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SAMMANFATTNING 
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2015      
   Antal sidor: 96 
 
 
Studiens syfte var att undersöka om några gymnasieelever utvecklas i sitt skrivande i 
en genrepedagogiskt inspirerad undervisning. Eleverna vars texter analyserades 
studerade på det samhällsvetenskapliga programmet på en gymnasieskola belägen i 
Mellansverige. Studien var longitudinell och metoden som användes var innehålls-
analys som bestod av både en kvalitativ strukturanalys och en kvantitativ stilanalys. 
Strukturanalysen analyserade texternas helhet och med hjälp av den kunde olika 
språkliga variabler synliggöras för vidare stilanalys. Det insamlade materialet bestod 
av fyra gymnasieelevers texter skrivna under vårterminen 2014 och höstterminen 
2014. Undersökningen gick ut på att undersöka vad som utvecklades och vilka 
språkliga skillnader som kunde utläsas i dessa fyra gymnasieelevers texter. Resultatet 
visade att av de fyra elever vars texter analyserades utvecklade deras skrivande. 
Anledningen till skrivutveckling kan dock inte fastslås helt men skrivutvecklingen 
skedde när en genrepedagogiskt inspirerad undervisning användes.  
 
 
 
Nyckelord: Genrepedagogiken, Elevers skrivande, Skrivutveckling, Grammatik, 
Utbildningssociologi, Dialogism. 
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1. Inledning 
Ett hett debattämne idag är svenska elevers sjunkande skolresultat. En förklaring till 
det låga resultat som redovisas i PISAs1 senaste undersökning (Skolverket, 2012) 
bottnar i elevers bristande kunskaper i läsförståelse, naturkunskap och matematik. 
PISA genomförs i många olika länder, både OECD2-länder och icke OECD-länder. 
Återkommande mätningar i dessa kunskapsområden görs av PISA och vid varje 
tillfälle är ett av ämnesområdena i fokus. PISA gör återkommande mätningar inom 
dessa områden för att få ökad förståelse för elevers olika styrkor och svagheter. 
Utifrån resultaten görs sedan reflektioner för hur skola och utbildning kan utvecklas.        
       Återkommande i tolkningen av resultat är att elevers socioekonomiska bakgrund 
är en bidragande faktor till ett lågt resultat. I figur 1 nedan i Skolverkets rapport 
(2008) anges bland annat hur stor påverkan den socioekonomiska bakgrunden har. 

 
Figur 1. Studieresultat i gymnasieskolan i rike 

Källa: Skolverkets rapport från augusti 2008 
 
Av figur 1 framgår att den största andelen som går ut gymnasieskolan med grund-
läggande behörighet är flickor med svensk bakgrund och högutbildade föräldrar. 
Figuren visar även att elevers skolframgång beror på faktorer såsom kön och 
etnicitet. Skolverket (2008) beskriver i sin rapport att alla elever i svensk skola ska 
ges förutsättningar för att nå de nationella målen. Men dock kvarstår att det är 
elevens socioekonomiska bakgrund som visar högst betydelse gällande barnets 
framtida medelbetyg då ”Utbildningsnivån i hemmet är den faktor i vår analys som 
har den absolut starkaste påverkan på medelbetyget” (Skolverket, 1999, s.17). 
Föräldrars engagemang är en av faktorerna för högt medelbetyg och detta kan 
relateras till föräldrars utbildningsnivå. En aspekt som tas upp i rapporten 
(Skolverket, 1999) är att lärares och föräldrars förväntan på en elev ser annorlunda ut 
beroende på vetskapen om elevens familjebakgrund och vilken skola eleven går på. 
Lärarens förväntan på vad en elev ska klara eller inte kallas en självförverkligad 
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profetia (Gibbons, 2013). En lärares förväntan kan med andra ord påverka vad en 
elev kommer att klara i skolan. En förväntan, förklarar Bourdieu (2008) och Foucault 
(2001), är styrd av en omgivande norm, där exempelvis en viss grupp av elever 
kanske inte förväntas klara de krav som ställs på dem.  
       Den maktstruktur som finns i skolan skapades genom disciplin för att elever 
skulle fogas in i skolans rådande struktur (Foucault, 2001). Makten var från början 
synlig, exempelvis genom utövandet av examinationer men idag är makten oftast 
dold, framförallt i skolan. I alla områden, menar Foucault, skapas maktstrukturer 
som gör att människan internaliseras till att disciplinera sig själv och anpassa sig 
efter de rådande strukturerna. Enligt Foucault (2001) kan skolan ses om en 
normaliserande institution där de normala och de onormala individerna separeras 
från varandra. Ett nutida exempel som Olssen (2010) visar är diagnoser och prov där 
de onormala blir, utifrån resultaten, straffade att rätta sig in i ledet och följa det som 
anses vara normalt. Examen är ett ytterligare exempel, vilket ”innebär en 
normaliserande granskning och en övervakning som gör det möjligt att kvalificera, 
klassificera och straffa” (Foucault, 2001, s.186). Genom examen synliggörs huruvida 
eleven är kvalificerad eller inte.        
       En annan teoretiker av intresse för min studie är Bourdieu (2008). Bourdieu 
förklarade att en anledning till samhällets olika socioekonomiska klasser kan vara att 
skolan reproducerar dem. Detta menar Bourdieu, är ett sätt att bibehålla den 
maktordning som finns i olika samhällsgrupper. Vad som förväntas i dessa 
samhällsgrupper är något som skolan lär ut, bland annat läraren som symboliserar 
och förverkligar elevernas blivande bild av den del av samhället de kommer att 
tillhöra eller redan tillhör. Med hjälp av bland annat språket upphöjs det som 
värderas högt. Språket fungerar både som en nyckel till vilken samhällsgrupp en 
individ tillhör och en symbol för vilken samhällsgrupp individen inte tillhör. I skolan 
medför detta att en del elever inte har samma förutsättningar att ta del av skolans 
utbildning. Bourdieu betonar dock att hans analyser gjordes på franskt skolsystem 
och kan inte helt enkelt överföras till andra skolsystem, då det franska skolsystemet 
är betydligt mer elitistiskt. Men delar av Bourdieus teori gällande priviligierade och 
mindre privilegierade elever är synliga även i vårt skolsystem. Fortsättningsvis 
kommer de privilegierade eleverna benämnas som elever/barn i resursstarka hem 
eller med akademisk familjebakgrund. De mindre privilegierade eleverna kommer 
benämnas som elever/barn från resurssvaga hem eller med icke-akademisk 
familjebakgrund. 
       Kunskapssynen i skolan idag är sociokulturell, vilket synliggörs i styrdokument 
såsom läroplaner och kursplaner. Men det som sker i klassrummet kan delvis ses som 
konstruktivistisk. Den konstruktivistiska synen på lärande var som störst under 70-
talet och gick ut på att lärandet är en individuell aktivitet som något yttre inte kan 
påverka (Norberg Brorsson, 2007). Den sociokulturella synen på lärande ser 
individen som del i ett samspel mellan individ och miljö. I klassrummen tycks det 
dock bedrivas undervisning som är i likhet med den konstruktivistiska synen, med 
vilket menas att inläraren lär själv och läraren är relativt osynlig och ska inte störa 
eleven utan denne ska fokusera på uppgiften etc. Detta medför att elever med en 
akademisk familjebakgrund är den grupp som klarar denna inlärningsmetod bäst, då 
de redan har förkunskaper att klara uppgiften, medan de elever vars familjebakgrund 
är icke-akademisk har svårare att nå det som förväntas av dem (Rose & Martin, 
2013). Mycket av det som skolan bedömer är språkligt betingat och för att lyckas i 
skolan måste alla elever behärska ett mer vetenskapligt språk. De elever vars 
föräldrar är välutbildade får därmed ett försprång då dessa elever har mött det 
vetenskapliga språket redan i hemmet. Men genom att arbeta efter ett förhållnings-
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sätt som skapar en språklig gemensam grund, skapas också möjligheten för alla 
elever att klara det skolan förväntar. Ett sådant förhållningssätt finns inom den 
pedagogiska riktning som kallas genrepedagogiken eller Sydneyskolan. Den gör det 
möjligt för alla elever att utveckla sitt språk och närma sig skolspråket (Rose & 
Martin, 2013). Under 1980-talet i Australien inleddes ett projekt för att minska 
utbildningsklyftan mellan elever med akademisk familjebakgrund och elever med 
icke-akademisk familjebakgrund. Genrepedagogiken skapades för att bygga broar 
mellan samhälleliga olikheter och för att ge alla elever möjligheter att klara skolan 
(Rose, 2012).  
       Men, då det i svenskt utbildningsväsende visas i rapporter från Skolverket 
(2008), att familjebakgrund är en av orsakerna till den ökande kunskapssegregering 
som sker, borde det vara rimligt att diskutera hur skolan ska lösa denna 
kunskapssegregering. Räcker det med att svenskt skolväsende arbetar 
kompensatoriskt genom att tilldela resurser till drabbade skolor eller borde skolor 
använda sig av förhållningssätt som ökar likvärdigheten i skolan? Då språket och den 
familj man föds i inte är något valbart väcktes ett intresse att undersöka om ett 
förhållningssätt såsom genrepedagogiken, skulle ge fler elever förutsättningar att 
utvecklas. Jag arbetar på en skola där många elever har en familjebakgrund som är 
akademisk och av andra lärare har jag hört att genrepedagogikens modell framförallt 
passar grundskolan och de svaga eleverna. Men då genrepedagogiken inte endast 
stärker de yngre eleverna och de svaga eleverna (Martin & Rose, 2013), ville jag 
studera vad som skedde i en av mina gymnasieklasser där majoriteten av eleverna har 
akademisk familjebakgrund. För att undersöka om utveckling av skrivandet sker av 
något slag är det bra om det är mätbart, vilket ledde till idén att analysera elevers 
skrivutveckling med hjälp av struktur- och stilanalys. Under höstterminen 2014 fick 
mina gymnasieelever skriva utredande texter i en genrepedagogiskt inspirerad 
undervisning. Vad jag menar med genrepedagogiskt inspirerad undervisning är att 
språket inte hade den centrala del som språket har i renodlad genrepedagogik. Som 
utgångspunkt har jag använt texter som skrevs av eleverna under vårterminen 2014 
och höstterminen 2014. Detta resulterade i tre texter, text 1 som skrevs vårterminen 
2014, text 2 som skrevs höstterminen 2014 och text 3 som skrevs höstterminen 2014, 
vilka ligger till grund för den kommande analysen i detta arbete. 

1.1 Syfte 
Ett vanligt bemötande av lärare i fråga rörande genrepedagogikens gynsamhet för 
alla elever är svaret att den modellen endast fungerar för de svaga eleverna. Men 
borde inte genrepedagogiken vara en bra modell för de flesta elever med tanke på den 
forskningsgrund som den ändå bygger på? Något vi strävar efter i skolan är ju att ge 
alla elever de förutsättningar som krävs för att de ska ta till sig vad skolan erbjuder i 
kunskapsväg och även möjligheten att utvecklas. Detta leder mig till mitt syfte med 
min studie. Syftet med min studie är att undersöka hur några gymnasieelever 
utvecklas i skrift i en genrepedagogiskt inspirerad undervisning oavsett elevernas 
familjebakgrund. 

1.2 Forskningsfråga 
Forskningsfrågan som denna undersökning ämnar besvara är följande:  
 

1. Vad utvecklas och vilka skillnader synliggörs i några gymnasieelevers texter 
skrivna i traditionell undervisning respektive i en genrepedagogiskt inspirerad 
undervisning? 
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2. Litteraturgenomgång  
Teorier som på ett eller annat sätt är av vikt för denna undersökning presenteras 
under följande avsnitt. Först redogörs för Genrepedagogiken och dess grundläggande 
teorier baseras på bland annat Bernstein och därefter Sociokulturellt lärande, 
Vygotskij och Bachtin. Avslutningsvis kommer ett avsnitt som presenterar skolspråk 
och vardagsspråk. 

2.1  Genrepedagogiken och dess grundläggande teorier 
Den genrepedagogiska skolan utvecklades under 1980-talet i Australien och det var 
Green och Lee som kom på namnet Sydneyskolan 1994 (Rose & Martin, 2012). 
Sydneyskolans huvudsakliga tanke var att genom genrepedagogisk undervisning ge 
alla elever förutsättningar att kunna skriva skolans texttyper, exempelvis att elever 
måste behärska det språkbruk som krävs i en naturvetenskaplig text om solsystemet. 
Eftersom en naturvetenskaplig text innehåller specifik terminologi måste termino-
login förstås, för att möjliggöra både kunskapsinhämtning och kunskapsuppvisande 
(Polias, 2006). I skolan, beskriver Polias, får elever ofta i uppdrag att skriva om ett 
ämne för att lära sig mer. Men förutsättningarna ges inte då språkliga förståelsen 
lämnas därhän. Elever får inte de verktyg som behövs för att klara av att skriva en 
sådan text. Genom att arbeta efter genrepedagogikens modell (se figur 2) skapas ett 
metaspråk om ämnet och hur skrivandet ska gå till.  
       Anledningen till att genrepedagogiken utvecklades i Australien var att ”en 
tredjedel av australiensarna var utrikesfödda” (Rose & Martin, 2012, s.14). De flesta 
var inte engelsktalande och de aboriginska barnen fullföljde sällan skolgången utan 
hoppade av skolan. Den australiensiska skolan var under denna tid konstruktivistisk, 
vilket exempelvis synliggjordes i undervisningen kring skrivandet. Problemet med 
den konstruktivistiska skolan var att den inte var utformad för alla elever, utan den 
var skapad av och för den välutbildade medelklassen. Grundsynen på den konstruk-
tivistiska skrivpedagogiken kom från Processkrivning och Helspråks-metoden, vilka 
har en expressiv och kognitiv syn på skrivande. Dessa ser på lärandet som en inre 
process och eleven lämnas ensam i exempelvis skrivandet.       
       Genrepedagogiken bygger däremot på ett sociokulturellt perspektiv på lärandet 
där eleven i samspel med omgivningen utvecklas och hänsyn tas till elevens 
förutsättningar. Språket har en nyckelfunktion i lärandet och det är genom språket 
som eleven har tillgång till utveckling (Norberg Brorsson, 2007). Genrepedagogiken, 
beskriver Rose och Martin (2013), är ett sätt att arbeta med att minska utbildnings-
klyftan och göra kunskap mer jämlik genom att skapa gemensam kunskap i 
klassrummet. Detta medför att elever utvecklar ett språk om språket, ett metaspråk, 
vilket motverkar att elever från olika socioekonomiska klasser får olika tillgång till 
den kunskap som skolan förmedlar (Liberg, 2008). Metaspråket som behövs för att 
öka elevers förutsättningar att skriva en skoltext bygger på Hallidays funktionella 
grammatik (2004). En ytterligare aspekt som är av avsevärd vikt i strävan att minska 
avståndet mellan elever från olika sociokulturella klasser är att skolan vågar ställa 
höga krav på eleverna. Många gånger, beskriver Gibbons (2013), har lärare redan en 
bild av vad en elev klarar. Språket som används i samtalet mellan lärare och eleven, 
visar tydligt vilka förväntningar läraren har på eleven. Vidare beskriver Gibbons ”att 
låga förväntningar hos läraren fungerar som självuppfyllande profetior: ju mindre 
läraren förväntar sig av eleverna, desto mindre klarar de”. (s.25). Genom att ha höga 
förväntningar på eleven och bygga upp en språklig gemenskap ökar förutsättningarna 
för alla elever. Forskningsarbetet kring genrepedagogiken kan ses i tre steg, först 
Language and Social Power, sedan Write it Right och till sist Reading to Learn. En 
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viktig gestalt inom denna forskning är Bernstein (2009) och hans språksociologiska 
forskning. Med den kan vi idag förstå sambandet mellan språk och lärande. Den 
andra teorin som genrepedagogiken bygger på är Hallidays (2004) funktionella 
grammatik. 
       Funktionell grammatik belyser hur grammatiken ska ses som funktionell i texten, 
vilket bryter mot den gamla synen på grammatik och Halliday skiljer mellan 
grammar: språket i användning och grammatics: språket som ett metaspråk. 
Språket som används har olika syften beroende på i vilken diskurs språket används 
och ett och samma ord kan därför ha olika betydelser. Alla ord i ett språk har en viss 
lexikalisk uppbyggnad, prosodi och betydelse (Halliday, 2004). Vidare beskrivs att 
språket är funktionellt och har en metafunktion som bestämmer hur något som sägs 
skall förstås. Hur språket förstår bestäms av kultur, etnicitet och sociala 
sammanhang. Genrepedagogiken skapar detta metaspråk och ger därmed en möjlig 
plattform för alla elever att stå på. För att bygga upp denna förståelse av språket har 
genrepedagogiken fyra zoner, genom vilka elever vägleds (Hedeboe & Polias, 2008). 
       Dessa fyra zoner kan liknas vid en byggnadsställning som tas bort när eleven kan 
stå själv, beskriver Hedeboe och Polias (2008). Men innan eleven står självständigt 
vägleds eleven genom dessa zoner: 1. Bygga upp kunskap, 2. Modellering och 
dekonstruktion, 3. Gemensam konstruktion och 4. Självständig konstruktion. Denna 
modell kallas också för cirkelmodellen. Nedan, i figur 2, visas cirkelmodellen. 
 

 
Figur 2. Cirkelmodellen 

Källa: Fritt efter Polias och Hedeboe, 2015, s.15 

I inledningsfasen, zon 1, inhämtar eleven kunskaper, exempelvis om eleven ska skriva 
om antikens litteratur. Denna kunskap kan inhämtas på olika sätt t.ex. genom 
läsning, filmer, bilder och/eller grafer och denna fas ägnas god tid för att eleven ska 
ha något att skriva om. Därefter, i zon 2, undersöks en genre i taget och arbetar länge 
med dem, i zon 3 skapas en gemensam text inom den aktuella genren, antingen i 
grupp eller i helklass, och sist i processen, zon 4, bygger eleverna upp en individuell 
text självständigt. Genom hela processen talar man om språk och text, vilket medför 
skapandet av ett gemensamt metaspråk. Detta ger elever mer likvärdiga möjligheter i 
skolan då metaspråket bidrar till en gemensam plattform (Hedeboe & Polias, 2015).     
       I skolan blir språket ett hinder då elever får möta ett språk som kan vara svårt att 
förstå (Schleppegrell, 2006). Eleven förväntas kunna läsa för att lära, men då 
texternas innehåll blir allt svårare ju äldre eleven blir, blir det snarare lära att läsa. 
De elever som blir mest utsatta är de elever som inte har mött skolspråket tidigare. 
Vidare menar Schleppegrell att Hallidays teori om funktionell grammatik kan 
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underlätta för eleven, då texten måste dekonstrueras genom att studera de ord som 
lyfter fram textens innebörd. I den modell som följer genrepedagogiken blir det 
tydligt hur eleven vägleds fram till den proximala utvecklingszonen (the Proximal 
Zone of Development) som bygger på Vygotskijs teori (Hedeboe & Polias, 2008). Det 
är denna utvecklingszon som barnet/eleven når med hjälp av den andre eller den 
vuxne, den som kan vägleda eleven vidare i sin kunskapsutveckling (Vygotskij, 1986).   
       Kritik som riktats mot genrepedagogiken kommer från företrädare för den 
amerikanska nyretoriken, vilka anse att genre inte kan läras ut på det mekaniska sätt 
som görs (Sandell Ring, 2008). Genom att arbeta såsom genrepedagogiken gör, 
menar nyretorikerna att det inte går att lära sig en genre eftersom den tillhör en viss 
kultur. Istället lyfter nyretorikerna fram att individens tankar och kreativitet ska vara 
i fokus, inte texten och orden i sig. I genrepedagogiken arbetar eleven med språket 
genom grammatik och uppbyggnad och det är detta som nyretorikerna anser vara fel. 
Eftersom genrepedagogiken styr eleverna till att skriva på ett visst sätt i en genre 
beskriver nyretorikerna att detta gör att eleverna inte lär sig att en genre kan 
innehålla fler texttyper. En ytterligare aspekt som presenteras är att genom att 
individen marginaliseras försvinner författarrösten och den individualitet som en text 
har. Men detta besvaras av anhängarna till genrepedagogiken med: ”Ett explicit 
förhållningssätt där lärare och elever samtalar om språk i olika sammanhang stödjer 
elevers förmåga av att få syn på och ta till sig nya konventioner” (Sandell Ring, s.28). 
Likheten mellan nyretorikerna och genrepedagogiken är att de båda är överens om 
att elever ska utsättas för olika genrer för att utveckla kunskap om dem. 

2.1.1 Bernsteins utbildningssociologiska teori 
Genom Bernsteins (2009) utbildningssociologiska teori förstår vi sambandet mellan 
språk och individ. Hans språksociologiska teori ligger till grund för genre-
pedagogiken, då teorin bland annat bygger på elevers olika förutsättningar i skolan 
beroende på elevens familjebakgrund. Bernstein (2004) menade att huruvida eleven 
kan ta del av skolans innehåll är beroende av elevens språkmiljö hemma, vilken är en 
essentiell del i elevers förutsättningar att lyckas i skolan. Alla elever har tillgång till 
ett vardagsspråk men de elever som möter skolspråket redan i hemmet får ett 
försprång i skolan. Skolspråket medför en tillgång till ett mer formellt och 
akademiskt språk medan vardagsspråk begränsar elevers förståelse av ett mer 
formellt språkbruk. I en traditionell konstruktivistisk undervisningspedagogisk 
situation skulle därför eleven från ett icke-akademisk hem inte ha samma möjlighet 
som eleven från ett resursstarkt hem (Bernstein, 2004).  
       I Bernsteins utbildningssociologiska teori beskriver han hur samhället har regler 
och förhållningssätt som formar individerna i samhället. Han beskriver det som 
pedagogiska knep som syftar till att mer eller mindre separera individer från 
varandra och placera dem i olika samhälleliga fack och skolan kan ses som en del i 
detta (Rose & Martin, 2013). Vidare beskrivs tre olika nivåer som Bernstein 
identifierade inom utbildningssystemet. Den första står för distributiva regler, med 
vilket menas att fördelningen av kunskap mellan elever sker precis som 
arbetsfördelningen mellan invånarna i ett samhälle. I en vidare bemärkelse skulle 
denna nivå kunna ses som hierarkier. Rekontextualiseringsregler, den andra nivån, 
är en nyckelterm i Bernsteins teori, vari uppfattningen av lärandet berörs, vilket 
exempelvis är hur en kunskap kan uppfattas olika beroende på vilken elev som tar 
emot den. Den tredje nivån är bedömningsregler, vilka behövs formativt inom 
utbildning. Men genom dessa skapas hierarkier genom framgångar och 
misslyckanden vid prov etc. Detta i sin tur påverkar och formar elevernas identitet, 
vilket ”fungerar som en grundläggande social funktion” (s.18).  
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       Dessa tre nivåer påverkar hur fördelningen av kunskap i klassrummet sker. 
Bernstein menar att skolans samhälleliga roll blir att ”styra” elever till ”rätt” 
samhälleligt fack. 

2.1.2 Sociokulturellt lärande 
Det sociokulturella lärandet består i ett intresse av hur en individ lär sig, beskriver 
Säljö (2003). Det är hur individen lär i samspel med omgivningen som är intressant 
och det finns en förståelse kring hur omständigheter kan påverka lärandet. Enligt det 
sociokulturella lärandet skapar vi redskap för att kunna utvecklas och utveckla andra, 
exempelvis att språket fungerar som ett redskap/verktyg för att utveckla lärandet. 
Detta medför också en förståelse för att lärandet är kulturellt betingat, vilket skapar 
olikheter. I Sverige finns en kultur som lyfter fram skrivandet som mycket viktigt 
medan det i andra kulturer kanske är det muntliga ordet som har den mest 
avgörande rollen. I skolan är exempelvis skriften ett verktyg för att mäta elevers 
kunskap inför vidare studier etc.  
       Norberg Brorsson (2007) beskriver att det idag är den sociokulturella synen på 
lärande som till stor del genomsyrar skrivutveckling. Det är med andra ord inte 
enbart individens förmåga som spelar roll för lärandet utan det är lika stor del 
läraren och undervisningen som är av vikt. Inom genrepedagogiken är den 
sociokulturella synen på kunskap essentiell just för att lärande sker i samspel med 
andra och att språket är en av nycklarna till lärandet (Rose & Martin, 2013). 
Vygotskijs teori om socialt samspel och språket som nyckelfunktion i lärandet är 
också viktigt i genrepedagogiken. De sociokulturella teorierna bygger på forskarna 
Vygotskij och Bachtin teorier om språk och lärande. 

2.1.3 Vygotskij och socialt samspel 
Redan tidigt lär sig barn att återskapa och reproducera bilder som bygger på tidigare 
erfarenhet och nyvunnen kunskap (Vygotskij, 2006). Vidare beskriver Vygotskij att ju 
äldre en människa är, desto fler erfarenheter har hon, vilket ger större möjligheter att 
utvecklas och skapa nya saker. För ett barn är därför viktigt att tidigt få ta del av 
kunskap och samla erfarenheter för att ha förutsättningar att klara kommande liv. 
Kunskap och erfarenheter skapas på fler sätt än genom eget insamlande, nämligen 
genom läsning av andras erfarenheter. Uppväxten och det som sker i bemötandet av 
barnet är viktigt för barnets utveckling, eftersom alla erfarenheter ligger till grund för 
framtida möjlighet till utveckling.  
       I skolan möts eleven ofta av skrivuppgifter där läraren ber eleven skriva om ett 
ämne som är förhållandevis långt från elevens föreställningsvärld. Detta menar 
Vygotskij (2006), tar död på skaparglädjen i skrivandet. Elevens möjlighet till 
skrivande beror på hennes samlade erfarenheter och kunskaper i ämnet och det är en 
lärares uppgift att genom denna vetskap konstruera uppgifter som passar barnens 
nivå. Med detta menas inte att enbart skapa ämnen som förefaller intressanta hos 
barnet utan läraren i fråga bör först och främst vara intresserad. Utan läraren som 
denna länk finns inget inre behov att skriva hos barnet. Genom att ge elever uppgift 
att skriva om något de inte känner till skadas viljan att skriva. Läraren ska istället 
skapa ett behov av att skriva genom att tillsammans med eleven forma och samla 
kunskap för att ha något att skriva om (Vygotskij, 2006). 
       Lärandet för Vygotskij (Säljö, 2003), beskrivs genom hur språket används inom 
individen. Det är kommunikationen inom individen som ingen utanför kan följa, och 
kommunikationen mellan individer, som skapar lärandet. Språket blir därför länken i 
processen mellan tanke och verklighet och slutligen hur de erhållna kunskaperna 
utgör exempelvis resultatet i en skriftlig produktion. Vygotskij ansåg att det var 
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genom de sociala samspelen och erfarenheterna som människan utvecklades. Genom 
samtal med andra används och blir språket till ett kollektivt redskap som formar och 
nyskapar kunskap (Forssell, 2007). Enligt Vygotskij är språket en nyckelfaktor, då 
språket kopplar samman tanke och verklighet. Det är inte förrän barnet kan använda 
sig av språket och talet, som kulturen och de sociala faktorerna börjar forma barnet. 
Vygotskij gör en liknelse med krattan och språket och menar att krattan är ett 
redskap att bruka jorden med, och språket är ett redskap för att bruka kommunika-
tion, skriver Forssell ”Språket är med andra ord länken mellan samhället och indi-
viden” (2007, s.119). Vidare blir länken mellan eleven och dess utveckling läraren, 
som med större kunskap ska kunna finna elevens kunskapsnivå och utifrån den leda 
eleven vidare. Skärningspunkten mellan inläraren och utbildaren kallar Vygotskij för 
den närmaste utvecklingszonen (Forssell, 2007). 

2.1.4 Bachtin och dialogism 
Bachtin, precis som Vygotskij, såg språket som något som gemensamt skapar 
kunskap. Nyckeltermen i Bachtins teori är dialogen, vilken skapas i 
kommunikationen mellan individer. Något som Bachtin (1981) såg i språket var att 
det är en samling av yttranden som redan sagts och att det som yttrar sig i språket är 
inte endast det som syns i text eller hörs i tal, utan varje yttrande ger en beskrivning 
av dess avsändare. Bachtin (1981) beskriver att i det som skrivs finns spår av kultur, 
när i tid det skrevs, vem som skrev och vad som karakteriserade samhället vid den 
tiden. Det är utifrån novellens diskurs som Bachtin beskriver att många röster kan 
finnas i en och samma text, författarens, samhällets, andras tankar, dagens samlade 
erfarenheter etc. Bachtin beskriver språket som en länk mellan individens inre och 
mottagaren av språket och detta sker i dialog mellan avsändare och mottagare.  
       I likhet med Vygotskij använder Bachtin två språkliga diskurser för att förklara 
två olika språkområden som barn möter hemma och i skolan, den primära diskursen 
och den sekundära diskursen (Norberg Brorson, 2007). Vidare presenterar Norberg 
Brorsson att den primära diskursen är det språkområde som alla barn möter i 
hemmet och det är där de utvecklar sitt vardagsspråk, och den sekundära diskursen 
är det språkområdet som finns i skolan. Barn som kommer från ett akademiskt hem 
har tillgång till båda språkområdena medan barn som har ett icke-akademiskt hem 
endast har det primära språket med sig från hemmet. Därför får skolan en så viktig 
roll i utvecklingen också av elevens sekundära diskurs. Dessa språkområden gör att 
elever får olika tillgång till skolans utbildning och denna kunskapssegregation som 
detta medför är en central del i genrepedagogikens syfte. Genrepedagogiken 
utvecklades i syftet att motverka den kunskapssegregation som skedde på grund av 
elevers olika familjebakgrunder (Rose & Martin, 2013). 

2.1.5 Skolspråk och vardagsspråk 
Språket är en viktig faktor i elevens lärande, både för att visa upp kunskap men också 
för att kunna ta till sig kunskap. Detta är många forskare eniga om bland annat 
Bachtin (Norberg Brorsson, 2007), Bernstein (2004), Bourdieu (2004, 2008) och 
framförallt Vygotskij. Utgångspunkten i skolspråk respektive vardagsspråk kommer 
från Vygotskij. Han menade att det vardagliga språket utvecklas i det muntliga 
spontana användandet av språk medan det vetenskapliga språket har utvecklats av 
forskare i miljöer där vetenskapliga begrepp används (Skolverket, 2012). Bachtins 
beskrev språket som två olika diskurser, vilka individer har olika tillgång till 
beroende på individens familjebakgrund (Norberg Brorsson, 2007). Vidare beskrev 
Bernstein (2004) språket på liknande sätt, han menade att familjebakgrund av 
akademisk karaktär eller icke-akademisk karaktär påverkar ett barns förförståelse av 
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skolspråket. Detta är något som också Bourdieu (2004) presenterar. Han beskrev 
språket som nyckeln till vilka vi är och att vårt användande av språket vittnar om 
vilken socioekonomisk klass vi tillhör. Språket tillhör, vad han kategoriserar, ett 
kulturellt kapital. 
       Skolspråket är med andra ord ett språk som inte alla elever har nära tillgång till 
utan det är framförallt de elever som har rätt bakgrund som har närmre till detta 
språk. Det vardagliga språket är däremot något som alla elever har tillgång till. 
Vardagsspråket och skolspråket lärs ut på olika sätt eftersom de är avsedda att 
användas i olika sammanhang (Skolverket, 2012). Därför är det viktigt att skolan 
bidrar till att alla elever får tillgång till skolspråket och eftersom alla ämnen har olika 
språkliga begrepp är det viktigt att alla ämnen i skolan arbetar aktivt med språket. 
Genom att arbeta genrepedagogiskt blir språket en essentiell del i undervisningen 
och bidrar till att överbrygga de språkliga hinder som annars finns i skolan 
(Skolverket). 

2.2 Tidigare forskning om skrivande 
Nedan presenteras skrivutveckling i ett historiskt perspektiv och skrivutveckling hos 
eleven. Skrivutveckling i ett historiskt perspektiv belyser hur skrivandet setts på i 
olika tider av den rådande forskningstraditionen och i avsnittet som berör 
skrivutveckling hos eleven, tas olika språkliga aspekter upp som kan berätta om 
textens komplexitet.  

2.2.1 Skrivutveckling i ett historiskt perspektiv  
Belyses skrivutveckling ur ett historiskt perspektiv finns det främst två stora 
riktningar: ”den inåtriktade och den utåtriktade skrivutvecklingen” (Norberg 
Brorsson, 2007, s.23). Den inåtriktade skrivutvecklingen, den expressiva och 
kognitiva, tillhör progressivismens teori som fokuserade på individens egen 
kreativitet, och den utåtriktade skrivutvecklingen tillhör det sociokulturella 
perspektivet. Dessa står i kontrast till varandra och idag är det framförallt det 
sociokulturella perspektivet som råder, åtminstone genom skolplan, läroplan och 
kursplan. Inne i klassrummet kan det se annorlunda ut. 

2.2.1.1 Expressivt och kognitivt skrivande 
Det inåtriktade skrivandet beskrivs som två delar, expressiv och kognitiv. Något som 
förespråkades var det fria skrivandet. Skrivandet i den inåtriktade processen blir 
utforskande och utredande. Den andra delen, den kognitiva, beskriver skrivandet 
som en kognitiv färdighet där individens förmåga står i centrum. Fokus låg på 
individens kapacitet gällande arbetsminne och språkliga kunskaper (Schmidt & 
Gustavsson, 2011). Skrivandet mäts därför utifrån vad individen redan behärskar och 
det väsentliga blir vad eleven inte kan. Ingen hänsyn tas till elevens tidigare 
erfarenheter, trots att dessa behöver synliggöras för att eleven ska kunna starta ett 
lärande. Skrivandet ses därför ”som inre mentala aktiviteter, som färdigheter man 
antingen behärskar eller inte behärskar” (Schmidt & Gustavsson, 2001, s. 38). Piaget 
var aktiv psykolog när denna kognitiva syn på skrivandet var som störst och Piaget 
beskrev skrivandet som ”en fundamentalt individuell aktivitet” (Norberg Brorsson, 
2007, s. 25). Två former av skrivandet var de mest centrala, dessa fungerade som 
reflektionsskrivning och kunskapsutövande. Motreaktionen på att skrivandet var en 
inre process är det sociokulturella perspektivet där skrivandet sågs i samspel mellan 
individ och miljö. Kritik som riktades mot det expressiva skrivandet var att alla elever 
inte hade samma förutsättningar. Det expressiva skrivandet krävde att eleven skrev 
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och läste mycket hemma, vilket medelklassens barn gjorde men inte eleverna från de 
lägre socioekonomiska klasserna (Norberg Brorsson, 2007).   

2.2.1.2 Skrivandet i ett sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet startade som en reaktion på det tidigare elitistiska 
synsättet på skrivandet, där elever från resursstarka hem indirekt gavs fördelar på 
grund av deras familjebakgrund. Det sociokulturella perspektivet belyser språket i 
samspel med den sociala kontexten och den sociokulturella skrivkulturen handlar om 
interaktion mellan skrivare och läsare. Den sociala kontexten blir därmed viktig för 
elevens prestationer: vad förväntar sig läraren/läsaren, vad kan läraren/läsaren om 
det som ska produceras? I detta synsätt placeras eleven/skribenten in i en social och 
kulturell kontext (Norberg Brorsson, 2007). Vygotskijs tankar om språket som 
verktyg i social interaktion har en central roll i det sociokulturella perspektivet. 
Skriftspråket måste ses och förklaras utifrån elevens förutsättningar och 
sammanhang, skrivandet ses inte längre som en isolerad enhet. Det är ur det 
sociokulturella perspektivet som genrepedagogiken växer fram då man förstår att 
skrivandet, liksom läsandet, måste ses som kulturellt betingat. Det som skolan med 
andra ord förväntar i skrift kanske inte alla kan producera då elevers förutsättningar 
är så olika, men med relevant stöttning är det möjligt. 

2.2.2 Skrivutveckling hos eleven 
Skrivandet utgör en stor del i skolan och har en avgörande betydelse för både betyg 
och elevens framtid, då individen förväntas behärska tal och skrift överallt i samhället 
(Smidt, 2009). Redan tidigt i livet möter barnet skriften och i skolan blir skriften 
viktigare och svårare ju äldre barnet blir. I både högstadiet och i gymnasiet är den 
skriftliga förmågan av stor vikt, då alla ämnen kräver en viss textproduktion. När 
eleven överför läst eller talad information till skriven text förädlas kunskap i 
lärprocessen (Liberg, 2009). Detta beskriver också Lorentzen (2009) och menar att 
skrivandet är en central del i lärandet, både för att lära sig skriva och för att utvecklas 
i sitt lärande. Men för att kunna skriva måste eleven också få lära sig skriva.  
       Vidare förklaras att den berättande genren är den texttyp eleven väljer själv, men 
om elever får kunskap om andra genrers strukturer öppnas fler möjligheter till 
lärande. Det är fram till årskurs tre som eleven möter den berättandet texten, både i 
form av högläsning och eget skrivande. Från årskurs tre och uppåt möter eleven fler 
texter med hög abstraktion, vilket ställer högre krav på eleven (Lorentzen, 2009).  

2.3 Texters komplexitet  
Det skrivande som utgör störst del under gymnasieåren är diskursivt skrivande, vilket 
ställer höga krav på eleverna. Efter vad forskning visat gällande elevers olika 
förutsättningar i skolan på grund av familjebakgrund förstås att många elever faktiskt 
har svårt att tillgodogöra det skrivande som gymnasieskolan förväntar. Genom att 
arbeta genrepedagogiskt öppnas möjligheten att klara detta upp för fler elever och det 
är det som denna studie ämnar undersöka. För att kunna undersöka detta bör 
elevtexter undersökas och analyseras. Men vad är det som visar en texts styrkor 
och/eller svagheter?  
       Genom att mäta läsbarheten i en text synliggörs hur komplex texten är och andra 
mätbara enheter är textbindning, ordens koncentration och ordvariation (Melin & 
Lange, 2000). I Hultman och Westmans (1977) Gymnasistsvenska förklaras vilka 
språkliga stildrag som kan förklara en texts komplexitet. De språkliga enheter som 
Hultman och Westman bland annat tar upp är: orden, ordvariationsindex, 
nominalkvot, nominalisering, passivum (passivering), nominalfraser och fundament. 



	   	   17	  

Dessa exempel visar språkets komplexitet från det lilla ordets funktion till hela 
satsens uppbyggnad.  
       Det som gör att en text framstår som enkel eller svår kan vara vilken typ av ord 
som förekommer. Vanliga ord används som byggstenar medan ovanliga ord skapar 
mening och för fram information till läsaren. Om dessa ord har en hög variation 
förefaller texten svår jämfört med en text med låg ordvariation (Hultman & 
Westman, 1977). Detta då variationen av ord tillför texten mer innehåll. Vidare 
beskrivs att många långa ord i en text ökar ordvariationen och innehållet, vilket också 
skapar en svår text. Men om för många långa ord används finns risken att texten blir 
svår och tung att läsa.  
       En ytterligare språklig aspekt som synliggör textens kvalitet är om innehållet 
presenteras med verbal eller nominal stil. Den verbala stilen tillhör talspråket medan 
den nominala stilen tillhör skrivspråket i många genrer men inte alla. Anledningen 
till att den nominala stilen är att föredra i text är att den nominala stilen innehåller 
en hög andel substantiv, vilka lyfter fram innehållet i texten. Dessutom är det lättare 
att skriva med ett nyanserat och innehållsrikt språk om substantivanvändningen är 
hög. Hultman och Westman beskriver att ”Den nominala stiltendensen är den 
viktigaste av de grammatiska faktorer som skiljer bruksprosan från gymnasisternas 
språkbruk” (s.97). En text kan ses som svår utan en nominal stil men då måste 
ordvariationen vara hög. Substantivanvändning visar också en högre andel relativa 
bisatser, eftersom de relativa bisatserna har en attributiv funktion och därmed hör 
”hemma i en nominalt betonad stil” (s.191).  

2.4 Ämnet svenska i skolan 
Ju högre upp i skolan eleven kommer desto högre blir kraven att kunna läsa och 
skriva längre och svårare texter (Liberg, 2009). Vidare beskriver Liberg att svårighet-
erna ligger i ”vilken kulturell bas innehållet vilar på” (s. 62), om innehållet väcker ett 
intresse hos eleven och hur texten är strukturerad på makro och mikronivå. 
Makrostruktur berör vilken textgenre det handlar om och mikronivå berör textens 
uppbyggnad.  
       Litterär och diskursiv genre är de två huvudgenrerna i skolan och ju äldre eleven 
blir desto oftare möts eleven av den diskursiva genren. Den litterära genren handlar 
ofta om något levande som tänker och känner och texten struktureras oftast krono-
logiskt. I den diskursiva genren möter man bland annat argumenterande texter och 
utredande texter, och innehållet är inte deltagaraktivt som i en berättande text. Vad 
som krävs i mötet med en informativ text är läs- och skrivvana, ett rikt ordförråd och 
ett metaspråk kring text (Liberg, 2008). För att uppmuntra lärande är det viktigt att 
motivation finns. För att elever ska utvecklas i skrift är motivation en avgörande 
faktor och för att väcka intresset och möjliggöra motivation måste skrivuppgiften 
vara verklighetsanknuten. Skrivuppgiften bör också ha en verklig mottagare, 
upplevas meningsfull och intressant för att skapa motiverade elever (Norberg 
Brorsson, 2009).  
       Lärarens roll i undervisningen är av avsevärd vikt hos både Vygotskij och Bachtin 
(Norberg Brorsson, 2009) men en annan viktigt aspekt är fortfarande vilken språklig 
förmåga eleven besitter från hemmiljön (Gibbons, 2009). Gibbons beskriver att 
föräldrar i medelklassfamiljer ofta läser hemma och dessa barn blir därmed 
förberedda för det språk som förväntas av dem i skolan, jämfört med barn vars 
föräldrar har lägre socioekonomisk bakgrund.  
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2.4.1 Gymnasiets kurs Svenska 2 och Svenska 3 
I min studie följde informanterna två av gymnasiets kurser i svenska, nämligen 
Svenska 2 och Svenska 3, varför jag i det följande kommer redogöra för. 
       Det centrala i kursen Svenska 2 är muntlig framställning av utredande och 
argumenterande slag, skriftlig framställning av utredande och argumenterande 
texter, litteraturhistoria, centrala litteraturvetenskapliga begrepp, grammatik och 
språkförhållanden i Sverige och övriga Norden (Skolverket, Lgy11). De kunskapskrav 
som mäts i kursen bedömer: tal, skrift, argumentation, litteraturhistoria, grammatik 
och språksituationen i Sverige och övriga Norden. Fokus ligger på argumenterande 
och utredande tal och skrift. 
       I kursen Svenska 3 är fokus på det vetenskapliga skrivandet. Det centrala i kursen 
är den muntliga presentationen utifrån en fördjupad tillämpning av den retoriska 
processen, det vetenskapliga skrivandet, läsning av och arbete med texter, 
litteraturhistoria och språkhistoria. De kunskapskrav som mäts i kursen bedömer: 
argumenterande tal, vetenskapligt skrivande av texter med större omfång, retorisk 
analys, litteraturvetenskaplig analys och språkhistoria.    

3. Metod och material 
För att få svar på vad som utvecklas i elevers skrivande samlades 54 gymnasieelevers 
texter in. Av dessa valdes fyra elevers texter ut för en vidare analys. Med hjälp av en 
kvantitativ stilanalys och en kvalitativ struktur- och stilanalys försöker jag hitta 
variabler som visar vad som sker i de fyra elevernas skrivande.   
       En kvantitativ analys består i att samla in data och strukturera materialet genom 
placering i olika fack, och den kvalitativa analysen analyserar den insamlade datan 
och försöker förstå materialet på djupet (Denscombe, 2009). Dessa två metoder 
kompletterar varandra då den kvantitativa stilanalysen bryter ut språkliga variabler 
som sedan analyseras på djupet med hjälp av kvalitativ struktur- och stilanalys.      
       Kvalitativ metod består i att forskaren förankrar insamlad data med sin forskning 
och drar slutsatser genom noggrann objektiv läsning av datan. Den kvantitativa 
metoden används för att strukturera insamlad data genom placering i olika fack 
(Denscombe, 2009).  I denna undersökning fungerade den kvalitativa analysen som 
stöd i bedömningen av elevtexterna. Det är i den kvalitativa stilanalysen som jag kan 
få syn på utvecklingsdrag i elevtexterna. Dessa drag som synliggörs analyseras sedan 
vidare med hjälp av en kvalitativ strukturanalys och därefter analyseras om samband 
finns mellan variabler och skrivutveckling. 

3.1 Datainsamlingsmetod 
Denna studie är longitudinell, då data har samlats in vid två tillfällen under två läsår. 
Den första insamlingen av data gjordes under vårterminen 2014 och det andra och 
tredje insamlingstillfället höstterminen 2014. För att kunna undersöka skriv-
utveckling bör insamlandet av materialet ske vid fler tillfällen under en längre 
tidsperiod. Det insamlade materialet utgörs av både elevtexter som är producerade i 
en traditionell undervisningsprocess och texter som är producerade efter genrepe-
dagogikens modell (se figur 2). Klassen, i vilken studien genomfördes, är en 
gymnasieklass där jag också är den undervisande läraren. I studien är jag både 
läraren och forskaren, vilket beskrivs ytterligare i avsnittet 3.6.  
       En kvantitativ strukturanalys användes för att strukturera det insamlade 
materialet och en kvalitativ stil- och strukturanalys användes för att analysera 
språkliga variabler på djupet.  
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3.2 Urval och material 
Studien gjordes i en gymnasieskola belägen i Mellansverige och klassen vars texter 
ligger till grund för studien studerade på det Samhällsvetenskapliga programmet vid 
båda insamlingstillfällena, vårterminen 2014 och höstterminen 2014. Gymnasie-
skolan är en kommunal skola och har ca 1200 elever som läser naturvetenskapliga 
programmet, samhällsvetenskapliga programmet, humanistiska programmet eller 
barn- och fritidsprogrammet. Skolan ligger inne i staden och anses nog av många 
som en skola med hög status på grund av det geografiska läget men också på grund av 
de olika program som finns att läsa på skolan. Gymnasieklassen, där studien 
genomfördes, bestod av 26 elever varav åtta pojkar och 18 flickor. 
       Urvalet av texter gjordes i två steg. Urval ett gjordes genom att alla elevers texter 
analyserades med hjälp Läsbarhetsindex (LIX). Totalt analyserades 54 elevtexter 
varav 18 var argumenterande texter och 36 var utredande texter. Utifrån LIX-
resultatet valdes slutligen fyra elevers texter ut, dessa utgör urval två. Valet av dessa 
fyra elever, grundas i att deras elevtexters LIX-resultat stack ut ur mängden. 
Elevtexternas LIX-resultat skiljde sig från övriga elevers, antingen genom att deras 
text 1 hade ett mycket lågt värde jämfört med text 3 eller så var LIX-värdet mycket 
högt i alla texter. Urvalet är handplockat och kan därför sägas vara ett subjektivt 
urval (Denscombe, 2009) eftersom deras texter möjligen skulle ge värdefull data att 
analysera och diskutera. Denna studie avser därför analysera fyra gymnasieelevers 
texter. Det material som analyserats består av både argumenterande och utredande 
texter.  
       I tabell 1 nedan presenteras urvalet med elevernas fingerade namn och vilka 
texter som analyserats i denna studie. 
 
Tabell 1. Urval och textgenre. 

Urval Argumenterande text 
som skrevs vt:2014 

Utredande PM 1 
skrivet i oktober- 
november 
ht 2014 

Utredande PM 2 
skrivet i november- 
december 
ht 2014 

Karin 1 1 1 
Joli 1 1 1 
Svea 1 1 1 
Svante 1 1 1 

      
Vad som framgår av tabell 1 är grunden för denna studie: Karins, Jolis, Sveas och 
Svantes argumenterande- och utredande texter. 

3.2.1 Undervisningen i samband med skrivandet av de insamlade 
texterna 
Gymnasieklassen som fungerade som studieobjekt läste år två vid det första 
insamlingstillfället och år tre vid det andra insamlingstillfället. I kommande avsnitt 
presenteras undervisningens gång vid dessa tillfällen.  

3.2.1.1 Text 1 – undervisningens gång        
Klassen hade kursen Svenska 2 två lektioner i veckan och vardera lektionen var en 
timme och 20 minuter. Klassen skrev text 1, en argumenterande text under tre 
veckor. Det går att likna detta upplägg med en konstruktivistisk syn på lärande 
genom att eleven står relativt ensam i textskapandet. Jag kommer fortsättningsvis 
benämna detta arbetssätt som traditionellt eller konstruktivistiskt. 
       Under lektion ett förbereddes eleverna med en 40 minuter lång genomgång i 
helklass. Genomgången bestod av en presentation på tavlan hur en argumenterande 
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text struktureras, vad som kännetecknar en argumenterande text och exempel på 
olika argumenterande texter såsom debattartikel och debattinlägg. Därefter delades 
ett material ut som innehöll en beskrivning av arbetsprocessen (se bilaga 2). Med 
hjälp av en exempeltext beskrivs hur en argumenterande text byggs upp. 
Undervisningsmaterialet består av en exempeltext som handlar om högpresterande 
elever, därefter bryts den texten ner och förklaras därefter kommer en mall för en 
argumenterande texts uppbyggnad. Detta underlag och lärarens kunskap kunde 
eleverna använda sig av som hjälp om de stötte på problem i sitt skrivande. Som stöd 
för sakargument skulle elever använda sig av en valfri källa. De flesta använde 
internet för att hitta en källa. Texterna som fungerade som källor, varierade i 
svårighetsgrad och omfång.  
       Skrivarbetet med text 1 skedde både i klassrummet och hemma. Eleverna 
lämnades inte ensamma i skrivprocessen men de fick inte mer stöd av läraren än 
genomgången av arbetet, svar på de frågor som kom upp under lektionerna och 
genom responsen som gavs innan slutliga inlämningen. De elever som redan var goda 
skribenter upplevde inte uppgiften krävande medan de elever som inte var lika 
kunniga i sitt skrivande upplevde den argumenterande texten som svår. Detta 
märktes genom de frågor som ställdes och även genom att alla elever inte lämnade in 
slutversionen av texten. Sammanfattningsvis användes en lektion till genomgång av 
uppgift därefter fick eleverna arbeta självständigt under resterande fem lektioner. 

3.2.1.2 Text 2 – undervisningens gång  
När text 2, ett utredande PM, skulle skrivas arbetade vi efter en genrepedagogiskt 
inspirerad undervisning där läraren systematiskt styr undervisningen genom fyra 
steg under hela arbetsmomentet. Med genrepedagogiskt inspirerad undervisning 
menar jag att vi inte följde genrepedagogikens alla steg eftersom vi inte arbetade lika 
mycket med att skapa ett metaspråk som det hade behövts.  
       Vi arbetade med att skriva text 2 i skolan under ungefär sju veckor: 13 lektioner à 
60 minuter. Omfånget på elevtexten skulle vara ca 800 ord. I avsnitt 2.1.1 presenteras 
en bild av cirkelmodellen (se figur 1), som är utgångspunkten för text 2. Uppgiftens 
utformning finns som bilaga 3, likaså essän som eleverna arbetade med i denna 
uppgift (se bilaga 4). 
 
Undervisningen strukturerades i följande fyra steg:  
A. Bygga upp kunskap om ämnesområdet: 

1. Genomgång av utredande text. 
2. Läsning av essän ”Maktens kunskap” av Liedman (2004). 

B. Studera texter inom genren (i detta fall endast en text) för att få förebilder: 
3. Genomgång av essän i helklass och titta på innehåll och form. 
4. Skriva ett referat av Liedmans text. 
5. Lärarrespons. 

C. Skriva/skapa en gemensam text: 
6. Genomgång i helklass av elevtexter med projektor. 
7. Arbete i par med en elevtext som behöver bearbetas (stycken, 

sambandssignaler, referatmarkörer etc.) 
D. Skriva en individuell text: 

8. Skriva en utredande text utifrån en förbestämd frågeställning. 
9. Kamratrespons i par utifrån en mall som gjorts med frågor kring varje del i textens 

uppbyggnad (inledning, utredande del och avslutning). 
10. Självskattning av sin egen text - betygsätta texten och ge en 

motivering utifrån kunskapskraven i sv3. 
11. Inlämning av text för bedömning. 
12. Skriva en helt självständig utredande text, text 3. 
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Motivering till uppgiften var att de i kommande universitetsstudier kommer skriva 
texter som denna, hela tiden. Dessutom är en del i det nationella provet just 
utredande PM. Efter genomgången av uppgiften delades Liedmans (2004) essä 
Maktens kunskap ut och eleverna började läsa texten. I essän reder Liedman ut 
huruvida makt är kunskap eller vice versa. För att få svar på detta resonerar Liedman 
om både historiska och nutida begrepp om vad kunskap är och kommer fram till att 
det finns två sidor av detta. Den ena sidan är biologins teorier och den andra är 
psykologins och det Liedman tillslut kommer fram till är att dessa två, makt och 
kunskap, inte går att separera.  
       Anledningen till att denna essä används i undervisningen är att innehållet både är 
intressant och att det är en svår text. Läraren har använt mig av Liedmans essä 
tidigare och funnit det fascinerande att elever faktiskt förstår den och kan använda 
sig av den, trots essäns komplexitet. Det som har skett varje gång texten använts är 
att arbetet med texten har varit intensivt och de mest givande samtalen OM text med 
elever jämfört med andra texter. En ytterligare anledning till användningen av denna 
essä är att lärare och elever verkligen måste arbeta med den tillsammans för att den 
ska förstås och kunna användas. Det som skett vid användningen av essän i tidigare 
klasser är att elevernas språk inspirerats av Liedmans språk. En av de centrala 
delarna i genrepedagogiken är just att ha höga förväntningar på eleverna genom att 
använda utmanande texter (Rose & Martin, 2013).  
       Den önskade utmaningen som Liedmans essä skulle ge eleverna kan förklaras 
med Cummins modell (1996). Denna modell (se figur 1) visar vari det mest 
gynnsamma lärandet sker. I zon I är uppgiften eleverna få kognitivt enkel med 
mycket kontext, vilket gör att eleven inte behöver anstränga sig så mycket. I zon II är 
uppgiften fortfarande kognitivt enkel men med lite kontext, vilket gör att eleverna 
blir uttråkade. Däremot, i zon III, är uppgiften kognitivt krävande med mycket kon-
text – där utvecklas eleverna. I zon IV är uppgiften också kognitivt krävande med lite 
kontext, vilket gör eleverna frustrerade och de känner inte att de klarar uppgiften. 
Undervisningen i samband med uppgiften att skriva ett PM strävade efter att arbeta i 
zon III, eftersom Liedmans essä är mycket krävande. 
 

 
 

Figur 3. Undervisningens och lärandets fyra zoner. 

Källa: Cummins 1996, Mariani 1997 

	  
Under sju veckor arbetade eleverna med att skriva utredande PM, vilka såg ut så här: 
Lektion 1-3: Genomgång av uppgift och utdelning av Liedmans essä Maktens 
kunskap (2004). Då essän är abstrakt och kräver sin läsare gick vi igenom essän i 
helklass och händelseförloppet beskrevs på Whiteboard under två lektioner. Fokus 
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låg på en del enskilda ord men framförallt bröt vi ner essän i mindre delar för att 
skapa ett sammanhang och få fram vad Liedman vill säga med essän.  
       Lektion 4-5: Därefter fick eleverna skriva ett referat av essän för att öva på 
källhänvisning i löpande text. Detta referat fick eleverna respons på av mig. 
       Lektion 6-7: Efter responsen av läraren påbörjades ett utkast av en utredande text 
som eleverna lämnade in när lektionen var slut. Inlämningar användes för att gå 
igenom hur en utredande text ska se ut och samma texter fick eleverna arbeta med 
elevtexterna i grupp under en lektion. Eleverna diskuterade i grupp hur en inledning, 
utredning och avslutning skulle kunna se ut, samt referatmarkörer, sammanhangs-
signaler, styckeindelning och vilka ord som skulle fungera bra för denna textgenre. 
När de diskuterat detta presenterades och diskuterades deras förslag i helklass.  
       Lektion 8-10: Efter gruppdiskussionerna och helklassdiskussionen påbörjade 
eleverna sina enskilda utredande texter med essän skriven av Liedman (2004) som 
utgångspunkt. Liedmans essä fungerade som källa i den utredande texten. Frågan 
eleverna skulle besvara fick de skapa själva om de ville bara frågeställningen berörde 
makt och kunskap.  
       Lektion 11: När text 2 var klar gav eleverna varandra respons utifrån en mall (se 
bilaga 5). 
       Lektion 12-13: När responsen var given skrev eleverna rent text 2, gjorde en själv-
bedömning (bilaga 5) med motivering och därefter lämnades text 2 in. 

3.2.1.3 Text 3 – undervisningens gång  
Text 3 skrevs självständigt och tanken med denna text, var att undersöka om 
elevernas färdigheter i skrift hade befästs efter undervisning enligt 
genrepedagogikens modell. Text 3 kan då sägas vara den slutliga individuella text 
som eleverna producerar helt självständigt och som examination. Uppgiften gick ut 
på att eleverna valde en av tre uppgifter från läroboken Svenska impulser 3 
(Markstedt, 2013) där de skulle skriva ett utredande PM. Eleverna introducerades för 
uppgiften under första lektionen och därefter fick de två lektioner att skriva text 3 på. 
Innan själva uppgiftsinstruktionen i Svenska impulser 2 finns några textutdrag som 
alla berör temat klassamhälle på något sätt. Dessa textutdrag anser jag vara 
anpassade till elevernas liv då de berörde fotboll, bio, studier vid universitet och till 
viss del ett maktperspektiv precis som i Liedmans essä. Efter dessa finns 
uppgiftsinstruktionen som inleds med en kort introduktion som sätter läsaren in i 
vilken situation elevens text ska vara ämnad för. Därefter finns en kort beskrivning av 
vad eleven ska göra. Det fanns tre uppgifter som eleverna kunde välja mellan och alla 
berörde ett gemensamt tema – Klassamhälle. Eleverna fick ställa frågor under 
skrivandets gång men ingen respons på deras texter gavs. Efter lektion tre lämnades 
text 3 in för bedömning. Vid denna textproduktion fick de ingen respons av läraren 
utan de fick använda sig av den respons som gavs i den förra utredande texten (text 
2).  
       Efter tre lektioner fick eleverna lämna in sina texter för betygssättning. Text 3 
motsvarar det fjärde steget i genrepedagogikens modell, där eleverna producerar en 
självständig text. De flesta eleverna engagerade sig i uppgiften och förstod vad som 
skulle göras. De elever som inte klarade av att arbeta självständigt med denna text 
fick ytterligare stöd av mig i processen, genom att vi samtalade om texterna 
tillhörande uppgiften och vad syftet var med uppgiften. 

3.3 Elevbeskrivning 
Nedan presenteras de elever vars texter valts ut för djupare analys. Namnen är 
fingerade. 
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3.3.1 Karin 
Karin har goda resultat i skrift sedan tidigare. Skrivandet har inte varit helt perfekt 
tidigare men hon är helt klart en duktig skribent. Karin var till en början orolig och 
upplevde inte att hon har rätt kunskaper men har blivit lugnare och mer säker på sig 
själv.  

3.3.2 Joli 
Joli är en noggrann elev som lägger ner mycket tid på sina texter. Joli verkar 
uppskatta skrivandet, vilket syns i hennes texter. Hon kan bli stressad när hon inte 
förstår vad som krävs i en uppgift.  

3.3.3 Svea 
Svea har sedan dag ett i klassen visat stor motivation och drivkraft i skolarbetet. 
Hennes texter har ofta stuckit ut och visat prov på skicklighet i form av 
textframställning och resonemang. Svea har tydliga mål med sina studier vilket syns i 
hennes texter.  

3.3.4 Svante 
Det som skiljer Svante från de andra eleverna i denna studie är att han inte har varit 
så motiverad till sina studier vilket har visats i hans textframställningar. Dessutom 
har Svantes attityd till skolan och sina studier inte varit den bästa men detta 
förändrades under hans andra år på gymnasiet.  

3.4 Analysmetod 
För att analysera mitt material användes innehållsanalys (Denscombe, 2009) vilken 
består av en strukturanalys och en stilanalys. Strukturanalysen är kvalitativ och 
övergripande och ser textens helhet medan stilanalysen ser textens olika delar. Syftet 
med dessa analyser är att undersöka om det sker en förändring mellan text 1, 2 och 3 
och vad som händer. Det finns många påverkansfaktorer som gör att en elevs 
skrivande utvecklas, såsom elevens mognad och/eller hur elevens liv ser ut just när 
texten skrivs. Därför går det inte att säga att det finns ett analysverktyg som anger att 
det skett en skrivutveckling just när undervisningen varit genrepedagogiskt 
inspirerad. Men det finns indikationer på att genrepedagogiken påverkar elevers 
skrivutveckling positivt.  

3.4.1 Strukturanalys 
Strukturanalysen består av en analys av textens helhet och funktion utifrån texttyp, 
då alla texttyper har olika funktioner. Strukturanalysen görs för att se helheten och 
sammanhanget i elevtexterna. Det som studeras då är hur texten är uppbyggd. 
Textens funktion består både av att ge information och ge läsaren en upplevelse av 
texten (Norberg Brorsson, 2007). I strukturanalysen kommer fokus vara på 
elevtexternas disposition och mönster för texttypen. De två texttyperna som 
analyseras är argumenterande text och utredande PM. Både argumenterande text och 
utredande text är diskursiva. 

3.4.1.1 Argumenterande text 
En argumenterande texts syfte är att lyfta fram åsikter vars uppgift är att påverka. 
Vidare innehåller en argumenterande text en tes och argument. Tesen är skribentens 
ställningstagande och argumentationen ska ge stöd för tesen. Argumentationen 
består av förargument och motargument. Dessa beståndsdelar utgör den argument-
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erande texten, utan dessa beståndsdelar är texten inte av argumenterande slag 
(Palmér & Östlund-Stjärnegårdh, 2008).  
       Vidare beskriver Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2008) att en argumentation 
som håller hög kvalitet är en argumentation som underbyggs av hållbara resonemang 
och argument. Hållbarheten hör ihop med vilken relevans argumenten har för tesen, 
likaså om argumenten har värde- eller sakpåståenden. Värdepåståenden har kvalitet 
och är hållbara om mottagaren delar värdering med skribenten medan sak-
påståenden ska vara sanna och stödjas med fakta. En ytterligare aspekt på en 
argumenterande text som tyder på hög kvalitet är nyansen i argumentationen, 
exempelvis en argumentation som lyfter fram motståndarsidans åsikter 
(motargumenten). Vidare bör värdeord användas sparsamt. Om dessa används i för 
hög grad blir det en svag argumentation som kan ses som ensidig och manipulativ. I 
argumentationen ska det också synliggöras ett engagemang från eleven, utan att 
argumentationen blir för personlig (Palmer & Östlund-Stjärnegårdh, 2008). 
       Strukturen i en argumenterande text kan se ut på tre olika sätt. I skolan används 
oftast en struktur där tesen presenteras inledningsvis och upprepas i avslutningen 
(Palmér och Östlund-Stjärnegårdh, 2008). I denna undersökning skrevs de 
argumenterande texterna utifrån denna disposition: Inledning med tillhörande tes, 
argumentation (för-, mot- och bemötande argument) och en avslutning där tesen tas 
upp igen. 

3.4.1.2 Utredande text 
En utredande texts funktion är att skribenten vänder och vrider på ett problem för att 
till slut komma fram till något. I en utredande text ska elever utifrån en frågeställning 
ta reda på information som berör ämnet för att sedan kunna diskutera fram ett 
svar/resultat (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh, 2008). En utredande text är kausal, 
den beskriver ett orsaksförhållande där vi analyserar, vänder och vrider på ett pro-
blem, vilket möjliggör att reda ut ett problem där utgångspunkten kan vara en 
frågeställning som ska besvaras. En stark utredande text fungerar bra i sitt samman-
hang och dispositionen ska vara logisk: ”Innehållet hålls ihop tematiskt t.ex. genom 
överordnade begrepp” (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh, 2008, s.68). Strukturen ska 
vara tydlig och eleven ska kunna hantera källhänvisningarna på ett bra sätt för att 
kunna skilja på egna och andras tankar. 

3.4.2 Stilanalys 
Stilanalysen förklarar förhållandet mellan formen, innehållet och den effekt texten 
skapar. En text kan av läsaren upplevas på ett visst sätt, och det är denna upplevelse 
som ska ligga till grund för analysen (Norberg Brorsson, 2007). Stilanalysen i denna 
uppsats är en kvantitativ redogörelse för texterna och de verktyg som används är 
läsbarhetsindex (LIX), ordvariationsindex (Ovix), meningslängd, nominalkvot och 
bisatsanvändning. Den kvantitativa analysen användes endast för att mäta elevernas 
utveckling och dessa variabler synliggjorde elevernas eventuella progression.  

3.4.2.1 LIX och Ovix 
Läsbarhetsindex (LIX) är ett verktyg som mäter antalet ord per mening och andelen 
långa ord, ett långt ord har sju bokstäver eller fler. LIX är en ”standardmetod att 
beräkna en texts komplexitet” (Melin & Lange, 2000, s.75). Ordvariationsindex 
(Ovix) mäter ordvariationen i texten och ett lågt Ovix-värde tyder på en enkel text 
samtidigt som ett högt Ovix-värde tyder på en svår text. LIX-värdet och Ovix-värdet 
räknades ut maskinellt på webbsidan: http://www.lix.se/index.php. LIX räknas ut på 
följande sätt: antal ord i texten/textens antal meningar + procentandelen långa ord.  
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Ovix räknas ut på följande sätt: Antalet unika ord/2-textens löpord/antalet unika ord. 
En enkel text har förhållandevis korta ord jämfört med en mer komplicerad text där 
orden ofta har sju bokstäver eller fler (Melin & Lange, 2000). Om ordvariationen är 
hög blir texten mer uttrycksfull, vilket också gör den mer exakt. Men viktigt att veta 
är att en text som har struktur som tar upp en tanke har en lägre variation ord 
jämfört med en text vars resonemang inte hålls samman som kanske har en högre 
variation. En texts komplexitet beror därför inte endast på om ordvariationen är hög 
(Teleman, 1974).  
       Exempel på LIX och Ovix är Karins text 1 där LIX-värdet är 34, vilket motsvarar 
en lättläst text och Ovix-värdet är 53,18, vilket synliggör att ordvariationen i text 1 var 
något högre jämfört med text 3. I text 3 har detta förändrats: LIX-värdet är 48, vilket 
motsvarar en svår text, och Ovix-värdet är 52,22, en liten sänkning jämfört med text 
1. Ett högt Ovix-värde anger att en text har många unika ord, ord som endast används 
en gång, och detta gör texten svår. I Karins fall är Ovix varken högt eller lågt.   
       I tabell 2 presenteras de värden som LIX använder sig av för att kategorisera olika 
texters läsbarhet (Melin & Lange, 2000). 
 
Tabell 2. Kategorisering av LIX  

Texttyp LIX tolkning 
Barn- och 
ungdoms-böcker 

27 mycket lätt 

Skönlitteratur 33 lätt 
Dags- och vecko-
press 

39 medelsvår 

Saklitteratur 47 svår 
Facklitteratur 56 mycket svår 
 
LIX är kategoriserat utifrån olika texttyper och vilket läsbarhetsvärde dessa har. 
Barn- och ungdomsbok har ett långt LIX, vilket indikerar på en mycket lätt text, 
medan facklitteratur har ett högt värde och tolkas som mycket svår. 

3.4.2.2 Meningslängd 
Meningslängden är ytterligare en aspekt som tyder på grammatisk komplexitet 
(Teleman, 1974). En mening är allting som finns mellan stor bokstav och punkt. 
Detta kallas för en grafisk mening och i den grafiska meningen kan det finnas fler 
syntaktiska meningar (Melin & Lange, 2000). En syntaktisk mening innehåller ”flera 
huvudsatser med eventuella bisatser” (s.74). Teleman (1974) tar upp att antalet ord 
per mening är ett enkelt sätt att mäta grammatisk komplexitet. Detta då 
komplexiteten höjs ju mer information som pressas in i meningen.  

3.4.2.3 Nominalkvot 
Melin och Lange (2000) beskriver att antalet verb i förhållandet till antalet substantiv 
i texten speglar en texts komplexitet. En komplex text är informationspackad och ett 
sätt att mäta det är att beräkna nominalkvoten, vilket kan göras på två sätt. För den 
fullständiga används denna formel: NQ= substantiv + prepositioner + particip/ 
pronomen + adverb + verb. Jag har använt mig av den andra metoden som är en 
förenklad uträkning vilket består i att räkna antalet substantiv och verb i texten och 
dela substantiv med antal verb. Verb innefattar både hjälpverb och huvudverb men 
inte verbpartikel. 
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3.4.2.4 Bisatser  
Bisatser används i text som led i huvudsatser eller som bestämningar till led i huvud-
satser (Hultman, 2013: 282-289). Det finns tre olika bisatser vilka är attributiva 
(vanligen relativa bisatser), nominala och adverbiella. Attributiva bisatser fungerar 
som attribut till huvudord i nominalfraser. Nominala bisatser som oftast inleds med 
att fyller samma funktion som nominalfrasen. Adverbiella bisatser fungerar som 
adverbial i verbfrasen. Norberg Brorsson (2009) tar upp att användningen av bisatser 
kan indikera en skrivutveckling hos eleverna. Bisatserna vittnar också om textens 
komplexitet, då en text med många bisatser höjer textens komplexitet, likaså om det 
finns en variation i vilket typ av bisats som används: attributiv, nominal eller 
adverbiell (Teleman, 1974). De bisatser som anses vara mest avancerade är de 
attributiva bisatserna (Hultman & Westman, 1977).  

3.5 Etiska ställningstaganden 
I alla vetenskapliga undersökningar ska etiska krav vara uppfyllda, för att skydda 
allmänheten från ”en samvetslös insamling av material” (Denscombe, 2009, s.194). 
Därför har Vetenskapsrådets (VR) etiska krav tagits hänsyn till i denna 
undersökning. Det första kravet är informationskravet, vilket består i att ge 
deltagarna information om undersökningens syfte för att de ska kunna ta ställning till 
om de vill deltaga i undersökningen (VR.se, 2014). Eleverna som deltog i denna 
undersökning fick syfte och bakgrund till varför undersökningen skulle göras via ett 
missivbrev (se bilaga 1) som lästes upp muntligt i klassrummet. Eleverna fick 
samtidigt veta att studien var frivillig. Det andra kravet är samtyckekravet, som 
innebär att elever under 18 år måste ha målsmans samtycke för att få deltaga och 
elever som är 18 år eller mer kan själva samtycka till deltagande (VR.se, 2014). 
Deltagarna informeras också om att de får avbryta deltagandet när de så önskar. Det 
tredje kravet är konfidentialitetskravet, med vilket menas att inga personuppgifter 
finns som kan avslöja vilka deltagarna är i undersökningen och varken elevens eller 
skolans namn kommer att presenteras i undersökningen. Alla elevers namn är 
fingerade i undersökningen, vilket gör att det är svårt att avgöra vem eleven 
egentligen är. Det fjärde kravet är nyttjandekravet, vilket betyder att det insamlade 
materialet inte kommer att användas på något sätt i kommersiellt eller 
ickevetenskapligt syfte (VR, 2014).  

3.6 Läraren och forskaren 
I denna undersökning agerade jag både forskare och lärare. Detta medförde viss 
problematik. Precis som Hoel (1995) skriver i sin avhandling Elevsamtalar om 
skriving i vidaregåande skole. Responsgrupper i teori og praksis, måste läraren bli 
tre personer: Den som deltar i ett socialt spel, den som observerar och den som 
analyserar. Problematiken består i att läraren måste se på sin egen undervisning med 
nya ögon och bedöma den. Läraren och forskaren kan inte skiljas från varandra och 
det finns både fördelar som nackdelar med detta. Hoel beskriver detta som en 
intervju där forskaren är i dialog med läraren.  
       Det första problemet som jag stötte på var att inte kunde styra undersökningen 
precis som jag ville, eftersom jag var tvungen att följa innehållet i kurserna som 
gymnasieeleverna läste vid insamlingstillfällena. Detta medförde att det är två olika 
textgenrer som analyseras, vilket kanske inte var det bästa. Det mest fördelaktiga 
hade varit att analysera tre utredande texter, istället för en argumenterande och två 
utredande som det gjordes i denna studie. I en framtida studie skulle det vara 
intressant att undersöka vad som sker i elevers skrivande i en och samma textgenre.  
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       Hoel (1995) nämner flera fördelar med att både vara läraren och forskaren i 
klassrummet. Bland annat nämner hon att det kan vara en fördel att ha kännedom 
om eleverna. Jag instämmer i Hoels resonemang då jag har kännedom om eleverna 
och kan genom detta ge en djupare förklaring till vad som skett och att det finns 
mycket material att tillgå. Genom att jag både var lärare och forskare hade jag 
tillgång till material som kan ge relevant bakgrundskunskap. Dessutom medför 
lärarrollen kombinerat forskarrollen att man har insyn, insikt och kunskap om 
klassen och elevernas kunskaper. 
       Men nackdelen är att det är emotionellt krävande eftersom jag måste studera min 
egen undervisning och förstå att jag inte alltid undervisar som jag borde. Eftersom 
jag läser och skriver om genrepedagogiken som didaktiskt förhållningssätt som jag 
tror på vill jag arbeta utifrån detta förhållningssätt, men det gör jag inte i fullständig 
utsträckning. Ju mer kunskap som samlas desto mer kritik riktas både mot min egen 
lärargärning och skolan som institution. Nackdelarna som Hoel (1995) presenterar är 
bland annat att läraren är den ansvarige i klassrummet och om det går dåligt ses det 
som lärarens fel och om detta sker i forskningsmaterialet kan det vara svårt att vara 
objektiv. En annan svårighet är att visa hela bilden av materialet då det finns en risk 
att man vill lyfta fram det som gynnar undersökningen. Men forskaren ska vara 
objektiv och lämna lärarens känslor bakom, trots att det är samma person.  

3.7 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten i uppsatsen är hög då mätinstrumenten för textanalyserna är 
beprövade av andra än mig. Men då elevtexter ibland kan vara svåra att syntaktiskt 
analysera på grund av komplicerat komponerade meningsstrukturer skulle test-retest 
metod vara bra. Test-retest betyder att man testar sin tänkta metod, i detta fall 
analysinstrument, vid ett tillfälle och sedan gör om testen igen för att se om resultatet 
blir lika. Men test-retest metoden användes inte på grund av svårighet att få tag i 
texter av samma genre från samma elever och även på grund av den korta tid 
uppsatsen skrevs på.  
       Validitetens grad går att diskutera då undersökningen skulle både ha högre 
reliabilitet och validitet om fler analysverktyg använts. Innehållsanalysen bestod i 
dels en strukturanalys, dels en stilanalys. Strukturanalysen ser till textens helhet och 
synliggör det som sker ovanför meningsnivå såsom helhet, disposition och 
styckeindelning. I stilanalysen användes standardmätningarna LIX, Ovix, 
meningslängd och bisatsanvändning, vilka ofta används i textanalyser. LIX, Ovix och 
meningslängd räknades dessutom ut med hjälp av ett datorverktyg, vilket gör 
mätningen giltig och säker. Mätningen av nominalkvoten ger också ett tillförlitligt 
resultat men en mätning av den fullständiga nominalkvotsuträkningen skulle ge ett 
mer utförligt resultat. För att öka validiteten och reliabiliteten skulle det ha funnits en 
vinst i att mäta exempelvis vilket typ av bisats som använts, sammanhangsmarkörer 
och ledfamiljer. Dessutom hade det varit fördelaktigt om alla tre elevtexterna hade 
varit skrivna i samma genre eftersom detta egentligen behövs för att se den faktiska 
skrivutvecklingen. Men det är något som får göras i en framtida undersökning. 
       Skrivutveckling beror på många faktorer och därför går det inte att säga att 
skrivutvecklingen hos eleverna enbart beror på den genrepedagogiskt inspirerade 
undervisningen. Däremot går det att säga att den genrepedagogiskt inspirerade 
undervisningen ger stort stöd i skrivutvecklingen. Den individuella skrivutvecklingen 
hos eleverna kan bero på individuell mognad, kön, språksituation i hemmet, 
stresspåverkan i andra ämnen, tid att lägga på just denna uppgift etc. Det finns med 
andra ord många andra aspekter att ta hänsyn till innan det går att säga vad som 
påverkat skrivutvecklingen. Men av det som framgår i denna undersökning så har 
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fyra elevers texter utvecklats när förhållningssättet i klassrummet var inspirerat av 
genrepedagogiken. 

4. Resultat och analys 
I detta avsnitt redovisas resultatet av de strukturanalyser och stilanalyser som gjorts 
av fyra gymnasieelevernas texter. För strukturanalyserna studerades textens helhet 
utifrån disposition och sammanhang. För stilanalyserna användes: LIX, Ovix, antal 
långa ord, meningslängd, bisatsanvändning, och komplexa meningar.  

4.1 Resultat av Karins texter 
Resultatet av strukturanalysen och stilanalysen av Karin text 1, 2 och 3 presenteras 
nedan och därefter presenteras analyser av samma texter. Karins texter finns som 
bilaga 6-8. 

4.1.1  Resultat av strukturanalys 
I strukturanalysen studeras textens helhet med hjälp av närmare analys av helhet, 
sammanhang och disposition.  

4.1.1.1 Text 1 Argumenterande text (VT14) 
Karins text 1 följer den argumenterande textens disposition, vilken är struktur med 
tes och argumentation (Melin och Lange, 2000). Tesen är något vag då läsaren får ett 
inledande stycke som beskriver ställningstagande: 
 

När A-A-A-A-E kan bli D, lärare tolkar ”översiktligt”, ”utförligt” och ”nyanserat” olika, 
och stressen bland elever är vanligare än någonsin – då kan man inte konstatera att det 
nya betygssystemet är färdig konstruerat.  

 
Argumentationen innehåller både förargument och motargument, vilka fungerar men 
de är inte helt självklara. Det första förargumentet inleds ” För det första är själva 
idén med ett femskaligt betygsystem i grunden bra och ger möjligheten att djupare se 
vilket betyg en elev ligger på, men i och med att man förändrar betygssystemet 
förändras också betygskraven”. Argumentet framkommer men eftersom Karin 
inleder med att säga emot sin tes håller argumentet inte så hög kvalitet (Melin och 
Lange, 2004). Argumentet möts av ett motargument som beskriver att det inte 
behöver vara lätt att nå ett A i betyg, men att det ska finnas en rimlighet i vad elever 
förväntas klara. Motargumentet bemöts och därefter presenteras argument nummer 
två i ett nytt stycke. Detta förargument håller en något högre kvalitet då argumentet 
understödjs av en källa (som Karin förvisso inte refererar till på bästa sätt). Ett 
motargument möter förargumentet men det slås hål på med hjälp av ett bemötande 
av motargumentet. Till sist presenteras det tredje argumentet tillsammans med 
motargument och bemötande av motargument. Sist i Karins text 1 presenteras en 
avslutning som tar upp tesen igen och sammanfattar det viktigaste i argumen-
tationen. Karins argumenterande text följer alltså den vanligaste formen som brukar 
förekomma i skolan (Melin och Lange, 2000).  
       Karin använder ett relativt enkelt språk där hennes jag framträder, som förvisso 
visar ett engagemang men även gör texten lite för personlig. Karins negativa känslor 
för det nya betygssystemet synliggörs genom att hon tidigt visar sig själv i texten: 
”Jag märkte hur mina betyg blev sämre, hur jag tappade orken, ångest blev vanligare 
för mig och mina vänner och mina betyg förändrades beroende på vilken lärare jag 
hade”.  Detta medför att Karins argumentation inte blir så trovärdig eftersom hennes 
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argumentation till stor del bygger på hennes egna känslor. Palmér & Östlund-
Stjärnegårdh (2008) tar upp att just värdeord i en argumentation påverkar 
trovärdigheten negativt.  

4.1.1.2 Text 2: Utredande PM (HT14) 
Karin text 2 följer den disposition ett utredande PM ska ha. En utredande text följer 
oftast en logisk struktur som hålls samman av det tema som utredningen består av 
(Melin & Lange, 2000). I denna text var temat Makt och kunskap. Karin har byggt 
upp sitt utredande PM efter följande: inledning med frågeställningen: ”Är makt 
kunskap?”, en utredning där väsentliga delar från Liedmans essä Maktens kunskap 
(2004) presenteras, sist kommer en avslutning som besvarar frågeställningen med 
svaret: 
 

I min mening finns det en mångfald i relationen mellan makt och kunskap, precis som 
Liedman menar. Att bemästra kunskap ger självklart en viss makt, men bara om du 
tillåts att använda den. Vad som är tillåtet och inte är upp till makten att bestämma, 
därför blir makten viktigare än kunskapen. […] .Makten har som Liedman hävdar alltså 
en mindre möjlighet att favorisera och begränsa viss kunskap på bekostnad av mindre 
makthavande människor. 

 
Fram till avslutningen tas de delar upp som behövs för att frågeställningen ska kunna 
besvaras och Karin skiljer på egna och andras tankar genom att referera enligt ett 
parentessystem. Inledningen är ett stycke, utredningen består av tre stycken och 
avslutningen har två stycken. 
       Inledningsvis presenterar Karin för vad som kommer i hennes utredande PM, 
hon fastnar lite vid redogörelsen av två sekundära källor i Liedmans text, nämligen 
Bacon och Foucault. Detta gör att läsaren kan tro att utredningen delvis kommer att 
bygga på Bacon och Foucaults tankar. Bortsett från att inledningen nästan erbjuder 
ett sidospår så avslutas inledningen med frågeställningen: Är makt kunskap? vilket 
leder läsaren in i utredningen med hjälp av en inledande mening som direkt plockar 
upp tanken om makt är kunskap genom att Karin nästan besvarar frågan: ”Det finns 
en mångfalt i relationen mellan makt och kunskap”. Pronomenet Det som inleder den 
utredande delen syftar till ett svar på frågeställningen, vilket gör att det finns ett 
sammanhang mellan stycke ett och två. Inledningen markeras genom att den avslutas 
med frågeställningen och avslutningen inleder med ”Liedmans påståenden leder mig 
avslutningsvis till…”, vilket gör att dispositionen fungerar bra. 
       Dispositionen och sammanhanget är tydliga och det finns en tydlig stycke-
indelning som består av sex stycken. Innehållet i den utredande delen, stycke två, tre 
och fyra, lyfts fram genom att Karin håller sig inom ramen för sin frågeställning även 
om hon endast berör delar av vad Liedman tar upp i sin essä. De delar som Karin 
fokuserar på är olika maktrelationer som Liedman presenterar i sin essä. Dessa 
maktrelationer svarar direkt på frågeställningen om Makt är kunskap? Men i det 
fjärde stycket som fortfarande är en del av utredningen presenterar Karin en kontrast 
till vad makten kan göra: ”Som en avslutande relation mellan kunskap och makt, 
redogör Liedman om hur man från ett underläge kan avslöja makten”, vilket 
möjliggör en något djupare diskussion utifrån frågeställningen. I avslutningen 
presenterar Karin med egna ord vad Liedman tar upp gällande om makt är kunskap. 
Efter ett inledande avsnitt med Liedmans tankar lyfter Karin in sina egna reflektioner 
över om makt är kunskap i hennes värld:  
 

Precis som Liedman berättar uppmuntrar och favoriserar makten alltså den kunskap 
som gynnas deras ideologi. Detta är något som påverkar oss alla, speciellt dem som fort-
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farande går i skolan. Det är i skolan vi utvecklas som människor i tidig ålder och får 
mycket av vår kunskap, därför blir den information vi hämtar därifrån oerhört viktig. 

   
I ett avslutande stycke tar Karin sedan upp hur makt kan avslöjas ur ett underläge, då 
vi kan ha kunskap som gör det möjligt att slå oss fria.  
       Karins röst är i stort sett dold genom hela texten och endast i avslutningen 
framträder hennes egen röst. Sammanhangssignaler såsom ”Liedman förklarar även 
att kunskap…”, ”Liedman fortsätter med att…”, och ”Samtidigt finns det…” 
förekommer, vilket döljer Karins röst. Men när utredningen övergår till avslutning 
träder Karins röst in: ”Liedmans (2004) påståenden leder mig avslutningsvis till min 
frågeställning…”. Därefter följer en avslutande diskussion där Karin besvarar 
frågeställningen med hjälp av Liedman. 

4.1.1.3 Text 3: Utredande PM (HT14) 
Disposition och sammanhang i text 3 är precis som text 2 ett utredande PM och Karin 
bygger upp denna text med fem stycken, i likhet med text 2. I inledningen 
presenteras delar av vad som kommer i utredningen och inledningen avslutas med 
frågeställningen: Hur påverkar klasskillnaderna liver för unga i Sverige? Därefter 
övergår texten till den utredande delen som består av två stycken, stycke två och tre. 
De är korta referat av de källor som Karin skulle använda sig av. Stycke två inleds 
med ” Thomas Lerner (2012) beskriver hur Hanna upplever en klasstillhörighet för 
första gången när hon började på konstskola”. Det tredje stycket som behandlar den 
andra källan inleds med ”I boken Jag är Zlatan Ibrahimovic redogör Zlatan 
tillsammans med Lagercrantz (2011) om hans kamp gällande nya gymnasieskolans 
normer och viljan att passa in”. Bortsett från det lilla slarvfelet ”kamp i gällande” 
fungerar innehållet men båda styckena blir stående relativt ensamma utan 
exempelvis sammanhangssignaler. Därefter påbörjar Karin sin diskussion genom att 
skriva: ”De reflektioner som Lerner (2012) och Zlatan tillsammans med Lagercrantz 
(2011) skildrar leder mig avslutningsvis till min frågeställning…”. Därefter kommer 
en diskussion som delas upp i två stycken. Det första av de två diskussionsstyckena är 
längre än de övriga styckena, vilket gör att texten är något i obalans. Trots obalansen 
diskuterar Karin sig fram till ett svar på frågeställningen. I det första av de två 
avslutande styckena presenterar hon först delar från både Lerner (2012) och 
Lagercrantz och Ibrahimovic (2011) genom att föra dem samman som hon sedan 
använder för att besvara frågeställningen: Hur påverkar klasskillnaderna livet för 
unga i Sverige? 
 

Att klasskillnaderna inte finns skulle samtidigt vara naivt att säga. Det faktum att 
ekonomiska tillgångar spelar roll stämmer. Precis som det beskrivs av Zlatan 
tillsammans med Lagercrantz är det viktigt att hålla sig till de normer som finns, 
exempelvis kläder. Det är en oerhörd stor press än idag att passa in i de 
samhällsstrukturer som finns, och att genom ekonomiska tillgångar kunna fullfölja 
dessa resulterar i att man kan se det som en klasshierarki som fortfarande är beroende 
av pengar. På så sätt påverkas unga i dagens Sverige utan ekonomiska förfoganden av 
vilka materiella tillgångar dem besitter. 

 
Bortsett från att Karin inte riktigt skiljer på sina egna tankar och andras så fungerar 
diskussionen bra. Karin har lyft delar från källorna och överfört dem till sin egen 
verklighet som svar på frågeställningen. Hela texten avslutas med en slutsats som 
markeras med just ordet ”Slutsatsen blir att…”. I det avslutande stycket är det Karins 
röst som hörs på ett bra sätt, men innehållet hade varit mer korrekt om Karin skiljt 
på hennes egen röst och källornas. Språket är bra, bortsett från få sammanhangs-
signaler.  
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4.1.2 Resultat av stilanalys  
I stilanalysen studeras textens beståndsdelar med hjälp av LIX, Ovix, långa ord, 
meningslängd, nominalkvot och bisatsanvändning. Nedan presenteras stilanalyser av 
Karins text 1, 2 och 3. 

4.1.2.1 LIX och Ovix 
Det som framgår i tabell 3 nedan, är läsbarhetsindex och Ovix, ordvariationsindex för 
Karins text 1.  
 
Tabell 3. Textgenre, LIX, Ovix, löpord i Karins texter. 

 Textgenre LIX Ovix Löpord 
Text 1 argumenterande 34    53,18 852 
Text 2 utredande 45    54,71 864 
Text 3 utredande 48    52,22 779 
 
Karins text 1 har LIX-värdet 34 vilket motsvarar en lättläst text och Ovix-värdet är 
53,18. Ovix-värdet i förhållande till längden på texten 779 löpord, visar att Karins text 
1 har en ordvariation som ligger något över medel (50). Text 1 har en ordvariation 
som varken är hög eller låg. Karins andra text har LIX-värdet 45 vilket pekar på att 
det är en text som motsvarar saklitteratur. Ovix-värdet är 54,71, vilket tyder på 
varken hög eller låg variation på ord. Men eftersom textens omfång är relativt lik text 
1 går det att se en liten ökning i ordvariationen, en ökning med 1,53 %.  
       Text tre har LIX-värdet 48, vilket motsvarar en svår text. Ovix-värdet är 52,22, 
vilket precis som de två andra texterna visar varken hög eller låg variation på ord. 
Baserat på LIX-värdet har Karins texter gått från lättläst text till svår tidningstext. 

4.1.2.2 Antal långa ord och meningslängd 
Det som framgår i tabell 4 nedan, är andelen långa ord i förhållande till antalet ord i 
hela texten och en genomsnittlig meningslängd.  
 
Tabell 4. Antal långa ord, andel långa ord och genomsnittlig meningslängd i Karins 
texter. 

 Antal långa ord Andel långa ord 
% 

Genomsnittlig 
meningslängd 

Text 1 166 19,48 14,2 
Text 2 254 29,86 15,6 
Text 3  213 27,34 21,05 
 
Antal löpord i text 1 är 852 och andelen långa ord 19,48. Meningslängden i text 1 är 
14,2. Text två innehåller 864 ord varav 258 är långa. Meningslängden i text 2 är 15,6. 
Text 3 innehåller 779 ord och 213 av dem har sju bokstäver eller fler. I text 3 är 
meningslängden 21,05, vilket visar en viss ökning jämfört med text 1. 

4.1.2.3 Nominalkvot 
I tabell 5 presenteras antal verb antal substantiv och nominalkvoten i Karins text 1, 2 
och 3. 
 
Tabell 5. Antal substantiv, antal verb och nominalkvot i Karins texter. 

 Antal substantiv  Antal verb Nominalkvot % 
Text 1 148  168 0,88 
Text 2 201 155 1,29 
Text 3 195 120  1,62 
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Längden på texterna är relativt lika; text 1: 852 ord, text 2: 864 ord, text 3: 779 ord. 
Text 1 har nominalkvot 0,88, vilket tyder på en enklare text. Text två har nominalkvot 
1,29. I text tre har det skett en ytterligare förändring då nominalkvoten är 1,62.  

4.1.2.4 Bisatser 
Nedan, i tabell 6, presenteras andel bisatser i Karins texter.  
 
Tabell 6. Bisatsanvändning i Karins text 1, 2 och 3. 

 Antal bisatser Antal meningar Andel bisatser  
% 

Text 1 42 40 1,0 
Text 2 57 45 1,2 
Text 3 52 37 1,4 
 
Andelen bisatser i text 1 jämfört med andelen bisatser i text 2 ökade från 1,0 till 1,2 
och till text 3 skedde en ytterligare ökning till 1,4. Exempel på bisatsanvändning i 
Karins text 1 är: ” Min årskull var dem sista som fick uppleva MVG-VG-G-systemet 
och jag gick ut 9an med högt betyg i nästan allt” (förf. anm. bisatsen är 
understruken). I text 2 är andelen bisatser 1,2 bisatser och ett exempel på bisatser är: 
”Liedman påpekar att vetenskapshistorien är full av skildringar om hur överheten vill 
ha monopol på sanningen, tystat filosofer och vetenskapsmän.” (förf. anm. bisatsen 
är understruken). Andelen bisatser ökade även i text 3 och exempel på användning av 
bisatsanvändning är: ” Thomas Lerner (2012) beskriver hur Hanna upplever en 
klasstillhörighet för första när hon började på konstskola.” (förf. anm. bisatsen är 
understruken).	  

4.1.3 Analys av Karins texter 
Följande avsnitt presenterar analyser av Karins texter, först en strukturanalys och 
därefter en stilanalys.  

4.1.3.1 Strukturanalys 
Det som framgår i strukturanalyserna av Karins texter är att text 1 har en god 
disposition men sammanhangen mellan styckena är inte helt tydliga. Karin bygger 
upp styckena såsom små enheter som exempelvis inte binds samman av 
sammanhangssignaler. Stycke tre innehåller det första argumentet, motargument och 
bemötande av motargument och handlar om negativ kritik riktat mot det nya 
femskaliga betygssystemet. Karin inleder det stycket med ”För det första…”, vilket är 
bra men i stycket därpå inleder hon med ”En annan brist i det nya betygssystemet”, 
och i det sista stycket skriver hon ”För det tredje”. Strukturen går därför att diskutera 
huruvida den är bra eller inte. Om Karin i stället hade skrivet För det andra hade det 
funnits en liknande uppbyggnad genom hela den argumenterande delen och den röda 
tråden hade skönjts tydligare. En ytterligare variabel är hur Karin refererar till källor, 
i text 1 avslutas varje stycke med en referens, vilket till viss del påverkar läsbarheten.              
       I Karins text 2 och 3 däremot finns en tydligare struktur med ett inledande stycke 
som avslutas med frågeställning, därefter en utredning och till sist en avslutning. 
Genom att i text 2 inleda med att säga att Liedman redogör för olika relationer mellan 
makt och kunskap och sedan följa detta genom hela texten får texten en röd tråd. 
Utöver detta skapar Karin ett sammanhang mellan textens stycken med hjälp 
sammanhangssignaler såsom ”Liedman (2004) fortsätter…” och i samma stycke 
avsluta med att presentera hur makthavare favoriserar och uppmuntrar viss kunskap. 
I kommande stycke inleder Karin med ”Makthavare har genom alla tider..”. 
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Avslutningen markerar Karin med att presentera sin egen röst ”Liedmans (2004) 
påståenden leder mig avslutningsvis till min frågeställning…”. I denna text finns en 
tydligare röd tråd som knyts samman med hjälp av att återknyta till frågeställningen. 
Dessutom hanterar Karin källhänvisningarna smidigare genom att infoga dem mer i 
den löpande texten. Text 3 har liknande uppbyggnad, vilket är naturligt då vi precis 
innan hade skrivit text 2. Det som syns tydligast är hur Karin hanterar 
källhänvisningar och hur sammanhangssignaler används. Detta var något som vi 
arbetade med gruppvis innan text 2 skrevs. I text 1 togs detta upp i genomgången och 
genom respons, men det var inget som vi arbetade aktivt med. 

4.1.3.2 Stilanalys 
LIX-värdet i Karins text 1 är 34 och i text 3 har det värdet ökat till 48, detta kan tyda 
på att en skrivutveckling har skett (Melin & Lange, 2000). Ovix visar att texten har en 
relativt jämn ordvariation då den inte förändras nämnvärt. Anledningen till att 
värdet sjunker något kan vara att textens löpord sjunker och det är Ovix i relation till 
totalantal ord i en text som avslöjar om något sker.  
       Ytterligare aspekter som talar för att en skrivutveckling har skett är att 
nominalkvoten ökar från 0,88 i text 1 till 1,62 i text 3. När en text har en hög andel 
nominal är den informationspackad, vilket gör den mer komplex (Melin & Lange). 
Anledningen till att just substantiven skapar detta i en text är att substantiven 
förmedlar informationen som ska presenteras (Hultman & Westman, 1977). Vidare 
beskrivs också att en ökning av bisatsanvändning kan tyda på skrivutveckling. I 
Karins texter ökar andelen bisatser i text 1 är andelen bisatser 1,0, text 2: 1,2 och text 
3: 1,4. Denna ökning kan tyda på att en skrivutveckling har skett.  
       En av anledningarna till skrivutvecklingen för Karin kan vara att text 2 och text 3 
skrevs i en genrepedagogiskt inspirerad undervisning med höga förväntningar 
(Gibbons, 2013), i och med Liedmans (2004) komplexa essä, och en stöttning genom 
hela arbetets gång. Den stöttning som eleverna fick innebar att de kanske hade 
kunskaper nog att klara att skriva den egna texten i uppgift 3.  

4.2 Resultat av Jolis texter 
Nedan presenteras resultatet av strukturanalysen och stilanalysen av Jolis text 1, 2 
och 3 och därefter analysen av samma texter. Jolis texter finns som bilaga 9-11. 

4.2.1 Resultat av strukturanalys 
I strukturanalysen studeras textens helhet med hjälp av närmre analys av disposition 
och sammanhang.  

4.2.1.1 Text 1: Argumenterande text 1 (VT14) 
Helheten i Jolis text är god där argumentationen är tydligt kopplad till tesen. Texten 
består av fyra stycken som är balanserade. Texten följer den argumenterande textens 
disposition med tes och följande argumentation och tesen är den röda tråden i texten. 
Inledningsvis ges kort information med motivering till Jolis tes: Nej till 
betygsättning i årskurs 3! och tesen är placerad som rubrik till texten. I inledningen 
får läsaren betyg kopplat till vårt stressiga samhälle och det går inte att undgå varför 
Joli säger Nej till betygsättning i årskurs 3! Därefter, i det andra, tredje och fjärde 
stycket presenteras förargument, motargument och bemötande av motargument. 
Jolis text följer den disposition som man oftast använder sig av i skolan. 
       Argumentationen är tydlig och övertygande. Alla stycken är strukturerade med 
förargument, motargument och bemötande av motargument. En skillnad finns i 
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argumentationens andra stycke (stycke tre), där presenteras motargumentet innan 
förargumentet: 
 

Moderaternas skolpolitiske talesman Tomas Tobé (2013) motiverar partiets förslag på 
följande sätt; ”Vi vill att årskurs tre ska vara en kontrollstation, där man ser om elever 
behöver särskilt stöd. Vi ska inte ha elever som går genom hela skolan utan att vi upp-
täcker det”. 

 
Därefter kommer ett bemötande av motargumentet och sedan ett förslag på hur man 
skulle kunna göra i stället. Genom att disponera stycket på detta sätt används 
motargumentet som en förstärkning av det Joli vill argumentera för nämligen: 
 

Visst är det viktigt att alla får den hjälp de behöver under skolgången, dock tror jag inte 
att betygsättning i årskurs 3 är det rätta sättet att gå till väga. Istället är omdömen en 
bättre lösning eftersom att det, till skillnad från betyg, inte placerar barnen i olika 
kategorier som talar om för dem huruvida dem är bra eller inte.  
 

De övriga styckena som hör till argumentationen, stycke två och fyra följer samma 
disposition där ett förargument inleder, möts av ett motargument och avslutas genom 
ett bemötande av motargumentet. I det första stycket av argumentationen, stycke två 
presenteras det första förargumentet med hjälp av en källa från Dagens Nyheter: 
 

”Två av tre barn känner stress när gäller skolan”, så skrev Carrie Robson(2013) i en 
artikel på sbc.se. För mig är det här en skrämmande siffra. Att gå i skolan och lära sig 
saker ska vara roligt, inte synonymt med stress. Problemet med att införa betyg i för 
tidig ålder är att man gör skolan till något mer allvarligt, hårt och krävande. 

 
Detta förargument bemöts av ett motargument: ” Eleverna har inte råd att begå 
misstag, då riskerar dem att få ett sämre betyg”. Slutligen, i detta stycke presenteras 
bemötandet på motargumentet: ”Det kan resultera i att många barn tröttnar på 
skolan och ger upp för tidigt.”.  
       I avslutningen av texten sammanfattar Joli varför det är viktigt att säga nej till 
betyg i årskurs tre genom att återigen lyfta fram stress som en negativ faktor i skolan, 
vilket sedan leds fram till ”och det är just därför säger jag nej till betygsättning i års-
kurs 3!” 
       Språket i texten är bra, men saknar typiska fraser för argumenterande text, såsom 
”för det första, för det andra, för det tredje” och ”å ena sidan”. Bortsett från att fraser 
som dessa skulle gjort argumentationen än mer framträdande är det tydligt vad Joli 
argumenterar för. Hon visar sitt egna engagemang genom sin röst som träder fram i 
varje argumenterande stycke. 

4.2.1.2 Text 2: Utredande PM (VT14) 
Text 2 är ett utredande PM och Joli strukturerar texten efter den logiska disposition 
som en utredande text ska ha (Melin & Lange, 2000). Joli strukturerar texten med 
fyra stycken. Dessa är relativt balanserade i förhållande till varandra och stycke ett 
och stycke tre är något kortare men det är inget som påverkar textens helhet. 
Dispositionen för Joli text följer den disposition en utredande text har: en inledning, 
en utredande del och en avslutning.  
       Inledningsvis ges kort information om vad som kommer i texten och vilken källa 
som används, nämligen Liedmans (2004) ”Maktens kunskap”. Joli skriver inled-
ningen med fokus på de olika relationerna som Liedman tidigt presenterar i sin text. 
Detta leds sedan vidare till frågan som ska besvaras i texten ”är kunskap makt?”. Där-
efter kommer två stycken som utreder de olika relationerna mellan makt och kunskap 
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som Liedman tar upp i sin essä. Båda styckena som hör till den utredande delen 
inleds med ”Sven-Eric Liedman (2004) redogör i sin artikel för” och ”Liedman tar 
även upp en annan relation”. I avslutningen inleder Joli med: 
 

Så, är kunskap makt? Efter att ha läst Liedmans (2004) reflektioner och tankar kring 
makt och kunskap tycker jag inte att det finns några tvivel om dess samband och att 
kunskap faktiskt är makt. Precis som Liedmans exempel kring personnummer visar på 
så blir vi registrerade redan som nyfödda, vilket ju ger en viss kunskap om oss. Den 
kunskapen används i sin tur för att kunna kontrollera oss, det vill säga ger makt över 
oss. Detta är inte något som vanligt folk brukar se kritiskt på, inte heller brukar vi syna 
forskning vilket också visar på kunskapens makt. 

 
Systematisk besvarar Joli frågan om kunskap är makt genom att metodiskt reda ut de 
aspekter som hon tar upp i sin utredning såsom kunskap som gör att vi kan ta makt 
över andra i form av personnummer som registreras oss, teknik och forskning som 
styrs av stora företag. 

4.2.1.3 Text 3: Utredande PM (HT14) 
Text 3 är precis som text 2 ett utredande PM som har en logisk disposition. Text 3 är 
strukturerad med fyra stycken, det första stycket är en inledning, de kommande två 
styckena, stycke två och tre hör till utredningen och det sista stycket, stycke fyra, är 
avslutningen. 
       I inledningen presenteras temat för uppgiften, Den nya klassdebatten, genom att 
fattigdom och utanförskap presenteras med hjälp av två källor: 
 

Fattigdom och utanförskap, två situationer som ofta går hand i hand och skapar klyftor. 
Storleken på klyftorna kan variera och de märks olika tydligt men för dem som är 
utsatta är de alltid för stora. Fattigdom är något som ofta mörkläggs men i två olika 
textutdrag, ”Jag är Zlatan Ibrahimovic - Min historia”(2011) och ”Oktober i Fattig-
Sverige - Dagbok”(2012), 

 
Denna inledande del leder läsaren fram till frågeställningen: ”Det har lett mig till 
frågan; hur påverkar egentligen klasskillnaderna livet för unga i Sverige?” Därefter 
övergår texten i två utredande stycken där vardera källa får varsitt stycke. Dessa 
stycken fungerar som två referat av källorna.  

 
Alakoskis talar om hopplöshet och desperation men främst utanförskapet som fattigdomen 
medför.  
 
Utanförskap är något som även Zlatan Ibrahimovic beskriver i utdraget ur hans bok ”Jag är 
Zlatan Ibrahimovic. Min historia” (2011). Ibrahimovic skildrar den stora kontrast som uppstod 
när han själv, en relativt fattig förortskille, började på gymnasiet där det var något helt annan 
än Rosengård som Ibrahimovic var van vid. 

 
Utanförskap är något Joli avslutar med i stycket om Alakoskis bok och utanförskap 
presenteras också inledningsvis i stycket därefter. Detta skapar ett sammanhang i 
texten trots att de för övrigt står som två separata delar i texten. I avslutningen för 
Joli däremot samman båda källorna och med hjälp av dessa presenterar hon sitt svar 
på frågan:  
 

Så, hur påverkar klasskillnaderna livet för unga i Sverige? Alakoski (2012) och Ibrahimovic 
(2011) målar upp två liknande bilder där känslan som fattigdom och utanförskap genererar 
beskrivs, trots att deras historier skiljer sig något. Alakoski framhäver hopplösheten och det 
omöjliga medan Ibrahimovic skildrar hopp och är ett levande bevis på att det faktiskt inte är 
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omöjligt att göra en förändring. Något som de båda belyser är dock skammen och utsattheten 
som fattigdom medför, en känsla av att inte passa in. 

 
Joli inleder avslutningen med att föra samman källorna och belysa deras likheter, 
vilket blir en del av hennes svar. I den sista meningen presenteras Joli svar ihop med 
en lösning: ”Klasskillnaderna påverkar alltså unga, såväl som äldre, och ända sättet 
att stoppa den negativa inverkan är att sluta framställa fattigdom som något fult och 
istället prata öppet om det och hålla den ”nya klassdebatten” vid liv.”. 
       Jolies språket i text 3 fungerar bra i förhållande till textgenre genom att hon 
ställer de två texterna dels mot varandra, dels sida vid sida. Joli vänder och vrider på 
de likheter och olikheter som ställs framför henne med hjälp av de källor som 
används. 

4.2.2 Resultat av stilanalys 
I stilanalysen studeras textens beståndsdelar med hjälp av närmre analys av LIX, 
Ovix, långa ord, meningslängd, nominalkvot och bisatsanvändning. Nedan 
presenteras stilanalyser av Jolis text 1, 2 och 3. 

4.2.2.1 LIX och Ovix 
Det som framgår i tabell 7 nedan, är textgenre, LIX och Ovix.  
 
Tabell 7. Textgenre, LIX-värde, Ovix-värde och antal löpord i Jolis texter. 

 Textgenre LIX Ovix Löpord 

Text 1 argumenterande 35 57,64 569 

Text 2 utredande PM 45 53,17    473 

Text 3 utredande PM 52 55,46    513 

 
Jolis text 1 har LIX-värdet 35, vilket visar att det är en lättläst text och vad som 
motsvarar en skönlitterär text (Melin och Lange, 2000). Ovix-värdet för text 1 är 
57,64 vilket visar en något högre ordvariation i förhållande till antal löpord. Jolis text 
2 har värdet 45 vilket visar att det är en medelsvår text som motsvarar en normal 
tidningstext. Text 2 har 53,46 i Ovix-värde i förhållande till antal löpord 473. Detta 
visar också att det är en bra ordvariation i texten. I text 3 är LIX-värdet 52, vilket 
motsvarar en svår text. Ovix-värdet i text 3 är 55,46 och i förhållande till antal löpord 
513 så visar det en bra variation av ord. Jolis texter har gått från lättläst text till svår 
text. 

4.2.2.2 Antal långa ord och meningslängd  
Tabell 8 redogör för andelen långa ord i förhållande till antalet ord i hela texten och 
den genomsnittliga meningslängden.  
 
Tabell 8. Antal långa ord, andel långa ord och genomsnittlig meningslängd i Jolis texter. 

 Antal långa ord Andel långa ord 
% 

Genomsnittlig 
meningslängd 

Text 1 109 19,16 15,38 
Text 2 134 28,33 16,89 
Text 3  161 31,38 20,52 
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I text 1 är antalet ord 569 och andelen långa ord är 109. I genomsnitt är menings-
längden 15,38. Text 2 innehåller 473 ord varav 134 är långa, alltså har fler bokstäver 
än sex. Meningslängden i text 2 är 16,89, vilket tyder på en liten ökning. Text 3 
innehåller 513 ord och 161 av dem har sju bokstäver eller fler och meningslängden är 
20,52, vilket är en ökning jämfört med text 1. 

4.2.2.3 Nominalkvot 
I tabell 9 presenteras antal substantiv och verb i texten och nominalkvot.  
 
Tabell 9. Antal substantiv, verb och nominalkvot i Jolis text 1, 2 och 3. 

 Antal substantiv Antal verb Nominalkvot % 
Text 1 101  110 0,91 
Text 2  93 93 1 
Text 3 148  85 1,7 
 
I text 1 är nominalkvoten 0,91, vilket tyder på en enkel text med mer berättande stil 
(Melin & Lange, 2000). I text 2 är nominalkvoten 1, det är lika stort antal substantiv 
som verb. I text 3 är nominalkvoten 1,7, vilket är en ökning både jämfört med text 1 
och text 3. 

4.2.2.4 Bisatser 
Nedan, i tabell 10 presenteras andelen bisatser i Jolis texter.  
 

Tabell 10. Bisatsanvändning i Jolis text 1, 2 och 3. 

 Antal bisatser Antal meningar Andel bisatser 
% 

Text 1 34 29 1,1 
Text 2 33 34 0,9 
Text 3 37 23 1,6 
 
Andelen bisatser minskar från 1,1 i text 1 till 0,9 i text 2 och i text 3 är andelen 
bisatser 1,6. Exempel på en bisats från text 1 är: ”Eleverna har inte råd att begå 
misstag, då riskerar dem att få ett sämre betyg” (förf.anm. bisatsen är understruken). 
Ett exempel på bisats i text 2 är: ”Liedman syftar på den ekonomiska (underförstått 
som förf.anm.) makten företagen besitter som ger dem möjligheten att reglera och 
bestämma.” (förf.anm. bisatserna är understrukna).   I text 3 är bisatsandelen 1,5, 
vilket visar en ökning jämfört med både text 1 och text2. Exempel på bisatser från 
text 3 är: ” Vidare presenterar Alakoskis sin syn på fattigdomens påverkan på barn 
som växer upp i det, hur det grusar drömmar och skapar psykiskt lidande.” (förf.anm. 
bisatserna är understrukna).  

4.2.3 Analys av Jolis texter 
Analyserna av Jolis texter presenteras i kommande avsnitt, först en strukturanalys 
och därefter en stilanalys.  

4.2.3.1 Strukturanalys 
Joli berör också betyg i sin argumenterande text, text 1. Jolis text har ett innehåll som 
följer den argumenterande texttypen men hur stycken har byggts upp går att 
diskutera. I två stycken framgår argumentationen: tre förargument, två motargument 
och två bemötande av argument. Denna styckesindelning gör balansen i 
argumentationen något ojämn och argumenten framgår inte helt tydligt. Dessutom 
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blandar Joli in sin egen röst i argumentationen, vilket gör argumentationen något 
pratig även om hon visar sitt eget engagemang genom att göra så. Helheten 
framkommer och det är lätt att förstå vad Joli argumenterar för men om strukturen 
av argument hade varit något mer jämn hade hennes argumentation synliggjort än 
mer. Referenser skrivs löpande i texten på ett godtagbart sätt i men kan göras 
smidigare och i en av referenserna är det inte tydligt var ”Moderaternas skolpolitiska 
talesman Tomas Tobé (2013) motiverar partiets förslag”. Utan det som framgår är 
endast vad Tomas Tobé motiverar. 
       Text 2 har en tydligare struktur med en utredande texts disposition och 
frågeställningen blir den röda tråden. I inledningen presenterar Joli de kunskap- och 
maktrelationer som Liedman (2004) tar upp i sin essä och utifrån dessa relationer 
bygger Joli sin utredning på. Det hade funnits en vinst i att försöka bygga ihop 
styckena tillhörande utredningen då hade nog ett tydligare sammanhang kunnat 
synliggöras mellan dessa relationer som Liedman tar upp. Det finns sammanhangs-
signaler mellan styckena såsom ”Liedman (2004) tar även upp…”. Helheten är 
starkare än text 1 genom att strukturen i styckena förbättrats och en aspekt som 
påverkar detta är hur Joli refererar till källan. Förvisso refererar Joli inte till källan på 
ett varierat sätt utan skriver endast: ”Liedman (2004) redogör”, ”Liedman (2004) tar 
upp”, utom i inledningen där hela källan presenteras men de görs oftare och 
smidigare.  
       I text 3 har sammanhanget i textens struktur ökat jämfört med de två andra 
texterna. I text 3 finns ett tydligare samband mellan varje stycke genom att hon tar 
upp fragment från den sista meningen och för in detta i den inledande meningen i det 
nya stycket. Joli för dessutom in sitt egna resonemang smidigare i denna text jämfört 
med text 2 men det kan bero på att hon i denna text hade lärt sig hur en utredande 
text byggs upp och att källornas innehåll som användes i utredningen var närmre 
hennes eget liv. 

4.2.3.2 Stilanalys 
Jolis texter visar också att en skrivutveckling har skett framförallt genom LIX-värde, 
nominalkvot och bisatsanvändning. LIX-värdet i text 1 är 35, i text 2 45 och i text 3 
57. Det är en stor förändring mellan text 1 och text 3, vilket signalerar en 
skrivutveckling.  
       I Jolis texter har Ovix sjunkit från 57,64 i text 1, 53,17 i text 2, och en liten ökning 
55,46 i text 3. Jämförs dessa värden med ökningen av andel långa ord som i text 1: 
19,16, i text 2: 28,33 och i text 3: 31, 38 kan man se ett samband. När ordvariationen 
sjunker ökar andelen långa ord och det som är intressant är vilka ord som ökar. De 
vanligaste orden i Jolis text 2 är: Liedman, kunskap, personnummer, kunskapen och 
exempel. Dessa ord presenteras i texten allt från 4 gånger till 14 gånger och med 
tanke på att antalet meningar i text 2 är 34, medför det att ett långt ord används 
minst två gånger i varje mening. Att Liedmans språk återspeglas i Jolis språk genom 
att vissa ord och formuleringar används i oftare kan tyda på en skrivutveckling 
(Hultman & Westman, 1977). 
       Nominalkvoten i text 1 är 0,91, i text 21 och i text 3 1, 7. Jolis texter har utvecklats 
från enkel text till svår text. I Jolis texter har andelen nominal ökat mycket, vilket gör 
att texten blir mer informationspackad och komplex (Hultman & Westman, 1977, 
Melin & Lange, 2000). 
       Andelen bisatser i text 1 är 1,1, i text 2: 0,9 och i text 3: 1,5, vilket synliggör en 
ökning. Detta kan tyda på en skrivutveckling (Hultman & Westman, 1977, Melin & 
Lange, 2000). Detta resultat visar att andelen bisatser är högst i text 2, vilket kan 
bero på att språket i essän är abstrakt och något för svårt för Joli. Svårigheten i essän 
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kan ha medfört att Liedmans språk återspeglades i Jolis språk. Återspeglingen av 
språket kan därför ha medfört en högre andel bisatser i Jolis text 2, vilket tyder på en 
mer komplex textbyggnad och skrivutveckling (Hultman & Westman 1977, Melin & 
Lange, 2000). Huruvida detta beror på tillvägagångssättet i undervisningen eller inte 
är svårt att svara på, men det analyserna visar är att skrivutveckling har skett. Genom 
att arbeta genreinspirerat ställs höga krav på eleverna och förväntningen är hög 
gällande vad eleven förväntas klara (Rose & Martin, 2012, Gibbons, 2013). Eftersom 
vi arbetade genreinspirerat när text 2 skrevs skulle det finnas indikationer på att 
arbetssättet var en del i utvecklingen, särskilt då Joli i detta fall, var tvungen att klara 
av Liedmans (2004) essä och sedan skriva en egen utredande text.  

4.3 Resultat av Sveas texter 
Strukturanalysen av Sveas text 1, 2 och 3 presenteras nedan och därefter stilanalys av 
samma texter. Sveas texter finns som bilaga 12-14. 

4.3.1 Resultat av strukturanalys 
I strukturanalysen studeras textens helhet med hjälp av närmre analys av disposition 
och sammanhang, och språk och stil.  

4.3.1.1 Text 1: Argumenterande text (VT14) 
Text 1 är en argumenterande text och Svea argumenterar för kvotering. Sveas tes är 
”Dags för kvotering!”. Texten är relativt lång och innehåller sex stycken, det första 
stycket är inledningen, stycke två, tre, fyra och fem hör till argumentationen och 
stycke sex är avslutningen. Dispositionen följer den argumenterande textens struktur 
(Melin och Lange, 2000). 
       Tesen presenteras som rubrik och i det inledande stycket sätts tesen i ett 
sammanhang med hjälp av hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut i styrelse 
och ledarpositioner. Inledningen avslutas med en definition av kvotering, vilket gör 
att läsaren får en bra utgångspunkt i förhållande till den kommande argumen-
tationen. I de kommande fyra styckena argumenterar Svea för att kvotering bör 
användas och Svea använder sig av olika källor i varje argument för att förstärka sina 
förargument. Varje argument inleds med ett förargument som därefter bemöts av ett 
motargument och slutligen bemöts motargumentet. Bitvis blir resonemanget fram till 
Sveas argument något onödigt långt:  
 

Många anser att antalet män med hög kompetens kommer öka i samband med att en 
kvotering införs. Detta enligt en ny rapport baserad på en svensk studie 
(Könskvotering: den medelmåttiga mannens kris, 7 november 2013) skriven av fors-
karna Johanna Rickne och  Olle Folke, Torsten Persson vid Institutet för internationell 
ekonomi och Tim Besley vid London School of Economics. De medelmåttiga männen 
har svårare att behålla sina positioner och kvinnan utgör därmed ett hot. De uttrycker 
att mediokra manliga ledare sitter kvar i höga positioner på grund av stöd från andra 
mediokra män, men i samband med att man kvoterar in kvinnor så bryter man denna 
tendens. Rapporten pekar på att kvotering leder till att de mediokra männen ersätts av 
mer kompetenta män då de jämförs med kvinnorna. 

 
Sveas tredje argument visar detta då hon först presenterar argumentet: ” Många 
anser att antalet män med hög kompetens kommer öka i samband med att en 
kvotering införs.”. Därefter kommer en förklaring med hjälp av en källa och till sist 
presenteras: ”Rapporten pekar på att kvotering leder till att de mediokra männen 
ersätts av mer kompetenta män då de jämförs med kvinnorna.” som en avslutande 
förklaring till vad hon själv menar baserat på källan. I avslutningen hörs Sveas egen 
röst genom att hon inleder med ”Jag anser att jämställdhet”. I avslutningen hörs 
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hennes engagemang genom att tilltala läsaren med ett vi och uppmanar till att det ska 
ske något. Svea relaterar också det hon säger till en av källorna för att återigen stärka 
sin tes att det är dags för kvotering: 
 

Utifrån McKinseyrapporten skulle kvotering leda till ökad företagslönsamhet samtidigt 
som de mediokra männen skulle ersättas av mer kompetenta män och kvinnor och där-
med höja kvaliteten på ledningar. Kvotering handlar inte om att ge kvinnorna ett 
quickpass in i styrelser och ledningar, det handlar om att män och kvinnor ska värderas 
utifrån likvärdiga förutsättningar. Därför ska man sträva efter ett jämnt antal kvinnor 
och män i dessa positioner. Vid användning av kvotering så banar vi väg för ett mer 
jämställt och framgångsrikt samhälle. 

 
       Språket i Sveas text 1 är bra, om än något onödigt invecklat ibland, vilket kan bero 
på de avancerade resonemangen som Svea för fram. Orden tjej och kille används 
ibland, vilket visar ett lite omoget språk men språket är för övrigt bra. 

4.3.1.2 Text 2: Utredande PM (HT14) 
Text 2 är ett utredande PM som bygger på Sven Erik Liedmans (2004) essä ”Maktens 
kunskap”. Svea valde också, på eget bevåg, att använda ytterligare en källa ”Makt är 
kunskap” av Ulf Brånell (2010). Sveas text 2 följer den logiska disposition en ut-
redande text ska ha: inledning, utredning och avslutning. Sveas text 2 består av åtta 
stycken som har en god balans i förhållande till varandras omfång. I inledningen 
presenteras en frågeställning som reds ut i utredningen för att sedan besvaras i 
avslutningen (Melin & Lange, 2000). Svea har skapat en egen frågeställning: Detta 
kan leda till att människor börjar ifrågasätta den kunskap vi blir tilldelade och frågan 
man kan ställa sig är huruvida vår kunskap är baserad på det makten låter oss 
veta? 
       I inledningen presenterar Svea fragment från Liedmans (2004) essä ”Maktens 
kunskap” ihop med Brånells (2010) ”Makt är kunskap” och för deras resonemang 
samman genom att leda fram till frågeställningen: 
 

Under 1900-talet uttryckte den franska filosofen Michel Foucault att makten och kunskapen är 
samhöriga. Han menade att kunskap förvisso leder till makt, men även att makt ger kunskap. 
Sven-Eric Liedman, författare av artikeln Makt och kunskap (2004), utreder olika former av 
relationen mellan kunskap och makt och belyser bland annat hur makthavare i alla tider har 
kunnat kontrollera den kunskap och information som sprids i samhället. Vidare resonerar Ulf 
Brånell, författare av artikeln Makt är kunskap (2010), om hur massmedia mer och mer 
framträder som en ny makthavare i gallringen av vilken kunskap som ska nås av folket i sam-
hället. Detta kan leda till att människor börjar ifrågasätta den kunskap vi blir tilldelade och 
frågan man kan ställa sig är huruvida vår kunskap är baserad på det makten låter oss veta? 

 
Svea lyfter fram de historiska aspekter som Liedman (2004) belyser i sin essä och 
sätter dem i relation med det Brånell (2010) tar upp som rör makt i vår tid. 
       I stycke två, tre och fyra reder Svea ut de aspekter som både Liedman (2004) och 
Brånell (2010) tar upp exempelvis: hur kunskap kan skapa intellektuell makt över 
ting och människor, kunskap som verktyg, kunskap som kontroll, favorisering av 
kunskap från högre makt, makthavares maktutövning genom kunskap, hur makten 
idag har förflyttats till vinstdrivande företag, kunskap och makt i förhållande till 
forskning och därefter presenterar Svea, Brånells förklaring till uttrycket kunskap är 
makt och hur makt är kunskap, samt hur individer och samhälle idag påverkas av 
dagens form av maktutövning.  
       I stycke fem, sex och sju presenteras avslutningen an text 2. I dessa tre stycken 
förs Sveas röst fram genom ett jag. I avslutningen ställer hon sina egna svar i relation 
till vad Liedman (2004) och Brånell (2010) presenterat i sina texter: 
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Utifrån det Brånell (2010) diskuterade kring den kunskap vi tilldelas, så anser jag att det är 
väsentligt att information opartiskt ska få florera i ett samhälle, annars skulle jag påstå att 
makten förgriper sig på kunskapen. Jag tror starkt på att det första steget till kunskap är att 
ifrågasätta, bryta ner och utvärdera den information vi blir tillfördelade av massmedia och 
övriga källor samt skapa ett starkt källkritiskt synsätt. Därmed kan vi bli mer oberoende av 
den kunskap vi förväntas ha och istället forma vår egen kunskap för att slutligen få ökad makt 
över vår egen tillvaro. För mig är makt att kunna förändra sin egen situation samt ha möjlighet 
att kunna påverka samhället i stort. Ett signifikant kriterium för ett fungerande demokratiskt 
system är att allmänhetens uppfattningar ska formas utifrån den enskilda individens behov, 
inte så att det gynnar de som besitter makten. Massmedia, kulturen och utbildning i landet ska 
vara opartisk och öppna upp för oliktänkande samt fostra en vilja att utveckla den egna kun-
skapen. 

 
Det hade funnits en vinst i att lyfta fram Liedman (2004) i denna diskussion också. 
Nu är det endast Brånells (2010) röst som hörs tillsammans med Sveas egen. Av de 
tre stycken som representerar avslutningen sätts aldrig Liedmans och Brånells 
resonemang tillsammans utan de får varsitt stycke där det sker en diskussion kring 
deras tankar. I det avslutande stycket saknas röster, det är ingen källa som 
presenteras och Sveas egen röst framkommer inte helt tydligt, även om läsaren 
underförstått förstår att det är Sveas egen röst som äger hela stycket: 
 

Vår kunskap är troligtvis baserad på det makten låter oss veta, exempelvis får vi inte 
reda på all information när det kommer till landets säkerhet, som terroristhot m m. 
Samtidigt tror jag att det kan vara väsentligt i vissa fall då för mycket vetskap skulle 
kunna ge upphov till en panikslagen befolkning. Självklart har makten olika grad av 
makt i olika länder, samt är maktens skepnad varierande, så som en diktator, mass-
media, företag m m. Oavsett om vi lever i en demokrati eller i en diktatur så har 
befolkningen en eller flera ledare, och i Sverige finns det t ex en sekretesslag som 
innebär att viss information inte får göras offentlig. Därmed kommer vi troligtvis aldrig 
komma ifrån ett samhälle där någon typ av makt kan kontrollera den kunskap som görs 
tillgänglig. 

 
       Språket i Sveas text 2 fungerar bra i förhållande till vad en utredande text kräver. 
I texten presenteras orsaksförhållanden med hjälp av språket: ”Vidare förklarar”, 
”Samtidigt uppmärksammar” ”Därmed kan vi” och ”Självklart har makten”. Svea 
bygger upp texten med långa och komplexa meningar som leder oss fram till 
slutsatsen att vi aldrig kan ”komma ifrån ett samhälle där någon typ av makt kan 
kontrollera den kunskap som görs tillgänglig”. 

4.3.1.3 Text 3: Utredande PM (HT14) 
Text 3 är precis som text 2 ett utredande PM som består av en inledning, en ut-
redning och en avslutning. Text 3 följer den logiska disposition en utredande text ska 
ha (Melin & Lange, 2000). I inledningen presenteras en frågeställning som sedan 
reds ut i den utredande delen och som besvaras i avslutningen. Sveas text 3 består av 
sju stycken som är i relativt god balans i förhållande till varandras omfång. Stycke sex 
och sju är något längre än de övriga och stycke sex är längst av alla stycken.  
       Inledningen presenterar temat för PM’et vilket är hur klasskillnader påverkar 
livet för unga i Sverige idag. Källor som används för utredningen är: ”Vi gick på bio-
inte på teater” (2012) skriven av Thomas Lerner, och biografin Jag är Zlatan 
Ibrahimovic (2011). Svea sätter dess källor i relation med vad hon ska reda ut och 
avslutar inledningen med frågeställningen: ”Hanna och Zlatan beskriver sina 
upplevelser kring klasskillnader i samhället under dess uppväxt, vilket öppnar upp 
för en bredare diskussionsgrund, hur påverkar klasskillnaderna livet för unga i 
Sverige?”. 
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       I stycke två, tre, fyra och fem utreds hur klasskillnaderna påverkar livet för unga i 
Sverige idag. Detta gör Svea genom att ta upp delar av vad Lerner (2012) och 
Lagercrantz och Ibrahimovic (2011) presenterar gällande klasskillnader för unga. 
Stycke två och tre används för att presentera delar från Lerners artikel och mellan 
dessa stycken finns en sammanhangssignal, ”Vidare skriver Lerner”, vilket samman-
för styckena på ett fungerande sätt. Stycke fyra och fem används i utredningen till 
aspekter från Lagercrantzs och Ibrahimovics biografi och sammanhangssignalen 
”Vidare beskriver” används även för att sammanfoga dessa två stycken. Men mellan 
Lerner och Lagercrantz och Ibrahimovic saknas det sammanhangssignaler. 
       Avslutningen representeras av två stycken, stycke sex och stycke sju. Stycke sex 
inleder med: ”För Zlatan blev nog fotbollen det enda sättet att känna sig överlägsen 
då hon ur ett socialt perspektiv aldrig kunde nå dit han ville.” Därefter presenteras 
Sveas reflektion på hur klasskillnader påverkar liver för unga i Sverige ”Många 
ungdomar engagerar sig i lagsporter, vilket är en sorts klassöverskridande aktivitet 
där ekonomi och bakgrund är oväsentligt i utförandet”. Här hade det behövts en 
källa, eller att Svea hade framträtt med ett jag för att det skulle ha varit hel korrekt.  
 

Jag tror att materiella ting har en social makt som vi använder för att förstärka bilden av oss 
själva, vilket har blivit lättare att urskilja bland ungdomar i dagens samhälle. Här har 
ekonomin ett betydande finger i spelet och sätter ramarna för den livsstil som är gångbar och 
för både Zlatan och Hanna upplevde de sig begränsade. I och med att pengar är skapat av 
människan och ett medel att förhålla sig till världen på olika sätt så har de ett begränsat värde. 
Är man strandsatt på en ö så har en dyr väska eller en hög med pengar inget värde, där är 
istället kunskapen en betydligt mer värdefull tillgång.  

 
I det ovan givna exemplet diskuterar Svea vad som är av värde i dagens samhälle och 
till viss del varför ungdomar påverkas av samhällets struktur gällande ekonomiska 
tillgångar. När Svea gjort detta presenterar hon Lerners (2012) röst i diskussionen: 
 

Det är detta Hanna talar om i texten skriven av Thomas Lerner (2012), hon menar att trotts att 
hennes arbetskamrater har en bättre ekonomi än hon själv, så känner Hanna sig överlägsen 
dem ur ett kulturellt perspektiv. Denna typ av klasskillnad leder till att Hanna får en bättre 
självkänsla, vilket troligtvis är målet med det mesta vi ungdomar gör, vi strävar efter att bli 
den bästa versionen av oss själva och använder olika medel för att ta oss dit.  

 
Genom att göra detta besvarar Svea frågan ”hur påverkar klasskillnaderna livet för 
unga i Sverige?”. I det sista och sjunde stycket utvecklar Svea diskussionen ytterligare 
genom att ge sitt eget svar en ytterligare förklaring:” Samtidigt tror jag att pengar 
leder till en enorm trygghet, vilket Hanna [förf.anm. artikelns huvudperson] 
resonerade kring och konstaterade hur pengar ger makt över en människas tillvaro. 
För mig är samhörighet en typ av trygghet och det är denna typ av trygghet som 
Zlatan strävade efter när han försökte ändra sitt yttre.”.  
       Bortsett från att Svea inte refererar helt korrekt i det avslutande sjunde stycket är 
språket starkt med komplexa meningskonstruktioner. Det som hade förstärkt texten 
ytterligare hade varit en ökad användning av sammanhangssignaler och tydligare 
referering till källor. 

4.3.2 Resultat av stilanalys 
I stilanalysen studeras textens beståndsdelar med hjälp av närmre analys av LIX, 
Ovix, långa ord, meningslängd, nominalkvot och bisatsanvändning. Nedan 
presenteras stilanalyser av Sveas text 1, 2 och 3. 
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4.3.2.1 LIX och Ovix 
Av tabell 11 framgår när texterna skrevs, vilken genre de tillhörde, LIX och Ovix.  
 
Tabell 11. Textgenre, LIX-värde, Ovix-värde och antal löpord i Sveas texter. 

 Textgenre LIX Ovix Löpord 

Text 1 argumenterande 49 63,06   1028 

Text 2 utredande PM 57 56,31    891 

Text 3 utredande PM 51 57,79    885 

 
Sveas text 1 har LIX-värdet 49, vilket visar att det är en svår text och vad som 
motsvarar saklitteratur (Melin och Lange, 2000). Ovix-värdet är 63,06 vilket lutar 
mot en något högre variation av ord i texten om 50 är medel. Sveas text 2 har LIX-
värdet 57 vilket visar att det är en text som motsvarar facklitteratur. Ovix-värdet är 
56,79 vilket är något mot en högre variation av ord i texten. Text 3 har värdet 51, 
vilket motsvarar en svår text och meningslängden har Ovix-värdet 57,79, vilket precis 
som text 2 endast är något mot en högre variation av ord i texten. 

4.3.2.2 Antal långa ord och meningslängd 
Det som framgår i tabell 12 nedan, är andelen långa ord i förhållande till antalet ord i 
hela texten och den genomsnittliga meningslängden.  
 
Tabell 12. Antal långa ord, andel långa ord och genomsnittlig meningslängd i Sveas 
texter. 

 Antal långa ord Andel långa ord 
% 

Genomsnittlig 
meningslängd 

Text 1 325 31,61 17,42 
Text 2 284 31,87 24,75 
Text 3  241 27,23 23,29 
 
I text 1 är totala antalet ord 1028 och andelen långa ord är 31,61. Den genomsnittliga 
meningslängden för text 1 är 17,42. Text 2 innehåller 891 ord varav 284 är långa, 
alltså har fler bokstäver än sex. Meningslängden för text 2 är 24,75, vilket tyder på en 
liten ökning. Text 3 innehåller 885 ord och 241 av dem har fler bokstäver än sex. Den 
sista och tredje textens genomsnittliga meningslängd är 23,29, en ökning jämfört 
med text 1. 

4.3.2.3 Nominalkvot 
Det som framgår av tabell 13 är antal verb och substantiv som visar förhållandet 
substantiv/verb i respektive text, vilket presenteras av nominalkvoten.  
 
Tabell 13. Antal substantiv, verb och nominalkvot i Sveas text 1, 2 och 3. 

 Antal substantiv Antal verb Nominalkvot % 
Text 1  255  169 1,5 
Text 2 195  197 0,98 
Text 3 213  144 1,4 
 
I text 1 är nominalkvoten 1,5, vilket tyder på en komplex text (Melin & Lange, 2000). 
I text 2 är nominalkvoten 0,98, en sänkning jämfört med text 1. I text 3 är nominal-
kvoten 1,4, vilket är en ökning jämfört med text två men samtidigt en sänkning 
jämfört med text 1.  
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4.3.2.4 Bisatser 
Nedan, i tabell 14, presenteras antal bisatser i Sveas texter.  
 
Tabell 14. Bisatsanvändning i Sveas text 1, 2 och 3. 

 
 

Antal bisatser Antal meningar Andelen bisatser 
% 

Text 1 57 57 1 

Text 2 60 36 1,6 

Text 3 55 38 1,4 

 
Andelen bisatser ökar mest mellan text 1 med andelen 1, och text 2 med andelen 1,6. 
Exempel på en bisats från text 1: ”Styrelse- och ledarpositioner inom företag har 
länge dominerats av män och det är en lång väg med många hinder för kvinnor som 
vill vara med i högsta ledningen” (förf.anm. bisatsen är understruken). Exempel på 
en bisats från text 2 är: ”Han menade att kunskap förvisso leder till makt, men även 
att makt ger kunskap.” (förf.anm. bisatsen är understruken). Andelen bisatser i text 3 
är 1,4, vilket är en liten sänkning jämfört med text 2. Exempel på en bisats i text 3 är: 
” När Hanna började på konstskola uppmärksammade hon att de ekonomiska 
olikheterna inte var lika påtagliga och talar om en social och kulturell fattigdom.” 
(förf.anm. bisatsen är understruken). 
       I Sveas fall sker en ökning av andelen bisatser från text 1 till text 2 och förutom 
detta så finns det många komplexa meningar med dubbla huvudsatser och/eller 
bisatser och/eller satsförkortningar. Exempel på det i text 1: ”Kvotering skulle kunna 
jämna ut de stora olikheterna i antalet kvinnor och män i ledande positioner, samt 
bidra till en förändrad bild av kvinnan och hennes kapacitet”. Text 2:  
 

Liedman påpekar att makten samtidigt har en förmåga att kontrollera kunskapen, både 
genom att begränsa den allmänna kunskapen, något vi har bevittnat vid exempelvis 
cesurer, och en typ av favorisering av kunskap som på så sätt skuggar en annan 
kunskap. 

 

 4.3.3 Analys av Sveas texter 
Nedan presenteras analyser av Sveas texter, först en strukturanalys och därefter en 
stilanalys.  

4.3.3.1 Strukturanalys 
Redan i text 1 utmärker sig Svea i sitt skrivspråk genom formuleringar och 
resonemang. Svea har byggt upp en argumenterande text med ett avancerat 
resonemang som lyfts fram av hennes disposition. Sammanhangssignalerna mellan 
styckena hjälper till att skapa en röd tråd och det framkommer tydligt vad Svea 
argumenterar för. Svea använder sig av fler olika källor som hon refererar till på ett 
bra sätt genom att det framgår vem som säger vad och från vilken källa. I 
användandet av ordet flicka och kille blir språket omoget då kvinna och man borde ha 
använts, men överlag är språket gott. 
       Likaså i text 2 och 3 är strukturen tydlig, sammanhanget och frågeställningarna 
synliggör den röda tråden i vardera texten. Överlag skriver Svea väldigt långa texter, 
många gånger för att kanske gardera sig att allt har kommit med, vilket ibland 
medför lite för långa och invecklade resonemang. Detta försvårade hennes text 1 men 
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i text 2 och 3 blir innehållet tydligare och detta kan bero på att hennes skriftspråk har 
utvecklats.  

4.3.3.2 Stilanalys 
Sveas texters analysvärden skiljer sig något från de andras analysvärden då Sveas text 
1 har LIX-värdet 49, vilket motsvarar medelsvår text, text 2 har LIX 57, vilket är svår 
text och text 3 har värdet 51 som motsvarar närmre mycket svår text.  
       Nominalkvoten i text 1 har 1,5, text 2 har 0,98 och text 3 har 1,4. En sänkning av 
nominalen skedde i Sveas texter. I text 2 är det mest markant, vilket kan bero på att 
många av de vanligt förekommande orden i texten är verb såsom är, har, kan, ska 
och vara. Men det som dock har skett i Sveas texter är att meningsbyggnaden i text 2, 
har långa meningar med flera huvudsatser som binds samman med konjunktioner 
och bisatser. De vanligast förekommande orden är bisatsinledaren att (44 att i text 2) 
och konjunktionen och (29 och i text 2). Med andra ord bygger Svea fler komplexa 
meningar i text 2, jämfört med text 1 och text 3, och det vanligast förekommande 
ordet är att, som inleder de nominala bisatserna i Sveas text 2. Andelen bisatser ökar 
från 0,8 i text 1 till 1,5 i text 2. Det intressanta är att ökningen av bisatserna i text 2, 
kan vara förklaringen till det lägre nominalkvotsvärdet eftersom det höga antalet 
använda att och och. I relation till antal meningar i text 2 som är 36, blir 
användningen av att och och i snitt två gånger per mening. 

4.4 Resultat av Svantes texter 
I följande avsnitt presenteras resultatet av en strukturanalys och en stilanalys av 
Svantes text 1, 2 och 3 och därefter analyser av samma texter. Svantes alla texter finns 
som bilaga 15-17. 

4.4.1 Resultat av strukturanalys 
I strukturanalysen studeras textens helhet med hjälp av närmre analys av disposition 
och sammanhang.  

4.4.1.1 Text 1: Argumenterande text (VT14) 
Svantes text 1 är en argumenterande text som är uppbyggd med sju stycken. Inled-
ningen presenterar Svantes tes ” Huliganism – Ett stort problem i fotbollsvärlden” 
som är placerad som rubrik. Text 1 följer den argumenterande textens disposition där 
tesen och argumentationen är det viktigaste (Melin & Lange, 2000). Strukturen på 
argumentationen skiljer sig stycken emellan. Exempelvis hur den andra, tredje och 
fjärde stycket representerar Svantes första argument, motargument och bemötande 
medan stycke fem och sex tillsammans innehåller det andra argumentet tillsammans 
med motargument och bemötande, och till sist ett tredje argument som leds vidare 
till en avslutning.  
       Svantes argumentation bygger på en källa från Aftonbladet men blir ändå något 
svag och pratig. Källan används inte främst för att lyfta fram en argumentation byggd 
på sakargument utan mer som källa som ger stöd åt känsloargument. Argumentat-
ionen håller inte heller som röd tråd genom texten då tesen är något oklar i 
förhållande till argumenten. 
       Inledningen presenteras som en ingress med fet stil och ingressen ger kort bak-
grund till innehållet i text 1. I andra stycket presenteras Svantes första argument, som 
ifrågasätter om huliganism borde få finnas då en konsekvens är att individer kan dö. 
Detta görs med en något pratig ton där läsaren tilltalas med ett vi: 
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För det första borde de så kallade ”huliganer” börja respektera att folk som du och jag är 
där för att se konst på planen, men istället får se kaos på läktaren. Detta leder till det 
ena eller det andra. Denna gång fick vi höra att en 44-årig pappa har mist livet. 

 
I det fjärde stycket presenteras motargumentet som även det är något pratigt: 
 

Men om man istället ser det hela från andra sidan, skulle det låta annorlunda. Huliga-
nerna själva ser det som sin skyldighet att stå upp för sin klubb och slåss mot 
bråkstakarna i motståndarlaget. Det är absolut fel att visa moral för laget på detta sätt. 
Jag själv anser att det är spelarnas uppgift att fajtas mot motståndarlaget, på ett fint och 
sportsligt sätt. 

 
I exemplet ovan framträder Svantes röst och visar ett engagemang i texten, vilket är 
bra. Men texten är relativt enkel med en pratig ton och vissa talspråksdrag såsom 
”grej”, ”bråkstakarna” och ”fajtas”.  
       Det som gör att argumentationen inte framställs så tydligt i förhållande till tesen 
är att avslutningen ger en förklaring till vad Svante vill säga med sina argument. 
Detta förvirrar läsaren något, vilket påverkar argumentens trovärdighet: 
 

Det jag vill få fram är att undvika, samt minska intresset för huliganism. Istället för trå-
kiga konsekvenser skulle det ge en atmosfär av trygghet hos både åskådare och 
fotbollsklubbar. Istället för samhällsförstörande aktiviteter borde huliganer börja med 
aktiviteter som ger adrenalinkickar såsom klipphoppning och boxning. 

       

4.4.1.2 Text 2: Utredande PM (HT14) 
Svantes text 2 är ett utredande PM som disponeras efter den utredande texttypens 
struktur med inledning, utredning och avslutning. Svante har i text 2 strukturerat 
texten med tre stycken. I inledningen sätts begreppen makt och kunskap i relation 
med varandra på det sätt Svante vill presentera dem. Därefter presenterar Svante 
Liedmans (2004) ”Maktens kunskap” och delar av Liedmans resonemang av makt. 
Därefter leds resonemanget fram till Svantes presentation av frågeställningen:  
 

Det hävdas i artikeln att det inte bara är kunskap som ger makt utan även tvärt om, 
samt att makt ger den kunskap som behövs för att behålla makten. Detta leder mig till 
frågan om kunskap är makt. Hur har kunskap använts som makt? 

 
       I det andra stycket reds några av Liedmans (2004) resonemang kring makt och 
kunskap ut. Svante presenterar i stycke två: makten som övervakar, vetenskapens 
makt, missbruk av makt, makten som censurerar och makten som favoriserar kun-
skap. Svantes sätt att presentera dessa relativt olika aspekter från Liedmans essä är 
bra, även om sammanhangssignaler tillsammans med några lite mer utvecklade me-
ningar hade gjort texten starkare. Svante använder sig av sammanhangssignalerna 
”Vidare beskriver” och ”Dessutom uppmärksammar” vid två tillfällen i stycke två. När 
Svante sedan övergår till stycke tre, den avslutande diskussionen, inleds detta stycke 
med: ”Avslutningsvis kan slutsatsen dras att kunskap är makt”. Därefter fortsätter ett 
vidare resonemang kring om kunskap är makt, där Svante förstärker sin slutsats att 
kunskap är makt. I den sista avslutande meningen ger Svante en annan sida av att 
kunskap är makt, vilket är den där kunskap missbrukar makten. Svante ger då 
exemplet att vi idag kan klona celler. Detta exempel för diskussionen vidare och hade 
behövt ett mer utvecklat resonemang, vilket medför att avslutet inte är starkt.  
       Svantes språk i text 2 är förhållandevis starkt med god formulering även om vissa 
meningar hade behövts byggas ut med bisatser och/eller sammanbindas med 
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ytterligare huvudsats. Eftersom detta saknas till viss del förblir texten relativt enkel, 
även om språket och stilen har stramats upp jämfört med text 1. 

4.4.1.3 Text 3: Utredande PM (HT14) 
Text 3 är också den ett utredande PM som Svante strukturerat med fyra stycken. 
Dispositionen för text 3 är logiskt, såsom en utredande text ska vara (Melin & Lange, 
2000).  
       I inledningen presenteras de källor som används i utredningen och det som 
Svante vill reda ut samt att frågeställningen presenteras: 
 

I dagens samhälle är vi beroende av sociala bekräftelser. Det handlar inte bara om vad 
man tjänar, utan mer om kulturella klassklyftor och ens sociala identitet. I både Jag är 
Zlatan Ibrahimovic (Lagercrantz och Ibrahimovic, 2011) och ”Vi gick på bio – inte 
teater” (Lerner, 2012-06-19, ”Den nya klassdebatten”) redogörs det hur hur man måste 
anpassa sig efter klasskillnaderna.” 
 

       I stycke två och tre presenteras utredningen, där stycke tre presenterar Lerners 
innehåll och stycke fyra presenterar Lagercrantz och Ibrahimovics innehåll. Svante 
för dem samman genom att i stycke två skriva:  
 

När hon umgås med sina arbetskollegor eller vännerna på sitt universitet märker 
Hanna en avsaknad av kulturellt kapital. Hanna känner sig obekväm i sin okunnighet 
om konstnärer samtidigt som hon är medveten om att ha den lägsta lönen på arbetet. 
Som en komplettering känner hon sig tvungen att läsa DN för att höja sin sociala 
identitet och klasstillhörighet. 
 

I inledningen av stycke tre skriver Svante ”Ett annat exempel är ett utdrag ur Jag är 
Zlatan Ibrahimovic (Lagercrantz och Ibrahimovic, 2011), där Zlatans väg ur fattig-
dom presenteras.”  Även om sammanhangssignalen hade kunnat se annorlunda ut 
och därmed göra texten starkare så skapas ett visst sammanhang texterna emellan. 
       I det sista avslutande stycket för Svante samman Lerner (2012) och Lagercrantz 
och Ibrahimovic (2011) genom att presentera deras texter ihop, vilket leder till svaret 
på frågeställningen: 
 

I texterna Jag är Zlatan (Lagercrantz och Ibrahimovic, 2011) och ”Vi gick på bio – inte 
teater” (2012-06-19, ”Den nya klassdebatten”) redogörs en tydlig bild på hur 
klasskillnaderna ser ut i dagens samhälle. I den förstnämnda texten får man följa med i 
Zlatans strävan efter anpassning från miljö till miljö. I den andra texten 
uppmärksammas däremot Hannas brist på kunskap om konst och kultur. 

 
Direkt efter Svantes konstaterande vad texterna säger gällande frågeställningen tar 
Svante upp egen reflektion över en lösning på hur klasskillnader skulle kunna jämnas 
ut. Svante tar då upp en tanke gällande hur skolan skulle kunna agera: 
 

För Hanna och andra personer som har brist på viss kunskap skulle en lösning kunna 
vara att skolan kompletterar de brister som finns hos somliga individer. Att skolgången 
är anpassad från person till person och att man därmed får lära sig det man inte kan. 

 
Även om Svantes resonemang inte riktigt håller på grund av hans okunskap kring 
detta så har han med hjälp av källorna kommit fram till ett svar och en lösning i form 
av en slutsats.  
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4.4.2 Resultat av stilanalys 
I stilanalysen studeras textens beståndsdelar med hjälp av närmre analys av LIX, 
Ovix, långa ord, meningslängd, nominalkvot och bisatsanvändning. Nedan 
presenteras stilanalyser av Svantes text 1, 2 och 3. 

4.4.2.1 LIX och Ovix 
Tabell 15 presenterar LIX-värdet på Svantes text 1, 2 och 3. 
 
Tabell 15. Textgenre, LIX-värde och Ovix-värde Svantes text 1, 2 och 3. 

 Textgenre LIX Ovix Löpord 
Text 1 argumenterande 39 65,55  446 
Text 2 utredande PM 42 52,53  442 
Text 3 utredande PM 46 52,86  505 
 
Svantes text 1 har LIX-värdet 39, vilket visar att det är en medelsvår text och vad som 
motsvarar en tidningstext (Melin och Lange, 2000). Ovix-värdet i text 1 är 65,55, 
vilket är något högre än medel och i förhållande till antal löpord förefaller 
ordvariationen hög. Svantes text 2 har LIX-värdet 42 vilket visar att det är en 
medelsvår text som motsvarar en tidningstext. Ovix-värdet är 52,53 i text 2 och är 
något lägre än text 1. Ordvariationen i text 2 har därmed sjunkit något med tanke på 
att antal löpord för text 1 och två är relativt lika. Text 3 har värdet 46, vilket närmar 
sig värdet av vad som motsvarar en svår text. Text 3 har Ovix-värde 52,86 vilket är en 
normal ordvariation och i förhållande till antal löpord har ordvariationen sjunkit 
något. 

4.4.2.2 Långa ord och meningslängd 
Tabell 16 presenterar antalet långa ord i förhållande med antalet ord i hela texten och 
den genomsnittliga meningslängden i texterna.  
 
Tabell 16. Antal långa ord, andel långa ord och genomsnittlig meningslängd i Svantes 
texter. 

 Antal långa ord Andel långa ord 
% 

Genomsnittlig meningslängd 

Text 1 119 26,68 12,74 
Text 2 126 28,51 13 
Text 3  134 26,53 19,42 
 
I text 1 är antalet ord 446 och andelen långa ord är 119. Den genomsnittliga 
meningslängden är 26,68. Text 2 innehåller 442 ord varav 126 är långa och den 
genomsnittliga meningslängden är 28,51. Text 3 innehåller 505 ord och 134 av dem 
är långa och den genomsnittliga meningslängden är 26,53. Vad som framgår är att 
text 3 har en ökning av antalet långa meningar skett.  

4.4.2.3 Nominalkvot 
Av tabell 17 framgår antal substantiv, antal verb och nominalkvoten i Svantes text 1, 2 
och 3.  
 
Tabell 17. Antal substantiv, verb och nominalkvot i Svantes text 1, 2 och 3. 

 Antal verb Antal verb Nominalkvot % 
Text 1 96 81 1,1 
Text 2 121 81 1,4 
Text 3 116 87 1,3 
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I text 1 är nominalkvoten 1,1. I text 2 är nominalkvoten 1,4 och i text 3 är 
nominalkvoten 1,3. I alla Svantes texter visar nominalkvoten att antalet substantiv är 
något högre än andelen verb. Dock sker en liten höjning i text 2 och text 3, vilket kan 
tyda på en skrivutveckling (Melin och Lange, 2000). 

4.4.2.4 Bisatser 
Nedan, i tabell 18, presenteras adel bisatser som finns i Svantes texter.  
 
Tabell 18. Bisatsanvändning i Svantes text 1, 2 och 3. 

 Andel bisatser Antal meningar Andelen bisatser 
% 

Text 1 17 30 0,5 
Text 2 25 30 0,8 
Text 3 22 26 0,8 

 
Andelen bisatser i Svantes texter ökar inte nämnvärt utan andelen bisatser är i text 1: 
0,5, text 2: 0,8 och text 3: 0,8.  Exempel på en bisats i text 1 är: ” Ett tydligt exempel 
är fotbollsmatchen då djurgårdssupportern blev misshandlad till döds. ” (förf.anm. 
bisatsen är understruken). Exempel på bisatser i text 2 är: ”Detta anser jag verkligen 
som ett missbruk av kunskap, då det i mina ögon ifrågasätter den respekt  (som) vi 
har för mänskligheten.” (förf.anm. underförstått som och bisatserna är 
understrukna). Exempel på bisatser i text 3 är: Enligt Lagercrantz resulterade detta i 
en ökning av Zlatans drivkraft för fotbollskarriären, vilket tog honom ur 
fattigdomen.” (förf.anm. bisatserna är understrukna).  

4.4.3 Analys av Svantes texter 
Nedan presenteras analyser av Svantes texter, först en strukturanalys och därefter en 
stilanalys.  

4.4.3.1 Strukturanalys 
Svantes text 1 argumenterar för att huliganism är ett stort problem i fotbollsvärlden. 
Svantes text 1 har en struktur som lyfter fram helheten. Dispositionen av styckena är 
kanske inte till textens fördel då inledningen är relativt kort och argumentationen 
börjar egentligen tidigare än han själv signalerar i språket med ”För det första 
borde...” sedan kommer några stycken som lyfter fram resterande argument, 
motargument och bemötande av argument. Svantes styckeindelning är obalanserad 
då han verkar ha delat in styckena efter antal rader snarare än av innehållet. Hans 
avslutning är relativt tvärt där han lyfter in ett eget perspektiv med en lösning som 
blir lite löst hängande. Texten är överlag ganska pratig och resonerande snarare än 
argumenterande. 
       I text 2 och 3 förändras däremot Svantes textframställning till det bättre. I text 2 
är strukturen tydligare där han inledningsvis ger tillräcklig information om vad som 
kommer för att sedan avsluta med frågeställningen. Svante refererat till Liedmans 
essä och leder vidare till frågeställningen. Frågeställningen är den röda tråden texten 
igenom och avslutningen fungerar. I text 3 har Svantes refereringsteknik utvecklas 
något och även om hans referatmarkörer presenteras tidigt i meningarna så 
bearbetar han källornas innehåll mer i text 3 jämfört med text 2. I text 3 har Svante 
kunnat föra ett resonemang som är något friare från källornas texter jämfört med text 
2 där Svante är mer kontextbunden. 
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4.4.3.2 Stilanalys 
Svante är den av de här fyra eleverna som inte har lite stora skrivkunskaper som de 
övriga tre eleverna. Svantes LIX-värden ökade från text 1: 39 som motsvarar en enkel 
text, text 2: 42 som motsvarar en medelsvår text, och text 3: 46 som också motsvarar 
en svår text. Svantes LIX-värden kan därför beskriva en skrivutveckling då hans 
textframställning blivit något mer avancerad (Melin & Lange, 2000).  
       Ovix-värdet sjunker från 65,55 i text 1, 52, 53 i text 2 och 52,86 i text 3. Ihop med 
att antalet löpord sjunker Ovix mest mellan text 1 och text 2, då antal löpord i text 1 
och 2 är relativt lika medan antal löpord i text 3 är cirka 100 ord längre. Anledningen 
till sänkningen kan förstås i relation till vilka ord som ligger överst i användning i text 
2. Dessa är kunskap, och, som, makt, är och i. Genom att Svante använder dessa ord 
skulle det kunna visa att han inte riktigt klarade av att hantera Liedmans essäs 
innehåll, eftersom de mest frekvent använda orden är relativt enkla. Svantes text är 
relativt kontextbunden och hans egna formuleringar är bitvis väldigt likt essäns 
innehåll: 
 

Liedman (2004) beskriver i verket ”Makt och kunskap” hur kunskap har påverkat makt. 
Våra personnummer ger oss oförmågan att kunna vara anonyma. Makten övervakar oss 
med hjälp av vår identitet och de kan ta fram information om oss när som helst. Inom 
vetenskapens missbruk av maktens kunskap har man lyckats klona får, och på senare 
tid mänskliga celler. Vidare beskriver Liedman hur kunskap missbrukas som makt i 
många olika företeelser. Den censur som förekommer i islams Iran, eller i den kristna 
högerns USA är bara ett annat exempel i detta missbruk. 

  
       Svante binder samman sin text med en hög andel av och, som, är och i, vilket kan 
vara på grund av att Svante inte riktigt behärskar essäns innehåll. Svantes andel 
bisatser ökar, från 0,5 i text 1, 0,8 i text 2 till 0,9 i text 3.  

5. Diskussion 
Vad denna undersökning har visat är att elevers skrivande utvecklas positivt när en 
genrepedagogiskt inspirerad undervisning har använts. Om vi däremot hade arbetat 
helt efter genrepedagogikens modell tror jag att eleverna hade utvecklats än mer, 
framförallt Svante som hade lägst resultat i denna studie. Detta kommer att 
diskuteras under avsnittet resultatdiskussion (5.2) men innan det avsnittet kommer 
en metoddiskussion. 

5.1 Metoddiskussion 
Metoden som användes för denna undersökning var innehållsanalys där både en 
kvalitativ och kvantitativ analys användes när fyra elevtexter analyserades utifrån 
struktur och stil. Dessa metoder gav svar på forskningsfrågan. Med hjälp av 
strukturanalysen hittades variabler att analysera och dessa gjordes mätbara med 
hjälp av stilanalysen. Innehållsanalys av struktur och stil är väl beprövad och om mer 
tid hade funnits hade det varit önskvärt att analysera fler elevtexter under en längre 
period för att med större säkerhet kunna härleda skrivutveckling till en genre-
pedagogiskt inspirerad undervisning. Eftersom det är svårt att göra samma mätning 
två gånger och få liknande resultat hade en större mängd data att analysera kunnat 
förstärka att skrivutveckling sker i genrepedagogiskt inspirerad undervisning. 
Förvisso analyserades elevtexterna utifrån en textgenres mall som har en viss 
uppbyggnad, men det är svårt att få fram mätbara enheter som är lätta att jämföra 
två texttyper emellan. Om det endast hade varit argumenterande texter eller 
utredande hade också graden av tillförlitlighet varit högre eftersom mätning av 
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skrivutveckling i själva verket måste ske mellan en och samma genre. Detta är något 
som tas med i beaktande i framtida studier.  
       Men de variabler som den kvantitativa stilanalysen gav, ger högre tillförlitlighet 
eftersom dessa är lättare att mäta. Den kvalitativa undersökningen gav därför ensamt 
inget svar på forskningsfrågan utan det var framförallt den kvalitativa analysen som 
bidrog till svaret på forskningsfrågan. Störst värde hade därför den kvantitativa, 
eftersom denna analys gav mätbara variabler som underlag till svaret på 
forskningsfrågan. Det skulle gå att göra samma mätning fler gånger och varje gång få 
samma svar. Mätningen av bisatsanvändningen, syntaktiska meningar och komplexa 
meningar, gav också tillförlitliga resultat men det går att diskutera om dessa gav de 
bästa resultaten. Bisatsanvändningen mätte en förändring i de flesta av texterna, 
vilket kan ses som en del i skrivutvecklingen. En elevs texter visade ingen större 
förändring i bisatsanvändningen men visade däremot en ökning i konstruerandet av 
komplexa meningar, vilket kan tyda på en skrivutveckling.	  
       Om elevtexterna dessutom samlats in från fler skolor från fler områden hade det 
funnits en bredare grund att diskutera. De resultat som framkom i denna 
undersökning svarar endast på vad som skett i dessa fyra elevers texter. Intressant 
hade det också varit att undersöka klasser som haft en större heterogenitet i fler 
avseenden än kön. Med ett större insamlingsområde, från fler skolor och program, 
hade det kanske gått att analysera dem ur Bourdieus utbildningssociologiska teori 
(2004)  och utifrån dessa kategoriseringar efter socioekonomisk karaktär undersökt 
hur skrivutvecklingen hade påverkat elever med olika familjebakgrund. 

5.2 Resultatdiskussion  
Syftet i denna undersökning var att undersöka hur några elevers texter utvecklads 
skrivna i en genrepedagogiskt inspirerad undervisning. Skillnaden mellan genre-
pedagogiskt inspirerad undervisning och genrepedagogisk undervisning är, i just 
detta fall, att vi inte arbetade utifrån språkliga variabler i lika hög grad. Om vi hade 
arbetat utifrån genrepedagogiken helt hade språket haft huvudrollen på ett tydligare 
sätt. I denna undersökning studerades vad som skedde i skrivutvecklingen hos fyra 
gymnasieelever när undervisningen var genrepedagogiskt inspirerad. Många gånger 
har jag hört lärare säga att genrepedagogiken inte är utvecklande för de duktiga 
eleverna utan att denna metod är endast gynnsam för de svaga eleverna. Men av mitt 
resultat går det att utläsa en skrivutveckling oavsett tidigare skrivkunskaper.  
       Det som går att säga generellt om samtliga elevtexter är att något har skett i 
elevernas texter. I de flesta elevtexterna har LIX-värdet ökat, likaså nominalkvot, 
långa meningar och andel bisatser. Alla dessa analysvärden kan tyda på att en 
skrivutveckling har skett, men om skrivutvecklingen beror på att undervisningen var 
genrepedagogiskt inspirerad är svårt att fastslå. Text 1 skrevs utifrån en traditionell/ 
progressivistisk modell där läraren är förhållandevis passiv och text 2 och 3 skrevs 
utifrån ett genrepedagogiskt undervisningssätt där läraren var aktiv genom hela 
processen. Vad som har skett i vardera elevtexten kommer närmre att belysas i 
följande avsnitt. Nedan i tabell 19 presenteras en sammanställning av alla texters 
analysvärden. 
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Tabell 19. Samtliga texters analysvärden. 

 Text Skriv- 
tillfälle 

LIX Ovix Långa 
ord 

Löpord Andel 
långa 
ord 
% 

Genom 
snittlig 
mening
slängd 
 

NQ 
% 

Andel 
bisatser 
% 

Karin 1 år 2: vt 
2014 

34 53,18 166 852 19,48 14,2 0,88 1,0 

2 år 3: ht 
2014 

45 54,71 258 864 29,86 15,6 1,29 1,2 

3 år 3: ht 
2014 

48 52,22 213 779 27,34 21,05 1,62 1,4 

Joli 1 år 2: vt 
2014 

35 57,64 109 569 19,16 15,38 0,91 1,1 

2 år 3: ht 
2014 

45 53,17 134 473 28,33 16,89 1 0,9 

3 år 3: ht 
2014 

52 55,46 161 513 31,38 20,52 1,7 1,6 

Svea 1 år 2: vt 
2014 

49 63,06 325 1028 31,61 17,42 1,5 1,0 

2 år 3: ht 
2014 

57 56,31 284 891 31,87 24,75 0,98 1,6 

3 år 3: ht 
2014 

51 57,79 241 885 27,23 23,29 1,4 1,4 

Svante 1 år 2: vt 
2014 

39 65,55 119 446 26,68 12,74 1,1 0,5 

2 år 3: ht 
2014 

42 52,53 126 442 28,51 13 1,4 0,8 

3 år 3: ht 
2014 

46 52,86 134 505 26,53 19,42 1,3 0,8 

 
Något anmärkningsvärt är att både Karins och Joils texter utvecklades från ett LIX-
värde motsvarande enkel text till LIX-värde motsvarande svår text. Även en ökning 
av nominalkvoten sker från text 1 till text 3 i bådas texter. Helheten i text 1, gällande 
både Karin och Joli, visar en svag struktur avseende styckeindelning och styckenas 
innehåll, medan text 2 och 3 har ett tydligare innehåll som framgår med hjälp av 
strukturen. Deras text 1 framstod även som något mer pratig, vilket har samband 
med att nominalkvoten i text 1 är lägre än i text 2 och 3. När skriftspråkets nominal 
ökar blir textens komplexitet högre eftersom nominalen bistår med informationen, 
vilket också gör texter informationstäta (Hultman & Westman, 1977). Den 
genomsnittliga meningslängden ökar också i elevernas texter, vilket också är en 
aspekt i skrivutveckling (Melin & Lange, 2000). Det är bara Sveas texter som inte 
ökar i meningslängd. Hennes texter ökar från text 1 till text 2 men sen i text 3 
minskar LIX, meningslängd och nomnialkvot. Anledningen till detta kan vara många 
och behöver inte nödvändigtvis bero på hennes skrivutveckling, utan det kan vara 
något i hennes liv utanför skolan som påverkat. Men bortsett från Sveas texter inte 
följde de övriga tre elevernas ökning av de värden som mäts, så skulle resultaten 
delvis stödja teorin om att alla elever utvecklas utifrån genrepedagogikens modell 
(Rose och Martin, 2012).  
       Vad som ytterligare framgår i Karins text 3 är att nominalkvoten höjs markant, 
vilket tyder på ett mer avancerat språk i och med att substantivanvändningen höjs 
och verbanvändningen minskar. I talspråk används oftast en högre andel verb, vilket 
i text blir ett enkelt och vardagligt språk (Melin och Lange, 2000). Eftersom 
vetskapen om Karins och Jolis familjebakgrund saknas går det inte att säga huruvida 
deras egen språkmiljö hemma eller den genrepedagogiskt inspirerade undervisning-
en verkade stödjande i utvecklingen av att närma sig skolans språkliga diskurs. 



	   	   53	  

Eftersom skrivutveckling påverkas av en rad faktorer, men på grundval av min 
forskning finns det anledning att tro att en genrepedagogiskt inspirerad undervisning 
påverkat dem positivt eftersom jag har kunnat använda en svår text som Liedmans 
essä.  
       Anmärkningsvärt i Jolis texter som förvisso också ökade i LIX-värde, andelen 
långa ord, meningslängd och nominalkvot, är hur Jolies språk efterliknade Liedmans 
språk i essän. Detta synliggörs framförallt genom vilka långa ord som används mest, 
vilka är: Liedman, kunskap, personnummer, kunskapen och exempel. Detta kan 
förklara den förändring i Ovix som sker i text 2. Då sänktes Ovix i förhållande till 
hennes text 1 och 3, vilket kan ha sin grund i att Liedmantexten var något för svår och 
många av hans ord efterliknades i hennes egen text. Jolis bisatsandel minskar 
dessutom i text 2, vilket också skulle kunna bero på att Liedmans essä är något för 
svår. 
       Anledningen till att en del lärare inte tror att genrepedagogiken fungerar för alla 
elever, utan bara de mindre studiestarka, verkar vara att de duktiga eleverna inte 
skulle utvecklas. Men de fyra elever vars texter analyserats i denna studie har 
utvecklats i sitt skrivande. Sveas texter är de som utmärker sig mest och har de mest 
anmärkningsvärda analysvärdena. Hennes texters analysvärden var höga redan i text 
1. I text 1 är LIX-värdet 49 medan det i text 2 är 57 samtidigt som både andelen långa 
ord och den genomsnittliga meningslängden ökar från text 1 till text 2. Men 
nominalkvoten sjunker från 1,5 i text 1 till 0,98 i text 2. Det som dock händer är att 
komplexiteten i hennes meningskonstruktion ökar genom användandet av fler 
huvudsatser med tillhörande bisatser. Detta befästs genom att konjunktionen och och 
bisatsinledaren att ökar markant i text 2 och 3. Om vi hade arbetat och följt 
genrepedagogikens modell finns det anledning att tro att Sveas texter hade utvecklats 
på fler sätt.  
       I mitt resultat går det att urskilja Svantes språk i förhållande till de andra 
eleverna i studien, då hans analysvariabler varit lägst genom alla texter. Sett till 
analysen av Svantes text 1, som indikerade en svag skrivkunskap hade möjligheten 
för Svante att utvecklas i sitt skrivande kanske varit mindre, om vi inte hade arbetat 
med en genrepedagogiskt inspirerad undervisning. En av anledningarna till att elever 
inte lyckas i skolan är låg förväntan men genom att arbeta utifrån genrepedagogikens 
modell så har läraren hög förväntan på eleverna (Gibbons, 2013). Förverkligas bilden 
av Svante genom lärarens låga förväntningar på honom skulle en risk vara att Svante 
till slut skulle se sig själv som okunnig eftersom skolan/läraren synliggör att hans 
kunskaper inte duger (Foucault, 2001). Tillslut hade en risk funnits att Svante 
identifierat sig själv med sitt misslyckande, vilket skulle ge fortsatta misslyckanden i 
skolan (Rose & Martin, 2013). 
       Men det som framgår i Svantes text 2 och 3 som skrevs i en genrepedagogiskt 
inspirerad undervisning, är att hans skrivande utvecklas. De språkliga variabler som 
faktiskt ökade i analysvärdet indikerar att skrivutveckling skett. LIX ökade med 
jämna steg genom alla Svantes texter, likaså att den högsta ökningen i LIX skedde 
mellan text 2 och text 3. Men det som sker i text 3, som skrevs självständigt och 
motsvarar steg 4 i genrepedagogikens modell, var att nominalkvoten och Ovix sänks. 
Detta kan indikera på att Svante hade behövt det stöd som genrepedagogiken ger, 
även i text 3. Svantes ”nya” skrivkunskap kanske inte var helt befäst utan steget till 
att skriva en text självständigt var för stort, motsvarande zon IV i cirkelmodellen 
(figur 2, Cummins, 1996 & Marianis, 1997). Ytterligare indikationer på att Svante 
hade behövt mer stöd framkommer i både genomsnittlig meningslängd och andel 
långa ord i text 3. Dessa variabler ökar i text 2 men minskar i text 3. När läraren inte 
finns med och handleder vid stora kliv i en process blir steget för stort och eleven 
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klarar inte att ta detta själv, precis som Vygotskij (2006) beskriver läraren som en 
länk som behövs för att ta steget (Hedeboe och Polias, 2008).  
       Sammanfattningsvis, av resultaten framgår det att elevtexterna som är skrivna i 
en genreinspirerad undervisning utvecklas. Detta synliggörs framförallt i stilanalysen 
genom de variabler som analyseras. De mest framträdande skillnaderna som 
framkommer i elevtexterna skrivna i den genrepedagogiska undervisningen är hur 
språket blir mindre pratigt. Jämförs text 1 och text 2 och 3, framkommer elevernas 
intention med texterna snabbare. Jag upplever att eleverna lämnar det ungdomliga 
språket och höjer stilnivån betydligt. Detta beror säkert mycket på den utredande 
textgenren, som ska vara mer objektiv jämfört med den argumenterande texten, men 
också att de faktiskt hade Liedmans essä Maktens kunskap (2004) som källa att utgå 
ifrån. Genom att använda Liedmans essä övade eleverna på att skriva med ett svårare 
språk än de var vana vid eftersom innehållet i essän var så abstrakt. Men det är 
viktigt att ha i åtanke att det inte är helt fördelaktigt att göra dessa analyser på två 
olika textgenrer eftersom uppbyggnaden av en argumenterande text skiljer sig från en 
utredande text, vilket påverkar den språkliga uppbyggnaden. Men bortsett från detta 
tyder resultatet av analyserna att elevernas skrivande har utvecklats och jag har 
anledning att tro att det var tack vara det genreinspirerade undervisningssättet som 
vi kunde arbeta med Liedmans essä eftersom eleverna fick den vägledning som 
behövdes.  
       Om vi hade arbetat helt efter genrepedagogikens modell och skrivit i endast en 
genre, hade nog elevernas skriftspråk kunnat utvecklas än mer. Svante är den av 
eleverna som behövde den stötning som en genrepedagogiskt inspirerad 
undervisning ger och om vi arbetat helt efter genrepedagogiken hade han kanske 
utvecklats ännu mer. När undervisningen har varit av traditionell karaktär har jag 
märkt att de elever som inte förstår vad som ska göras visar detta genom sena 
inlämningar eller inga inlämningar alls. Men när undervisningen var 
genrepedagogiskt inspirerad lämnades texterna gärna in. 
       En effekt som en sen inlämning ger är att eleven förstår att hon inte gjort det hon 
ska, vilket medför en bestraffning (Foucault, 2001). Bestraffningen i detta fall består 
inte av fysisk bestraffning utan att elever kanske inte kan få respons eller liknande. 
Om detta har skett vid fler tillfällen kan eleven rent av identifiera sig som en elev som 
inte kan någonting. Initieras eleven att tänka så under hela grundskolan, då är eleven 
i fråga eleven som inte kan något, när eleven börjar gymnasiet. Eleven har med andra 
ord rättat in sig i ledet då hon inte uppnått vad som anses normalt såsom Foucault 
beskriver skolans disciplinära process. Detta skulle kunna förklara hur elever som 
börjar på gymnasiet tidigt kategoriseras som omotiverade, bråkstakar och/eller 
svaga. Dessa elever kommer med stor sannolikhet inte att mötas med höga 
förväntningar av lärare, vilket medför att dessa elever kanske inte når sin fulla 
potential. Förklaringen till detta kan synliggöras i Bourdieus (2008) utbildnings-
sociologiska teori, där han studerat hur det franska skolsystemet ser ut. Bourdieu 
förklarar att lärare tenderar att lättare se elever som delar samma bakgrund som 
läraren, vilket följaktligen gör det svårt att klara skolan för ganska många elever. 
Skolan blir därför en reproducerande institution dels på grund av vilka elever läraren 
uppmärksammar och motiverar, dels på grund av höga förväntningar på de elever 
som hon ser i sig själv (Bourdieu).        
       För de teorier som använts i denna uppsats finns det en gemensam nämnare, 
vilken är att det alltid har funnits barn som på grund av sin familjebakgrund inte har 
samma förutsättningar att ta del av den utbildning som de blir erbjudna. Med stor 
sannolikhet kommer det att fortsätta att se ut så eftersom skolan beskrivs vara en del 
i detta (Bourdieu, 2008). Det som skolan kan göra är att arbeta efter förhållningssätt 
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som motverkar att elevers olikheter skapar kunskapssprickor. För att motverka 
snarare än att laga dessa sprickor finns det fungerande arbetssätt. Ett av dem är 
genrepedagogiken, som till och med är inskriven i den australienska läroplanen (Rose 
& Martin, 2013). Det finns med andra ord lösningar på de minskade resultaten som 
PISA (2012) presenterar och de återkommande rapporterna av Skolverket (2008) 
som presenterar att socioekonomisk familjebakgrund är den största orsaken. 
Sambanden mellan nedåtgående resultat i PISA och ofullständiga eller låga 
medelbetyg på grund av socioekonomisk bakgrund är väl inte heller så svåra att se. 
Förklaras dessa utifrån Foucault och Bourdieu väcks dessvärre frågan om behovet av 
en mästare hos lärjungen finns än idag (Foucault, 2001).         

5.3 Slutsatser 
Språket är en viktig byggsten i livet såväl som i skolan och det är ofta vi bedöms 
utifrån vårt språk. I skolan sker bedömning i både muntlig och skriftlig form men 
denna uppsats har fokuserat på det skriftliga språket. Idag, såväl som igår och i 
morgon, kommer det alltid att finnas elever som inte har samma förutsättningar att 
ta del av den undervisning som sker i skolan eftersom det alltid kommer att finnas 
maktobalanser i form av olika samhälleliga intressen. Därför är det av enorm vikt att 
skolan är delaktig i att vägleda elever till skolspråket för att ge alla elever möjligheten 
till en likvärdig utbildning. Men vad skulle hända om alla elever fick samma 
möjligheter i skolan? Detta är något som vore intressant att problematisera i 
framtiden. 
       Något som skulle vara intressant att studera är att undersöka hur elever utvecklas 
i sitt skrivande under en längre period. Eftersom skola och program ofta väljs utifrån 
en önskan att möta likasinnade enligt Bourdieu (2008), skulle det vara intressant att 
utifrån en enkätundersökning be elever att beskriva sin familjebakgrund och svara på 
vilken skola och vilket program de valt samt varför de valt just dessa. Utifrån 
enkätundersökningens resultat skulle en kartläggning ske baserat på familjebakgrund 
och skol- samt programval. Därefter skulle det vara möjligt att följa en klass på 
respektive program som arbetar efter en genrepedagogisk modell. Under en 
treårsperiod skulle sedan elevtexter samlas in och analyseras utifrån struktur och stil.  
       Jag tror att människan tidigt i livet initieras att bli en individ som skapas genom 
andras normer och värderingar såsom familj och skola. Därför ser jag skolan som den 
reproducerande och strukturerande institution som både Bourdieu (2008) och 
Foucault (2001) beskriver. Detta leder till en av de större filosofiska frågorna – 
Skapas samhället människan eller är det människan som skapar samhället? Jag tror 
att samhället har skapat människan tillika den makt(o)balans som finns men jag tror 
också att det går att vända på detta genom kunskapen i skolan. Jag tror, trots allt, att 
det är genom kunskap som vi kan förändras och förändra. Är inte skolan skapad just 
för att jämna ut olikheter genom att alla samhällets individer möts under samma 
(skol)tak. Det som synliggörs mer och mer idag är en kunskapssegregering genom 
skolval, där elever med liknande familjebakgrund söker sig till varandra (Skolverket, 
2008, Bourdieu, 2008). Men genom att arbeta utifrån ett förhållningssätt där 
kunskapen byggs upp i klassrummet med hjälp av ett gemensamt språk motverkas 
denna kunskapssegregering. Därför anser jag att genrepedagogiken borde användas i 
större utsträckning än vad den gör idag och att fördomen kring att det endast är de 
mindre privilegierade eleverna som gynnas av genrepedagogiken försvinner.  
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Bilagor 
	  Bilaga 1: Missivbrev 

 
Hej 
Mitt namn är Jennifer Öman och jag studerar ett masterprogram i didaktik vid Mdh, 
Mälardalens högskola. Just nu skriver jag en magister i didaktik och ämnar 
undersöka elevtexter, två av dina texter, en som du skrev under höstterminen 2013 
och en text som du skrev denna termin, ht-2014. 
 
Undersökningen går ut på att jag ska analysera dina texter, både texter som är 
producerade under denna termin men också texter som är producerade under 
höstterminen 2013, när ni läste ert andra år på samhällsvetenskapliga programmet. 
Din medverkan är frivillig men väldigt betydelsefull för mig. Undersökningen 
kommer att beröra enskilda elevers texter men texterna kommer anonymiseras, inga 
namn på texterna kommer att finnas. Om du inte vill deltaga i undersökningen var 
vänlig att kontakta mig. Har du några frågor är du välkommen att ställa dem nu eller 
under undersökningens gång. 
 
Tack för er medverkan! 
 
Mvh, Jennifer Öman 
 
Kontaktuppgifter:  
e-post: jennifer.e.oman@gmail.com 
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    Bilaga 2: Uppgift till text 1
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Bilaga 3: Uppgift till text 2 

Utredande PM 
Nu har ni skrivit ett referat av Liedmans essä som ni har fått respons på av mig. Nu 
ska ni skriva ett utredande PM byggt på samma essä av Liedman. 
 
Liedman ställer sig frågan huruvida makt är kunskap eller om kunskap är makt i 
essän ”Makt och kunskap” (2004). I hans utredning möter man olika samhälleliga 
områden som är med och påverkar svaret på frågan. Så – Är kunskap makt eller Är 
makt kunskap? Välj en av frågeställningarna och påbörja din egen utredning.  
 
Presentera frågeställningen. Beskriv med hjälp av verket och andra källor hur 
makt är kunskap eller kunskap är makt. Dra en slutsats om på vilket sätt påverkar 
utanförskapet barnet/barnen och vad medför det i deras liv samt kommande liv.  
 
Rubrik:  
En stark rubrik som informerar om ditt ämne du ska utreda. 
 
Inledning: 
Beskriver vilket område du berör samt att du förbereder läsaren för vad ditt arbete 
kommer att handla om. 
 
Utredning: 
Bakgrund till din undersökning, andra källor än verket, information om författaren 
och det som kan behövas för att din slutsats ska vara giltig. 
 
Avslutning: 
I avslutningen ska du föra fram din slutsats. 
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Bilaga 4: Essä till text 2 
 

Kunskapens makt 

Inte alla slags kunskaper får blomstra i vårt så kallade 
kunskapssamhälle. 
Text: Sven-Eric Liedman 
  
Ur F&F 4/2004:  
Publicerad 2004-06-01 
 
Kunskap är makt. Det sade den brittiske filosofen Francis Bacon för över fyra hundra 
år sedan. Fransmannen och 1900-talsfilosofen Michel Foucault går ett steg längre 
och talar om komplexet makt-kunskap. Det är svårt att skilja makten från kunskapen, 
hävdar han. Det är inte bara kunskapen som ger makt. Makten ger också kunskap. 
Framför allt skaffar makten sig kunskap, närmare bestämt den kunskap den behöver 
för att bestå som makt. 

En mångfald relationer 

Relationerna mellan makt och kunskap är i själva verket mångfaldiga. Man kan skilja 
mellan åtminstone följande fem: 
 

• den makt över tingen som kunskapen ger 
• kunskapen som ger makt över människor 
• makten som förbjuder kunskap 
• makten som uppmuntrar och favoriserar viss kunskap 
• kunskap som avslöjar makten. 

 
Den första relationen är den som Bacon hade i åtanke. Om vi vet något, kan vi också 
behärska det. Det kan vara en rent intellektuell makt, nog så viktig: jag förstår ett 
matematiskt problem, en svår text eller en grupp människors sätt att agera. 

Kunskapen kan också ge oss teknik med vars hjälp vi kan göra sådant som vi annars 
inte skulle vara i stånd till. Med kikaren kan vi se längre än med blotta ögat. Med 
flygplanet kan vi resa långt, med Internet kan vi kommunicera blixtsnabbt över 
väldiga avstånd. 

Men kunskapen kan också tjäna makten i dess utövning. Genom att ge oss 
personnummer som vi aldrig slipper ifrån, kan makten övervaka och registrera oss, 
eller ordna våra liv på ett sätt som gör det omöjligt att skilja omtanke från 
maktutövning. 

Kombinationen makt-kunskap har genom tiderna förknippats snarast med den tredje 
relationen, med maktens övergrepp på kunskapen genom förföljelse, censur eller 
lagstiftning. Vetenskapshistorien är full av berättelser om hur vetenskapsmän och 
filosofer tystats av en överhet som ville ha monopol på sanningen. Inkvisitionen 
avrättade Giordano Bruno och tvingande Galileo Galilei till avbön. Makten sökte 
begränsa kunskapen när naziregimen i Tyskland påbjöd vad som kallades arisk fysik, 
liksom när den moderna, mendelska genetiken visades på porten i Stalins 
Sovjetunion. 

Även i vår samtid söker makthavare och påtryckningsgrupper hindra vissa kunskaper 
från att spridas, alltifrån Iran där det som betraktas oförenligt med islam förbjudits, 
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till den kristna högerns USA där Darwins utvecklingslära fortfarande kan ställas åt 
sidan till förmån för den bibliska skapelseberättelsen. 

Det finns också subtilare och mindre entydiga kunskapsbegränsningar av liknande 
slag. Den moderna gentekniken ställer den politiska makten inför nya problem. 
Möjligheten att klona, att kopiera levande varelser, öppnar horisonter som för de 
flesta ter sig skrämmande. Det klonade fåret Dolly förbluffade och förskräckte 
världen på 1990-talet. Nyligen har man lyckats klona även mänskliga celler. Frågan 
om människans identitet ställs därmed på sin spets. Vad kan staten göra i denna sak? 
Kan storföretagen ålägga sig en inre disciplin som skyddar vår värdighet och 
integritet? 

Olika intressen styr 

I alla tider har makthavare kunnat favorisera vissa typer av vetande på bekostnad av 
andra. När kyrkan och furstarna en gång gav sitt stöd åt universiteten, var det i 
förhoppning om att kunskap som i deras ögon var nyttig skulle frodas. De statliga 
akademierna hade samma ändamål. Stora företag började mot slutet av 1800-talet 
och än mer under 1900-talet att bedriva egen forskning, och därmed fick den rent 
ekonomiska makten mer påtagligt än tidigare hand om viktiga urvalsmekanismer. I 
dag samverkar näringsliv och stat i jakt på kunskaper som kan ge vinst och 
inflytande. 
Eftersom den samlade kunskapsmassan är så stor och forskningsområdena otaliga, 
måste man välja. Ibland görs urvalet öppet och tydligt - som när forskningsråd säger 
ja eller nej till ansökningar. Ibland ger sig makten själv ut på jakt efter kunskap som 
av en eller annan anledning ter sig eftertraktansvärd. Lärda institutioner är inte 
heller passiva i denna intensiva urvalsprocess. Massmediernas intresse har också 
blivit en faktor att räkna med. Följden blir att vissa kunskapsområden kommer i 
rampljuset, medan andra dväljs i skuggan och kanske förtvinar. 

Slutligen finns kunskapens heroiska sida: att ur underläge avslöja makten. Här 
framstår kunskapen som själv befriad från makt men ändå som en motmakt med 
avgörande betydelse. Sinnebilden är barnet som talar om att kejsaren är naken. Men 
det kan också vara forskaren som trotsar det vetenskapliga etablissemanget eller den 
vanlige medborgaren som skapar sig insikter i någon skum ekonomisk eller politisk 
hantering och slår larm. 

Att makten uppmuntrar och favoriserar viss kunskap framför annan är vad man nog 
mest märker av i dagens forsknings-Sverige. Alltifrån forskningspropositionernas 
stora och vackra men svepande ord till vetenskapsrådens mer eller mindre 
salomoniska beslut om vilka projekt som ska få stöd, styrs forskningsresurserna av 
beslut om vad för slags kunskap som är värd att premieras. En allt viktigare roll 
spelar de stora företagens intresse att genom spetsforskning vinna större marknader. 

Vetenskapen har i det moderna samhället fått rollen som leverantör av olika 
sanningar. Religionens roll är i detta avseende påtagligt försvagad. Om man bortser 
från olika fundamentalistiska strömningar - vars inflytande i ett land som Sverige är 
högst begränsat - har religionen snarare blivit en etisk vägvisare, stämningsskapare 
eller kanske en kraft som förhöjer intensiteten i livet, ungefär som konsten. New age 
med sin brokiga mängd trossurrogat är på reträtt. Kvar är en mer eller mindre 
vildvuxen vetenskapskritik som gärna kallar sig postmodern. Dess betydelse ska inte 
underskattas, men det är svårt att tro att den i någon nämnvärd utsträckning skulle 
påverka vare sig tilltro till eller stöd åt forskning. 

Många sanningar om människan 
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Men vetenskapen är inte enhetlig utan består av en mängd olika discipliner. För 
många områden finns det en enda eller en grupp vetenskapsgrenar med självklar 
auktoritet. Världsalltet är astronomins område. Jordskorpan hör till geologerna, och 
utvecklingen av livet samsas en rad biologiska discipliner om. 
Men vem levererar sanningarna om människan? Det enkla svaret är förstås att det 
finns en lång rad olika forskningsgrenar som upplyser oss om olika aspekter av det 
mänskliga. För kroppen finns olika biologiska och medicinska specialiteter, för själen 
psykologin och psykiatrin, för människan som samhällsvarelse sociologin, för hennes 
historiska utveckling historievetenskapen. Filosofer tar möjligen hand om den 
övergripande frågan om människans egenart. 

Men fullt så enkelt är det inte. Här är det öppet för ständiga konflikter mellan olika 
discipliner. Konflikterna gäller både trovärdighet, uppmärksamhet och resurser. Den 
stora frågan är vad som utmärker en människa. 

I strikt biologiskt perspektiv är varje levande varelse, och därmed också människan, 
ett ytterst komplext naturligt system. I och för sig behöver biologen och medicinaren 
inte hävda att detta är hela sanningen om människan. Forskaren vet av egen 
erfarenhet att hon också är annat: förhoppningar, drömmar, minnesbilder, 
kunskaper. 

En typ av biologi förklarar att dessa företeelser bara är biprodukter av kroppsliga 
funktioner, i synnerhet hjärnans aktivitet. En annan biologi godtar att de också är 
något annat. Men inget av dessa påståenden hör till biologin själv utan snarare till en 
allmän världsbild, kanske en filosofi. 

Humanvetenskaper av olika slag - från ekonomi till teologi - kan sträva efter att 
bortse från människors upplevelser av sig själva. Men det blir till sist bisarrt att 
föreställa sig att samhällsinstitutioner, diktverk eller religiösa ritualer inte har något 
med medvetet övervägda mänskliga handlingar att göra. Samma slags hjärna som en 
gång producerade flintyxan har i nutiden frambringat såväl Picassos målningar som 
Internet. Något måste finnas mellan hjärnan och den verklighet som den 
frambringat. Det är detta något som humanvetenskaperna sysslar med. 

Liksom biologerna går humanvetarna ibland utanför sitt eget område och ägnar sig åt 
tänkande på fri hand. De kan till exempel hävda att biologin är en ren konstruktion 
och dess påståenden om verkligheten utflöden av en viss kulturell situation. En sådan 
ståndpunkt är dock svår att försvara i ljuset av biologins utveckling och de resultat 
som den bevisligen uppnått. Kolibakterien är inte ett påfund. Genteknik kan framstå 
som riskabel men fungerar enligt teorin. 

Motsättningarna är störst nu 

De kontroverser som om och om igen dyker upp mellan biologer och humanvetare, i 
synnerhet sociologer och psykologer, har emellertid viktigare skäl än de rent 
inomvetenskapliga. En specialist har visserligen lätt för att se hela världen i ljuset av 
sin specialitet. Men hettan i de strider som utkämpas går inte att förklara med bara 
denna ofrånkomliga närsynthet. Maktkampen handlar om hur människan ska 
förstås. Ofta handlar den mer konkret om vilken kunskap som ska användas i olika 
praktiska situationer, till exempel i hanteringen av människor. 
Forskare och specialister av olika slag är indragna i denna kraftmätning. En lång rad 
institutioner, från forskningsråd till sjukhus, är också med- eller motspelare. Företag 
som har direkta intressen i den ena eller andra sortens behandling - som 
läkemedelsföretagen - förhåller sig inte overksamma. Politiker och opinionsbildare är 
viktiga. Men också människor långt bortom såväl specialisternas som makthavarnas 
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krets har betydelse i den mån de sätter sin lit till den ena eller andra disciplinens 
företrädare. Specialistens framgång är beroende av en allmän, mer eller mindre 
diffus tilltro spridd över hela samhället. 

Denna strid kan följas årtusenden tillbaka i tiden. Men det är knappast ett utslag av 
historisk kortsynthet att hävda att motsättningarna har skärpts under senare 
decennier. Så många fler individer med specialisternas hela prestige är indragna i 
den, och så mycket större resurser står på spel. 

För några årtionden sedan var det bilden av människan som psykisk och social 
varelse, och i viss utsträckning historisk, som hade en förhållandevis starkare 
ställning i medierna och det allmänna medvetandet. Den präglade också många 
politikers föreställningar. Psykologi och sociologi var discipliner i kraftig expansion. 

Sedan femton eller tjugo år har pendeln svängt åt det motsatta hållet. Det är snarare 
människans biologiska karaktär, inte minst hennes hjärna och hennes 
genuppsättning, som dominerar bilden av henne. Ett beteende som gemene man för 
några årtionden sedan förklarade med uppfostran eller olämpligt umgänge skylls i 
dag på hjärnskada. Påståendet att olika karaktärsegenskaper beror på individens 
gener har utvecklats till ett folkligt talesätt. 

Samhällsförändringar bakom 

Denna omsvängning kan inte i första hand förklaras med rent vetenskapliga 
framgångar. Kunskapen om hjärnan har visserligen ökat med imponerande snabbhet. 
Genetikens triumfer är allmänt bekanta, och farmakologin har arbetat fram många 
effektiva nya läkemedel. 
Men det har också framkommit en rad nya kunskaper om människan betraktad i ett 
psykologiskt, socialt, ja, historiskt perspektiv. Det grötmyndiga påståendet att "vi vet 
så mycket mer i dag" används ständigt och jämt - särskilt av dem som svårligen kan 
räknas till detta "vi" - men saknar kraft att övertyga. 

Det är då rimligare att peka på vissa förändringar i samhället i stort. De har bidragit 
till en annan människobild, en människobild som stämmer bättre överens med 
biologins perspektiv än humanvetenskapernas. Vi kan räkna upp några sådana 
omständigheter: 

• skillnaden i framstegens art och tydlighet inom naturvetenskap respektive 
humanvetenskap 

• skillnaden mellan att se en människa enbart som objekt och att se henne också som 
ett subjekt 

• skillnaden mellan välfärdsideologi och renodlad marknadsideologi i synen på 
människan. 
Inom stora delar av naturvetenskapen är enigheten mellan specialister om 
grundläggande perspektiv och teorier påfallande. Först på hög teoretisk nivå, när 
man närmar sig stora världsbilder, börjar oenigheten. 

Inom de flesta humanvetenskaper däremot förekommer en större öppen oenighet 
även på ett konkret, empiriskt plan. Dessutom förefaller resultaten inom sådana 
naturvetenskaper som vetter mot tekniken mycket robusta och definitiva jämfört 
med det mesta som humanvetenskaperna presterar. 

I en tid när så många - och i synnerhet så många av de mest inflytelserika - hävdar att 
det gäller att se snabba resultat, får det biologiska synsättet en favör. Effektivitet 
präglar också synen på forskningens praktiska tillämpning. Att utgå från människors 
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egen bild av situationen kan te sig både opraktiskt och onödigt kostsamt. Samtal tar 
längre tid än en snabb diagnos som utmynnar i en kraftfull medicinering. 

Snabbhet och effektivitet är typisk för marknadsideologin. Varje människa är fri och 
rationell. Anstränger hon sig, kan hon finna den information hon söker. Skillnaden 
mellan mäktiga och mindre mäktiga individer och kollektiv tonas ner. 

Det finns många exempel på konflikter av detta slag, till exempel den om överaktiva 
barn som utspelas mellan å ena sidan Christopher Gillberg och hans neuropsykiatri 
och å andra sidan Eva Kärfve och andra sociologer. Det är viktigt att komma ihåg att 
denna och andra liknande strider inte bara handlar om kunskap utan också - och 
kanske framför allt - om makt. 

Steget från kunskap till makt är aldrig långt. Så är det alltid, och så är det inte minst 
när det gäller detta exempel. 

Källa: http://fof.se/tidning/2004/4/makt-och-kunskap 
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Bilaga 5: Mall för elevrespons och självbedömning 
 
Läs varandras texter och diskutera punkterna som presenteras nedanför och 
diskutera dispositionen och innehållet. 
 
Allmänt 
Finns det en röd tråd?  
Återknyter avslutningen till inledningen? 
Är artiklar markerade med ”xxx”? ”Makt och kunskap” 
Är alla verk presenterande med kursiv stil?  
Är texten vetenskapligt skriven? (Konkret och inte så utsvävande) 
 
Inledning  

• Är det tillräckligt med information? 
• Är den intresseväckande? 
• Finns de nyckelord med i inledningen som senare presenterar på ett djupare 

plan i den utredande delen? 
• Är källor använda? På rätt sätt…? 
• Finns frågeställningen presenterad? 

 
Utredning/Huvuddel 

• Finns det tillräckligt med fakta för att frågeställningen ska kunna besvaras? 
• Är texten objektiv? (inga egna tankar och åsikter) 
• Är referenserna ”mjuka” i texten (stör referenserna flytet i texten) 
• Finns det citat? Är de korrekt markerade? 

 
Avslutning 

• Vad lyfts fram i diskussionen? 
• Är det rätt delar som diskuteras? 
• Finns det nya källor? (Det får inte komma in några nya källor i avslutningen) 
• Besvaras frågeställningen? 
• På vilket sätt besvaras den? 

 
Kunskapskraven för Svenska 3 
 
E 

• Textens disposition är tydligt urskiljbar 
• Texten är till viss del anpassad till vetenskapligt skrivande. 
• Texten är sammanhängande. 
• Referatmarkörer och källhänvisningar är korrekt gjorda. 
• Källan (Liedman) är använd på ett bra sätt. 
• Slutsatserna är relevanta utifrån källan (Liedman). 
• Språket är varierat (exempelvis referatmarkörer, sammanhangssignaler, etc.) och innehåller goda 

formuleringar. 
 
C 

• Textens disposition är väldisponerad. 
• Texten är anpassad till vetenskapligt skrivande. 
• Texten är sammanhängande. 
• Referatmarkörer och källhänvisningar är korrekt gjorda. 
• Källan (Liedman) är använd på ett bra sätt. 
• Slutsatserna är relevanta utifrån källan (Liedman). 
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• Språket är klart och varierat (exempelvis referatmarkörer, sammanhangssignaler, etc.) och 
innehåller goda formuleringar. 

 
 
A 

• Textens disposition är väldisponerad. 
• Texten är väl anpassad till vetenskapligt skrivande. 
• Texten är sammanhängande. 
• Referatmarkörer och källhänvisningar är korrekt gjorda. 
• Källan (Liedman) är använd på ett skickligt sätt. 
• Slutsatserna är relevanta utifrån källan (Liedman). 
• Språket är träffsäkert, klart och varierat (exempelvis referatmarkörer, sammanhangssignaler, etc.) 

och överlag välformulerat. 
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  Bilaga 6: Karin text 1, argumenterande 
 
När A-A-A-A-E kan bli D, lärare tolkar ”översiktligt”, ”utförligt” och ”nyanserat” 
olika, och stressen bland elever är vanligare än någonsin – då kan man inte 
konstatera att det nya betygssystemet är färdig konstruerat.  
 
För bara två år sedan såg mina betyg helt annorlunda ut från hur dem gör idag. Min 
årskull var dem sista som fick uppleva MVG-VG-G-systemet och jag gick ut 9an med 
högt betyg i nästan allt. Från att jag började gymnasiet ändrades hela betygsskalan 
och ersattes med en ny. Beteckningarna blev A-B-C-D-E-F med A-E som godkänt och 
F som inte godkänt. Jag märkte hur mina betyg blev sämre, hur jag tappade orken, 
ångest blev vanligare för mig och mina vänner och mina betyg förändrades beroende 
på vilken lärare jag hade. Ska ett betygsystem verkligen ha en sådan 
påverkan(Skolverket, 2014)? 
 
För det första är själva idén med ett femskaligt betygsystem i grunden bra och ger 
möjligheten att djupare se vilket betyg en elev ligger på, men i och med att man 
förändrar betygssystemet förändras också betygskraven. Kriterierna har blivit mycket 
svårare och för att uppnå ett A i slutbetyg gäller det att inte misslyckas på ett enda 
kriterium. Det gäller i stort sätt att aldrig vara sjuk, inte missa någon genomgång, 
alltid vara alert och aldrig ha en dålig dag. Tänk ett scenario där en elev skriver en 
roman som toppar alla listor och får ett solklart A på uppgiften. I mitt tycke borde 
denna elev få ett A i slutbetyg, men det visar sig att eleven bara presterade ett E på ett 
läsförståelsetest och därför bara får ett D i slutbetyg. Är det rätt? Självklart ska det 
inte vara lätt att få ett A, det ska vara ett högt betyg som bara dem bästa ska kunna 
nå. Man ska behöva kämpa och visa att man kan lite extra. Trots det så kan man inte 
vara bäst på allt, men man kan vara bäst på vissa grejer. Därför tycker jag det ligger 
för stor fokus på att vara bäst på allt, istället för att försöka se vad eleven faktiskt är 
bra på(UNT, 2013). 
 
En annan brist i det nya betygssystemet är att kunskapsgränserna tolkas olika. Man 
använder sig av begreppen ”översiktligt”, ”utförligt” och ”nyanserat”. Det skolverket 
inte tänkt igenom är att definiera dessa värdeord och istället är det upp till varje 
lärare att bilda sin egen uppfattning av dessa ord. Läraren Valentina del Gaiso 
berättar i artikeln ”200 000 elever riskerar att få felaktiga slutbetyg” från 2012 hur 
hon och alla andra lärare fått göra sin egen tolkning av begreppen. De olika 
tolkningarna leder till orättvisa betyg då en del lärare är hårdare än andra. Vissa kan 
tänka sig att även om skolverket hade definierat dessa värdeord hade man ändå 
skapat en egen tolkning utifrån skolverkets definition. Men jag tror att en tydligare 
tolkning av begreppen skulle leda till rättvisare betyg för eleverna samt underlätta för 
lärarna (SVD, 2012). 
 
För det tredje skapar det nya betygssystemet alldeles för hög press på elever. Ett A 
kan inte jämföras med ett MVG och ett F är svårare att få än ett G. Detta innebär att 
de elever som legat på ett G förr nu måste kämpa hårdare för att nå ett godkänt betyg. 
Andra elever som är vana med högsta betyg kan istället få nöja sig med ett 
medelbetyg. Har man höga mål och ambitioner är det svårt att acceptera att man inte 
kan nå ett A. Dessa elever pressar sig hårt för att försöka höja sitt betyg, samtidigt 
som man tappar hoppet när A-A-A-A-E kan bli ett D. Man kan se det som att de 
elever som tidigare legat på ett G inte kämpat tillräckligt och nu måste anstränga sig 
ytterligare. Precis som att de elever som enkelt presterat ett MVG nu får chansen att 
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visa ännu mer kunskaper. Vad händer då med de elever som faktiskt kämpat för att 
nå ett G i det tidigare systemet, dessa elever kommer få det oerhört svårt att ens klara 
sina kurser. Precis som pressen att kunna visa ännu mer kunskaper för ett A skapar 
ännu mer stress (Hallandsposten, 2012). 
 
Jag anser alltså att det nya betygsystemet är alldeles för ogenomtänkt. Det är alldeles 
för svårt att kunna nå ett rättvist betyg, då man aldrig får ha en dålig dag. 
Kunskapsgränserna är alldeles för otydliga och lärarna får skapa sina egna tolkningar 
vilket påverkar elevernas betyg olika beroende på vilken lärare man har. Systemet 
skapar också mer stress bland elever än någonsin då kraven är mycket högre än 
innan. Trots alla brister ser jag ändå möjligheten till ett nytt bra betygssystem i 
framtiden som är mer genomtänkt än detta. Det som är synd är att vi elever som går i 
skolan nu är försökskaniner för detta ogenomtänkta system och drabbas negativt av 
detta (UNT 2013, SVD 2012, Hallandsposten 2012). 
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Bilaga 7: Karin text 2, utredande 

Makt är avgörande     
I artikeln ”Makt och Kunskap” redogör Sven-Eric Liedman(2004.06.01) för olika 
relationer mellan makt och kunskap. Liedman nämner den brittiske filosofen Francis 
Bacon som talar för att kunskap är makt. Han redovisar även fransmannen Michel 
Foucaults tankar om komplexet makt-kunskap. Liedman skriver vidare på Foucaults 
förklaring och fortsätter med att beskriva problematiken att skilja makten från 
kunskapen och att det inte bara är kunskapen som ger makt. Det är på grund av att 
makten skaffar sig den kunskap som behövs för att behålla makt. Detta leder mig till 
frågan - Är makt kunskap?  
 
Det finns en mångfald i relationen mellan makt och kunskap, och Liedman(2004) 
betonar att det finns olika aspekter. Liedman börjar med den relation som Bacon 
talade om, den makt över tingen som kunskapen ger. Bacon och Liedman betonar 
vikten av att veta något, det ger oss makt att bemästra det. Det kan handla om 
intellektuell makt som att exempelvis kunna förstå en grupp människor eller ett 
matematiskt problem. Liedman förklarar även att kunskap kan ge oss teknik som ger 
oss människor möjligheten till att utföra saker som annars inte skulle vara 
genomförbart. Han intygar detta genom exempel av att vi nu kan flyga eller 
kommunicera utan problem med hjälp av internet på ett snabbt sätt.  
 
Liedman(2004) fortsätter med att tala om kombinationen makt-kunskap, och den 
aspekt som handlar om makten som förbjuder kunskap. Detta kan genomföras 
genom censur, förföljelse eller lagstiftning. Liedman påpekar att vetenskapshistorien 
är full av skildringar om hur överheten vill ha monopol på sanningen, tystat filosofer 
och vetenskapsmän. Han hänvisar bland annat till historier om hur makten försökte 
begränsa kunskapen när naziregimen i Tyskland påbjöd så kallade arisk fysik. Det för 
oss vidare till ännu en relation som handlar om hur makthavare försöker motverka 
för att dölja viss kunskap. Det är en makt som uppmuntrar och favoriserar en viss 
kunskap, det som gynnar dem. Liedman ger exempel om Iran där det som betraktas 
oförenligt med islam förbjudits.  
 
Makthavare har genom alla tider haft möjligheten till att favorisera viss kunskap på 
bekostnad av andra, menar Liedman(2004). I förhoppning om att den kunskap som 
var nyttig i deras ögon skulle spridas, gav exempelvis kyrkan och furstarna en gång 
sitt stöd åt universiteten. Liedman påvisar till detta genom att påpeka på att stat och 
näringsliv idag samverkar i jakt på kunskaper som kan ge vinst och inflytande, alltså 
makt. Som en avslutande relation mellan kunskap och makt, redogör Liedman om 
hur man från ett underläge kan avslöja makten. Liedman förklarar att det kan, 
exempelvis handla om forskare som trotsar det vetenskapliga etablissemanget. 
 
Liedmans(2004) påståenden leder mig avslutningsvis till min frågeställning - Är 
makt kunskap? I min mening finns det en mångfald i relationen mellan makt och 
kunskap, precis som Liedman menar. Att bemästra kunskap ger självklart en viss 
makt, men bara om du tillåts att använda den. Vad som är tillåtet och inte är upp till 
makten att bestämma, därför blir makten viktigare än kunskapen. Både lagstiftningar 
och förföljelse som Liedman talar om kan göra en rädd för att våga föra kunskap 
vidare som inte passar in i det som makten erkänt. Att dra egna slutsatser och 
tolkningar av något som inte anses vara rätt kunskap kan få människor att uppfattas 
som mindre intellektuella eller ge andra allvarligare konsekvenser. Liedman gav 
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exempel om när Tyskland försökte begränsa kunskapen när naziregimen påbjöd arisk 
fysik. Enligt makten var den ariska fysiken rätt, och därför tilläts den. Precis som 
Liedman berättar uppmuntrar och favoriserar makten alltså den kunskap som gynnar 
deras ideologi. Detta är något som påverkar oss alla, speciellt dem som fortfarande 
går i skolan. Det är i skolan vi utvecklas som människor i tidig ålder och får mycket av 
vår kunskap, därför blir den information vi hämtar därifrån oerhört viktig. Eftersom 
det är makten som har kontroll över skolorna blir det deras ”rätta” kunskap som 
lärarna går efter, och något som kommer att följa eleverna enda tills dem finner 
motpol för deras inlärda kunskap. Makten har som Liedman hävdar alltså en 
möjlighet att favorisera och begränsa viss kunskap på bekostnad av mindre 
makthavande människor.  
 
Samtidigt finns det fortfarande möjligheter till att ur underläge avslöja makten, som 
Liedman (2004) beskriver som den kunskap som avslöjar makten. Har man 
tillräckligt mycket kunskap för något och vågar göra sig befriad från den kunskap 
som makten innefattar kan istället kunskap ge makt. Detta är något som jag endast 
tror fungerar om man har tillräckligt mycket bevis för sitt underlag. Utan 
betryggande belägg för sin kunskap kommer makten kunna, som Liedman nämnde, 
kunna censurera eller framföra motbevis. Slutsatsen blir därför att makt är kunskap, 
men makten måste även ha en viss kunskap för att kunna behålla sin position. Därför 
är kunskap också makt, men inte till lika stor del. 
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Bilaga 8: Karin text 3, utredande 

Den nya klassdebatten       
Dagens klassamhälle ser inte ut som de alltid gjort. Vilket både Thomas Lerner(2012) 
beskriver I artikeln ”Vi gick på bio – inte teater” och Ibrahimovic tillsammans med 
Lagercrantz(2011) i boken Jag är Zlatan Ibrahimovic. Lerners artikel bygger på 
Hanna Adenbäcks erfarenheter och uppfattningar av begreppen klasstillhörighet och 
klassamhälle där hennes slutsats blir att i pengar spelar mindre roll i dagens 
klassamhälle och kulturella samt sociala tillgångar istället har större betydelse. I 
boken Jag är Zlatan Ibrahimovic författas det om Zlatans kamp mot utanförskapet i 
sin samhällsklass. Zlatan gjorde allt han kunde i ett försök  att passa in i den nya 
gymnasieskolans normer, men det faktum att han kom från en förort gjorde att han 
aldrig kände tillhörighet. Detta leder mig till min frågeställning av den nya 
klassdebatten: Hur påverkar klasskillnaderna livet för unga i Sverige? 
 
Thomas Lerner(2012) beskriver hur Hanna upplever en klasstillhörighet för första 
när hon började på konstskola. Klasstillhörigheten hade aldrig tidigare blivit så tydlig 
som den blev då och Hanna berättar att det inte var en avsaknad av ekonomisk 
tillhörighet som gjorde att hon upplevde lägre klass, utan den kulturella och sociala 
fattigdomen. Lerner ger exempel om hur brist på kända konstnärer fick Hanna att 
känna sig obekväm inför kurskamraterna på konstskolan. Hanna drar slutsatsen att 
det kulturella och sociala kapitalet har större betydelse för vilka man känner 
samhörighet med, och känslan av att passa in eller inte avgör vilken klass man tycker 
sig tillhöra.  
 
I boken Jag är Zlatan Ibrahimovic redogör Zlatan tillsammans med 
Lagercrantz(2011) om hans kamp i gällande nya gymnasieskolans normer och viljan 
till att passa in. Uppväxten i förorten har medfört en annorlunda syn på vad som är 
viktigt, något som Zlatan inte förstår sig på fullständigt till en början. Boken 
framställer hur Zlatan hade lärt sig att gympadojor och Adidas overaller var det 
populära, något som visade sig vara fel. Zlatan insåg vikten i att klä rätt och ha de 
”balla prylarna” för att ha en chans på skolgården. Han kom tillslut fram till att det 
inte spelade någon roll vad han gjorde, han var fortfarande förortskillen. Zlatan insåg 
hur betydelsefull klasstillhörigheten var, och hur hans skolkamrater inte kunde se 
bortom detta. Att ligga i minusläge resulterade i att Zlatan vände sig till något som 
han alltid haft, sin fotboll.  
 
De reflektioner som Lerner(2012) och Zlatan tillsammans med Lagercrantz(2011) 
skildrar leder mig avslutningsvis till min frågeställning – Hur påverkar 
klasskillnaderna livet för unga i Sverige? Klasskillnaderna i det moderna Sverige är 
mindre tydliga, kanske på grund av medians vinkling, eller politikers försök till att 
undanhålla problem, vilket resulterar i att människors syn på klass har förändrats. 
Precis som Lerner skriver i sin artikel ”Vi gick på bio – inte teater” är 
klasskillnaderna mer beroende av kulturella och sociala tillgångar. Att sakna en 
ekonomisk tillhörighet innebär inte att man hamnar i den sämre klassen i dagens 
samhälle, utan talang, sociala kontakter och kulturella kapital kan föra dig högre upp 
i den mindre tydliga hierarkin. Detta är något som även Zlatan har bevisat i sin bok 
Jag är Zlatan Ibrahimovic. Från att inte vara accepterad av sin omgivning på grund 
av sin uppväxt i förorten, till att bli beundrad av miljontals tack vare sin talang. Detta 
resulterar i att klasskillnaderna än idag påverkar unga i Sverige, men på ett nytt sätt. 
Det handlar mer om att kunna knyta rätt kontakter och att intressera sig av saker 
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som tycks vara av hög klass. Detta är något som kommer straffa de unga människor 
som har svårare för sociala sammanhang samt intressen som inte anses vara viktiga. 
Att klasskillnaderna inte finns skulle samtidigt vara naivt att säga. Det faktum att 
ekonomiska tillgångar spelar roll stämmer. Precis som det beskrivs av Zlatan 
tillsammans med Lagercrantz är det viktigt att hålla sig till de normer som finns, 
exempelvis kläder. Det är en oerhörd stor press än idag att passa in i de 
samhällsstrukturer som finns, och att genom ekonomiska tillgångar kunna fullfölja 
dessa resulterar i att man kan se det som en klasshierarki som fortfarande är 
beroende av pengar. På så sätt påverkas unga i dagens Sverige utan ekonomiska 
förfoganden av vilka materiella tillgångar dem besitter.  
 
Slutsatsen blir att klasskillnaderna påverkar unga i Sverige än idag, men i ett mer 
kulturellt och socialt sammanhang. Den ekonomiska klasstillhörigheten finns 
fortfarande och kan leda till utanförskap där dessa som inte innehar dessa tillgångar 
nedvärderas. Samtidigt som det straffar sig att inte ha den sociala och kulturella 
kompetensen. Det hela handlar om vilka kretsar man befinner sig i, och vad som 
värderas som viktigt. Oavsett kommer klasskillnader att alltid finnas i våra 
samhällen, men att värdera en människa utifrån klass är inget att sträva efter.  
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Bilaga 9: Joli text 1, argumenterande 
Nej till betygsättning i årskurs 3! 
Stress är något som kännetecknar dagens samhälle i alla möjliga olika sammanhang. 
Att vara duktig och hela tiden prestera är något som blir viktigare och viktigare. Den 
19e oktober 2013 publicerades en artikel i DN, ursprungligen skriven av TT, med 
följande mening som rubrik; ”Moderaterna driver krav på betyg i årskurs 3”. Precis 
som meningen avslöjar har regeringen lagt ett förslag på att införa betygsättning ifrån 
årskurs 3 i grundskolan. Inte helt obekant brukar betyg vara en orsakande del när det 
gäller stress och därför ställer jag mig frågan; Hur kommer det bli om förslaget går 
igenom? För mig är svaret självklart; barnen kommer att gå in i väggen. 
 
”Två av tre barn känner stress när gäller skolan”, så skrev Carrie Robson(2013) i en 
artikel på sbc.se. För mig är det här en skrämmande siffra. Att gå i skolan och lära sig 
saker ska vara roligt, inte synonymt med stress. Problemet med att införa betyg i för 
tidig ålder är att man gör skolan till något mer allvarligt, hårt och krävande. Eleverna 
har inte råd att begå misstag, då riskerar dem att få ett sämre betyg. Det kan resultera 
i att många barn tröttnar på skolan och ger upp för tidigt. I värsta fall kan det även 
leda till att eleverna blir utbrända och vad är det för start på livet? Som nioåring ska 
man inte ha stora krav ställda på sig. Stress ska absolut inte vara en del av vardagen 
och den ska definitivt inte vara orsakad utav skolan.  
 
Moderaternas skolpolitiske talesman Tomas Tobé (2013) motiverar partiets förslag 
på följande sätt; ”Vi vill att årskurs tre ska vara en kontrollstation, där man ser om 
elever behöver särskilt stöd. Vi ska inte ha elever som går genom hela skolan utan att 
vi upptäcker det”. Jag förstår idén och den goda tanken bakom resonemanget, men 
tyvärr är det ett förslag som gör sig bättre på papper än i praktiken. Visst är det 
viktigt att alla får den hjälp de behöver under skolgången, dock tror jag inte att 
betygsättning i årskurs 3 är det rätta sättet att gå till väga. Istället är omdömen en 
bättre lösning eftersom att det, till skillnad från betyg, inte placerar barnen i olika 
kategorier som talar om för dem huruvida dem är bra eller inte.  
 
Jag tror inte att man vid nio års ålder är tillräckligt hårdhudad för att kunna tackla ett 
dåligt betyg. Många känner sig vilsna och osäkra då de ännu inte har hittat sina 
platser. Får man då svart på vitt att man exempelvis är sämre än resterande 
klasskompisar så får vi inget bra utfall. Självklart kan det vara raka motsatsen också, 
alltså att någon med låg självkänsla stärker den genom ett bra betyg. Det som tyvärr 
händer då är att det direkt skapas stora klyftor bland barnen och det är inget att 
sträva efter eftersom det kan uppstå mobbning. Politikernas avsikt är antagligen inte 
att generera mer mobbning men jag misstänker ändå att det lätt kan bli så när barnen 
blir värderade och betygsatta.  
 
Avslutningsvis vill jag bara trycka på det faktum att vi måste låta våra barn vara barn 
- pigga och glada utan stress och hets. För att lyckas med det behöver vi göra 
skolgången mindre dramatisk för dem så att den inte har en negativ inverkan och det 
är just därför säger jag nej till betygsättning i årskurs 3! 
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Bilaga 10: Joli text 2, utredande 
Är kunskap makt? 
 
I en artikel, ”Makt och kunskap” (2004), skriven av Sven-Eric Liedman (2004) 
presenteras olika belägg som betonar relationen mellan kunskap och makt. Liedman 
reflekterar över kombinationen makt-kunskap och ger olika exempel på dess 
betydelse i historiska händelser såväl som i vår samtid. I artikeln skildrar även 
Liedman olika perspektiv på hur kunskap och makt kan betraktas och därför ställer 
jag frågan; är kunskap makt? 
 
Sven-Eric Liedman (2004) redogör i sin artikel för ett flertal förhållanden mellan 
kunskap och makt. En av dessa relationer är kunskapen som ger makt över 
människor och Liedman förklarar den genom att ta personnummer som exempel. 
Liedman menar att vi aldrig kan undkomma makten då vi redan som nyfödda blir 
tilldelade ett personnummer som gör det möjligt för makten att övervaka och 
registrera oss. Om detta görs på grund av omtanke eller maktutövning är omöjligt för 
oss att avgöra, förklarar Liedman, och att det kan vara svårt för oss att skilja makten 
från kunskapen. Vidare fortsätter Liedman med att beskriva ännu ett sätt som 
kunskap kan ge makt över ting och talar då om teknik. Tack vare tekniken kan vi göra 
sådant som vi annars inte hade haft möjlighet att uppnå.  
 
Liedman (2004) tar även upp en annan relation som berör makt som endast främjar 
viss kunskap. Liedman menar att det finns olika intressen som med sin makt kan 
styra och selektera vilken kunskap som ska uppmuntras. Som exempel på detta 
nämner Liedman forskningsprojekt som styrs av de stora företagens intressen. 
Liedman syftar på den ekonomiska makten företagen besitter som ger dem 
möjligheten att reglera och bestämma. Denna process menar Liedman märks tydligt i 
dagens forsknings-Sverige och att urvalen görs öppet och tydligt fastän vi inte 
uppmärksammar det.  
 
Så, är kunskap makt? Efter att ha läst Liedmans (2004) reflektioner och tankar kring 
makt och kunskap tycker jag inte att det finns några tvivel om dess samband och att 
kunskap faktiskt är makt. Precis som Liedmans exempel kring personnummer visar 
på så blir vi registrerade redan som nyfödda, vilket ju ger en viss kunskap om oss. 
Den kunskapen används i sin tur för att kunna kontrollera oss, det vill säga ger makt 
över oss. Detta är inte något som vanligt folk brukar se kritiskt på, inte heller brukar 
vi syna forskning vilket också visar på kunskapens makt. Många människor har stor 
tillit till forskare och vissa betraktar forskare som kunskapen själv. Det förtroendet 
skapar makt, i det här fallet åt forskarna, eftersom vi omedvetet ser på folk med stor 
kunskap som mäktiga. Vi ifrågasätter sällan de som anses kloka och märker därför 
inte, som det Liedman pekar på, att bakom forskarnas förnuftiga ord finns styrande 
intressen från olika företag. Vi ser inte detta eftersom de lärda står över oss, något 
som återigen visar på att kunskap verkligen är makt.    
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Bilaga 11: Joli text 3, utredande 
Den nya klassdebatten 
 
Fattigdom och utanförskap, två situationer som ofta går hand i hand och skapar 
klyftor. Storleken på klyftorna kan variera och de märks olika tydligt men för dem 
som är utsatta är de alltid för stora. Fattigdom är något som ofta mörkläggs men i två 
olika textutdrag, ”Jag är Zlatan Ibrahimovic - Min historia”(2011) och ”Oktober i 
Fattig-Sverige - Dagbok”(2012), får vi läsa om klasskillnaders betydelser och dess 
inverkan på två unga människor. Det har lett mig till frågan; hur påverkar egentligen 
klasskillnaderna livet för unga i Sverige? 
 
I Susanna Alakoskis ”Oktober i Fattig-Sverige” (2012) beskriver hon sin situation 
som präglas av fattigdom och utanförskap. Alakoskis redogör för hur fattigdom ses 
som något skamligt, något som folk inte gärna talar om. Vidare presenterar Alakoskis 
sin syn på fattigdomens påverkan på barn som växer upp i det, hur det grusar 
drömmar och skapar psykiskt lidande. Har man väl drabbats av fattigdom är det 
svårt att komma ur den och ofta reflekterar man inte ens över den när man lever i 
den, beskriver Alakoskis. Alakoskis talar om hopplöshet och desperation men främst 
utanförskapet som fattigdomen medför.  
 
Utanförskap är något som även Zlatan Ibrahimovic beskriver i utdraget ur hans bok 
”Jag är Zlatan Ibrahimovic. Min historia” (2011). Ibrahimovic skildrar den stora 
kontrast som uppstod när han själv, en relativt fattig förortskille, började på 
gymnasiet där det var något helt annan än Rosengård som Ibrahimovic var van vid. 
Ibrahimovic kände direkt ett utanförskap när han kom till den nya skolan i 
träningsoveraller och gympaskor medan övriga killar bar coola märkeskläder. 
Ibrahimovic menar att han inte reflekterat över sin situation förrän olikheterna 
ställdes bredvid varandra. Förhållandena som rådde präglade Ibrahimovic till att 
ändra sin stil men Ibrahimovic belyser även det faktum att han ändå inte kände den 
samhörighet som han sökte.  
 
Så, hur påverkar klasskillnaderna livet för unga i Sverige? Alakoski (2012) och 
Ibrahimovic (2011) målar upp två liknande bilder där känslan som fattigdom och 
utanförskap genererar beskrivs, trots att deras historier skiljer sig något. Alakoski 
framhäver hopplösheten och det omöjliga medan Ibrahimovic skildrar hopp och är 
ett levande bevis på att det faktiskt inte är omöjligt att göra en förändring. Något som 
de båda belyser är dock skammen och utsattheten som fattigdom medför, en känsla 
av att inte passa in. Ibrahimovic beskriver hur han bytte stil för att platsa i den nya 
miljön men trots det kände hur hans bakgrund lös igenom, vilket nog inte är alltför 
ovanligt bland unga i Sverige som är i samma situation. Ibrahimovic och Alakoski 
talar om ett mer mentalt utanförskap snarare än ett fysiskt och det stärker teorin 
ytterligare. Det psykiska utanförskapet väcker en känsla av ensamhet som troligen 
förstärks ytterligare då människor ser på fattigdom som något skamligt, precis som 
Alakosi skriver. Klasskillnaderna påverkar alltså unga, såväl som äldre, och ända 
sättet att stoppa den negativa inverkan är att sluta framställa fattigdom som något 
fult och istället prata öppet om det och hålla den ”nya klassdebatten” vid liv.  
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Bilaga 12: Svea text 1, argumenterande 
Dags för kvotering! 
Dagens näringsliv lider av en stor brist på kvinnlig närvaro. Styrelse- och 
ledarpositioner inom företag har länge dominerats av män och det är en lång väg med 
många hinder för kvinnor som vill vara med i högsta ledningen. Kvotering skulle 
kunna jämna ut de stora olikheterna i antalet kvinnor och män i ledande positioner, 
samt bidra till en förändrad bild av kvinnan och hennes kapacitet. En rätt tillämpad 
könskvotering ska innebära att när en mans respektive kvinnas kompetens, 
utbildning och erfarenhet är likvärdig så väljer man det underrepresenterade könet 
(Ne.se)  
 
Enligt en artikel från skolverket (Forskning.se 08-11-2012) så har tjejer högre betyg 
än killar i alla nivåer. Tejer har även en större procentuell andel bland dem som får 
behörighet till högskolestudier. Hur kommer det sig då att det är kvinnorna som har 
svårt att nå högt uppsatta positioner? Tjejernas hjärnmognad uppskattas ligga cirka 2 
år före killarnas, vilket beror på att hjärnbarken tjocknar tidigare hos tjejer (Är 
pojkar och flickors hjärnor olika?, forskning.se, 13-12-2011). Kanske ser näringslivet 
ut som det gör på grund av att killarna länge har legat och väntat på sin revansch från 
skolåren då de låg i konstant underläge? Men hur våra hjärnor utvecklas kan inte vi 
enskilda individer påverka. Om samhället fortsätter att missgynna kvinnors 
karriärutveckling, så riskerar kvinnor med god utbildning och höga ambitioner att till 
slut ge upp. Det blir som ett resurslöseri med god kompetens på grund av att kvinnor 
inte släpps in. Kvinnor i ledande positioner kan bana väg för en bättre arbetsmiljö för 
både kvinnor och män där det ska vara möjligt att kombinera karriär och 
familjebildning. Männen idag förlitar sig i hög grad på att det är kvinnan som ”offrar” 
sin karriär så att männen ostört kan koncentrera sig på sin karriär. Med fler kvinnor i 
ledningspositioner så ökar förståelsen för dessa hinder som kvinnor ställs inför. 
Männen ges också bättre möjlighet att vara delaktiga i familjelivet. 
 
Men det finns även många män som är för kvotering och många kvinnor som är emot 
kvotering. Emma af Robson, Familjeliv Medias nya VD, uttrycker att hon inte hade 
velat bli invald via kvotering utan istället på egna meriter (Dagensmedia.se, 
Familjelivs nya vd: ”Kvinnor ska inte se varandra som hot” 2014). Vissa kvinnor 
som har nått långt vill inte ha kvinnlig konkurrens. De är vana att sticka ut bland 
männen och vill behålla den rollen. Enligt hemsidan Svenskanäringsliv.se så 
motverkar kvotering jämställdhet. Jämställdhet handlar om  att kvinnor och män ska 
ha lika rättigheter och de menar att kvotering snarare leder till en särbehandling av 
kvinnor. De uttrycker att detta inte är en fråga som ska diskuteras på ett politiskt plan 
utan att företagsägarna själva ska få bestämma hur de fördelar positionerna i 
företaget. Norge införde för åtta år sedan en lag om könskvotering, för att öka antalet 
kvinnor i företagens styrelser (Dn.se, Stärkta skäl för kvotering, 2013). Trots att 
många kvinnor är kvalificerade nog så erbjuds i de flesta fallen männen positionen 
istället. Enligt Douglas Roos, en företagare som argumenterar för kvotering, så 
tenderar män att välja män, vilket blir som en käpp i hjulet för kvinnans kamp för 
större jämställdhet inom näringslivet. Det släpps allt fler studier som påvisar att det 
finns ett samband mellan fler kvinnor i ledande befattningar och den finansiella 
lönsamheten. En rapport från konsultföretaget McKinsey, redovisade att företag med 
en mer könsbalanserad sammansättning hade ett 56 procent högre rörelseresultat i 
jämförelse med mansdominerade företag. En undersökning av konsultföretaget Ernst 
& Young pekar på att de företag med högst vinst av de 290 största börsnoterade 
bolagen har minst en kvinna i styrelsen (Svd.se, Dags för kvotering till 
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bolagsstyrelserna, 2012). I en SNS-analys från 2013 (Karin Thorburn, Dagens 
Nyheter) så uttrycks det att det i princip är omöjligt att fastställa orsakssambandet 
mellan företagets resultat och sammansättningen  inom en styrelse. Det är svårt att 
veta om det är kvinnorna som gör företagen mer lönsamma eller om det är fler 
lönsamma företag som tar in kvinnor.  
  
Många anser att antalet män med hög kompetens kommer öka i samband med att en 
kvotering införs. Detta enligt en ny rapport baserad på en svensk studie 
(Könskvotering: den medelmåttiga mannens kris, 7 november 2013) skriven av 
forskarna Johanna Rickne och  Olle Folke, Torsten Persson vid Institutet för 
internationell ekonomi och Tim Besley vid London School of Economics. De 
medelmåttiga männen har svårare att behålla sina positioner och kvinnan utgör 
därmed ett hot. De uttrycker att mediokra manliga ledare sitter kvar i höga positioner 
på grund av stöd från andra mediokra män, men i samband med att man kvoterar in 
kvinnor så bryter man denna tendens. Rapporten pekar på att kvotering leder till att 
de mediokra männen ersätts av mer kompetenta män då de jämförs med kvinnorna. 
Enligt en artikel från smålandsposten (Kvotering är diskriminering, 04-09-2014) så 
uttrycks följande angående kvotering: ”Eurokrisen är dessutom knappast den bästa 
tidpunkten för att tvinga företag att sätta oerfarna och oprövade personer i sin högsta 
ledning”. De uttrycker även att kvotering är kontraproduktivt för kvinnor, de menar 
att alla styrelsekvinnor kommer att betraktas som kvoterade vilket skulle få dem att 
betraktas som lättviktare och inte skulle tas på allvar.  
 
Jag anser att jämställdhet är oerhört viktigt i vårt samhälle och handlar om att 
kvinnor och män ska ges likvärdiga möjligheter och bemötas på samma sätt. Genom 
att endast ta in män till höga positioner i företag, så stannar utvecklingen av. Vi 
behöver ta till statliga styrmedel för att få jämställdhet för kvinnorna i arbetslivet. Det 
är tydligt att detta inte handlar om kompetens då vi ser att tjejer går ut med högre 
betyg än vad killarna gör. Vi måste öka förståelsen för kvinnan och hennes 
balansering av karriär och familjeplanering. Utifrån McKinseyrapporten skulle 
kvotering leda till ökad företagslönsamhet samtidigt som de mediokra männen skulle 
ersättas av mer kompetenta män och kvinnor och därmed höja kvaliteten på 
ledningar. Kvotering handlar inte om att ge kvinnorna ett quickpass in i styrelser och 
ledningar, det handlar om att män och kvinnor ska värderas utifrån likvärdiga 
förutsättningar. Därför ska man sträva efter ett jämnt antal kvinnor och män i dessa 
positioner. Vid användning av kvotering så banar vi väg för ett mer jämställt och 
framgångsrikt samhälle.  
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Bilaga 13: Svea text 2, utredande 
 
Under 1900-talet uttryckte den franska filosofen Michel Foucault att makten och 
kunskapen är samhöriga. Han menade att kunskap förvisso leder till makt, men även 
att makt ger kunskap. Sven-Eric Liedman, författare av artikeln Makt och kunskap 
(2004), utreder olika former av relationen mellan kunskap och makt och belyser 
bland annat hur makthavare i alla tider har kunnat kontrollera den kunskap och 
information som sprids i samhället. Vidare resonerar Ulf Brånell, författare av 
artikeln Makt är kunskap (2010), om hur massmedia mer och mer framträder som 
en ny makthavare i gallringen av vilken kunskap som ska nås av folket i samhället. 
Detta kan leda till att människor börjar ifrågasätta den kunskap vi blir tilldelade och 
frågan man kan ställa sig är huruvida vår kunskap är baserad på det makten låter 
oss veta? 
 
Sven-Eric Liedman diskuterar i artikeln Makt och kunskap (2004) hur makt och 
kunskap har en mångfald av relationer sinsemellan. Liedman menar att man genom 
kunskap kan besätta sig en intellektuell makt över både ting och människor. Han 
talar även om hur kunskapen kan användas som ett verktyg för att avslöja makten. 
Liedman påpekar att makten samtidigt har en förmåga att kontrollera kunskapen, 
både genom att begränsa den allmänna kunskapen, något vi har bevittnat vid 
exempelvis censurer, och en typ av favorisering av kunskap som på så sätt skuggar en 
annan kunskap. 
 
Därefter refererar Liedman (2004) till hur makthavare i alla tider har belyst vissa 
typer av vetande. Vidare förklarar han att furstarna och kyrkan länge styrde 
kunskapen utifrån vad som skulle vara gynnsamt för deras egen maktutövning. 
Samtidigt uppmärksammar Liedman hur makten i fråga har förskjutits till 
vinstorienterade företag, beroende av näringslivets samverkan med staten, som leder 
till inflytande över befolkningen. Vidare tas betoningen på effektivitet inom kunskap 
upp och Liedman uttrycker att det präglar synen på forskning samt dess tillämpning. 
Även detta är en sorts begränsning av den vetskap som ska formas och anammas i 
samhället.  
 
Ulf Brånell, författaren av artikeln Makt är kunskap (2010), talar om hur uttrycket 
”kunskap är makt”, endast är ett traditionellt talesätt som används för att sporra 
elever att plugga hårt. Brånell menar däremot att en tyngre betoning görs genom att 
vända relationen till att makt är kunskap, ett sätt att genom sin makt kontrollera och 
lyfta fram en viss kunskap. Senare påpekar Brånell att det är en minimal skillnad på 
vad som kan kallas information, propaganda, marknadsföring och kunskap och hur 
kritiska invändningar avfärdas som konspirationsteorier.  
 
Vidare diskuterar Brånell (2010) kring hur kunskapen och demokratin i ett samhälle 
gärna genomsyras av informella maktstrukturer som kontrollerar offentliga 
diskussioner genom en sorts informationsfavorisering. På så sätt resonerar Brånell 
att det vi anser vara kunskap de facto kan vara en produkt av hur våra uppfattningar 
har formats, utifrån det makten låter oss veta. Brånell påstår att vår nyfikenhet och 
det egna tänkandet avtrubbas av medieinformationen.  
 
Jag anser att Liedman (2004) resonerar korrekt angående de vinstdrivna företagen 
och dess nya position som makthavare i det moderna samhället. Samtidigt bekräftas 
deras maktposition av dess sätt att använda vetenskapen och forskningen för sin egen 
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vinning samt hur massmedia sprider det vidare. Exempelvis när man ser reklam om 
en hudkräm från ett visst företag och det beskrivs att produkten har tagits fram 
genom vetenskapliga tester. Vi tar därmed för givet att produkten kommer att 
fungera, utan att ifrågasätta huruvida företagen påstår sig ha genomfört forskning 
bara för att kunna få en ökad försäljning och på sikt en betydande vinst. Vi tror att vi 
gör medvetna val men egentligen följer vi bara den ström vi förväntas följa.  
 
Utifrån det Brånell (2010) diskuterade kring den kunskap vi tilldelas, så anser jag att 
det är väsentligt att information opartiskt ska få florera i ett samhälle, annars skulle 
jag påstå att makten förgriper sig på kunskapen. Jag tror starkt på att det första 
steget till kunskap är att ifrågasätta, bryta ner och utvärdera den information vi blir 
tillfördelade av massmedia och övriga källor samt skapa ett starkt källkritiskt synsett. 
Därmed kan vi bli mer oberoende av den kunskap vi förväntas ha och istället forma 
vår egen kunskap för att slutligen få ökad makt över vår egen tillvaro. För mig är 
makt att kunna förändra sin egen situation samt ha möjlighet att kunna påverka 
samhället i stort. Ett signifikant kriterium för ett fungerande demokratiskt system är 
att allmänhetens uppfattningar ska formas utifrån den enskilda individens behov, 
inte så att det gynnar de som besitter makten. Massmedia, kulturen och utbildning i 
landet ska vara opartisk och öppna upp för oliktänkande samt fostra en vilja att 
utveckla den egna kunskapen.  
 
Vår kunskap är troligtvis baserad på det makten låter oss veta, exempelvis får vi inte 
reda på all information när det kommer till landets säkerhet, som terroristhot m m. 
Samtidigt tror jag att det kan vara väsentligt i vissa fall då för mycket vetskap skulle 
kunna ge upphov till en panikslagen befolkning. Självklart har makten olika grad av 
makt i olika länder, samt är maktens skepnad varierande, så som en diktator, 
massmedia, företag m m. Oavsett om vi lever i en demokrati eller i en diktatur så har 
befolkningen en eller flera ledare, och i Sverige finns det t ex en sekretesslag som 
innebär att viss information inte får göras offentlig. Därmed kommer vi troligtvis 
aldrig komma ifrån ett samhälle där någon typ av makt kan kontrollera den kunskap 
som görs tillgänglig.  
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Bilaga 14: Svea utredande, text 3 
Vetenskapligt PM 
 
I artikeln Vi gick på bio-inte på teater (2012) skriven av Thomas Lerner, behandlas 
begrepp som klasstillhörighet och klassamhälle utifrån den 24-åriga studenten 
Hanna Adenbäcks perspektiv. När Hanna började på konstskola uppmärksammade 
hon att de ekonomiska olikheterna inte var lika påtagliga och talar om en social och 
kulturell fattigdom. I biografin Jag är Zlatan Ibrahimovic (2011) författad av David 
Lagercrantz tillsammans med Zlatan, skildras utanförskapet till följd av ekonomiska 
och sociala olikheter. Zlatan betonar framförallt materiella tillgångar och utseendets 
betydelse för att nå en social acceptens. Hanna och Zlatan beskriver sina upplevelser 
kring klasskillnader i samhället under dess uppväxt, vilket öppnar upp för en bredare 
diskussionsgrund, hur påverkar klasskillnaderna livet för unga i Sverige? 
 
Hanna Adenbäck berättar i artikeln Vi gick på bio-inte på teater (2012) skriven av 
Thomas Lerner, hur klasstillhörigheten blev mer tydlig när hon började på konstskola 
men att det rådde en känsla av jämlikhet ur ett ekonomiskt perspektiv. Hon menade 
att klasskillnader visade sig i ett kontext där den ekonomiska ställningen banade väg 
för erfarenheter, som i sin tur ledde till användbar kunskap. Som exempel talar hon 
om skillnaderna mellan att gå på bio och teater och att resa till billiga turistorter i 
jämförelse med sofistikerade resmål för att utforska kulturarv. Hanna menar att detta 
sociala kapital ligger till grund för samhörighet och vilken klass man tillhör, vilket i 
sin tur påverkar en individs självförtroende.  
 
Vidare skriver Lerner (2012) hur Hanna känner av ett utanförskap på sitt jobb, men 
av en annan anledning. Trots att hon tjänar minst av sina arbetskamrater så känner 
hon sig rikare, kulturellt och kunskapsmässigt. Hanna menar att hon är intresserad 
av politik och kultur istället för utseendet och dieter och läser DN istället för 
skvallertidningar. Oavsett ekonomisk bakgrund känner Hanna att hon har högre 
kompetens och är mer medveten än sina arbetskamrater.  Samtidigt inser Hanna att 
pengar har ett annat värde där det både är ett medel för makt samt står för 
möjligheten att förverkliga sina drömmar. Hanna avslutar med att uttrycka att både 
materiella och kulturella tillgångar banar väg för vilken klass man tillhör. Det finns 
erfarenheter och kunskap som leder till en tillhörighet och kunskap som pengar inte 
kan köpa.  
 
I biografin Jag är Zlatan Ibrahimovic (2011) skriven av David Lagercrantz berättar 
Zlatan hur övergången från Rosengård till Borgarskolan inte var lika mjuk som han 
trodde att den skulle vara. De kläder han bar speglade hans bakgrund vilket skapade 
en osynlig barriär mellan Zlatan och övriga elever på skolan. Lagercrantz skildrar hur 
Zlatans försök att passa in genom nya kläder var förgäves och hur hans skrangliga 
kropp och begränsade ekonomi gav upphov till att skapa en ny image. För att bryta 
utanförskapet präglat av materialistiska olikheter började Zlatan stjäla de sakerna 
han inte hade råd med. 
 
Vidare beskriver Lagercrantz (2011) hur Zlatan trots sina nya materiella tillgångar 
fortfarande inte kände en tillhörighet med de andra ungdomarna på skolan. Hans 
rötter höll honom kvar i ett visst fack och Zlatan menar att han och hans 
förortsvänner aldrig skulle integreras i överklasskretsarna. Zlatan kände sig i ett 
underläge och det enda han hade att vända sig till var fotbollen.  
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För Zlatan blev nog fotbollen det enda sättet att känna sig överlägsen då han ur ett 
socialt perspektiv aldrig kunde nå dit han ville. Många ungdomar engagerar sig i 
lagsporter, vilket är en sorts klassöverskridande aktivitet där ekonomi och bakgrund 
är oväsentligt i utförandet. Jag tror att materiella ting har en social makt som vi 
använder för att förstärka bilden av oss själva, vilket har blivit lättare att urskilja 
bland ungdomar i dagens samhälle. Här har ekonomin ett betydande finger i spelet 
och sätter ramarna för den livsstil som är gångbar och för både Zlatan och Hanna 
upplevde de sig begränsade. I och med att pengar är skapat av människan och ett 
medel att förhålla sig till världen på olika sätt så har de ett begränsat värde. Är man 
strandsatt på en ö så har en dyr väska eller en hög med pengar inget värde, där är 
istället kunskapen en betydligt mer värdefull tillgång. Det är detta Hanna talar om i 
texten skriven av Thomas Lerner (2012), hon menar att trotts att hennes 
arbetskamrater har en bättre ekonomi än hon själv, så känner Hanna sig överlägsen 
dem ur ett kulturellt perspektiv. Denna typ av klasskillnad leder till att Hanna får en 
bättre självkänsla, vilket troligtvis är målet med det mesta vi ungdomar gör, vi strävar 
efter att bli den bästa versionen av oss själva och använder olika medel för att ta oss 
dit.  
 
Samtidigt tror jag att pengar leder till en enorm trygghet, vilket Hanna resonerade 
kring och konstaterade hur pengar ger makt över en människas tillvaro. För mig är 
samhörighet en typ av trygghet och det är denna typ av trygghet som Zlatan strävade 
efter när han försökte ändra sitt yttre. Det är även denna trygghet dagens ungdomar 
försöker nå. Zlatan och Hannas upplevelser bekräftar att sociala och kulturella 
skillnader särskiljer människor och skapar både utanförskap och samhörighet. 
Mängden pengar är inte längre lika betydande, utan hur dessa används för att 
förstärka bilden av oss själva med hjälp av materiella ting. Framför allt individens 
förmågor och kunskap har blivit mer centralt och skapat en ny möjlighet för 
värderingar och samhörighet bland ungdomar. På så sätt blir klasstillhörigheten inte 
lika påtaglig.  
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Bilaga 15: Svante text 1, argumenterande  

Huliganism – Ett stort problem i fotbollsvärlden 
Sedan fotbollens födelse har skadegörelse och slagsmål varit ett stort problem. 
Tråkigheter som vandalisering och bråk mellan supportrar är en alldaglig situation i 
fotbollssammanhang. Till och med oskyldiga människor som anländer för att njuta av 
sporten blir inblandade. Dessa obehag inträffar mot de aktiva på planen, på läktaren 
och till och med utanför arenan.  
     För bara ett par veckor sedan dog en helt oskyldig fyrabarnspappa i ett 
huliganbråk på vägen till arenan. En tvååring får aldrig växa upp med sin pappa och 
en tonåring förlorade en förälder i en svår ålder. Är detta acceptabelt? Ska en liten 
grupp individer få förstöra för en majoritet av åskådare som kommer dit för att njuta 
av sporten? 
     För det första borde de så kallade ”huliganer” börja respektera att folk som du och 
jag är där för att se konst på planen, men istället får se kaos på läktaren. Detta leder 
till det ena eller det andra. Denna gång fick vi höra att en 44-årig pappa har mist 
livet. Han blev misshandlad till döds av ett gäng extremistiska supportrar för att han 
hade fel färger på tröjan (Aftonbladet, 2014-04-14).  
     Men om man istället ser det hela från andra sidan, skulle det låta annorlunda. 
Huliganerna själva ser det som sin skyldighet att stå upp för sin klubb och slåss mot 
bråkstakarna i motståndarlaget. Det är absolut fel att visa moral för laget på detta 
sätt. Jag själv anser att det är spelarnas uppgift att fajtas mot motståndarlaget, på ett 
fint och sportsligt sätt. 
     Tilläggas kan. När ett fåtal individer gör något korkat, går det ut över hela klubben. 
Ett tydligt exempel är fotbollsmatchen då djurgårdssupportern blev misshandlad till 
döds. När djurgårdsklacken nåddes av ryktena att en supporterkollega avlidit, 
stormade de genast planen för att avbryta matchen. De ropade ”mördare, mördare” 
mot Helsingborgfansen. Bara en sådan grej som att dra alla över en kam, att klubben 
blir sedd som mördare är att gå för långt. Eftersom att matchen avbröts, togs beslutet 
om ett oavgjort resultat vilket även det var en tuff konsekvens för båda lagen 
(Aftonbladet, 2014-04-14).  
     Å andra sidan besitter jag en självklar empati och förståelse för 
djurgårdssupportrarnas handlande. Det är i fråga om respekt för den nyligen 
bortgångna supportern att storma planen. Och att kalla hela Helsingborgs 
fotbollsklubb för mördare är av ren aggression. Men är detta rätt sätt att ta ut sin 
ilska och besvikelse på?  
     Det jag vill få fram är att undvika, samt minska intresset för huliganism. Istället för 
tråkiga konsekvenser skulle det ge en atmosfär av trygghet hos både åskådare och 
fotbollsklubbar. Istället för samhällsförstörande aktiviteter borde huliganer börja 
med aktiviteter som ger adrenalinkickar såsom klipphoppning och boxning. 
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Bilaga 16: Svante text 2, utredande  

 
Makt och kunskap är två begrepp som tycks besvara varandra. Med makt kan man 
enkelt utvinna kunskap, medan kunskap samtidigt är en makt i sig. Maktens och 
kunskapens förhållning till varandra är ungefär som den mellan hönan och ägget. 
Vad måste man ha för att få det andra. I artikeln ”Makt och kunskap” beskriver 
Liedman (2004) olika relationer till makt och kunskap. Det hävdas i artikeln att det 
inte bara är kunskap som ger makt utan även tvärt om, samt att makt ger den 
kunskap som behövs för att behålla makten. Detta leder mig till frågan om kunskap 
är makt. Hur har kunskap använts som makt? 
 
Liedman (2004) beskriver i verket ”Makt och kunskap” hur kunskap har påverkat 
makt. Våra personnummer ger oss oförmågan att kunna vara anonyma. Makten 
övervakar oss med hjälp av vår identitet och de kan ta fram information om oss när 
som helst. Inom vetenskapens missbruk av maktens kunskap har man lyckats klona 
får, och på senare tid mänskliga celler. Vidare beskriver Liedman hur kunskap 
missbrukas som makt i många olika företeelser. Den censur som förekommer i islams 
Iran, eller i den kristna högerns USA är bara ett annat exempel i detta missbruk. Allt 
som betraktas oförenligt med dess tycken och tro döljs i media och radio. Därför vet 
man inte så mycket annat än islam eller Darwins utvecklingslära och blir därmed 
missbrukad av kunskapens makt. 
     Dessutom uppmärksammar Liedman (2004) relationen om makten som 
uppmuntrar och favoriserar viss kunskap. Det framhålls att kyrkan och furstarna en 
gång gav sitt stöd till universiteten och att statliga akademier hade samma ändamål. 
När kyrkan och furstarna gav sitt stöd till universiteten styrdes kunskapen, som 
skulle förmedlas, av kyrkan.  
 
Avslutningsvis kan slutsatsen dras att kunskap är makt. Detta framhåller Liedman 
(2004) genom exemplet hur personnummer och censur är till för att kontrollera 
samhället. Dessa kunskaper är förvisso bra, men missbrukas dessutom. Genom att ha 
en sifferkod på sin identitet är vi alltid övervakade. Detta kontrollbehov är bra för 
samhället, men avgränsar samtidigt får frihet. Censur är däremot mer som en 
skolning som får oss att tänka i en bana, där ingenting annat är relevant. Detta 
avgränsar vår frihet och ger oss ett bestämt sätt att se saker och ting på. Att kyrkorna 
stödde universitet med kunskap, skulle jag kalla för en svagare censur. Kyrkan 
använde sin kunskap som makt för att ”marknadsföra” mer eller mindre. Kunskapen 
som ger oss möjligheten att klona människor är också ett bra exempel på hur 
kunskap missbrukas. Detta anser jag verkligen som ett missbruk av kunskap, då det i 
mina ögon ifrågasätter den respekt vi har för mänskligheten. 
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Bilaga 17: Svante text 3 - argumenterande 
Ur fattigdom och utanförskap 
I dagens samhälle är vi beroende av sociala bekräftelser. Det handlar inte bara om 
vad man tjänar, utan mer om kulturella klassklyftor och ens sociala identitet. I både 
Jag är Zlatan Ibrahimovic (Lagercrantz och Ibrahimovic, 2011) och ”Vi gick på bio – 
inte teater” (Lerner, 2012-06-19, ”Den nya klassdebatten”) redogörs det hur hur man 
måste anpassa sig efter klasskillnaderna. Det kan vara alltifrån att ha på sig fel kläder, 
till att ha en lägre kunskap om konstnärer. Detta leder mig till frågan; hur påverkar 
fattigdom en egentligen – som ett mentalt hinder eller som en drivkraft till 
framgång? 
 
I texten ”Vi gick på bio – inte teater” beskriver Lerner (2012-06-19, ”Den nya 
klassdebatten”) hur Hanna Adenbäck uppfattar dessa sociala klassklyftor. Hanna 
uppfattar dagens fattigdom som kulturell och social, snarare än vad den är materiell. 
När hon umgås med sina arbetskollegor eller vännerna på sitt universitet märker 
Hanna en avsaknad av kulturellt kapital. Hanna känner sig obekväm i sin okunnighet 
om konstnärer samtidigt som hon är medveten om att ha den lägsta lönen på arbetet. 
Som en komplettering känner hon sig tvungen att läsa DN för att höja sin sociala 
identitet och klasstillhörighet. 
 
Ett annat exempel är ett utdrag ur Jag är Zlatan Ibrahimovic (Lagercrantz och 
Ibrahimovic, 2011), där Zlatans väg ur fattigdom presenteras. När Ibrahimovic tar sig 
an nya miljöer lägger han märke till sin klasstillhörighet och förstår att en anpassning 
krävs för hans sociala identitet. I hans nya skola har man exklusiva kläder som Ralph 
Lauren-skjortor och Timberlandskor, medan man i Zlatans hemort bär 
Adidasoveraller. Han uppmärksammade att det lyste Rosengård om honom, och han 
tog sig an normer för en gruppanpassning. Detta medförde Ibrahimovic en 
socialisationsprocess som fick han att köpa nya jeans och pikétröjor för att passa in. 
Han märkte snabbt att det inte var hans stil och allt bara blev fel. Enligt Lagercrantz 
resulterade detta i en ökning av Zlatans drivkraft för fotbollskarriären, vilket tog 
honom ur fattigdomen. 
  
I texterna Jag är Zlatan (Lagercrantz och Ibrahimovic, 2011) och ”Vi gick på bio – 
inte teater” (2012-06-19, ”Den nya klassdebatten”) redogörs en tydlig bild på hur 
klasskillnaderna ser ut i dagens samhälle. I den förstnämnda texten får man följa 
med i Zlatans strävan efter anpassning från miljö till miljö. I den andra texten 
uppmärksammas däremot Hannas brist på kunskap om konst och kultur. 
Avslutningsvis skulle jag vilja uppmärksamma hur samhället skulle kunna förändras 
för att bli tryggare och mer inkluderande samt för att lämna sina normer och 
klasskillnader. Jag anser att lösningen ligger hos varje individ. I Zlatans fall var det 
fotbollskarriären som var utvägen medan utanförskapet och fattigdomen var 
drivkraften. Detta skulle kunna vara en eventuell lösning för somliga personer, men 
det gäller inte bara fotboll, utan även andra sporter eller hobbys. För Hanna och 
andra personer som har brist på viss kunskap skulle en lösning kunna vara att skolan 
kompletterar de brister som finns hos somliga individer. Att skolgången är anpassad 
från person till person och att man därmed får lära sig det man inte kan. 
 


