hänvisas till ”lärarna” avses även lärarstudenten. Dessa fyra personer har 

läst en didaktisk kurs om gymnasieskolans skrivande vid en högskola i södra Sverige.  

    En uppgift de har fått lösa under kursen är uppsatsdelen från det nationella provet i 

svenska för gymnasiet avsett för vårterminen 2004. De gymnasieelever som skrev 
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provet 2004 kunde välja mellan ett flertal skrivuppgifter. De som skrivit uppgiften 

under högskolekurserna har alla fått i uppgift att skriva en debattartikel för eller emot 

dokusåpor: 

 

B4 Dokusåpan – ett fenomen i tiden  

Idag spelar det ingen roll vilken tv-kanal man väljer. Det finns alltid en dokusåpa att titta på. 

Tidningarnas löpsedlar har som förstanyheter de medverkandes liv också utanför det som 

visas i tv-rutan. Varför är denna typ av tv-program så populär?  

På Aftonbladets debattsida publiceras olika synpunkter för och emot 

dokusåpan. Du bestämmer dig för att delta i debatten med en artikel där du tar ställning för 

eller emot utbredningen av dokusåpor i våra tv-kanaler. Tänk på att alla läsare inte har följt 

debatten. 

Skriv din debattartikel. Presentera några av de synpunkter om dokusåpor som finns i 

texthäftet. Ta själv ställning och argumentera för ditt ställningstagande.  

 

Rubrik: Dokusåpan – ett fenomen i tiden        Bedömningsskala IG – MVG (Skolverket 2004) 

                                                                                                       

 

Till sin hjälp har den som genomför provet ett texthäfte att hämta inspiration från. Det 

finns en text som handlar om dokusåpor, nämligen ”Dokusåpornas drottning”, som var 

införd i Månadsjournalen 2002. 

    Efter genomförande av uppgiften har lärarna också fått ge skriftlig respons till 

varandra och sätta betyg på varandras texter. Dessa fyra responstexter tillsammans med 

lärarnas debattartiklar ingår i det analyserade materialet i föreliggande studie. 

    Under den tid som gått mellan insamlingen av mitt material och denna undersöknings 

färdigställande har en gymnasiereform genomförts som inneburit en förändring av 

betygssystem och betygskriterier. I denna studie används det gamla systemet av den 

anledningen att det var aktuellt både vid tiden för nationella provet 2002 och vid tiden 

för den skrivuppgift som lärarna på högskolekursen utfört. 

 

4.2 Argumentationsanalys 
Här presenteras den metod som används för att analysera det material som presenterats 

ovan under 4.1. Metoden grundar sig på Arne Naæss Empirisk semantik (1959) och 

framställs här i tolkning och utveckling av Björnsson m.fl. ur Argumentationsanalys 

(2009). 
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4.2.1 Hållbarhet, relevans och beviskraft 

Definitionen av hållbarhet hos ett påstående är ”ett mått på den grad av tilltro som vi har 

skäl att ha till påståendet” (Björnsson m.fl. 2009:24). För att bedöma ett påståendes 

hållbarhet tas ställning till hur huruvida det går att lita på eller misstro påståendet. Detta 

kompliceras av att det i vissa fall kan behövas specialkunskap för att kunna utröna 

huruvida ett påstående är hållbart eller inte. Det kan också göras en distinktion mellan 

faktuella och normativa påståenden. Ett faktuellt påstående gör anspråk på att kunna 

verifieras, exempelvis påståendet ”rökning orsakar cancer”. Normativa påståenden 

däremot uttrycks ofta som ett omdöme, en önskan om att sakförhållanden borde vara på 

ett visst sätt, exempelvis ”vi borde gå ut i solen” (Björnsson m.fl. 2009).  

    Relevans hos ett påstående definieras som ”ett mått på hur goda skäl P [ett 

stödargument] skulle ge oss att acceptera T [tesen] om vi antog att P vore riktigt” 

(Björnsson m.fl. 2009:34). För att bidra till beviskraft i en argumentation behöver alltså 

ett argument vara relevant i förhållande till det påstående det är avsett att styrka. 

    Beviskraft är en fråga om grader. Beviskraft delas in i ”mycket låg”, ”låg”, ”måttlig”, 

”hög” och ”mycket hög” (Björnsson m.fl. 2009:23). Enligt dessa fem värden bedöms 

både hållbarhet och relevans. Beviskraften är en sammanräkning av hållbarhet och 

relevans. Om både hållbarhet och relevans är godtagbara, det vill säga ”måttliga” eller 

mer, fungerar argumentet och det finns beviskraft. Det kan förekomma påståenden i en 

argumentation som är hållbara men inte relevanta, eller omvänt. I dessa fall finns ingen 

beviskraft. 

    Ett argument kan göras både mer hållbart och relevant med hjälp av argument av 

andra ordningen. Ett sådant argument avser att styrka hållbarhet eller relevans hos ett 

annat argument. Ett argument av tredje ordningen avser i sin tur att styrka hållbarhet 

eller relevans hos ett argument av andra ordningen. 

    I denna studie undersöks argumenterande strukturer och därför bedöms inte 

beviskraft här i fem steg. Jag nöjer mig här med att säga om den verkar låg eller hög i 

analysen av mitt material. Bedömningen av beviskraft svarar mot syftesfrågan om hur 

texterna fungerar utifrån syftet att övertyga. 

 

4.2.2 Tes och argument 

Två viktiga begrepp i argumentationsanalys är tes och argument. Tes kan definieras så 

här: ”Utmärkande för tesen är [...] att den inte fungerar som argument för något annat 

påstående i argumentationen” (Björnsson m.fl. 2009:130). I en argumentationsanalys 

betecknas tesen T. Det kan också i texten förekomma ett eller flera påståenden som är 
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avsedda att öka läsarens benägenhet att anta tesen. Dessa andra påståenden är argument. 

I en text, exempelvis ett debattinlägg eller en debattartikel, kan flera teser förekomma 

med tillhörande argument och man kan då tala om att texten innehåller flera 

argumentationer.  

    En argumentation är till för att föra fram en tes och stärka den. Därför innehåller den 

framförallt argument som stärker tesen eller argumenten för tesen. Det kan dock vara 

konstruktivt att lyfta fram argument som försvagar tesen samt argumentera mot dem för 

att på det sättet ta udden av en eventuell motståndares invändningar. Att ta upp något 

kontraargument mot den egna tesen för att se hur andra argument kan försvaga detta kan 

skänka trovärdighet till texten (Björnsson m.fl 2009). 

    I en argumenterande text förekommer alltså argument av olika slag och på olika 

nivåer. Ett argument kan styrka ett argument för tesen eller tesen i sig. Pro- och 

kontraargument är avsedda att öka eller minska hållbarheten hos tesen eller ett 

argument. Dessa betecknas P eller C i analysen. Relevansargument är på samma sätt 

avsedda att öka eller minska relevansen hos tesen eller ett argument. Dessa betecknas F, 

ett argument för relevansen som alltså avser att styrka relevansen hos ett argument, eller 

M, ett argument som avser att försvaga relevansen hos ett argument. En 

argumentationsanalys kommer alltså att visa på strukturer i flera nivåer.  

    I modellen för argumentationsanalys finns utrymme för att i analysen infoga 

outtalade teser och argument. Denna möjlighet kan ge visst utrymme för godtycklighet 

och bör därför användas med försiktighet. Dessa förhållanden kommer naturligtvis att 

diskuteras varefter de förekommer i resultatdelen nedan. De outtalade eller 

underförstådda teserna och argumenten får alltså framgå av kontexten.  

 

4.2.3 Tillvägagångssätt 

I arbetet med analyserna av mitt material letar jag efter tes och argument och diskuterar 

hållbarhet och relevans för att slutligen göra en bedömning av hur stor benägenhet 

textens läsare kan tänkas få att anta tesen. En bedömning av hur stor beviskraft en 

argumentation har får här visa hur texten fungerar utifrån sitt syfte att övertyga läsaren 

om den tes som framförs och argumenteras för. 

 

4.3 Analys av responstexterna 

En hermeneutisk metod syftar till att förstå en text utifrån upphovsmannens perspektiv. 

Det centrala är den sociala och historiska kontext där texten producerats. (Bryman 

2002). Inom hermeneutiken talas om den hermeneutiska cirkeln. Detta förfarande kan 
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översiktligt beskrivas som att ”delar i en text tolkas utifrån texten som helhet och 

helheten utifrån delarna” (Bergström & Boréus 2005:25).  

    Vid analys av hur lärarna har bedömt varandras texter används här de kriterier som 

presenterats ovan i 2.3: ”Texten som helhet”, ”Disposition”, ”Innehåll”, ”Språk”, och 

”Stil” (Östlund-Stjärnegårdh 1999:4). Vid läsning av de texter där lärarna ger respons 

till varandra har påståenden lyfts ut och tolkats in under de fem bedömningskriterierna. 

Endast de påståenden som tolkas som en bedömning har förts in i analysen. Här har, 

enligt hermeneutisk princip, gjorts en ansats att tolka texten utifrån skribentens 

intention. 

 

4.4 Metod- och materialkritik 
En kritik av metoden argumentationsanalys handlar om spänningar mellan olika 

tolkningsstrategier. Ofta, och även i denna undersökning känns det som om det ”krävs 

visst våld på texten för att genomföra uppstruktureringen” (Bergström & Boréus 2005: 

141). En del av de här analyserade texterna låter sig svårligen beskrivas med hjälp av 

argumentationsanalys. I denna studie har jag ofta upplevt en tvekan inför rättvisan i att 

använda en metod avsedd för argumenterande text på texter som bitvis med stor 

tveksamhet kan betraktas som argumenterande. Enligt Bergström & Boréus finns en 

spänning mellan två tolkningsstrategier, en med mål att förstå vad skribenten avser att 

uttrycka och en som betonar tolkarens perspektiv (2005). Denna spänning medför en 

känsla av att försöka dra ut mening ur text som inte står att finna där. Dock kan man 

hävda att en debattartikels anspråk och syfte är att övertyga och att det då skulle vara 

rättvist att undersöka de övertygande dragen i en sådan text. 

    Materialet är förhållandevis litet. I en kvalitativ undersökning undersöks djupare 

strukturer och detaljerade analyser kan bli tidskrävande. I gengäld får man veta mycket 

om det material som studeras. I materialet som här undersöks har fyra skribenter 

bidragit. En av dessa har inte en färdig lärarutbildning och har förmodligen inte heller 

erfarenhet av undervisning i samma grad som de tre lärarna. Jag väljer att ha med 

lärarstudenten eftersom en lärarstudent befinner sig i ett förberedande stadium inför att 

möta undervisningssituationer och förmodligen reflekterar över detta i samma termer 

som de med mer erfarenhet. 
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4.5 Etiska ställningstaganden 
De skribenter vars texter förekommer i denna studie har givits påhittade namn för att de 

inte ska kunna identifieras. De har tillfrågats om att ställa sina texter till förfogande och 

givit sitt samtycke. 

 

5 ANALYS 
Här presenteras analysen av materialet. Där det hänvisas till ”texthäftet” åsyftas det 

texthäfte som medföljer nationella provet, i det här fallet 2004 års version för 

vårterminen (Skolverket 2004). Det förekommer också förkortningar av orden 

proargument (P), kontraargument (C), relevansargument (F och M) samt tes (T). I 

analysen förkortas, förenklas eller preciseras ofta ett citat från materialet för att ett 

påstående ska framträda med tydlighet. En bisats kan exempelvis göras om till en kort 

huvudsats. Exempelvis skriver Adam: ”Måhända har dokusåpornas popularitet falnat en 

aning på senare år, men de finns trots allt kvar i TV-tablåerna, och det mer oreflekterat 

än tidigare vill jag mena”. Från denna sats har påståendena ”dokusåpornas popularitet 

har svalnat på senare år”, ”de finns kvar i tablåerna” och ”detta mer oreflekterat än 

tidigare” hämtats och strukturerats efter varandra i analysen. Strävan är att detta ska 

förtydliga och ge rättvisa åt intentionen i påståendet. Vissa påståenden har lämnats 

utanför analysen. Ett exempel på detta är följande sats från Adams text: ”Jag vill hävda 

att det ligger en tragisk sanning bakom den iakttagelse som Danielsson med dessa två 

bokstäver artikulerar i dikten”. Här finns påståendet att Danielsson ”gör en iakttagelse”. 

Detta påstående är knappast menat att styrka eller försvaga argumentationen och 

utesluts därför i argumentationsanalysen. Ordet ”påstående” används i denna studie om 

ett uttalande som ingår i argumentationen, alltså inte som i vardagligt tal med biklangen 

att det är något som kan misstros.  

    Jag är medveten om att presentationen av argumentationsanalyserna i 5.1–5.4 är tung 

läsning. En tematiserande redovisning hade kunnat tänkas, men hade inte lika tydligt 

visat på strukturerna i varje enskild text. Det är ett medvetet val att presentera 

analyserna på detta sätt för att vara så transparent som möjligt eftersom mina analyser är 

alltför omfattande för att bilägga. I sammanfattningen efter varje analyserad 

debattartikel tas kärnresultaten upp. Varje enskild argumentationsanalys inleds med en 

schematisk uppställning av analysen. Läsaren kan vid behov gå upp och se hur 

strukturen tolkats i varje text. 
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    Varje lärare har förutom att skriva uppgiften också fått bedöma en text skriven av en 

medstudent som gjort samma uppgift. I analysen av dessa texter kommer Östlund-

Stjärnegårdhs kriterier (1999) att användas för att kategorisera lärarnas respons och 

bedömning på varandras texter. 

    Kapitlet avslutas med en redovisning av hur lärarna bedömt varandras texter i avsnitt 

5.5 och en sammafattning av analyserna i 5.6. 

 

5.1 Adam 

T1 Vi tittar kopiöst mycket på tv. 

P1T1 Baren hade 300 000 tittare. 

P1P1T1 Baren är bara en av många dokusåpor. 

P2 I Tage Danielssons dikt finns ordet tv med 14 gånger. 

F1P2 Det ligger en tragisk sanning bakom dikten 

 

T2 Dokusåpornas popularitet har falnat på senare år. 

C1 De finns kvar i tablåerna. 

M1C1 Men mer oreflekterat än tidigare. 

M2C1 Tidigare kritiserades de mer 

 

T3 Jag beklagar att dokusåporna har kommit för att stanna. 

Underförstådd tes: Jag är emot dokusåpor. 

P1 De utgör substitut för det verkliga livet för tittaren. 

C1P1 Jag tror att det är att hårdra.  

P1P1 Det är en verklighetsflykt. 

P2 Serierna har missledande verklighetsanspråk. 

P1P2 Ordet dokusåpa innehåller leden dokumentär (och såpa). 

P2P2 Det är inga dokumentära insatser. 

P1P2P2 Joakim Jankert säger att man regisserar och skapar handling utifrån materialet. 

C1P2 Deltagarna spelar sig själva. 

C2P2 Det är ointressant med verklighetsaspekten då ändå tittarna är medvetna om 

förutsättningarna. 

C3P2 Det går inte att tala om sant och osant i film och tv eftersom allt är gestaltningar 

av verkligheten. 

C4P2 Även en dokumentärfilmare väljer vad som visas och inte. 
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P3 Det finns en uppenbart bristande etik i dokusåpor. 

P1P3 Strix vd säger att hon själv inte skulle ”apa sig i rutan”. 

F1P1P3 Detta tyder på en krass människosyn. 

C1P3 Anna B hävdar att etiska och moraliska överväganden spelar stor roll i 

behandlandet av materialet. 

P1C1P3 Man väljer bort material av känslig art i klippningen. 

P2P3 Människan blir en vara som tjänas pengar på. 

P3P3 Man exploaterar förståndshandikappade (I en annan del av Köping)  

P4P3 Människor väljs ut med tanke på konflikter 

F1P4P3 Vilka signaler sänder detta ut och hur påverkar detta människors uppfattningar 

och värderingar? (retorisk fråga, tolkas här som fel signaler) 

 

I Adams text finns tre argumentationer; det finns alltså tre teser. Den första tesen är ”Vi 

tittar kopiöst mycket på tv”. Denna T1 understryks med argumentet P1 att dokusåpan 

Baren hade 300 000 tittare, ett argument som understöds av argumentet P1P1 att ”Baren 

bara är en av många dokusåpor”. Dessa argument är hållbara och relevanta. I texthäftet 

finns en dikt av Tage Danielsson som består av förkortningar. I dikten finns ordet ”tv” 

med 14 gånger. Detta används av Adam som ett argument, P2, för T1. Detta argument 

är inte relevant, men relevansen ökas av påståendet F1P2 att ”det ligger en tragisk 

sanning bakom dikten”. Det går inte att betvivla hållbarheten i påståendet om dikten i 

sig men det är knappast relevant. Tesen får anses måttligt hållbar eftersom det finns 

argument P som styrker den. Det finns inga argument C som kullkastar den. Hela denna 

argumentation skulle kunna tänkas tolkas på ett annat sätt där T gjordes till P under T3 

”Jag är emot dokusåpor” (se nedan).  

    Den andra tesen som kan urskiljas är T2: ”dokusåpornas popularitet har falnat”. 

Denna tes understöds inte i texten av något P. Istället finns C1 ”de finns kvar i 

tablåerna” som kan anses hållbart och relevant. Det förekommer två påståenden som 

avser att försvaga relevansen hos C1: Adam skriver att de visst finns kvar i tablåerna 

men ”mer oreflekterat än tidigare” (M1C1) och att ”tidigare kritiserades de mer” 

(M2C1) Detta är två påståenden som kanske är hållbara men knappast relevanta.  

    Den tredje och avslutande tesen är den som upptar störst utrymme i hela texten med 

tanke på mängden ord. Den tar ställning emot dokusåpor och uttrycks med påståendet 

”att dokusåpor har kommit för att stanna betvivlar jag inte, jag beklagar det blott”. Av 

detta påstående dras här slutsatsen att den outtalade T3 ”jag är emot dokusåpor” kan 
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utvinnas. Denna tes understöds av P1: ”de utgör substitut för det verkliga livet för 

tittaren”, P2: ”serierna har missledande verklighetsanspråk” samt P3: ”det finns en 

uppenbart bristande etik i dokusåpor”. P1 underbyggs med P1P1 ”det är en 

verklighetsflykt”. Det är vanskligt att avgöra om detta är hållbara påståenden eller inte. 

Dokusåpor skulle kunna vara ett substitut för verkligheten eller en verklighetsflykt för 

någon, men inte för en annan. Dessa påståenden är dessutom endast relevanta under 

förutsättning att det skulle vara skadligt med verklighetsflykt, vilket inte heller låter sig 

bevisas med lätthet.  

    Påståendet P2 att serierna har missledande verklighetsanspråk understöds med 

argumentet P1P2 att ordet ”dokusåpa” innehåller ledet ”dokumentär” som skulle 

signalera att det fanns sanningsanspråk och argumentet P2P2: ”det är inga dokumentära 

insatser”. Här återfinns ett proargument av tredje ordningen P1P2P2: ”Joakim Jankert 

säger att man regisserar och skapar handling utifrån materialet” vilket styrker 

hållbarheten hos P2P2. Ett C1P2 återfinns: ”deltagarna spelar sig själva”. Två andra C 

framförs mot P2 i påståendena: ”tittarna är medvetna om förutsättningarna” (C2P2) och 

”även en dokumentärfilmare väljer vad som visas och inte” (C3P2). Dessa två 

påståenden är inte uppenbart ohållbara och de är dessutom relevanta. Varken P1 eller P2 

verkar göra läsaren benägen att anta T3.  

    Det sista argumentet för T3, P3: ”det finns en uppenbart bristande etik i dokusåpor” 

har fyra argument av andra ordningen. Dessa är: P1P3 ”Strix vd säger att hon själv inte 

skulle ”apa sig i rutan”, P2P3 ”Människan blir en vara som tjänas pengar på” och P3P3 

”Man exploaterar förståndshandikappade (i dokusåpan En annan del av Köping)”. 

Påståendet P1P3 har ett argument som syftar till att styrka relevansen hos P1P3, 

F1P1P3: ”Detta tyder på en krass människosyn hos ansvariga parter”. Om hållningen 

hos produktionsbolagets vd skulle tyda på en krass människosyn, skulle det kunna få en 

läsare att anta argumentet om att dokusåpor har en brist på etik. Det skulle dock kunna 

vara så att personen i fråga själv känner sig för blyg för att medverka i en dokusåpa, 

varför F1P1P3 inte omedelbart kan anses hållbart. Det ökar i så fall inte relevansen hos 

P1P3. Påståendet P2P3 om att dokusåpan gör människan till en vara som 

produktionsbolagen tjänar pengar på står utan hållbarhets- och relevansargument. Det är 

förmodligen hållbart eftersom antagandet att produktionsbolaget tjänar pengar på sina 

produktioner får antas stämma. Det är relevant under förutsättning att det är dåligt att 

det tjänas pengar på det här sättet. Påståendet P3P3 kan sägas ha ungefär samma 

andemening som P2P3. Ordet ”exploatera” signalerar att det är något förkastligt. Detta 
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argument blir relevant endast om det kan påvisas att det är exploatering det handlar om. 

Det sista påståendet som syftar till att understödja P3 är P4P3 ”människor väljs ut med 

tanke på konflikter”. Detta påstående understöds av relevansargumentet F1P4P3: ”vilka 

signaler sänder detta ut och hur påverkar detta människors uppfattningar och 

värderingar”? Detta påstående skulle kunna syfta till att öka relevansen även hos P2P3 

och P3P3. Den retoriska frågan om hur dessa (P4P3 och eventuellt P2P3 och P3P3) 

förhållanden kan tänkas påverka människors värderingar har en hållbarhet som skulle 

kunna tänkas men inte direkt påvisas, samt relevans. 

 

5.1.1 Sammanfattning av struktur och beviskraft 

Argumenten i Adams text är ordnade i anslutning till varandra. Det är dock ett 

strukturellt problem att driva tre teser. Detta problem kan ha uppstått av det faktum att 

den tes som motsvarar uppgiften att ta ställning för eller emot dokusåpor återfinns i 

slutet av texten.  

    T1 har måttlig hållbarhet eftersom det inte finns något som motsäger att vi tittar 

mycket på tv. T2 verkar inte hållbar eftersom C1 har beviskraft. T3 saknar hållbarhet 

eftersom de kontraargument som förekommer har högre beviskraft än de proargument 

som återfinns.  

 

 

5.2 Beda 
T1 Jag är för dokusåpor 

P1 Folk i gemen har en god uppfattning om hur en dokusåpa framställs. 

P2 Deltagarna är med på de regler och tävlingsmoment som en dokusåpa innebär. 

P3 Känsliga händelser regisseras bort för att skydda deltagare. 

P4 Dokusåporna sysselsätter 100-tals personer som jobbar heltid. 

P5 Inspelningarna ger journalister material att skriva om. 

P6 Man kan spela på människors relationer. (Tolkas här som att det går att göra detta 

kommersiellt gångbart)  

P1P6 Människor ställer upp på dokusåpakonceptet. 

P1P1P6 Människor vill synas och vinna. 

P2P1P6 Människor har en förmåga att alltid se till sitt eget bästa. 

P3P1P6 Deltagandet ger en liten inkörsport till kändisvärlden. 

P4P1P6 Människor vill ha pengar, vinster och berömmelse. 

P5P1P6 Människor vill inte vara en i mängden. 
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P2P6 Dokusåporna röner oss (tittarna) stort intresse. 

P1P2P6 Vi tittar på dokusåpor för att vi då tar del av något som vi egentligen inte borde 

få se. 

P2P2P6 Det är förbjudet och lite skamligt att få denna vetskap. 

P3P2P6 Människor är intresserade av samspelet mellan människor och hur mycket man 

kan manipulera varandra. 

 

T2 Vi bör påverka utbudet av tv-program (tesen outtalad, baseras på den retoriska 

frågan: vad kan vi då göra?) Andra tesförslag som återfinns i texten är: ”man bör höja 

medvetenheten om vad som går i tv”, ”ta aktiv ställning och välj bort program du anser 

är sämre” och ”slå över till en annan kanal” 

C1 eller P1 Produktionsbolagen kommer inte sluta spela in dokusåpor. 

P1C1 (eller P1) Dokusåporna drar hundratusentals tittare varje kväll. 

P2C1 (eller P1) Deltagare kommer att ställa upp så länge det finns berömmelse och 

pengar att hämta. 

P1 Din fritid går åt till att följa såporna. 

P2 Dina tonåringar lär sig om vuxenlivet genom såporna. 

C2 (eller C1) Man måste inte byta kanal så fort en såpa börjar. 

 

Bedas text inleds med den retoriska frågan ”dokusåpan, är den en spegling av vår 

verklighet”? I texten som följer verkar det inte entydigt hur författaren ställer sig till 

fenomenet dokusåpor. Mer än hälften av textmassan upptas av argument som verkar tala 

för dokusåpor, därför blir T1 ”jag är för dokusåpor”. Eftersom textens sista rader ger 

alternativet till läsaren att den kan bli en medveten konsument och välja bort de sämsta 

programmen verkar det som om en annan tes kan anas. Detta läses här också ut av 

frågan: ”vad kan vi göra då”? Här verkar det som om skribenten är vagt emot 

dokusåpor. Alltså prövas här att ställa upp den outtalade tesen T2: ”jag är emot 

dokusåpor”.  

    I den första argumentationen med tesen: ”jag är för dokusåpor” återfinns argumentet 

P1: ”folk i gemen har en god uppfattning om hur en dokusåpa framställs”. Det verkar 

hållbart, men är inte relevant. Argumenten P2: ”deltagarna är med på de regler och 

tävlingsmoment som en dokusåpa innebär” och P3: ”känsliga händelser regisseras bort 

för att skydda deltagare” verkar höra ihop med P1. (Här kanske kan tolkas in ett outtalat 

C1 som skulle kunna lyda: ”människor blir lurade av dokusåpors verklighetsanspråk”. I 
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så fall skulle P1, P2 och P3 tolkas som kontraargument till det tänkta C1). Argumenten 

P4: ”dokusåporna sysselsätter 100-tals personer som jobbar heltid”, P5: ”inspelningarna 

ger journalister material att skriva om” och P6: ”man kan spela på människors 

relationer”. P6 tolkas här som att det går att göra dokusåporna kommersiellt gångbara. 

P6 styrks av argumenten P1P6: ”människor ställer upp på dokusåpakonceptet” och 

P2P6: ”dokusåporna röner oss stort intresse”. Dessa två argument av andra ordningen 

framstår som både hållbara och relevanta. De argument av tredje ordningen som verkar 

avse att stärka dessa argument av andra ordningen är dock inte hållbara. Exempelvis 

framförs i P5P1P6 att människor inte vill vara en i mängden, samt i P1P2P6 att vi tittar 

på dokusåpor för att få ta del av något vi annars egentligen inte borde få se. Det finns 

tänkbara invändningar här, t.ex. kan det förmodligen finnas en och annan människa som 

gärna är en i mängden eller har andra anledningar att titta på dokusåpor. Dessutom är 

det svårt att avgöra huruvida en dokusåpa innehåller element som vi ”inte borde få se”.  

    I textens två sista stycken verkar skribenten svänga mot ett avståndstagande gentemot 

dokusåpor eftersom läsaren uppmanas att välja bort program som är ”sämre”, ”slå över 

till andra kanaler” och ”höja medvetenheten om vad som går på tv”. Ett påstående som 

är oklart om det ska tolkas som C1 eller P1 är: ”produktionsbolagen kommer inte att 

sluta spela in dokusåpor”. Det skulle kunna tolkas som att det är vi tittare som måste 

stoppa det eftersom inte produktionsbolagen kommer att göra det, alternativt att det 

kommer att bli svårt att göra något eftersom produktionen inte kommer att stoppas. 

Detta påstående har fått två proargument av andra ordningen som verkar hållbara och 

relevanta: ”dokusåporna drar hundratusentals tittare varje kväll” och ”deltagare kommer 

att ställa upp så länge det finns berömmelse och pengar att hämta”. Påståendena P1: 

”din fritid går åt till att följa såporna” och P2: ”dina tonåringar lär sig om vuxenlivet 

genom såporna” är relevanta under förutsättning att dessa två förhållanden skulle vara 

dåliga. Hållbarheten är dessutom oklar i P2. Det finns ett påstående som eventuellt är 

tänkt att försvaga tesen, C2 (eller C1): ”man måste inte byta kanal så fort en såpa 

börjar”. Det är hållbart men relevansen är tvivelaktig.  

 

5.2.1 Sammanfattning av struktur och beviskraft 

Beda har ett strukturellt problem som belyses av det faktum att det är svårt att avgöra 

om hon är för eller emot dokusåpor. Möjligen skulle hela argumentationen under T1 

kunna tolkas omvänt, så att alla proargument är kontraargument mot T2.  

    Den första tesen verkar ha en viss hållbarhet eftersom flera argument har beviskraft. 

Läsaren skulle kunna bli benägen att anta tesen att dokusåpor är något positivt både för 
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tittare, deltagare, produktionsbolag och samhällsekonomi. Det blir en snäv vändning då 

läsaren i slutet uppmanas att använda sin konsumentmakt till att välja bort dokusåpor. 

Denna sista tes verkar dock inte hållbar eftersom argumenten saknar beviskraft. 

 

5.3 Cilla 
T Dokusåpornas anseende bör upprättas. (Jag är för dokusåpor) 

P1 Människan vill bli sedd, älskad och respekterad. 

F1P1 Människor deltar i dokusåpor för att bli sedda, älskade och respekterade. 

P1F1P1 För den stora gruppen vanliga är dokusåpor en jättechans (att bli sedd) 

P2F1P1 Det är bra att bli sedd i tv för den man är. 

F2P1 Dokusåpor är ett forum för den som söker bekräftelse. 

F3P1 Deltagaren blir en offentlig person. 

P1F3P1 Alla (tittare) har en åsikt om dokusåpan och dem som deltar i den. 

P2 Det går att göra karriär med utgångspunkt i dokusåpan.  

P1P2 Carolina Gynning har blivit en hyllad rikskändis. 

P2P1 Andy Warhol sa ”15 minutes of fame” 

F1P2P1 Strix tar detta uttalande på stort allvar. 

P3 Olika dokusåpor har olika karaktärer (det finns något för alla). 

P1P3 I Big Brother  var avskildhet, instängdhet och utelämnande av integritet det 

intressanta. 

P2P3 Bonde söker fru och Ensam mamma söker har utgångspunkten i att människor kan 

hitta en livspartner. 

P4 Den som håller sig kvar till slutet vinner en stor summa pengar. 

P1P4 Gemensamt för de flesta dokusåpor är att människor utför uppgifter och prov för 

att i omröstningar uteslutas en och en. 

P1P1P4 Expedition Robinson karaktäriserades av tävlingselementen. 

P5 Deltagarnas äventyr förgyller tittarnas grå vardag. 

P1P5 Vardagen förgylls genom att tittarna identifierar sig med deltagarna. 

P2P5 Dokusåpan får oss att känna oss som bättre människor. 

P3P5 Dokusåpan bidrar till ett stort allmänt välbefinnande. 

P6 Publiken är medveten om att det är fiktion. 

P1P6 Syftet med dokusåpor är inte att beskriva verkligheten. 

P7 Det finns ett underhållningsvärde. 

C1 Kritiker säger att företeelsen dokusåpa är av ondo. 
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C1C1 Den som talar illa om dokusåpor har för avsikt att framhäva sin egen 

förträfflighet. 

P8 Vi blir bättre människor av att titta på dokusåpor. 

P1P8 Dokusåporna påminner oss om var gränserna går för acceptabelt beteende. 

P2P8 De påminner oss om normer och riktlinjer. 

P1P2P8 I dokusåporna tillåts människor överskrida gränser och normer. 

P3P8 Våra egna behov av att upprepa dessa förödmjukande misstag dämpas. 

P4P8 Vi nöjer oss med vår egen triviala vardag. 

 

Tesen i Cillas argumentation uttrycks tidigt i texten och lyder: ”dokusåpan bör 

upprättas”. Av detta påstående dras här slutsatsen att Cilla anser sig vara för dokusåpor. 

Det förekommer en mängd proargument av första, andra och tredje ordningen. P1 

uttrycks: ”människan vill bli sedd, älskad och respekterad”. Relevansen ökar av F1P1: 

”människor deltar i dokusåpor för att bli sedda, älskade och respekterade”. Detta 

påståendes hållbarhet understöds av P1F1P1: ”för den stora gruppen vanliga är 

dokusåpor en jättechans” och P2F1P1: ”det är bra att bli sedd i tv för den man är”. Två 

påståenden som ytterligare avser att styrka relevansen hos P1 är F2P1: ”dokusåpor är ett 

forum för den som söker bekräftelse” och F3P1: ”deltagaren blir en offentlig person”. 

Dessa relevansargument av andra ordningen kan tänkas hållbara och bidrar till att öka 

relevansen hos P1.  

    I Cillas text radas sedan upp proargument av första ordningen, P2: ”det går att göra 

karriär med utgångspunkt i dokusåpan”, P3: ”olika dokusåpor har olika karaktärer, P4: 

”den som håller sig kvar till slutet vinner en stor summa pengar”, P5: ”deltagarnas 

äventyr förgyller tittarnas grå vardag”, P6: ”publiken är medveten om att det är fiktion”, 

P7: ”det finns ett underhållningsvärde” och P8: ”vi blir bättre människor av att titta på 

dokusåpor”.  

    Påståendet P2 underbyggs av P1P2: ”Carolina Gynning har blivit en hyllad 

rikskändis”. Det finns kanske fler exempel på dokusåpadeltagare som har fallit i 

glömska än som har blivit hyllade rikskändisar. Men P1P2 ökar relevansen hos P2. 

Beviskraften är låg. Argumentet P3 verkar både hållbart och relevant. Tolkningen har 

här gjorts för att förstå påståendet som ett argument för tesen, det kan knappast motsäga 

tesen. Två hållbarhetsargument av andra ordningen, eller två exempel som avser att 

styrka påståendet P3, återfinns, P1P3: ”I Big Brother var avskildhet, instängdhet och 

utelämnande av integritet det intressanta” och P2P3: ”Bonde söker fru och Ensam 
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mamma söker har utgångspunkten i att människor kan hitta en livspartner”. Båda dessa 

påståenden innehåller i sig påståenden om de tre dokusåpor som nämns. Syftet verkar 

dock främst vara att med exempel visa på mångfalden i dokusåpavärlden och därmed 

stärka argumentet P3. Därför sorteras dessa uttalanden in som två påståenden i analysen. 

Argumentet P3 har beviskraft eftersom relevans och hållbarhet finns i påståendena.  

    Argumentet P4 kan säkert vara hållbart men relevansen är inte tydlig. Som exempel 

och P1P1P4 ges påståendet: ”Expedition Robinson karaktäriserades av 

tävlingselementen” för att stärka hållbarheten hos P1P4: ”gemensamt för de flesta 

dokusåpor är att människor utför uppgifter och prov för att i omröstningar uteslutas en 

och en”. P1P4 verkar hållbart men är knappast helt relevant i relation till P4. 

Argumentet P4 har måttlig beviskraft. Påståendet P5 kan vara både hållbart och 

relevant. Tre argument av andra ordningen avser att styrka hållbarheten, P1P5: 

”vardagen förgylls genom att tittarna identifierar sig med deltagarna”, P2P5: 

”dokusåpan får oss att känna oss som bättre människor” och P3P5: ”dokusåpan bidrar 

till ett stort allmänt välbefinnande”. Detta är relevanta argument men hållbarheten i dem 

är svår att värdera. Detta gör att argumentet P5 knappast har beviskraft. Det påstående 

som här analyseras som P6, ”Publiken är medveten om att det är fiktion”, kan tänkas 

utgöra ett kontraargument till ett outtalat C1 som skulle kunna konstrueras ungefär: 

”tittare vet inte vad som är verklighet och påhitt”. Som stöd för P6 anförs P1P6: ”syftet 

med dokusåpor är inte att beskriva verkligheten”. Detta verkar också tänkt att 

underminera kritik mot dokusåpor och är inte tydligt relaterat till P6. Om det outtalade 

C1 som föreslagits infogats i analysen hade P6 kunnat kallas C1C1 och P1P6 

analyserats som C2C1. Detta är spekulativt.  

    Argumentet P7, ”Det finns ett underhållningsvärde”, får anses som både hållbart och 

relevant. Vidare finns argumentet P8 med fyra argument av andra ordningen, P1P8: 

”dokusåporna påminner oss om var gränserna går för acceptabelt beteende”, P2P8: ”de 

påminner oss om normer och riktlinjer”, P3P8: ”våra egna behov av att upprepa dessa 

förödmjukande misstag dämpas” och P4P8: ”vi nöjer oss med vår egen triviala vardag”. 

Argumentet P1P2P8 syftar till att höja hållbarheten hos P2P8: ”i dokusåporna tillåts 

människor överskrida gränser och normer”. Gemensamt för argumentet P8 med dess 

argument av andra och tredje ordningen är att de visserligen är relevanta men att 

hållbarheten är omöjlig att avgöra.  

    Det finns i Cillas text ett C1 som lyder ”kritiker säger att företeelsen dokusåpa är av 

ondo”. Emot detta påstående anförs ett C1C1: ”den som talar illa om dokusåpor har för 
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avsikt att framhäva sin egen förträfflighet”. Hållbarheten i C1 kan knappast betvivlas. 

Däremot går det knappast att avgöra huruvida C1C1 är hållbart eller inte.  

 

5.3.1 Sammanfattning av struktur och beviskraft 

Strukturen i Cillas text är tydlig då argumenten ordnas efter varandra i texten. Argument 

av andra ordningen följer på argument av första ordningen genomgående. I texten finns 

flera proargument än kontraargument som har beviskraft och tesen kan därför antas vara 

hållbar. 

 

5.4 Dora 
T Vi bör ta ställning mot förnedring. (Jag är emot dokusåpor) 

P1 I dokusåpor förnedras människor. 

C1P1 Enligt Nanok Bie älskar de att göra detta. 

P1P1 Tittarna mår dåligt av vad de ser. 

C1P1P1 De älskar att titta och delta i de olika dokusåporna. 

P2P1 Anna Bråkenhielm vill inte själv medverka i rutan. 

P3P1 Att visa allt kan vara påfrestande för tittarna och för deltagarna. 

P1P3P1 Priset kan vara högt för den enskilde deltagaren. 

C1P3P1 Vissa känsliga scener väljs bort för att skydda deltagarna. 

C1 Ibland kan vi uppleva att det som visas är bra. 

P1C1 Ibland kan fantasin sättas igång. 

P1P1C1 Ju mer dramatisk handling, desto mer spännande upplevs det för tittarna. 

P2C1 Det skapas en historia som vi tittare vill ha. 

C2 Deltagande i dokusåpor kan vara ett sätt att göra sig känd och förgylla livet. 

C3 Hundratals personer arbetar heltid med att producera olika dokusåpor. 

F1C3 Arbetet bakom kameran kan vara ett drömjobb. 

P2 Det är viktigt att tittarna är kritiska mot detta. 

P1P2 Det kan ge tragiska konsekvenser för de barn och ungdomar som växer upp i 

dagens samhälle. 

P3 Konsumenter kan ta aktiv ställning för eller emot dessa program. 

P1P3 Vi kan låta bli att titta på dokusåpor. 

P1P1P3 Produktionsbolagen kommer inte sluta sända programmen så länge folket tittar. 

P2P1P3 Deltagare kommer att vilja delta så länge de kan tjäna pengar och få 

berömmelse. 

P4 Vi ska vara goda förebilder för våra uppväxande barn och ungdomar. 
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Dora inleder sin text med en rad retoriska frågor:  

 

Dokusåpan, är det så våran verklighet ser ut? Är det så att vi vill leva oss in i olika världar för 

att komma ifrån våra egna eller är det kanske det omöjliga vi strävar efter? Funderingarna över 

varför vi, så många människor bänkar oss i tv-sofforna för att följa olika dokusåpor med 

spänning är många. Vilken bild och föredöme får barn och ungdomar som växer upp i denna 

dokusåpans värld? 

 

Av denna inledning kan anas att Dora i sin text kommer att argumentera emot 

dokusåpor. I textens sista mening återfinns påståendet: ”Vi bör ta ställning mot 

förnedring”. I texten finns fyra påståenden som tolkas som proargument av första 

ordningen, P1: ”i dokusåpor förnedras människor”, P2: ”det är viktigt att tittarna är 

kritiska mot detta”, P3: ”konsumenter kan ta aktiv ställning för eller emot dessa 

program” och P4: ”vi ska vara goda förebilder för våra uppväxande barn och 

ungdomar”. Dessa påståenden kan var för sig utgöra tes, men då intentionen i texten 

uppfattas som negativ gentemot dokusåpor får T1 formuleras som ”jag är emot 

dokusåpor”.  

    Argumentet P1 har underargumenten C1P1: ”enligt Nanok Bie älskar de att göra 

detta”, P1P1: ”tittarna mår dåligt av vad de ser”, P2P1: ”Anna Bråkenhielm vill inte 

själv medverka i rutan” och P3P1: ”att visa allt kan vara påfrestande för tittarna och för 

deltagarna”. Argumentet P1P1 har underargumentet C1P1P1: ”de älskar att titta och 

delta i de olika dokusåporna”. Det argument som analyseras som P3P1 har två argument 

av tredje ordningen, P1P3P1: ”priset kan vara högt för den enskilde deltagaren” och 

C1P3P1: ”vissa känsliga scener väljs bort för att skydda deltagarna”. De 

kontraargument som här anförs verkar ha högre hållbarhet än proargumenten för P1. 

Det kan tyckas hållbart att Nanok Bie känner till att några dokusåpadeltagare tycker om 

att vara med i tv eftersom han gjort intervjuer och skrivit om det i artikeln 

”Dokusåpornas drottning”. Samma källa har också påståendet C1P3P1 om redigeringen 

av känsliga scener som tillskrivs Anna Bråkenhielm, då (2002) vd för Strix television. 

Dessa argument har utöver hållbarhet relevans. Proargumenten är svårare att avgöra 

huruvida de är hållbara. Att tittarna mår dåligt av det de ser går knappast att veta. Inte 

heller går det att veta hur högt priset blir för deltagarna blir i förhållande till vad de 

tycker att dokusåpadeltagandet kan vara värt. Argumentet P1 kan här alltså anses har låg 

beviskraft. Argumentet P2 verkar inte hållbart, men P1P2 verkar vara ämnat att öka 
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hållbarheten: ”det kan ge tragiska konsekvenser för de barn och ungdomar som växer 

upp i dagens samhälle”. Detta argument av andra ordningen är relevant liksom P2, men 

hållbarheten är inte tydlig. Argumentet P2 får också anses ha låg beviskraft gentemot 

T1. Påståendet P3 har fått ett argument av andra ordningen som in sin tur har tre 

argument av tredje ordningen, P1P3: ”vi kan låta bli att titta på dokusåpor”, P1P1P3: 

”produktionsbolagen kommer inte sluta sända programmen så länge folket tittar” och 

P2P1P3: ”deltagare kommer att vilja delta så länge de kan tjäna pengar och få 

berömmelse”. De två argumenten av tredje ordningen är hållbara och relevanta men 

skulle kunna användas för att övertyga om dokusåpornas goda effekter. Även om 

argumenten P3 med underargument är hållbara, är de knappast relevanta. Alltså finns 

här låg beviskraft. Argumentet P4 är hållbart för en läsare som håller med om 

påståendet. Det är också relevant. 

    Vidare finns i texten tre påståenden som analyseras som kontraargument. Dessa är 

C1: ”ibland kan vi uppleva att det som visas är bra”, C2: ”deltagande i dokusåpor kan 

vara ett sätt att göra sig känd och förgylla livet” och C3: ”hundratals personer arbetar 

heltid med att producera olika dokusåpor”. Kontraargumentet C1 har två argument av 

andra ordningen och ett av tredje ordningen, P1C1: ”ibland kan fantasin sättas igång”, 

P2C1: ”det skapas en historia som vi tittare vill ha” och P1P1C1: ”ju mer dramatisk 

handling, desto mer spännande upplevs det för tittarna”. Detta kan tänkas vara hållbara 

argument, även om det inte går att veta med säkerhet. Det faktum att dokusåpor har 

tittare kunde tyda på att de attraherar på något sätt. Argumenten är även relevanta. Det 

finns ett argument F1C3 som avser att öka relevansen hos C3: ”arbetet bakom kameran 

kan vara ett drömjobb”. Det verkar både hållbart och relevant att hundratals personer 

har arbete med att producera dokusåpor.  

 

5.4.1 Sammanfattning av struktur och beviskraft 

Tesen återfinns sist i Doras text. Argumenten är ordnade efter varandra så att argument 

av andra och tredje ordningen följer argument av första ordningen.  

    C1, C2 och C3 verkar försvaga beviskraften hos T1. De proargument som finns 

verkar inte kunna styrka beviskraften hos tesen. Alltså ser det ut som om tesen 

omkullkastas av argumentationen.  

 

5.5 Lärarna bedömer varandras texter 
Här visas hur lärarna har bedömt och kommenterat varandras texter. De bedömande 

uttalanden som hämtats ur responstexterna kategoriseras utifrån de bedömningskriterier 
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som beskrivits ovan under 2.3: ”Texten som helhet”, ”Disposition”, ”Innehåll”, ”Språk” 

och ”Stil” (Östlund-Stjärnegårdh 1999:4).  

 

5.5.1 Adam bedömer Bedas text 

Adam menar att ”textens styrkor väger definitivt tyngst men några aspekter drar ner det 

allmänna intrycket av texten”. Det Adam räknar till textens styrkor är att ”språkbruket 

är väl anpassat och håller generellt en mycket hög klass” och att ”textinnehållet är väl 

fungerande i sammanhanget och skulle kunna publiceras utan större korrigeringar”. 

Textens svaghet enligt Adam är dock att det saknas en klart formulerad tes: ”man är inte 

riktigt på det klara med skribentens inställning till dokusåpor”. Adam anmärker att det 

förekommer något stavfel och att någon mening kunnat omformuleras. 

  

Antal yttranden som hänförts till de olika kategorierna 

Texten som helhet Innehåll Stil Disposition Språk 

2 6 1 1 3 

 

I denna kvantitativa tabell ser det ut som om innehållskriterier är viktigast för Adam 

eftersom det har kommenterats mest. I bedömningen av Bedas text vacklar Adam 

mellan VG och MVG i betygsättningen. 

 

5.5.2 Beda bedömer Doras text 

Beda berömmer Doras inledning och menar att det kan vara bra att inte direkt ta 

ställning. Vidare anser Beda att Dora är ”försiktig med sin kritik”. Hon återger en fråga 

som Dora ställt i texten: ”det produceras allt fler dokusåpor, varför tittar vi” och menar 

att ”det kunde ha varit intressant att få veta Doras egen uppfattning om svaret på denna 

fråga”. Beda beskriver Doras språk och stil som ”tydligt och överlag korrekt”, och 

Doras innehåll och textanvändning som ”rikt” och ”korrekt” men ”med för lite egna 

synpunkter”.  

 

Antal yttranden som hänförts till de olika kategorierna 

Texten som helhet Innehåll Stil Disposition Språk 

8 13 2 6 4 
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Kriteriet innehåll verkar viktigast i Bedas responstext då flest yttranden kan hänföras till 

den kategorin. Sammanfattningsvis får Doras text betyget VG av Beda med hänvisning 

till ”språket i helhet”. 

 

5.5.3 Cilla bedömer Adams text 

Enligt Cilla är språket i Adams text ”till största del korrekt, drivet och trevligt”. Vidare 

menar Cilla att ”skribenten använder sig konsekvent av språket för att få fram det han 

vill säga”. Det Cilla ser som textens största brist är dess disposition: ”tyvärr förlorar 

artikeln i tyngd ju längre det går”. Detta händer enligt Cilla då Adam ”börjar med att 

beskriva dokusåpornas dilemma nämligen att vara både såpa (fiktion) och dokumentär”.  

 

Antal yttranden som hänförts till de olika kategorierna 

Texten som helhet Innehåll Stil Disposition Språk 

9 9 1 1 7 

 

Cilla kommenterar texten som helhet och innehållet i lika hög grad. Adams text får av 

Cilla betyget MVG.  

 

5.5.4 Dora bedömer Cillas text 

I inledningen till sin respons på Cillas text skriver Dora att ”det är en mycket intressant 

och välarbetad artikel som i stort sett är färdig för publicering”. Motiveringen till den 

bedömningen grundar Dora på ”att texten är välskriven och endast små justeringar 

behöver göras”, samt att ”tesen framgår tydligt och att argumenten Cilla har är 

underbyggda och stödjer tesen”. Dora menar vidare att Cilla ”tar upp flera argument 

som är väl valda och som visar på att hon själv vet vilken åsikt hon har när det gäller 

ämnet”. Om språket skriver Dora att det är ”innehållsrikt och relevant”. Dispositionen 

tas upp som ”sammanhängande och väldisponerad”. Språket menar Dora är ”tydligt, 

trevligt och varierat”.  

 

Antal yttranden som hänförts till de olika kategorierna 

Texten som helhet Innehåll Stil Disposition Språk 

11 16 6 5 5 

 

 

Flest yttranden har förts till kriteriet innehåll i Doras responstext. Betyget blir VG. 
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5.6 Sammanfattning av analyser 

Argumentationsanalysen påvisar att ingen av de fyra analyserade texterna innehåller 

uttalat någon av de två förslag till teser som finns i uppgiftsbeskrivningen, nämligen att 

ta ställning för eller emot dokusåpor. Därför har ett påstående som tycks beskriva vilket 

av dessa alternativ författaren sluter sig omformulerats för att tydliggöra vad som verkar 

vara intentionen i texten. Endast i en av texterna, Cillas, återfinns en tes som verkar ha 

beviskraft utifrån den argumentation som förs fram. Den kan alltså sägas fungera i sitt 

syfte att övertyga medan de andra tre texterna inte gör det. Bitvis verkar de analyserade 

texterna vara mer av utredande karaktär än argumenterande. Detta blir tydligt i Adams 

text, där inte mindre än tre teser träder fram. Adam verkar vilja ge en så bred 

beskrivning som möjligt av för- och nackdelar med dokusåpor som möjligt, vilket 

framgår av följande citat ur Adams originaltext: 

 

Ett vanligt argument mot dokusåpor, som också behandlas i ovan nämnda artikel, är dessa 

seriers missledande verklighetsanspråk. Ordet dokusåpa inbegriper ju såväl ordet dokumentär 

som ordet såpa (såpopera) men att det skulle röra sig om annat än ringa, dokumentära ansatser 

ter sig tämligen orimligt. Produktionsledaren för dokusåpan Baren, Joakim Jankert säger 

exempelvis att ”Man måste regissera och så att säga skapa handlingen utifrån det material som 

de tävlande levererar.” (2002) Dock lever dokusåporna upp till ett centralt krav för att 

betraktas som dokumentära, nämligen att de personer som figurerar i bildmaterialet 

porträtterar sig själva, alltså att de inte skådespelar rollgestaltningar. 

 

Här går inte att utläsa vilken ståndpunkt Adam har i frågan om dokusåpors vara eller 

inte vara. Snarare ges läsaren möjlighet att ta ställning själv. Ett annat exempel på 

otydlig tes står Beda för. I analysen verkar två helt motstridiga teser finnas. Tesen ”jag 

är för dokusåpor” får beviskraft genom den argumentation som verkar understödja den. 

Tesen ”jag är emot dokusåpor” verkar inte ha beviskraft. Här finns eventuellt också, 

som i Adams text, en strävan att reda ut frågan snarare än att ta ställning i den. 

    Det förekommer fler normativa än faktuella påståenden i texterna. Utmärkande för 

normativa påståenden är enligt Björnsson m.fl. att det är tveksamt att de kan vara sanna, 

eller att de kan testas på något ovetenskapligt eller okontroversiellt sätt. Däremot kan 

man ta ställning till om påståendet strider mot eller talar för en moralisk norm som man 

omfattar (2009:32). Det uppenbara problemet här är alltså att det inte är säkert att 

textens läsare sluter sig till samma moraliska norm som dess upphovsman. Här återstår 

alltså att övertyga läsaren om själva normen för att sedan kunna använda den. I de 
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analyserade texterna antas ofta en gemensam moralisk norm, som i följande exempel ur 

Cillas originaltext: 

 

I den värld där dokusåporna briljerar förnedras och förbrukas människorna på löpande band, 

och enligt författaren Nanok Bie som skriver artikeln i Månadsjournalen 2002:1 älskar de att 

göra det. Detsamma gäller tittarna, samtidigt som de mår dåligt av vad de ser, älskar de att titta 

och delta i de olika dokusåporna [...] Det är bara den enskilda individen som aktivt kan ta 

ställning och medvetet göra sina val, kanske genom att titta på en annan kanal och låta såporna 

få mindre antal tittare. Kanske är det mindre roligt, rent av tråkigt men ibland det handlar om 

att vara en god förebild för våra barn och ungdomar som växer upp. Det är viktigt att vi som 

vuxna är medvetna om vad som händer och aktivt tar ställning mot förnedring. 

 

Här finns normativa påståenden som att människor förnedras och att barn och ungdomar 

som växer upp kan fara illa av att titta på dokusåpor. För att dessa argument ska få 

beviskraft behövs argument som stärker hållbarheten, det vill säga ökar läsarens 

benägenhet att anta samma moraliska norm som skribenten. 

    Lärarna har haft svårt att understödja sina teser med hållbara och relevanta argument. 

I flera fall som hos Adam och Dora verkar tesen stå utan beviskraft. I Cillas text har 

tesen beviskraft genom argumentationen. Och i Bedas text med dess två motstridiga 

teser verkar endast den ena av dem ha beviskraft. 

    Tolkningen av lärarnas responstexter visar hur de har kommentarer som går att 

hänföra till alla de fem kriterierna som använts i analysen. Här visas alla bedömande 

yttranden i de fyra texterna: 

 

 

Texten som helhet Innehåll Stil Disposition Språk 

30 74 10 13 19 

 

 

De allra flesta yttranden går alltså att hänföra till kategorin innehåll. Eftersom texterna 

har fått höga betyg med hänvisning till gott språk och få stavfel dras här slutsatsen att 

språkliga detaljer på mikronivå har fått väga tungt i bedömningen. Trots att exempelvis 

Adam saknar en tydlig tes i Bedas text kan betyget bli mellan VG och MVG med 

hänvisning till väl anpassat språkbruk.  
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6 DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras resultaten av undersökningen utifrån syftesfrågorna om 

struktur, funktion och bedömning. I de olika avsnitten kommer också utdrag ur 

reflektioner, skrivna av lärarna efter att ha fått genomföra uppgiften Dokusåpan - ett 

fenomen i tiden och bedömningen av texterna, att framföras. Undersökningen diskuteras 

vidare utifrån kontext och situation, didaktiska komplikationer och som en möjlighet i 

undervisning. Till sist ges förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Argumenterande strukturer och funktion 
I analysen av de argumenterande texternas struktur har jag funnit att de visserligen har 

argumenterande inslag, men att strukturerna i vissa fall är så snårigt byggda att texten 

blir svårläst med tanke på den argumenterande textens syfte, att övertyga. Det tydligaste 

exemplet på detta är Bedas text där två helt motsatta teser tycks finnas i samma text. 

Om texten i sin helhet avser att övertyga om dokusåpans vara eller inte vara lämnar den 

läsaren i ovisshet om vilket ståndpunkt författaren intar. Här brister textens 

kommunikativa funktion. Strukturen håller inte för att bära fram de idéer som 

författaren vill förmedla. Endast i Cillas text återfinns en tes som verkar ha beviskraft då 

den underbyggs med hållbara och relevanta argument.  

    Strukturerna i dessa argumenterande texter, med ett undantag, verkar alltså inte 

tillräckligt starka för att bära en argumentation och övertyga läsaren. Det låter sig 

kanske inte förklaras endast genom att påvisa strukturer. Men författarna verkar inte ha 

tillägnat sig verktyg för att konstruera de centrala delarna av en argumentation: tes och 

argument, samt ordna dem så att det framgår tydligt vad författaren avser att övertyga 

läsaren om. Eftersom många argument dessutom saknar hållbarhet och relevans blir 

resultatet att tre av de fyra texterna inte fungerar i sitt syfte att övertyga. 

    Provgruppen för nationella provet har (se ovan 2.1) valt att anpassa sig till 

verkligheten istället för att försöka förändra den. Med anledning av detta används inte 

termerna tes och argument i uppgiftskonstruktionerna (Östlund-Stjärnegårdh 2009). Det 

är alltså varje enskild elev eller utförare av uppgiften Dokusåpan - ett fenomen i tiden 

att tolka orden ”argumentera för ditt ställningstagande” (Skolverket 2004). Däremot 

förekommer orden ”tes” och ”argument” i kriterierna för Godkänd och högre betyg på 

uppgiften (Skolverket 2004). Här kan anföras att uppgiften blir mer svårlöst för de 

elever som inte omedelbart kopplar termerna tes och argument till lydelsen i uppgiften. 

Att argumentera utan att veta vad det kan innebära att göra just det, framstår som en 
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orättvist omöjlig uppgift. Beda framför i sin reflektion tanken att om inte elever vet vad 

”begreppet står för, utför de uppgiften på ett felaktigt sätt”. Med mer undervisning om 

brukstext och om hur sådan texter blir till kanske provgruppen så småningom kan 

anpassa sig till en ny verklighet. Ask visar att det finns stöd i Gy2011 för att 

undervisningen ska syfta till att ”Utforma och producera sakprosa med hänsyn till 

texttyp, mottagare och kommunikationssituation” (2012:41). 

    Uppgiften Dokusåpan - ett fenomen i tiden i sig har verkat medföra att skribenterna 

löser den genom att framföra framförallt normativa argument. Normativa argument 

handlar om vad som är önskvärt, oacceptabelt eller moraliskt riktigt. Enligt Björnsson 

m.fl. ”ställer sig många tveksamma till att normativa påståenden kan vara sanna och 

ännu fler till att normativa påståenden kan testas på något vetenskapligt eller 

okontroversiellt sätt” (2009:32). I analysarbetet tar jag ställning till hur det normativa 

påståendet talar till ens övriga normativa uppfattningar. Det är dock helt möjligt, och 

vanligt, att argumentera för eller mot värdefrågor. Hållbarheten får då avgöras utifrån 

hur goda grunder författaren har för att inta en viss moralisk uppfattning. I frågan om 

dokusåpors vara eller inte vara verkar alltså lärarna i första hand ha tagit fasta på 

moraliska och normativa uppfattningar om fenomenet. Möjligen kan olika ämnen ge 

upphov till olika sorters argument. Det förefaller ligga närmare till hands att inta 

moraliska perspektiv angående ämnet dokusåpor. De faktuella påståenden som 

förekommer i texterna verkar främst bidra till att styrka hållningen att vara för 

dokusåpor, eftersom de rör arbetstillfällen och samhällsekonomi. Då de används i texter 

med den motsatta hållningen har de tolkats som kontraargument.  

    I uppgiftsformuleringen för debattartikeln finns instruktionen:  

 

På Aftonbladets debattsida publiceras olika synpunkter för och emot dokusåpan. Du 

bestämmer dig för att delta i debatten med en artikel där du tar ställning för eller emot 

utbredningen av dokusåpor i våra tv-kanaler. Tänk på att alla läsare inte har följt debatten. 

(Skolverket 2004) 

 

Här impliceras att elevens debattartikel skulle ingå i en dialog med andra texter. Det 

finns ingen debattartikel i texthäftet att ta spjärn mot. Detta innebär att ganska abstrakta 

tankar behöver tänkas för att skapa mening och funktion utifrån en debatterande 

kontext. Ingen av lärarna i denna studie verkar ha använt denna möjlighet. 
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6.2 Bedömning 

Lärarna kommenterar avsaknad av tydlig tes i varandras texter. Men eftersom betygen 

ändå blir höga (VG och MVG) med hänvisningar till att språket fungerar mycket bra 

drar jag här slutsatsen att kriteriet ”Språk” för lärarna har en överordnad ställning i 

förhållande till ”texten som helhet” eller ”innehåll”. En argumenterande text som saknar 

tydlig tes (vilken inte heller framgår av sammanhanget) får knappast anses fungera i den 

angivna situationen, debattartikel. I de allmänna riktlinjer för bedömning av skriftliga 

provdelar som ingår i nationella provet i svenska, finns för betyget godkänd följande 

skrivningar inom parentes: ”Texten är en debattartikel som skulle kunna publiceras efter 

viss bearbetning”, ”Tesen framgår relativt tydligt”, ”Argument stödjer tesen och eleven 

strävar efter att underbygga dessa”, ”Synpunkter från texthäftet presenteras. Referat och 

ev. citat är rättvisande med källhänvisningar”, ”Texten är sammanhängande och har en 

någorlunda genomtänkt disposition” och ”Språket är huvudsakligen tydligt, om än inte 

helt korrekt” (Skolverket 2004). I citerad ordning hänför jag dessa skrivningar till 

följande kriterier i Östlund-Stjärnegårdhs sammanställning: ”Texten som helhet”, 

”Innehåll”, ”Texten som helhet”, ”Innehåll”, ”Disposition” och ”Språk”. Ingen av 

Skolverkets skrivningar är viktigare än någon annan och de betraktas som en 

samverkande helhet. Dora menar att det är ”viktigt att samtliga kriterier bedöms och 

uppfylls för att ett visst betygssteg skall uppnås”. Men fler kriterier handlar om 

helhetsbedömning och innehåll än om form. För att dröja vid de betygskriterier som 

medföljer till hjälp för dem som bedömer nationella provet och dess skrivningar med 

avseende på begreppen ”tes” och ”argument”, krävs för VG-kriteriet att ”tesen framgår 

klart och tydligt” och för MVG-kriteriet att ”tesen presenteras på ett genomtänkt sätt 

och har ett tydligt samhällsperspektiv” (Skolverket 2004). Det är svårt att förbigå att 

begreppen ”tes” och ”argument” här verkar spela en stor roll vid tillkomst och 

bedömning av en argumenterande text i skolan. Adam erfar då han läser sin egen text i 

efterhand ”att den endast med tvekan förtjänade ett Godkänt, åtminstone om man ska 

vara strikt med betygsmallarna. Exempelvis var tesen för min text tämligen otydlig, 

eller åtminstone outtalad”.  

 

6.3 Didaktiska komplikationer 

Schleppegrell menar att det krävs kunskap om hur språket kan användas på olika sätt för 

att skapa mening och att detta meningsskapande är ett verktyg för både skola och 

arbetsliv (2004). Med dessa verktyg kan texter skapas med mening och funktion i den 
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kontext i vilken den ingår. Konsten att lära sig författa brukstext av olika slag anses av 

Hellspong & Ledin som möjlig att lära (1997). Detta gör till exempel att man ”kräver av 

många yrkesutövare att de ska kunna skriva inom sitt fack. Därmed blir skrivförmågan 

också ett medel för karriären” (Hellspong & Ledin 1997:28). För en språklärare är 

texttyper och genrer som exempelvis argumenterande, utredande och berättande, 

respektive debattartikel, forskningsrapport och novell att betrakta som facktext. Det 

handlar kanske inte endast om att kunna beskriva hur de blir till, utan också om att 

kunna skriva dem själv. 

    Lärares föreställningar om hur den argumenterande texten realiseras kan tänkas vara 

betydelsefulla för hur läraren föreställer texttypen för eleverna. Kanske kan en koppling 

mellan att kunna hantverket själv och att kunna lära ut det finnas. Detta är förstås 

spekulativt och kräver andra och omfångsrikare studier än denna. 

    Skrivningarna i de nya syftesformuleringarna för svenska i Gy11 talar om att elever 

ska ges möjlighet att utveckla skrivande av texter som fungerar väl i sitt sammanhang. 

Ämnet svenska syftar också till att kunna strukturera och planera framställningar samt 

att kunna producera text med utgångspunkt i kritiskt granskande av andras texter 

(Skolverket 2014). Kunskap om hur texter blir till och i vilka sammanhang olika genrer 

och texttyper är gångbara är fortsatt viktiga i dessa nya skrivningar för svenskämnet. 

 

6.4 Fortsatt forskning 
Det finns ett förhållandevis tomt forskningsfält när det gäller att studera hur lärare själva 

skriver. Kopplingen mellan lärares eget skrivande och undervisning om skrivande är en 

ingång. Detta skulle kunna bidra med vidare kunskap om hur lärare föreställer sig 

texttyper och genrer och hur dessa föreställningar bidrar till att deras elever rustas att 

skapa mening och skriva texter som fungerar.  

 

7 SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING 
I inledningen till denna undersökning ställdes tre syftesfrågor: 

 Hur ser de argumenterande strukturerna ut i lärarnas debattartiklar? 

 Hur fungerar debattartiklarna utifrån den argumenterande textens syfte: att 

övertyga? 

 Vilka bedömningsgrunder använder lärarna då de bedömer varandras 

debattartiklar? 
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Resultaten som presenterats ovan visar att strukturerna i lärarnas debattartiklar delvis 

haltar och detta får till följd att tre av de fyra debattartiklarna inte har den funktion som 

kan väntas av en argumenterande text: att övertyga en läsare. Lärarna verkar lägga 

tonvikt på innehållskriterier när de bedömer varandras artiklar. Men med hänvisning till 

ett gott språk ger de varandra höga betyg även om de oftast kommenterar strukturella 

problem på högre textnivå. 

    Inledningsvis konstaterades att text- och genrekompetens är viktigt. Denna studier har 

inte visat på motsatsen. Däremot väcks frågor om hur lärares föreställningar om 

realiserandet av skriftspråkets genrer och texttyper kan tänkas påverka elevers väg mot 

vuxen- och yrkeslivets krav på genre- och textkompetens. 
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Bilaga 1: Adams debattartikel 
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Bilaga 2: Bedas debattartikel 
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Bilaga 3: Cillas debattartikel 
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Bilaga 4: Doras debattartikel 
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