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Form och funktion i argumenterande texter skrivna av gymnasieelever  

I svensk skola ökar idag skillnaderna mellan olika elevgrupper (Skolverket 2013: 6f.). Speciellt 
pojkar (Skolverket 2015: 9) och personer med utländsk bakgrund har fått det svårare 
(Skolverket 2011c). En satsning på utvecklingen av skolspråket torde vara viktig för dessa 
grupper (Broeder och Kistemaker 2015: 220). 

En pilotundersökning av argumenterande texter skrivna av gymnasieelever låter dock ana att 
det är svårt att generalisera över hela grupper och att fastställa entydiga samband mellan 
elevers förmågor på olika språkliga nivåer (Sandblom & Lindberg, 2014). För att lärare ska 
kunna lotsa enskilda elever i deras språkutveckling krävs därför en nyanserad bedömning av 
varje elevs kompetens och behov. 

Som ett bidrag till underlag för en sådan nyanserad bedömning har 32 argumenterande 
texter skrivna av elever i årskurs 1 på gymnasiet närstuderats utifrån frågorna: 

Vilka samband finns det mellan val av innehåll, framställningssätt, informationsstruktur, grad 
av skriftspråklighet och språkriktighet? 

Vilken effekt har olika kombinationer av textegenskaper på läsare? 

De utvalda texterna ingår i en större korpus insamlad 2011-2014, som omfattar svar från 382 
informanter från högstadium, gymnasium och högskola. Skribenterna uppvisar en spridning 
när det gäller kön, val av gymnasieprogram, språklig bakgrund och val av ämnet svenska 
respektive svenska som andraspråk. Materialet studeras genom både en kvantitativ 
variabelanalys och en kvalitativ analys för att kombinationer av särdrag som annars förblir 
dolda i heterogena grupper ska synliggöras. Analysen baserar sig på språkvetenskapliga och 
litteraturvetenskapliga modeller samt en modell för logisk argumentation (Toulmin 2003). 
Analysen kompletteras med en mindre enkätundersökning avseende effekten på läsare.  

Resultatet visar på stor heterogenitet i materialet. Vissa elever har exempelvis god förmåga 
att välja innehåll och struktur för sin argumentation trots svårigheter med språket, medan 
det är tvärtom för andra. Behovet av individualisering i klassrummet är alltså tydligt.  
 


