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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att analysera vuxna andraspråksinlärares argumenterade texter 

vid två testtillfällen och att undersöka om en språkutveckling utifrån ett genreteoretiskt 

perspektiv kunde observeras i elevers skrivande. Vid varje testtillfälle intresserade jag mig för 

hur noggrant texterna följer den struktur som är typisk för argumenterande text och om 

elevtexterna uppnår kursplanens mål vad gäller skrivande av argumenterande texter. För att 

kunna utföra en analys av texterna ur ett genrepedagogiskt perspektiv byggde jag upp min 

teoretiska ram med utgångspunkt i den språkliga modellen i systemisk-funktionell lingvistik 

och genreteori. Litteraturgenomgången inkluderade även en beskrivning av kursplanerna i 

svenska som andraspråk och en presentation av argumentations typiska struktur och språkliga 

drag. I studien undersöktes fem elevers skrivutveckling. För undersökningen valde jag alltså 

att samla in totalt tio skrivuppgifter, det vill säga två texter från varje deltagare skrivna vid två 

skilda tillfällen med åtta veckors mellanrum. Bedömningsmodellen som jag använde för att 

mäta skribenternas framsteg innehöll 15 funktionella kriterier som beskrev språkbruk. I 

resultatet kom jag fram till att fyra av fem deltagare hade demonstrerat en utveckling av sitt 

skrivspråk enligt de olika kriterierna. De flesta elever följer dessutom den typiska strukturen 

som utmärker argumenterande text och alla texter uppfyller kursplanens krav för 

argumentationsskrivande. Under genomförandet av textanalys lade jag märke till att eleverna 

hade utvecklat sin skrivförmåga i olika grad och på olika sätt trots att de alla läste samma kurs 

och elevernas andraspråk svenska var på ungefär samma språkliga nivå. Därför vore det 

värdefullt att göra en mer omfattande studie där man samlar material från olika grupper 

andraspråkselever och undersöker vilka faktorer som påverkar skriftspråksutveckling hos 

vuxna elever. 

Nyckelord: andraspråkselever, textanalys, skrivutveckling, genreteori, argumentation  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  

Idag finns det en tendens i det svenska samhället där man skriver allt mer i allt fler 

sammanhang. Texter man skriver i skolan och i yrkeslivet ställer höga språkliga krav på 

människor bosatta i Sverige. Efter att ha jobbat några år som språklärare i den svenska skolan 

upplever jag att många som har gått svenska för vuxna invandrare kan ha ett välfungerande 

vardagsspråk men det räcker inte för att klara de utmaningar som samhällets olika situationer 

ställer.  

I Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråkinlärare påstår Åsa Wedin (2010) att ”en 

svaghet i undervisningen i svenska som andraspråk är att man sällan når de högre språkliga 

nivåer som många inlärare behöver uppnå” för att fortsätta sina studier eller för att bli effektiv 

i arbetslivet. Den typ av skriftspråk som finns i yrkes- och kunskapskontexter är 

informationstät, kräver behärskning av specialterminologi och ställer höga krav på exakthet 

och korrekthet (Wedin 2010:82)). För allmän behörighet till högskolestudier krävs det därför 

ett godkänt betyg från svenska B/svenska som andraspråk B (kursplaner GY 2000) eller 

svenska 2/svenska som andra språk 2 (kursplaner GY 2011). Kurserna svenska som 

andraspråk 1/A och svenska som andraspråk 2/B är gymnasiekurser som även kan läsas via 

kommunal vuxenutbildning.  

Skillnaden mellan den gamla kursplanen 2000 och Gy 2011 är att i Gy 2011 har svenska som 

andraspråk fått en tydligare, egen profil. Ämnena svenska som andraspråk och svenska utgör 

parallella vägar till grundläggande behörighet men innehållet i svenska som andraspråk 

”aktualiserar fråga om vilka kunskaper och färdigheter som en elev måste tillgodogöra sig i 

gymnasial utbildning för att klara ett aktivt vardagsliv, arbetsliv och vidare studier” (Gy 2011, 

Kommentarer till ämnet svenska som andraspråk).  

Att lära sig läsa och skriva på ett nytt språk som vuxen skiljer sig på många sett från barns sätt 

att lära sig läsa och skriva. För det första handlar det om att barns språkliga kompetens är så 

mycket mindre omfattande än vuxnas. Vuxna kan behärska många tiotusentals ord och 

uttrycka sig i komplexa satser på sitt modersmål och det tar därför mycket längre tid för en 

vuxen att lära sig läsa och skriva på ett andraspråk (Wedin 2010:33–34). En fördel är däremot 

att vuxna vanligen har ”lättare för att förstå vad det innebär att lära sig ett nytt språk och att ta 

itu med det på ett medvetet sätt” (Wedin 2010:34).  

För det andra har de som kommer till Sverige i vuxen ålder redan utvecklat minst ett 

språksystem, många av dem har redan utvecklade skriftspråkskunskaper i sitt modersmål 

vilket är en tillgång. Det som ofta händer är att förstaspråkets skrivtradition skiljer sig från 

den svenska och elever behöver därför lära sig skriva olika typer av texter som finns i det 

svenska samhället (Gibbons:2010:163) . Dessa texttyper har olika strukturer, olika ord, olika 

sätt att presentera ”fakta” eller innehåll. De kan även skilja sig åt i syntax, meningsfunktion 

och uppbyggnad.  
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Dessutom behöver, utifrån mina egna erfarenheter, vuxna andraspråksinlärare i regel tillägna 

sig målspråket på relativt sett kort tid jämfört barn och ungdomar, bland annat på grund av 

ekonomiska skäl. Många börjar arbeta direkt efter att de är klara med SFI. Eftersom det blir 

svårt att fortsätta språkstudier i klassrum ansöker somliga till distanskurser på Komvux och 

läser svenska som andra språk 1 och 2 på heltid samtidigt som de arbetar vilket är mycket 

krävande.  

För lärare inom vuxenutbildning innebär det en stor utmaning att ge elever allt det stöd de 

behöver för att de ska nå sina språkliga mål och på så kort tid som möjligt skaffa sig 

förutsättningar för att bli effektiva medborgare i det svenska demokratiska samhället där man 

i en mångfald av situationer behöver presentera sin åsikt med tydlighet och stöd av argument.  

Hur ser det ut i verkligheten? Lyckas elever som läser svenska på distans under tio veckor 

tillägna sig de nya skrivreglerna och normerna? Finns det någon utveckling i elevers 

skriftspråk på så kort tid? I min studie är jag därför intresserad av att analysera elevers 

språkutveckling med avseende på genrekunskap. Jag planerar att i första hand fokusera på 

argumenterande texter, närmare bestämt en insändare och ett argumenterande brev.  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att analysera argumenterande elevtexter som tillkommit under 

gymnasiekurserna svenska som andra språk 1 och 2. Tidsspannet mellan testtillfällena har 

varit åtta veckor och texterna är författade av samma distanselever vid båda tillfällena.  

Genom textanalysen vill jag utreda om en genreorienterad distansundervisning bidrar till att 

elever i svenska som andra språk utvecklar sin skriftliga förmåga och uppnår den högre 

språkliga nivån som krävs i högskolestudier och i yrkesliv.  

Mina frågeställningar är därför: 

 Hur noggrant följer elevtexterna den struktur som är typisk för argumenterande text 

vid respektive testtillfälle? 

 Kan en språkutveckling utifrån ett genreteoretiskt perspektiv observeras i elevers 

skrivande? 

 Uppnår elevtexterna kursplanens mål vad gäller skrivande av argumenterande texter? 

2. Teoretisk inramning 

För att analysera elevernas texter kommer jag i denna studie använda en bedömningsmodell 

som bygger dels på språkliga modellen i systemisk-funktionell lingvistik (SFL), dels på 

genreteori. Därför bygger jag upp min teoretiska ram med utgångspunkt i dessa teorier. Jag 

inleder litteraturgenomgången med en beskrivning av kursplanerna i svenska som andraspråk.   
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2.1. Kursplanerna i svenska som andraspråk 1 och svenska som   

andraspråk 2 

Efter skolreformen 2011 började nya kursplaner gälla för gymnasieskolans ämne svenska som 

andraspråk. Svenska som andraspråk 1 är en kurs på gymnasial nivå som bygger på de 

kunskaper i svenska som grundskolan ger. Svenska som andraspråk 2 bygger på kursen 

svenska som andraspråk 1. Kurserna läses på gymnasiet eller via kommunal vuxenutbildning.   

I de nya kursplanerna framkommer det tydligt att eleverna bland annat ska tillägna sig 

kunskap om vad som är typisk för olika typer av texter. I kommentarer till ämnesplanen 

påpekar Skolverket att arbete med texter av olika slag är centralt för ämnet svenska 

(Skolverket 2012). Enligt kursbeskrivningen syftar ämnet svenska som andraspråk till att 

undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att ”anpassa språket till 

ämne, syfte, situation och mottagare” och utveckla ”kunskaper om det svenska språkets 

uppbyggnad och språkliga normer, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur 

dessa samspelar.” (Skolverket 2012) Till skillnad från tidigare styrdokument förekommer 

begreppet språkliga normer istället för språklig korrekthet. I kommentarerna förklaras att detta 

görs för att flytta fokus från detaljer som stavning, interpunktion och prepositionsval till 

språkets helhetsintryck som inkluderar flera faktorer vilka påverkar språkets funktion i ett 

sammanhang. (Skolverket 2012b) 

Det centrala innehållet i kursen svenska som andraspråk 1 ska bland annat behandla ” skriftlig 

framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer 

av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, 

textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande 

texter.”(Skolverket 2012b) 

Kursen svenska som andraspråk 2 har samma syfte som ovan nämnd kurs. Undervisningen 

ska behandla bland annat följande centrala innehåll: ”skriftlig framställning av utredande och 

argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter 

ämne, syfte, mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt 

utredande och argumenterande texter ” (Skolverket 2012b). 

Under kunskapskrav för att bli godkänd i svenska som andra språk 1 förväntas elever skriva 

olika typer av texter som är sammanhängande, begripliga (och välstrukturerade - för de högre 

betygen).  För att bli godkänt krävs det att elever i huvudsak ”följer normerna för den valda 

texttypen” (Skolverket 2012). För de högre betygen behöver elever anpassa stilen till 

texttypen. Detta innebär att eleverna bör behärska genrer för att uppnå ett godkänt betyg.  

Kursplanerna fokuserar alltså på textens funktion och betonar de faktorer som har betydelse 

för att språket ska fungera i ett sammanhang. Det finns även en progression i svårighetsgrad 

av skriftliga framställningar som ska behandlas på de två kurserna. I svenska som andraspråk 

1 ligger fokus på texter för kommunikation och reflektion. I svenska som andraspråk 2 ligger 

fokus på texter av utredande och argumenterande karaktär.  Argumenterande text nämns som 

en framställningsform eleverna ska behärska på båda kurserna. 
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2.2. Genre och genreteori  

Begreppet genre används i olika sammanhang i vårt samhälle. Oftast kopplas ordet ihop med 

litteratur för att skilja mellan dess olika typer, som poesi, drama eller roman.  Vi talar om 

genrer inom musik och konst. I språkvetenskapliga sammanhang har genrebegreppet utvidgats 

till att omfatta ”alla de språkhändelser, både muntliga och skriftliga, som vi medverkar i som 

medlemmar av vårt samhälle och vår kultur.” (Gibbons 2010:162) Enligt Eija Kuyumcu 

(2004:574) definieras genrer i den moderna genreteorin ”som identifierbara mönster för 

språkanvändningen i sociala kontexter, både i tal och skrift”. Dessa mönster utvecklas 

beroende på de kulturella och sociala sammanhang som inlärare kommer i kontakt med 

(Johansson & Sandell Ring 2010:22). Definitionen av genrebegreppet skiftar beroende av 

vilken vetenskaplig tradition som använder det.  

Det finns två kända skolor inom genreteorin som har haft stort betydelse för etablering av ett 

genrebegrepp i en modern genrepedagogik. Nyretorisk forskning utgår från Carolyn Millers 

definition av genre ”som social handling i återkommande retoriska situationer” (Miller 1994 

[1984] här citerat av Holmberg 2008:2). Enligt denna skulle t.ex. polisrapport, insändare, 

expertkolumn och recept kallas genrer eftersom dessa typer av texter är sociala handlingar i 

återkommande situationer.   

Sydneyskolan, också känd som den australiska genreskolan, baserar sitt genrebegrepp på en 

definition som Martin och hans medarbetare (Martin & Rose 2007:8; 2008:6) beskriver som 

”en stegvis, målinriktad och social process” (Kuyumcu 2010:123; se även Hedeboe och 

Polias, 2008:13).  Med andra ord, för att nå fram till målet för den sociala 

aktiviteten/processen som har ett visst syfte genomför vi vissa igenkännbara steg. Exempel på 

tillämpning av Sydneyskolans definition är ett antal grundläggande framställningsformer som 

till exempel beskrivning, berättelse, eller instruktion (Holmberg 2008:2, Kuyumcu 2010:124).  

Gibbons (2010) beskriver några kriterier som karakteriserar en genre: 

 En genre har ett speciellt socialt syfte och används för att få något gjort med hjälp av 

språk. 

 Den har specifik övergripande struktur eller uppbyggnad (så kallade genresteg: jmf. 

Kuyumcu 2010:123).  

 Den har språkliga drag som är typiska för just den genren. 

Gibbons (2006:82; 2010:162) betonar därtill att det är viktigt att människorna i samma 

kulturella kontext känner igen den som en genre och vet hur man använder den. Därför blir 

genreteorin särskilt aktuell för andraspråksundervisning menar Kuyumcu (2004:574) så att 

elever med olika språkliga erfarenheter och olika kulturella bakgrund genom en explicit 

undervisning av lärare kan få tillgång till de sociala genrer som har stor betydelse för 

elevernas prestationer i skolan och deras framgång i samhället. Därför utvecklades en särskild 

genrebaserad undervisningsmodell som heter genrepedagogik och som används särskilt för 

skrivundervisning i skolan (se vidare Gibbons 2006; 2010; Hedeboe & Polias 2008).  

Den explicita genrepedagogiska undervisningen består bland annat av fyra steg där läraren 

först bygger upp kunskap om ämnet. Nästa steg är att elever dekonstruerar skolans texter och 
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undersöker vad genrens syfte är, hur den typiska strukturen ser ut och vilka lexikala och 

grammatiska resurser som används i texterna. Efter detta konstruerar lärarna tillsammans med 

klassen en eller flera gemensamma texter för att eleverna ska få förebilder för sitt eget 

skrivande. Till sist skriver eleverna texter på egen hand. (Martin & Rose 2008). På det sättet 

kan alla elever oavsett bakgrund och språklig nivå tillägna sig det funktionella språket inom 

olika genrer. 

Genrebegreppet är fortfarande ganska oklart och används ibland överlappande med andra 

begrepp. De genrer, till exempel, som förknippas med skolundervisning benämner Gibbons 

(2006:85; och även Kuyumcu 2004:579) med termen texttyper för att skilja dem från de 

genrer som förekommer utanför skolan. I Stärk språket stärk lärandet, till exempel, 

sammanställer Pauline Gibbons (2006:85) de viktiga genrefamiljer som finns inom skolans 

textvärld: återgivande, berättande, beskrivande, instruerande, argumenterande, diskuterande 

och förklarande.  

I ämnesplanen talas det om olika typer av texter som, bland annat, berättande, beskrivande, 

utredande och argumenterande texter.  I kommentarer till ämnesplanen förklaras det att 

begreppet typer av texter används för att beteckna olika slags informerande texter eller texter 

som har syfte att påpeka, vad som ibland kallas för sakprosatexter och ordet genre står för 

olika typer av skönlitteratur (Skolverket 2012). Denna definition stämmer med Gibbons 

texttyps begrepp. 

I min studie kommer jag att använda begreppet genre som det definieras av den australiska 

genreskolan som en ”stegvis, målinriktad och social process” (Kuyumcu 2010:123; Johansson 

& Sandell Ring 2010:23; Holmberg 2008:2). Jag kommer även att använda begreppen genre 

och texttyp synonymt eftersom jag i denna studie bara intresserar mig för de genrer som 

förknippas med skolundervisning och har därför inget behov av att skilja dem från sådana 

som förekommer utanför skolan. 

2.3. Systemisk-funktionell lingvistik 

Inom SFL ses språket som ett meningskapande system för den människliga kommunikationen 

(Kuyumcu 2010:119–120). Denna språkmodell började byggas av lingvisten M.A.K. Halliday 

i slutet på 70-talet (Halliday 1985; Halliday & Matthiessen 1994) och har utvecklats vidare 

bland annat av J.R. Martin och hans medarbetare (Martin 1992; Martin & Rose 2008). 

Holmberg och Karlsson (2006:10) gör en sammanfattning av SFL i tre punkter: 

Den funktionella grammatiken är en språkmodell där: 

 betydelse och funktion - inte form- är utgångspunkten 

 kontext och språkbruk inte används för att förklara avvikelser och fel, utan snarare ses 

som grunden för hela grammatiken 

 grammatiken inte bara ger uttryck för utan också skapar betydelse. 

Nedan i figur 1 introduceras språkmodellen för systemisk funktionell lingvistik och 

genreteori.  Synen på språket i SFL presenteras i olika böcker som ett diagram som består av 
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olika lager (se Kuyumcu 2010:120; Johansson & Sandell Ring 2010; Hedeboe & Polias 

2008:65). 

  

Figur 1. Språkmodellen för systemisk funktionell lingvistik och genreteori (Kuyumcu 2010:120)  

Det yttersta lagret består av en kulturkontext som innebär att det alltid finns ett visst socialt 

syfte som man vill uppnå med hjälp av språket. Kulturkontexten omger därför 

situationskontexten som omfattar  

 fält: den aktivitet som pågår och det språk som är involverat,  

 relation: mellan de talade eller skribentens roll och relation till mottagaren, 

 kommunikationssätt: språkets roll, muntligt/talspråkligt respektive 

skriftligt/skriftspråkligt (Kuyumcu 2010:121; Hedeboe &Polias 2008:66). 

Fältet realiseras semantiskt som ideationella betydelser det vill säga de bilder vi har av 

världen och olika företeelser. Relationen framställer interpersonella betydelser som innehåller 

bland annat maktförhållanden mellan kommunikationsdeltagare. Kommunikationssättet 

beskriver textuella betydelser och visar på vilket språkligt sätt diskursen organiseras. 

Variablerna fält, relation och kommunikationssätt skapar ett så kallat register som bestämmer 

hur språket kommer att användas i olika situationskontexter.  

Nästa lager i den språkliga modellen, lexikogrammatik, innehåller ordförrådet och språkets 

grammatik och det innersta lagret, fonologi, omfattar språkljudens funktion och dess 

motsvarighet i skriftspråk, ortografi (för vidare läsning se Hedeboe & Polias (2008:65; 

Johansson & Sandell Ring 2010:225-235). 

Enligt denna språkliga modell omsluter begreppet genre alla lagren, från kulturkontext till 

fonologi.  
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2.4. Bedömningsmodell i ett genreperspektiv 

Modellen som presenteras nedan i tabell 2 kommer jag att använda för att undersöka elevers 

språkutveckling i ett genreperspektiv. Tabellens innehåll kommer från materialet Reading to 

Learn (Rose 2008). Den följer i stora drag den SFL-språkmodellen och är översatt av Eija 

Kuyumcu (2010:126). Enligt Rose (2008) är diskurskriterierna de viktigaste och bör 

identifieras i elevtexten noggrant och analyseras mer ingående eftersom den analysen visar 

vilka språkliga resurser som eleven använder.  

Tabell 1. Bedömningsmall i ett genrepedagogiskt perspektiv. Rose (2008), www.readingtolearn.com.au (Book 

4), översatt av Eija Kuyumcu (2010:126).  

KONTEXT Gör en översiktlig bedömning av dessa kontextkriterier! 
Syfte Hur lämplig är genren för skrivsyftet? 
Genresteg Är texten mer lik det talade språket? (Markera och benämn varje steg i texten). 
Fält Hur väl förstår och förklarar eleven fältet i en faktatext? Hur väl skapar eleven den röda 

tråden, scenen och huvudpersonerna i en berättelse? Hur väl argumenterar eleven för 
sin ståndpunkt i en argumenterande text? 

Relation Hur väl förhåller sig skribenten till objektivitet i en faktatext? Hur väl engagerar 
skribenten läsaren i en berättelse? Hur väl övertygar eleven i argumentering? 

Kommunikationssät Hur skriftspråkslikt är språket med hänsyn till skolår/uppgift? Är texten mer lik det 
talade språket? 

DISKURS Markera diskurskriterierna i texten för att ge en klar bild av elevens  
diskurskompetens 

Faser En välorganiserad text går genom en logisk sekvens av olika faser. Faserna finns i varje 
genresteg och kan bestå av ett stycke eller en eller några meningar. Identifiera och 
markera faserna i texten. Hur väl organiserad är sekvensen av faserna i texten? 

Ord Skribenten gör ordval för att bygga upp textens fält. Detta består av innehållsord och 
relationerna mellan dessa från mening till mening. Markera de innehållsord som 
skribenten använder. Vad har skribenten för lexikala resurser? Hur väl används 
ordförrådet för att skapa fältet? 

Attityd Attityd är de ordval som skribenten gör för att uttrycka sitt förhållningssätt. Detta 
omfattar känslor (affekt), bedömningar av människor, värderingar av saker och 
skeenden samt ord som förstärker eller förminskar (gradering) eller modifierar. 

Konnektivbindning Konjunktioner, subjunktioner och konjunktionella adverb är de logiska relationerna 
(sambandsord) som används mellan och inom meningarna för att binda ihop satser och 
meningar. Markera de konjunktioner (bindeord) som skribenten använder. Logiska 
relationer kan också vara implicita. Finns det en tydlig logisk relation mellan 
meningarna? 

Referensbindning Referensbindning används för att hålla reda på personer och saker genom hela texten. 
Detta omfattar pronomen, artiklar, demonstrativa pronomen (denna, detta) och 
jämförande ord (varje, alla, samma, andra). Markera orden för referensbindning i 
texten. Framgår det tydligt vem, vilka eller vad som syftas på i varje mening? 

GRAMMATIK Gör en översiktlig bedömning av textens grammatik. 
 Används grammatiska konventioner av skriftlig svenska korrekt? Finns det en lämplig 

variation av grammatiska resurser, relevanta för skolåret, eller är det för enkelt? 

GRAFISKA DRAG Gör en översiktlig bedömning av grafiska kriterier 
Stavning Hur korrekt stavade är frekventa ord och ord som är mindre frekventa? 
Interpunktion Hur lämpligt och korrekt används interpunktion? 
Presentation Används styckeindelning? Hur pass läslig är handstilen? Är layout tydlig? Används 

illustrationerna på ett lämpligt sätt? 

 

 

 

http://www.readingtolearn.com.au/


11 

 

2.5. Argumenterande text 

Argumenterade skriftliga texter möter man i många olika sammanhäng. De är ofta 

förekommande i t.ex. tidningar och bloggar i form av insändare, krönikor eller debattartiklar. 

Johansson & Sandell Ring nämner några ämnen inom den svenska skolan där den skrivna 

argumentationen är vanlig: i ämnet svenska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga 

ämnen när eleverna ska reflektera över inhämtade kunskaper kring något ämne och 

argumentera för sina åsikter.  

Identifiering av en argumenterande genre kan göras utifrån de olika kriterier som nämns av 

Kuyumcu (2010:124), Johansson & Sandell Ring (2010:189, 209) och Gibbons (2006:89; 

2010:166,245). I form av tabell 2 nedan gör jag en sammanfattning av de viktigaste 

kriterierna för den argumenterande genren som Johansson & Sandell Ring tar upp i sin 

praktiska genrepedagogiska bok Låt språket bära (2010: 189, 209): 

Tabell 2. Typiska drag i argumenterande texter. Bygger på Kuyumcu (2010:124), Johansson & Sandell Ring 

(2010:189, 209) och Gibbons (2006:89; 2010:166,245) 

Textens syfte Med hjälp av argument övertyga läsaren att instämma i skribentens påstående eller 
ståndpunkt/åsikt eller att övertala någon att handla på ett visst sätt 

Textens 
struktur 

Tre steg: 

 presentation av en åsikt/tes 

 ett antal argument som stöd för åsikten med olika belägg + eventuellt något enstaka 
motargument med belägg 

 förstärkning av skribentens ställningstagande + ev. rekommendation 
 

Textens 
språkliga drag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deltagare  
(vad/vem som deltar 
i processen) 

Allmänna och ofta abstrakta deltagare som refererar till en hel grupp: 
läxor, jämtställdhet, genusfrågan, etc.  
Syftningar på företeelser i generella termer: jag tycker att alla elever 
bör. 

Processer  
(vad det är som 
pågår, själva 
händelserna) 

Det förekommer många mentala och verbala processer som ger 
uttryck för egna och andras åsikter, känslor och värderingar: tycker, 
anser, hatar, tvivlar, etc. 
Relationella processer som skapar en relation mellan olika deltagare i 
texten: jämställdhet är en viktig fråga. 

Omständigheter  
(var, när, hur, med 
vem, varför 
processerna pågår) 

i den svenska skolan, på eftermiddagen, etc. 
I mer avancerade texter sker sammanlänkningen av argument ofta 
implicit genom styckeindelning eller omständigheter i form av 
prepositionsfraser: i ljuset av, på grund av. 

Nominalgrupper 
(en utvidgad 
nominal/substantiv) 

Långa nominalgrupper: ett beslut som skulle gynna jämtställdheten i 
skolan. 

Modalitet 
(skribentens 
bedömning av 
sannolikhet, 
vanlighet, förpliktelse 
och villighet) 

Används för att visa hur öppen man är för andras åsikter och 
ställningstaganden och för att visa graden av säkerhet, vanlighet, 
nödvändighet och villighet.  
Uttrycks oftast med interpersonella satsadverbial som kanske, nog, 
möjligen, antagligen, säkert. I de högre nivåerna uttrycks med 
nominaliseringar: sannolikheten, möjligheten, nödvändigheten. 

Evaluerande språk 
(uttrycker 
värderingar/ 
känslomässiga 
bedömningar av 
saker/människor) 

Värderande uttryck och ett språk som visar skribentens inställning, 
åsikt eller attityd, särskilt i det inledande stycket. Attityd uttrycks i 
språket med såväl mentala processer som uttrycker affekt och 
adjektiv som värderar och bedömer: hatar, avskyvärt, en galning, 
värre och värre. 
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Textens 
språkliga drag 
(fortsättning) 
 
 
 
 

Nominalisering 
(substantiv ersätter 
verb/adjektiv) 

Används istället för bindeord i syfte att framstå som en mer saklig 
skribent: orsaken till istället för eftersom. 
I de mer skriftspråkliga argumentationer används för att dölja vem det 
är som står bakom en åsikt: istället för jag tycker att elever är borta 
för ofta på idrottslektionerna kan det stå en oro har uttryckts för 
elevers stora frånvaro på idrottslektionerna 

Bindeord 
(visar relationen 
mellan tankarna i en 
text) 

På textnivå: bindeord som ger tankarnas ordningsföljd, som ordnar 
idéer mellan olika steg i texten: för det första, för det andra, slutligen. 
På satsnivå: ordnar idéer successivt eller parallellt: på samma gång, 
jämför idéer: i likhet med, exempelvis, i motsats till, sammanfattar 
eller motsäger idéer: följaktligen, i konsekvens med, inte desto mindre, 
å andra sidan, emellertid. 
Orsaksbindeord: eftersom, för att, därför, så, då. 

3. Metod 

I studien undersöks fem elevers skrivutveckling. För undersökningen har jag valt att samla in 

totalt tio skrivuppgifter, det vill säga två texter från varje elev skrivna vid två skilda tillfällen.  

3.1. Material 

Vid det första tillfället skriver eleverna en insändare på 300-450 ord. Skrivtiden är max tre 

timmar från att eleverna har fått uppgiften. Målet med uppgiften är att skapa en egen text 

baserad på innehållet i kapitlet ”Familjen” i läromedlet Språkporten (Åström 2012) och att 

träna på att argumentera för en åsikt samt anpassa språket och texten till en bestämd målgrupp 

(se bilaga 2). 

Vid det andra tillfället skriver eleverna en debattartikel på 400-600 ord. Skrivtiden är 

begränsad på samma sätt som vid det första tillfället, det vill säga eleverna får tre timmar på 

sig för att skriva sin text. Målet med uppgiften är att visa förståelse för hur argumenterande 

texter är uppbyggda och att skriftligt argumentera för eller emot ett ämne (se bilaga 3). 

Bedömningsmodellen som är vald för textanalysen är baserad på den systemisk-funktionella 

lingvistiken. Bedömningsmallen har presenterats i avsnitt 2.4. Den är avsedd för att användas 

i samband med alla skolgenrer. Jag kommer att använda ett bedömningsprotokoll 

rekommenderat av Kuyumcu (2010:142; se bilaga 1) för bedömning av elevtexter utifrån ett 

genreteoretiskt perspektiv. De olika kriterierna i protokollet ges 0-3 poäng. Detta enkla 

poängsystem ger enligt Rose (2008) en mycket noggrann mätning av elevers skrivförmåga. 

Om elevens skrivande uppfyller ett av kriterierna på den högsta förväntningsnivån, kommer 

jag att ge tre poäng på detta kriterium. Med den högsta förväntningsnivån menar jag den 

språkförmåga som nämns i Skolverkets kunskapskrav (Skolverket 2010) för det högsta 

betyget A, på respektive kurs (SvA 1 eller SvA 2). Om det inte finns något belägg över huvud 

taget för detta kriteriums uppfyllnad kommer jag att ge noll poäng. Om det finns belägg men 

det är svagt får texten ett poäng för detta kriterium. Om belägget är starkare men dock inte 

uppfyller den högsta nivån som krävs på denna kurs får texten två poäng för detta kriterium. 

Det maximala antalet poäng kan vara 45. 

För att avgränsa materialet och för att kunna fokusera på en texttyp har jag valt att undersöka 

texter av den argumenterande typen. De valda skrivuppgifterna är en insändare som skrivs på 
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kursen svenska som andraspråk 1 (SvA 1) och en argumentation som skrivs på kursen 

svenska som andraspråk 2 (SvA 2). Kurserna SvA 1 och SvA 2 är på gymnasial nivå avsedda 

för de elever som har avslutat grundläggande svenska eller har läst svenska som andra språk i 

grundskolan. Båda kurserna avser sammanlagt 200 studietimmar vilka omfattar tio veckor på 

heltid, det vill säga SvA 1 omfattar fem studieveckor och eleverna fortsätter med att läsa SvA 

2 ytterligare i fem studieveckor utan uppehåll i studierna.  

De valda texterna är skrivna av elever som har läst både SvA 1 och SvA 2 färdigt. Det första 

testtillfället ägde rum i slutet av studievecka 2 på kursen SvA 1 då eleverna skrev en 

insändare. Det andra testtillfället skedde i slutet av studievecka 4 på kursen SvA 2 då eleverna 

skrev en debattartikel. Tidsspannet mellan testtillfällena är således åtta veckor. Texterna som 

jag valt är dessutom elevernas första oreviderade versioner - eleverna fick senare arbeta vidare 

med sina texter och kunde bearbeta och förbättra dem med hjälp av lärarens respons och 

stöttning. Dessa bearbetade texter ingår inte i analysen.  

Argumenterande texter valdes på grund av dess väsentlighet i både samhällslivet generellt och 

högre studier specifikt. I den nya kursbeskrivningen (Skolverket 2011) nämns 

argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text som ett centralt 

innehåll i kurserna SvA 1 och SvA 2.  

Eleverna har studerat svenska som andraspråk genom kommunal vuxenutbildning på distans 

där undervisningen sker via Internet och täcker därför hela Sverige. Eleverna har arbetat med 

texterna självständigt och har fått stöttning i form av individuell handledning och respons från 

lärare. Eleverna hade fått detaljerade instruktioner innan de påbörjade sitt arbete med 

uppgifterna (se bilaga 2 och 3). Vid en bestämd tid fick eleverna öppna ett dokument som 

ligger på skolans hemsida och är inte tillgänglig före starttiden. I detta dokument fick eleverna 

ytterligare instruktioner och nödvändig information som gäller skrivuppgiften. Från och med 

denna stund började tiden räknas. Eftersom utbildningen är internetbaserad skriver eleverna 

uppgifterna hemma och har tillgång till alla hjälpmedel. Läraren kan kontrollera eleven via 

telefon eller videosession om det behövs, om lärare till exempel misstänker att eleven får 

hjälp från någon annan.  Oftast har läraren förtroende för sina elever eftersom de arbetar med 

varje enskild elev individuellt, har en tät regelbunden kontakt med den och känner till elevens 

starka och svaga sidor. Detta kan dock påverka studiens tillpålitlighet på det sättet att man inte 

kan lita på undersöknings resultatet till den högsta möjliga graden. 

Jag vill påpeka att för att skydda elevernas identitet anges inga namn. Jag har valt att benämna 

eleverna i sifferform från 1 till 5. Uppgifterna nämns på följande vis: texten eleverna skriver 

vid det första testtillfället som är en insändare markerar jag som text a, och texten eleverna 

skriver vid det andra tillfället som är en debattartikel markerar jag som text b. När jag till 

exempel vill beskriva insändaren som elev 1 har skrivit använder jag benämning text 1a. 

Debattartikeln skriven av samma elev kallas för text 1b. På liknande sätt kommer jag att 

benämna alla elevers texter. 
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3.2. Urval 

Jag har valt fem elever från kursen svenska som andraspråk och tio texter sammanlagt för att 

göra en fördjupad textanalys. Staffan Stukat (2011:64) påstår att när man gör en undersökning 

som är tidskrävande och mödosam kan det ”vara nödvändigt att välja ut en del av 

populationen och låta detta stickprov /…/ representera helheten”. Därför kan detta antal 

deltagare och texter vara rimligt för att undersöka om det överhuvudtaget kan observeras 

någon utveckling i elevernas skrivande och om kursplanens mål kan uppnås via 

distansundervisning. 

Eftersom jag själv har jobbat med kurserna SvA1 och SvA2 på en distansskola inom 

vuxenutbildning har jag haft tillgång till skolans elevdatabas. Med hjälp av mina 

arbetskollegor, andra lärare i svenska som andraspråk, samlade jag information om 

heltidselever som hade läst både SvA1 och SvA2 och som inte bara var mina elever. Jag 

kontaktade de elever som förhoppningsvis kunde delta i min undersökning via mejl. Av cirka 

tjugo personer som har fått en förfrågan om att medverka i en undersökning har fem svarat 

positivt vilket är det antal som hade planerats för studien.  

4. Resultat 

Till att börja med redogör jag för språkutvecklingsresultat för varje elev. Jag benämner 

eleverna i sifferform från 1 till 5 som jag tidigare nämnt.  

4.1. Resultat av textanalysen.  

4.1.1. Elev 1 

Vad gäller textens struktur har elev 1 använt alla de nödvändiga genrestegen i båda texterna. I 

text 1a kommer dock tesen senare i texten efter en beskrivande inledning. Det kan göra 

läsaren lite förvirrad kring textens syfte/utvald genre. Detta blir bättre i text 1b då tesen 

kommer tidigt, redan i inledningen, och argumenten stöds av lämpliga exempel. Därför ges 

högre poäng för kriterierna inom kontext under det andra testtillfället (se tabell 3 nedan).  

Inom registren finns det en stor skillnad först och främst i argumentens kvalité, i text 1b är de 

mer övertygande eftersom eleven inte bara bygger dem på sin egen känslomässig involvering 

men försöker också att använda mer objektiva argument, som till exempel ”För det andra om 

anställda inte accepterar att deras löner blir lägre, ska arbetsgivarna bli tvungna att säga upp 

dem och det ska bara förvärra läget” eller ”Den här lösningen leder till bättre resultat och 

skyddar företagen från konkursen”. Detta gör att eleven får högre poäng för kriteriet relation i 

sin andra uppgift (se tabell 3). Kommunikationssättet är mer distanserad jämfört med det 

talspråkliga kommunikationssättet i text 1a. Elevens språk är mer monologiskt och objektivt i 

jämförelse med den första texten där eleven använder dialogiskt språk som till exempel 

”Varför måste barnet alltid offra sig för föräldrar?” eller ”Ni måste tänka på barn!” Det finns 

talspråkliga inslag i båda texterna, t.ex. ”funkar” istället för mer skriftspråkliga ”fungerar”.  
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Diskursens faser saknar en logisk sekvens i den första uppgiften text 1a. Eleven beskriver till 

exempel först olika typer familjer och börjar sedan beskriva sina funderingar kring om man 

skulle skaffa barn eller inte, och mitt i den fasen som handlar om barn börjar eleven diskutera 

familjens ekonomi som inte riktigt passar i sammanhanget. I text 1b är faserna mycket bättre 

organiserade än i text 1a och poängen blir därför högre vid det andra tillfället (se tabell 3).  

Ordförrådet förbättras särskilt vad det gäller värderande språk . I text 1a använder eleven bara 

frasen ”jag tycker” för att visa sin attityd och modaliteten begränsas till användning av de 

modala hjälpverben ”kan” och ”måste”. Efter åtta veckors studier visar eleven förbättring på 

den lexikala nivån genom att använda ord som värderar och bedömer: ”oroliga”, ”värre och 

värre”, etc. Även konnektivbindningen fungerar på ett bättre sätt i text 1b genom elevens 

användning av bindeord som ger argumentens ordningsföljd: ”för det andra”, ”slutligen” och 

som motsäger idéer: ”å andra sidan”.  

I text 1a försvåras läsförståelsen många gånger på grund av elevens grammatiska fel. I text 1b 

fungerar grammatiken ganska bra trots en viss variation i grammatisk korrekthet. Eleven 

behärskar inte species eller prepositionsanvändning till fullo, ordföljden är däremot inte 

längre ett problem i de varierande grammatiska konventionerna. De grafiska dragen - 

stavning, interpunktion och presentation - fungerar bra i båda texterna.  

Tabell 3. Elev 1  

 Poäng 
 text 1 

Poäng  
text 2 

KONTEXT 

Syfte - utvald genre 2 3 

Struktur - genresteg 1 2 

REGISTER 

Fält 2 2 

Relation 1 2 

Kommunikation 1 2 

DISKURS 

Faser 2 2 

Ord 1 2 

Attityd 1 2 

Konnektivbindning 1 2 

Referensbindning 2 2 

GRAMMATIK 

Grammatisk korrekthet 1 2 

Grammatiska resurser  1 2 

GRAFISKA DRAG 

Stavning 2 2 

Interpunktion 2 2 

Presentation 2 2 

Totalt 22 31 

 

4.1.2.Elev 2 

I text 2a kommer elevens tes lite senare i texten efter inledningen där eleven först presenterar 

tre argument i form av tre korta meningar. Dessa argument förklaras något senare i texten. 

Förstärkning av tesen saknas. I text 2b presenteras tesen redan i inledningen vilket är bra men 
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eleven gör det ganska försiktigt med hjälp av modala verb: ”jag skulle tänka mig” och ” jag 

skulle gå med på”. Elevens åsikt får dock en tydlig förstärkning på slutet, så alla genresteg 

finns med i text 2b. En tydlig utveckling kan alltså observeras på kontextens nivå (se tabell 4).  

Inom registren utvecklas eleven i alla tre variabler. Fältet beskrivs med mer specifika begrepp 

på ett mer objektivt sätt i text 2b än vad det gör i text 2a där det allmänna vardagliga språket 

används. I text 2a förekommer flera talspråkliga variabler, t.ex. pronomen ”dom” istället för 

”de” och ”dem” vilket inte finns i text 2b. Text 2b är mer distanserad och monologisk och 

passar in i skolspråket särskilt i relation till kunskapskrav på kursen SvA 2.  

Inom diskursen ligger elevens språkanvändning på ungefär samma nivå. Ordvalet är ibland fel 

i båda texterna men det försvårar inte förståelsen. Förutom användning av modala verb börjar 

eleven i text 2b använda modala adverb ”säkert”, ”självklart” för att visa sin attityd till ämnet 

vilket är en progression i användning av evaluerande språk. Konnektivbindningen är mer 

varierad i text 2b då eleven använder bindeord som ger argumentens ordningsföljd: ”för det 

första”, ”för det andra” och ”till sist”.  

Grammatiken fungerar ganska bra i båda texterna. Den har varierande karaktär och lite olika 

slags fel uppstår, t.ex. fel användning av sina/deras, aktiv/passiv verbform, partikelverb och 

prepositioner. Grammatiska konventioner i text 2b är mer varierande än i text 2a. Grafiska 

drag fungerar lika bra i båda texterna men styckeindelningen i text 2b är bättre än i text 2a (se 

tabell 4).  

Tabell 4. Elev 2. 

 Poäng 
 text 1 

Poäng  
text 2 

KONTEXT 

Syfte - utvald genre 1 2 

Struktur - genresteg 1 2 

REGISTER 

Fält 2 3 

Relation 2 3 

Kommunikation 1 2 

DISKURS 

Faser 2 2 

Ord 2 2 

Attityd 1 2 

Konnektivbindning 1 2 

Referensbindning 2 3 

GRAMMATIK 

Grammatisk korrekthet 2 2 

Grammatiska resurser  1 2 

GRAFISKA DRAG 

Stavning 2 2 

Interpunktion 2 2 

Presentation 1 2 

Totalt 24 32 
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4.1.3.Elev 3 

Eleven skriver sina texter i den argumenterande genren och alla genrestegen är med. I text 3a 

däremot uttrycks argumenten otydligt, de är inbäddade i exemplen. En utveckling observeras i 

textens struktur i text 3b då eleven bygger argumentationen på ett specifikt fält (rökförbud på 

jobbet) och stöder sina argument med exempel: ”Tobak innehåller kemiska ämnen som är 

färliga för bägge människor och miljö” eller ”Man som röker utsätts för mycket till och med 

påverkas sin omkring.  

Inom registren håller texterna ungefär samma jämna nivå, dock har text 3b ett mer specifikt 

fält och är skriven på ett mer objektivt sätt än text 3a (se tabell 5 nedan). Text 3a bygger på 

skribentens känslomässiga involvering och är därför mer subjektiv. Detta är emellertid rätt så 

relevant för sådan typ av argumenterande text som en insändare. I båda texterna använder 

eleven ett dialogiskt/interaktivt kommunikationssätt. Eleven använder uppmaningar, frågor 

och svar: ”Vad kan vi göra? Ingenting!” och ” Så ändra då er ställning!”  

Faserna i diskursen i båda texterna är organiserade i en logisk sekvens. Elevens lexikala 

resurser är i båda texterna ganska varierande i relation till kursens nivå och skapar fältet på ett 

bra sätt med ett abstrakt språk (lite mindre abstrakt i text 3a). Redan i insändaren använder 

eleven utvidgade nominala grupper: ”det ursprungliga målet med att gifta sig”. Det märks att 

denna elev är en risktagare vad gäller att använda nya ord. Det har lett till att ordvalet och 

användning av ord i ett sammanhang inte alltid blir korrekt: ”sin omkring” och ”vilken 

anledning orsakade”. Evaluerande språk som eleven använder i text 3b är betydligt svagare än 

sådant i text 3a (se tabell 5, Diskurs - Attityd). I text 3b uttrycker eleven sig försiktigare: ”det 

skulle vara bättre om” och ”vi bör följa regler”, då i text 3b väljer eleven ett starkare språk: 

”verkligen hemskt”, ”det obehagliga livet”, ”bättre och bättre”. Denna förändring är relevant 

med tanke på att en debattartikel borde vara av mer objektiv typ bland de argumenterande 

genrerna. Ett framsteg upptäcks vad gäller referensbindning men användning av bindeord 

behöver utvecklas, den ligger på samma låga nivå i båda texterna. 

Den grammatiska korrektheten i text 3a är bättre än i text 3b där den är mer varierande. Det 

kan hända att eleven har fått hjälp med skrivandet eftersom eleverna skriver hemma och lärare 

inte kan ordna en total kontroll över skrivprocessen. Orsaken kan också vara att eleven 

befinner sig i en inlärningsprocess där eleven förstår hur den svenska grammatiken fungerar 

och kan processa det mesta men inte behärskar vissa grammatiska strukturer till fullo.  Vad 

gäller de grafiska dragen är styckeindelning mer utvecklad i text 3b än vad den är i text 3b (se 

tabell 5 nedan). 
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Tabell 5. Elev 3. 

 Poäng 
 text 1 

Poäng  
text 2 

KONTEXT 

Syfte - utvald genre 2 2 

Struktur - genresteg 1 2 

REGISTER 

Fält 2 2 

Relation 2 2 

Kommunikation 2 2 

DISKURS 

Faser 2 2 

Ord 2 2 

Attityd 2 2 

Konnektivbindning 1 1 

Referensbindning 2 1 

GRAMMATIK 

Grammatisk korrekthet 3 2 

Grammatiska resurser  2 2 

GRAFISKA DRAG 

Stavning 2 2 

Interpunktion 2 2 

Presentation 1 2 

Totalt 28 28 

4.1.4.Elev 4 

Elevens första uppgift, insändaren, är skriven i den argumenterande genren men följer inte 

dess typiska struktur. Text 4a börjar med fastläggande av ämnet och beskrivningar av olika 

begrepp. Först i mitten av texten kommer en tes men den följs inte av något stöd eller något 

exempel. Det finns dessutom två påståenden längre fram i texten som också kan betraktas som 

skribentens åsikter och som stöds av exempel. Text 4a har en liknande struktur på det sättet att 

eleven inleder den med ett förklarande stycke. Tesen kommer däremot tidigt, uttrycks ganska 

tydligt och förstärks i slutet av debattartikeln. Därför kan man se en utveckling i textens 

struktur hos elev 4 och denna kategori ges en högre poäng vid det andra testtillfället (se tabell 

6 nedan). 

På grund av elevens oklara syfte med text 4a blir texten inte övertygande även om fältet är 

förklarat på ett tillfredställande sätt. Det sker en tydlig utveckling i textens relation i 

debattartikeln. Tesen i text 4b stöds av flera bra argument. Eleven använder även ett svagare 

motargument och förklarar att det inte finns något stöd för det. Alla de nödvändiga 

genrestegen är med i text 4b.  

Faserna inom diskursen i text 4b har en bättre logisk ordning än i text 4a. En tydlig utveckling 

observeras även i ordförrådet, särskilt vad gäller elevens sätt att uttrycka sin attityd till ämnet. 

I text 4b används mycket fler modala verb och modala adverb, till exempel ”jag skulle kunna 

tänka mig”, ”kanske” och ”säkert”. Grammatiken fungerar bra i båda texterna och är på 

ungefär samma nivå, det förekommer några grammatiska fel men de språkresurser som eleven 

har och använder är relevanta på denna nivå.  
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Vad gäller de grafiska dragen blir stavningen mycket bättre i text 4b, interpunktionen däremot 

är bättre i text 4a. I text 4b saknas ibland mellanslag före eller efter skiljetecken. Men det som 

förvånar mest är att det i text 4b inte finns någon styckeindelning medan det i text 4a fungerar 

trots att den behöver en förbättring. Vid det andra tillfället försämras således presentationen 

av texten (se tabell 6). 

Tabell 6. Elev 4. 

 Poäng 
 text 1 

Poäng  
text 2 

KONTEXT 

Syfte - utvald genre 1 2 

Struktur - genresteg 1 2 

REGISTER 

Fält 2 2 

Relation 1 2 

Kommunikation 2 2 

DISKURS 

Faser 1 2 

Ord 2 2 

Attityd 1 2 

Konnektivbindning 1 2 

Referensbindning 2 3 

GRAMMATIK 

Grammatisk korrekthet 2 2 

Grammatiska resurser  2 2 

GRAFISKA DRAG 

Stavning 2 1 

Interpunktion 3 2 

Presentation 1 0 

Totalt 24 28 

4.1.5.Elev 5 

Elev 5 visar en bra förståelse för vad argumenterande genre är och hur man lyckas föra fram 

budskap. Syften framkommer tydligt i både texterna och alla de nödvändiga genrestegen är 

med, textens struktur har dessutom en logisk uppbyggnad. Titlarna är formade i båda texterna 

som en uppmaning som framhåller skribentens åsikt. I text 5b beskrivs det specifika fältet på 

ett mycket bra sätt och man kan se en utveckling i hur väl eleven argumenterar för sin 

ståndpunkt. Argumenten i båda texterna upplevs övertygande. Vad gäller 

kommunikationssättet ligger det på ungefär samma nivå i båda texterna och bygger på det mer 

informella talspråkliga språket. I text 5b däremot är språket mindre subjektivt men det 

förekommer i alla fall interaktiva inslag - ”Varför?”, ”Om du måste röka, snälla, respektera 

andra!” - vilket skapar någon slags relation mellan skribenten och läsaren.  

Både text 5a och text 5b är välorganiserade och går igenom en logisk sekvens av faser. En 

utveckling observeras vad gäller ordval (se tabell 7). Vid det första tillfället var det använda 

ordförrådet ganska enkelt, inte så varierat och ordval var ibland inte korrekt, t.ex. ”det är 

fyndigt att gifta sig”. Ordförrådet används mer varierande vid det andra tillfället, det 

förekommer långa nominala grupper, t.ex. ”den farligaste luftföroreningar inomhus”. Elevens 

attityd till ämnet visas i text 5b på bättre sätt än i text 5a. Eleven visar sin negativa attityd till 

rökning genom att använda värderande ord: ”jättedåligt”, ”mer och mer”, ”skadar alvarligt”. 
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Konnektivbindningen blir bättre i text 5b då eleven använder bindeord som ger argumentens 

ordningsföljd: ”för det första”, ”för det andra” och ”slutligen”.  

Grammatiska resurser är varierade i båda texterna men de mer avancerade meningarna i text 

5a blir ibland lite ”klumpiga” till exempel: ”Den frånskilda kvinnan röker mer och oftare 

sjukskriven än gifta kvinnor” eller ”De som inte är i ett äktenskap byter parterna mycket 

oftare för att det inte finns samma nivå av ansvar i förhållande att man behöver tänka på, 

jämfört med de som är gifta”. Grammatiken håller samma nivå såväl i text 5a som i text 5b (se 

tabell 7). Grammatiska fel som uppstår gäller ordföljd, species, substantivens och verbens 

böjning. De grafiska dragen håller en tillfredställande nivå vid båda tillfällen. 

Tabell 7. Elev 5. 

 Poäng 
 text 1 

Poäng  
text 2 

KONTEXT 

Syfte - utvald genre 3 3 

Struktur - genresteg 3 3 

REGISTER 

Fält 2 3 

Relation 2 2 

Kommunikation 2 2 

DISKURS 

Faser 3 3 

Ord 1 2 

Attityd 1 2 

Konnektivbindning 1 2 

Referensbindning 2 2 

GRAMMATIK 

Grammatisk korrekthet 2 2 

Grammatiska resurser  2 2 

GRAFISKA DRAG 

Stavning 2 2 

Interpunktion 2 3 

Presentation 2 2 

Totalt 30 35 

4.1.6.Sammanställning av resultat 

Nedan i figur 4 redovisas en sammanfattning av resultatet som bygger på en analys av de tio 

texterna skrivna av de fem eleverna. För varje elev anges resultaten i form av poäng som 

eleverna har fått för varje kriterium inom bedömningsmallen. Det anges två värden separerade 

med ett snedstreck. Det första värdet är antal poäng eleven har fått för respektive kriterium 

under det första testtillfället och den andra siffran är antal poäng eleven har fått under samma 

kriterium under det andra testtillfället. Förutom detta markeras resultatet med ett plustecken, 

ett minustecken och en nolla. Pluset innebär att eleven har visat språkutveckling under 

respektive kriterium under det andra skrivtillfället, minuset innebär att elevens prestation av 

detta kriterium har varit sämre under det andra testtillfället än var den var under det första. 

Nollan betyder att elevens förmåga inom detta kriterium ligger på samma nivå under båda 

tillfällena.   
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Tabell 8. Sammanställning av textanalysens resultat 

Bedömningskriterier 
Elever 

Kommentarer 
1 2 3 4 5 

KONTEXT 

Syfte - utvald genre 
+  + 0 + 0 Tre utav fem har utvecklats under detta 

kriterium. De som inte har gjort det hade redan 
fått höga poäng 2 eller 3. 

2/3 1/2 2/2 1/2 3/3 

Struktur - genresteg 
+ 0 + + 0 Tre av fem elever har utvecklats. En av eleverna 

hade fått den högsta poäng för båda texterna. 1/2 1/1 1/2 1/2 3/3 

REGISTER 

Fält 
0 + 0 0 + 

Två av fem elever har utvecklats.  
2/2 2/3 2/2 2/2 2/3 

Relation 
+ + 0 + 0 

Tre av fem elever har utvecklats.  
1/2 2/3 2/2 1/2 2/2 

Kommunikation 
+ + 0 0 0 

Två av fem elever har utvecklats. 
1/2 1/2 2/2 2/2 2/2 

DISKURS 

Faser 
0 0 0 + 0 En av fem elever har utvecklats. En annan elev 

hade redan fått den högsta poäng för båda 
texterna. 

2/2 2/2 2/2 1/2 3/3 

Ord 
+ 0 0 0 + 

Två av fem elever har utvecklats. 
1/2 2/2 2/2 2/2 1/2 

Attityd 
+ + 0 + + 

 Fyra av fem elever har utvecklats. 
1/2 1/2 2/2 1/2 1/2 

Konnektivbindning 
+ + 0 + + 

Fyra av fem elever har utvecklats. 
1/2 1/2 1/1 1/2 1/2 

Referensbindning 
0 + - + 0 Två av fem elever har utvecklats och en elev har 

blivit sämre. 2/2 2/3 2/1 2/3 2/2 

GRAMMATIK 

Grammatisk korrekthet 
+ 0 - 0 0 En av fem elever har utvecklats och en elev har 

blivit sämre. 1/2 2/2 3/2 2/2 2/2 

Grammatiska resurser  
 

+ + 0 0 0 
Två av fem elever har utvecklats. 

1/2 1/2 2/2 2/2 2/2 

GRAFISKA DRAG 

Stavning 
+ 0 0 - 0 En av fem elever har utvecklats och en elev har 

blivit sämre. 2/2 2/2 2/2 2/1 2/2 

Interpunktion 
0 0 0 - + En av fem elever har utvecklats och en elev har 

blivit sämre. 2/2 2/2 2/2 3/2 2/3 

Presentation  
0 + + - 0 Två av fem elever har utvecklats och en elev har 

blivit sämre. 2/2 1/2 1/2 1/0 2/2 

Totalt 22/31 24/32 28/28 24/28 30/35 
Fyra elever av fem har utvecklats i sitt 
funktionella språk.  

Antal 
kriterier 
inom vilka 
eleven har 
visat 

en bättre 
prestation 

10 9 3 6 5 

 
 samma 
prestation 

5 6 10 6 10 

en sämre 
prestation 

0 0 2 3 0 

För att sammanfatta resultaten vill jag presentera det antal poäng som varje elev har fått vid 

varje texttillfälle.  
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Elev 1 har fått 22 poäng vid det första testtillfället och 31vid det andra tillfället vilket betyder 

att denna elevs skrivande har utvecklats betydligt under åtta veckor av studier i svenska. Elev 

2 har en liknande progression i språkutveckling: 23 poäng vid det första testtillfället och 32 

poäng vid det andra. Dessa två första elever visat förbättring i det funktionella språket vad 

gäller både textens uppbyggnad och lexikogrammatik. De ökar sina språkliga resurser från att 

vara ganska begränsade till ganska utvecklade och varierade.  

Elev 3 har fått 28 poäng för båda texterna vilket inte demonstrerar någon utveckling. Om vi 

tittar på olika kriterier kan vi se att elevens förmåga inom tre kriterier har förbättras och inom 

två kriterier var prestationen vid det första testtillfället bättre än vid det andra.   

Elev 4 har fått 24 poäng vid det första test tillfället och 28 poäng vid det andra. Elevens 

prestation inom sex kriterier har blivit bättre och prestationen inom 3 kriterier som hör till de 

grafiska dragen har försämrats.  

Elev 5 har redan vid första tillfället visat mycket bra resultat och har fått 30 poäng totalt. Inom 

5 kriterier, särskilt inom ordförrådet, har eleven lyckats utveckla sina språkliga resurser. 

Av de tio texterna innehåller åtta av dem alla de nödvändiga genrestegen som utmärker den 

argumenterande genren. Text 2a och text 4a saknar en förstärkning av tesen. Av de tio 

texterna inleds sex av någon form av ämnes eller bakgrundsbeskrivning och tesen placeras i 

dessa texter efter inledningen. Argument i texterna är av olika karaktär och olika i antal.  

Sammanfattningsvis har fyra elever av fem mer eller mindre visat progression i sin språkliga 

utveckling vad gäller den funktionella genreorienterade skrivförmågan under kurserna SvA 1 

och SvA 2. Alla elever har klarat uppgiften att skriva en argumenterande text. I relation till 

Skolverkets kunskapskrav uppfyller alla deltagare de pretentioner som ställs för att eleverna 

ska bli godkända på kursen svenska som andra språk 2 och har goda förutsättningar för att 

fortsätta studier på högskola och ta en aktiv roll i samhällslivet.  

5. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om någon språkutveckling kunde observeras utifrån 

ett genreteoretiskt perspektiv i texter av distanselever. Jag ville även få en uppfattning av hur 

noggrant elevtexterna följde den struktur som är typisk för den argumenterande genren och 

granska om elevtexterna uppnådde kursplanens mål vad gäller skrivande av argumenterande 

texter. I detta kapitel diskuterar jag resultatet och knyter samman studiens alla delar.   

5.1. Analysera texter av distanselever 

Först av allt vill jag inleda med att ta fram att de elever som deltar i undersökningen inte 

studerar svenska i en klassrumsmiljö utan genomför sina studier på distans via internet. 

Förutom detta vill jag påpeka att dessa elever arbetar samtidigt som de studerar kurserna SvA 

1 och SvA 2 på heltid vilket innebär ett ganska intensivt tempo.  
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På grund av de nämnda omständigheterna hade jag inte haft stora förväntningar i det som 

gäller elevernas språkutvecklig. För det första kräver distansstudier mycket självdisciplin 

eftersom elever behöver planera sin egen studietid och själv kontrollera att studieplanen 

genomförs enligt anvisningarna. De som någon gång har provat att läsa på distans vet att det 

inte alls är lätt att planera sin tid så att man hinner med studierna samtidigt som man arbetar 

och tar hand om sina barn.  

För det andra lider eleverna brist på klassrumsinteraktion och stöttning och då blir den 

explicita genreundervisningen som beskrivs i avsnitt 2.2. inte tillgänglig för eleven. Johansson 

& Sandell Ring (2010) förklarar betydelsen av sådan undervisning som ger elever möjlighet 

att utveckla sitt språk från ett vardagligt och personligt språk till ett mer abstrakt och 

expertlikt skriftspråk: ”Den genrepedagogiska modellen syftar till att stegvis, med hjälp av en 

explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett 

effektivt skolspråk”. Det kan vara en orsak till varför elevernas resultat inte visar mycket 

utvecklig inom kriterierna kommunikationssätt och ord.  

Det finns även ett tredje skäl till min kritiska inställning före undersökningens genomförande. 

Det går inte att försäkra att eleverna som deltar i studien inte har fått hjälp av någon annan 

under skrivandet. Detta påverkar naturligtvis studiens resultat och gör den mindre pålitlig men 

undersökningen har sannolikt gett en mer generell bild av de engagerade elevernas förståelse 

av den argumenterande genre och deras funktionella språks utveckling i stora drag.   

5.2. Upptäcka en språkutveckling utifrån ett genreorienterat perspektiv 

Jag har funnit att majoriteten av eleverna, det vill säga 4 deltagare av fem, har visat en mer 

eller mindre tydlig utveckling i sitt skrivande under kurserna SvA 1 och SvA 2.  

När jag har jämfört analysresultaten från det första testtillfället och det andra testtillfället 

upptäckte jag att en elev att har fått samma antal poäng för hela texten vid båda tillfällen. Man 

kunde kanske förklara detta med att eleven varit på ganska hög nivå redan vid första 

testtillfället. På detta sätt förklarar Gisela Håkansson (2004:163) varför språket inte utvecklats 

hos informanterna under hennes undersökning. Då undersökte hon fyra informanter och 

kontrollerade deras utveckling utifrån processbarhetsteorin under två år. Hon skriver: 

”Orsaken att vi inte finner någon direkt utveckling är förmodligen att ingen av inlärare kan 

sägas vara på nybörjarstadiet vid första inspelningen”.  

Jag kan till viss del hålla med Håkansson att det kan vara ett skäl till varför elev 4 inte har 

visat ett bättre resultat vid det andra testtillfället. Håkanssons undersökning gjordes utifrån en 

annan språksyn, processbarhetsteori som ”definierar en tillägnandeordning på det 

morfologiska och syntaktiska området” (Hammarberg 2004). Bedömningsmodellen som jag 

har använt för textanalys bygger på systemisk-funktionell grammatik. I det funktionella 

bedömningsperspektivet ska man vara uppmärksam till alla delar i språkmodellen som 

presenteras av systemisk-funktionell lingvistik och genreteori (Kuyumcu 2010:120). Elevens 

språkutveckling bedöms således inom kriterierna kontext, register, kommunikationssätt, 

grammatik och grafiska drag.  
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Bedömningsmallen som jag använt har visat sig vara ett bra instrument för mätning av 

elevens språkliga resurser som används i den sociala kontexten och utveckling. Det visar sig 

att elev 3 trots att han har samma antal poäng vid båda testtillfällen emellertid har utvecklats 

inom vissa konkreta kriterierna, struktur och presentation. Inom grammatisk korrekthet och 

referensbindning har eleven visat ett sämre resultat vid det andra tillfället. Det kan bero på att 

hans språknivå kan variera inom grammatisk korrekthet och att den även orsakar försämrad 

referensbindning.  

Ytterligare en elev visar från början ett mycket bra resultat. Elev 5 har redan vid det första 

testtillfället förståelse för vad en genre är och hur den argumenterande genren uppbyggs. Det 

verkar som eleven har ”knäckt koden” vad gäller tillämpning av genrekunskaper i en konkret 

social process. På grund av detta håller elevens text samma jämna nivå inom kontexten men 

språket utvecklas ytterligare inom ordförrådet.  

Den största språkutvecklingen visar elev 1 och elev 2. De har förbättrat sin skrivförmåga inom 

10 respektive 9 kriterier av det totala antalet 15. Jag kan även här spekulera i vad som är 

grunden till det. Dessa två elever har från början en lägre språknivå än de andra deltagarna 

och de behövde öka sina språkliga resurser snabbare än de andra för att klara av kursens höga 

krav.  

Det vore intressant att få veta om deltagarnas bakgrund, deras förstaspråk och omgivning de 

lever i för att bättre kunna förstå orsaken till varför eleverna utvecklas på olika sätt. Jag hade 

tyvärr inte tillgång till sådan information under min undersökning.  

5.3. Bedöma argumenterande texter  

Jag har kommit fram till att de flesta elever följer den typiska strukturen och språkliga drag 

för argumenterande text som presenterats i avsnitt 2.5. Det finns i de flesta texter en tydlig tes 

som stöds av ett antal argument. Texterna avslutas oftast med en förstärkning av skribentens 

åsikt och/eller en rekommendation.   

Trots att alla texter som jag analyserat tillhör samma genre har de skrivits på olika sätt. Varje 

text har en egen karaktär särskilt vad gäller tesens och argumentens plats. Varje skribent har 

en egen stil, ett sätt att nå målet med den sociala processen. Hedeboe och Polias (2008:62) 

påpekar att tesens plats i början av argumentationen är utmärkt för vår svenska kultur. Det 

kanske är så att i andra kulturella kontexter, till exempel i elevernas hemländer, följer 

möjligen en argumenterande text en annan struktur. Även argumentationens språkliga drag 

används av alla elever men i olika utsträckning och variation.  

5.4. Se kursplanens mål uppfyllda 

Som nämnts tidigare framkommer det tydligt i de nya kursplanerna att eleverna bland annat 

ska tillägna sig kunskap om vad som är typiskt för olika typer av texter och utveckla 

förmågan att ”anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare” (Skolverket 2012). Ett 

godkänt betyg i svenska som andra språk 2 ger andraspråksinlärare en möjlighet att fortsätta 

studier på högskolenivå och förutsättningar för att vara en aktiv medlem i det svenska 

demokratiska samhället.  
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Alla eleverna uppfyller kraven vad gäller förmågan att skriva argumenterande texter i och 

med att texterna är ”sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den 

valda texttypen”.  ”Ordförrådet /…/ och den grammatiska behärskningen begränsar endast i 

undantagsfall den skriftliga /…/ kommunikationen, /…/ egna åsikter understöds med fakta 

och exempel” (Skolverket 2012). 

5.5. Avslutande kommentarer 

Man får vara försiktig vad gäller att dra generella stutsatser av mitt resultat då antalet texter är 

begränsat men av det resultat jag fått fram kommer det upp frågor som enligt min mening är 

värda att undersöka vidare. En av sådana frågor är till exempel om de elever som fick mindre 

poäng under det andra testtillfället har ett visst modersmål eller något annat gemensamt eller 

avvikande i förhållande till de övriga elever. Eftersom jag har funnit en utveckling i elevernas 

skrivande och denna utveckling varierar vore det värdefullt att göra en mer omfattande studie 

där man samlar material från olika grupper andraspråkselever och undersöker vilka faktorer 

som påverkar skriftspråksutveckling hos vuxna elever.  
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Bilaga 1 

Bedömningsprotokoll 

Bedömningskriterier 
Poäng 

Kommentarer 
0 1 2 3 

KONTEXT 

Syfte - utvald genre      

Struktur - genresteg      

REGISTER 

Fält      

Relation      

Kommunikation      

DISKURS 

Faser      

Ord      

Attityd      

Konnektivbindning      

Referensbindning      

GRAMMATIK 

Grammatisk korrekthet      

Grammatiska resurser  

(enkla eller varierade) 
     

GRAFISKA DRAG 

Stavning      

Interpunktion      

Presentation  

(styckeindelning, layout, illustrationer) 
     

TOTALT   
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Bilaga 2 

Svenska som andraspråk 1. Uppgift 2.  

Mål med uppgiften 

 att skapa en egen text baserad på innehållet i kapitlet ”Familjen” i Språkporten och i 

den få använda din fantasi och inlevelse.  

 att träna också på att argumentera för en åsikt samt anpassa språket och texten till 

en bestämd målgrupp (politiker, vuxna, barn, ungdomar, kollegor).  

 att öva även skrivregler som skiljetecken och styckeindelning 

Idag kan en familj se ut på många olika sätt. Människor gifter sig, skiljer sig och kanske gifter 

sig igen. Många väljer att inte gifta sig alls. Den så kallade kärnfamiljen är inte längre 

självklar. Du kan läsa om detta i tidningen varje dag och har säkert många tankar och åsikter 

om olika former av familjer. För att andra människor ska få ta del av dina åsikter, skriver du 

en insändare i en tidning. Du ska välja om du vill vara för eller emot. Viktigast är att du kan 

komma med bra argument. När du arbetar med din insändare är det viktigt att du följer 

arbetsgången som du kan läsa om längre ner i detta dokument.  

Vad är en insändare? 

En insändare är läsarens möjlighet att få sina åsikter publicerade i en tidning. Många tidningar 

i pappersformat har en sida där de publicerar insändare. Det är däremot inte lika många 

nättidningar som publicerar insändare.  

Insändare består av en tes, det vill säga en åsikt, som man argumenterar för eller emot. Den 

som skriver en insändare är ju ofta arg eller irriterad på något, men man kan också berätta att 

man stödjer någon eller något.  

Här ser du ett exempel på hur en tes och hur argument för denna åsikt kan se 

ut: 

Tes: Mer pengar till ungdomsidrott! 

Argument 1: Ungdomar behöver ha något att göra på fritiden. 

Argument 2: Ungdomar får bättre hälsa av att idrotta.  

Argument 3: Sverige behöver satsa på ungdomar för att få fram nya idrottsstjärnor.  

Utgångspunkten i en insändare är att övertyga andra om att man har en bra tes. Argumenten 

behöver därför motiveras och vara tydliga. 

Förslag på arbetsgång 

1. Välj en av följande uppgifter: 

Vad tycker du om hur äktenskapet ser ut i Sverige idag? Tycker du att man gifter sig för lätt? 

Eller tycker du att det borde vara hårdare regler för möjligheten att kunna skilja sig? Eller 

Insändare 

а. Äktenskapet idag  
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tycker du att äktenskapet borde avskaffas helt och hållet? Bilda dig en åsikt och argumentera 

för den. 

Kan en styvfamilj verkligen ersätta en kärnfamilj? Bilda dig en åsikt och argumentera för den. 

Tycker du att homosexuella män och kvinnor ska få adoptera barn? Är en mamma och en 

pappa alltid det viktigaste i ett barns liv? Bilda dig en åsikt och argumentera för den. 

Är det bra att barn växer upp med bara en förälder? Borde stödet i samhället för ensamstående 

föräldrar vara större? Bilda dig en åsikt och argumentera för den. 

2. Vilken av uppgifterna a-d väcker flest tankar hos dig? Lev dig in i hur personen du väljer 

att vara tänker och känner. Vad vill den personen ändra på eller vad vill han/hon försvara? 

Skriv ner dina tankar och formulera argument. Arbeta gärna med en tankekarta, där du 

samlar ord du vill ha med i insändaren.  

3. Sök eventuellt efter information och fakta som kan stödja dina argument.  

4. Arbeta ihop dina anteckningar till en hel text. Tänk på att den ska vara lätt att förstå och 

lätt att läsa.  

5. Om du har använt källor, var noga med att källhänvisa samt skriva upp dina källor i slutet 

av dokumentet. Källhänvisa kan man göra genom att använda fotnoter, referatmarkörer 

eller skriva källan inom parentes efter det stycke/den text som kräver källhänvisning.  

6. Kom ihåg att skriva en rubrik på din insändare! Rubriken kan skrivas som en uppmaning. 

Du måste då använda verbformen imperativ. 

7. Läs igenom din insändare och kontrollera grammatik, stavning, skiljetecken och 

styckeindelning. Tänk att ett nytt ämne/en ny tanke/en ny händelse, ger ett nytt stycke. 

Går det att följa en röd tråd genom texten? Rätta till eventuella språkfel du hittar. Ett tips 

är att läsa texten högt! 

8. Skicka in uppgiften inom 3 timmar från att du har laddat ner den. 

Längd  

Skriv minst 300 och max 450 ord.  

Lycka till! 

 

  

b. Styvfamiljer 

c. Partnerskap och adoption av barn 

d. Ensamstående med barn 
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Bilaga 3 

Svenska som andraspråk 2. Uppgift 4.  

Mål med uppgiften 

 Att skriftligt argumentera för eller emot ett ämne 

 Att läsa och förstå hur argumenterande texter är uppbyggda 

Uppgiften innebär att du ska argumentera för eller emot det ämne du har valt och texten ska 

vara 400-600 ord. Du laddar ner uppgiften från ditt elevrum. När du har laddat ner den har du 

tre timmar på dig att skriva den och skicka in den.  

Din argumentation ska innehålla en inledning med en tes, ett flertal argument med 

motiveringar som stödjer din åsikt (för/emot). En tydlig avslutning bör också finnas.Tänk på 

att använda ett lämpligt språk med s k signalord/dispositionsord. 

Vad är en argumentation? 

I en argumentation tar du ställning för eller emot något. Du utgår från en tes (en ståndpunkt) 

och vill övertyga andra om att du har rätt genom att argumentera för din tes. Bra argument är 

tydliga och väl motiverade.  

Förslag på arbetsgång 

1. Välj ett av följande ämnen: 

a. Spelar det någon roll varifrån mjölken kommer? 

Hur ska vi förhålla oss till mjölk, frukt, grönsaker och andra livsmedel som transporterats lång 

väg? Ska vi handla närproducerat och lokalt odlat eller välja varor som kommer långt 

bortifrån? Skriv en insändare till din lokala tidning och visa vad du tycker! 

b. Vill du ha rökförbud på jobbet? 

Ett 40-tal kommuner i Sverige har redan infört rökförbud för sina anställda på arbetstid. Det 

har även några landsting gjort - däribland landstinget Dalarna. På banker, i bussar och på 

restauranger gäller också rökförbud idag. Skriv en kort artikel (text) och visa vad du tycker! 

c. Kan du tänka dig sänkt lön för att behålla jobbet? 

På många arbetsplatser i Sverige idag finns det anställda som är oroliga för att förlora sina 

jobb. På flygbolaget SAS har t ex piloterna gått med på lägre lön för att kunna rädda företaget 

och jobben. Skriv en insändare till en tidning och visa vad du tänker och tycker i en här 

frågan. 

2. Formulera en tes och formulera argument för den. 

3. Tänk på språk och disposition. Något som hjälper läsaren att följa med i framställningen 

är så kallade dispositionssignaler.  

Exempel: Till att börja med…, För det första…, För det andra… etc. , Vidare…, 

Slutligen…, Till sist… 

Debattartikel  
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4.   Gå igenom din text och tänk på om det är något som behöver förklaras, finns det en röd 

tråd – hänger innehållet ihop så att det blir ett bra flyt? 

5. Skicka in uppgiften inom 3 timmar från att du har laddat ner den. 

Lycka till! 


