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Sammandrag 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur gymnasieelever närmar sig det 

vetenskapliga skrivandet. Studien undersöker även elevers diskursiva och kritiska kompetens. 

Bakgrunden till undersökningen utgörs av reformen som genomfördes i gymnasieskolan 2011 

och dess nya krav på vetenskaplighet i text inom svenskämnet. Den tidigare forskningen som 

gjorts på området visar att gymnasieelever har en relativt låg diskursiv och kritisk kompetens. 

Tidigare studier visar även att elever inte har verktygen som krävs för att skriva vetenskapliga 

texter. Dessa studier att samtliga genomförda innan reformen 2011. Metoden i den här studien 

utgörs av kvalitativa fokusgruppsintervjuer och analys av elevskrivna PM. Resultatet visar att 

eleverna kan tillämpa regler för vedertagna referenssystem. Dock har vissa elever svårt att 

göra korrekta referatannonseringar vid ett par tillfällen. Eleverna kan klargöra för flera 

konkreta strategier för att kritiskt granska källors tillförlitlighet. De närmar sig det 

vetenskapliga skrivande med genomtänkta strategier och kan applicera de skriftspråkliga 

normer som gäller för ett PM på en mer generell nivå. I jämförelse med den tidigare 

forskningen visar eleverna en högre diskursiv och kritisk kompetens. 

Nyckelord: Vetenskapligt skrivande, vetenskaplig text, diskursiv kompetens, kritisk 

kompetens, källhantering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The purpose of this essay is to examine how upper secondary school students are approaching 

academic writing. The study also examines their discursive and critical competence. The 

background to the study is the reform implemented in upper secondary school with higher 

demands for scientific writing in the subject svenska. Previous research in the field shows that 

high school students have a relatively low discursive and critical competence. Previous 

studies also show that students do not have adequate tools necessary to write scientific texts. 

These studies are all conducted before the reform of 2011. The method used for this study are 

interviews with focus groups and an analysis of texts (memos) written by students. The results 

show that the students can apply the rules for established reference systems. Some students 

find it difficult to make accurate references on a few rare occasions. The students talk about 

several concrete strategies to critically evaluate the reliability of sources. They approach the 

scientific writing with thoughtful strategies and can apply the rules of the written language 

that apply to a memo on a more general level. The students show proof of high discursive and 

critical competence in camparison to previous research. 
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1. Inledning 

Hösten 2011 genomfördes en reformation av grundskola och gymnasieskola. Reformen har 

inneburit ett återinförande av studieförberedande och yrkesförberedande program på 

gymnasiet. I den föregående läroplanen fanns ingen uppdelning mellan studieförberedande 

och yrkesförberedande program. Dock fanns det mer teoretiskt inriktade och praktiskt 

inriktade linjer. Syftet med Lpf94 var att ha ett starkt fokus på det teoretiska inom alla 

gymnasielinjer. I de tidigare styrdokumenten fanns en uppdelning mellan studieförberedande 

och yrkesförberedande linjer. Tanken med Lpf94 var att en uppdelning inte skulle existera 

men tankesättet kring studieförberedande och yrkesförberedande linjer levde i viss mån kvar i 

praktiken. I samband med reformen 2011 återgick gymnasieskolan till att dela in 

gymnasieprogram i studieförberedande och yrkesförberedande linjer. Gy11 har inneburit en 

förstärkt teoretisering inom studieförberedande gymnasielinjer medan fokus på det teoretiska 

har minskat avsevärt inom yrkesförberedande gymnasielinjer. Fokus inom dessa ligger 

således återigen på det praktiska (Ask, 2012, s. 18). 

Reformen har även bidragit med ett nytt fokus i ämnesplanerna för svenska. Sakprosa och 

skapandet av sakprosa har fått större utrymme och en särställning i svenskämnet. Det existerar 

nu också högre krav på att kunna hantera och kritiskt granska källor (a.a. s. 28f). En mycket 

påfallande förändring i svenskämnet är kravet på vetenskaplighet, då i synnerhet i kursen 

Svenska 3. Innehållet i Svenska 3 är i huvudsak en förberedelse inför vidarestudier på 

universitet eller högskola. Ämnesplanen för Svenska 3 kräver att undervisningen behandlar 

disposition, språk och stil av vetenskaplig karaktär. I Svenska 1 och Svenska 2 kan vi finna 

moment som har sin grund i det vetenskapliga skrivandet, nämligen textarbete som innefattar 

planering, sovring, analys och källkritik. Samtliga moment fördjupas sedan i Svenska 3 där 

texterna i huvudsak ska vara av rent vetenskaplig karaktär. Det finns således en progression 

från Svenska 1 till Svenska 3 (a.a. s. 32f).  

Dessa nya krav på vetenskaplighet i svenskämnet är intressant. Då Ask (a.a. s. 34) 

sammanfattar förändringen i svenskämnets ämnesplan radar hon upp vetenskaplig orientering 

som en av de tre största förändringarna i skolämnet svenska. Detta är till synes speciellt 

tydligt i ämnesplanen för Svenska 3. Alla reformationer bör följas upp och utvärderas. Det är 

därför viktigt att undersöka hur förändringen av ämnesplanen i svenskämnet har tagit sig 

uttryck i det faktiska klassrummet.  



2 
 

 1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka hur elever förbereder sig och 

hanterar det vetenskapliga skrivandet i Svenska 3. Undersökningen fokuserar på elever vilken 

diskursiv kompetens och kritisk kompetens eleverna uppvisar. Största fokus i studien är riktad 

mot den diskursiva kompetensen. Syftet mynnar ut i följande frågeställningar: 

 Hur upplever eleverna skrivande av vetenskaplig karaktär i Svenska 3? 

 Vilken diskursiv kompetens visar eleverna? 

 Vilken kritisk kompetens visar eleverna? 

1.2 Definition av vetenskapligt skrivande  

I detta avsnitt definieras begreppet vetenskapligt skrivande. I det första avsnittet definieras 

själva begreppet. Anledningen till det är att klargöra vilken definition den här uppsatsen tar 

sin utgångspunkt i. I det andra avsnittet presenteras en definition av det vetenskapliga 

skrivandet i skolkontext. Då med utgångspunkt i skolverkets styrdokument och ämnesplan för 

kursen Svenska 3.  

1.2.1 Vetenskapligt skrivande 

Strömquist (2010 s. 19ff) skriver att den vetenskapliga texten kännetecknas av precision, 

överskådlighet och koncentration. Precision innebär att ordvalen ska vara precisa, exakta och 

genomtänkta. Detta kan med fördel göras genom användning av facktermer samt genom att 

undvika vardagliga ord och uttryck. Överskådlighet innebär att texten har en logisk struktur 

och en tydlig disposition. Ett sätt att skapa överskådlighet är att arbeta med rubriker och 

underrubriker i sin text. Koncentration innebär att skribenten ska använda ett koncentrerat 

språk och hålla sig till ämnet. Texten ska vara informationstät och utsvävningar bör i största 

mån undvikas. Lagerholm (2008, s. 377) tillför också ett viktigt perspektiv på det 

vetenskapliga skrivandet. Han skriver att den vetenskapliga stilen ska vara objektiv men att 

objektivitet inte nödvändigtvis behöver vara abstrakt eller svårtillgängligt för läsaren. Även 

om en vetenskaplig text inte ska innehålla personliga åsikter framhåller Lagerholm att 

upphovsmannen ändå får synas i texten i viss mån. 

Ask (2005, s. 15, 28)  hänvisar till Blåsjö (2004) som skriver att den akademiska diskursen i 

första hand är kunskapsbyggande. Detta syns i den vetenskapliga textens utformning. 

Dispositionen är tydlig och välarbetat. Det är vanligt med noggranna och utförliga 

redogörelser för metod och material i den vetenskapliga texten. Det finns alltid ett tydligt 

referenssystem som används korrekt. Det vetenskapliga skrivandet är bundet till de rådande 
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kulturella och historiska normer som finns. Det innebär att skribenten ska kunna hantera vissa 

standardmönster med specifika krav. Det vetenskapliga skrivandet är även kopplat till den 

diskursiva kompetensen, förmågan referera och hänvisa enligt ett vedertaget system.   

När begreppet vetenskapligt skrivande används i den här studien syftar det till det skrivande 

som kännetecknas i generella drag av tydlighet, objektivitet, analys, tillämpning av 

referenssystem, anpassning till rådande skriftspråksnormer och ett utvecklat kritiskt-analytiskt 

förhållningssätt.  I kapitel 2 presenteras forskning där termer som akademiskt skrivande 

används. I uppsatsen används akademiskt skrivande och vetenskapligt skrivande som 

synonymer för varandra. Dock används begreppet vetenskapligt skrivande konsekvent av mig. 

1.2.2 Vetenskapligt skrivande i skolkontext 

Som tidigare nämnt i inledningskapitlet har skolreformen inneburit ett starkare fokus på 

vetenskaplighet i skrift. Detta ställer därmed nya krav på elevers skriftspråkliga kompetens. I 

detta avsnitt presenteras skolverkets styrdokument kring vetenskapligt skrivande. Det är i 

synnerhet i kursen Svenska 3 som kraven på vetenskaplighet yttrar sig och därför presenteras 

det centrala innehållet och kunskapskraven för Svenska 3. I det centrala innehållet finns det 

sex punkter som kursen ska behandla. Tre av sex punkter kan kopplas till det vetenskapliga 

skrivandet. Det innebär att hälften av kursens innehåll berör det vetenskapliga skrivandet. 

Följande delar av det centrala innehållet för Svenska 3 är kopplade till det vetenskapliga 

skrivandet:  

• Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig 

karaktär.  

• Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, 

sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.  

• Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar 

någon aspekt av svenskämnet. (Skolverket, 2011, s. 176) 

Undervisningen ska behandla generella drag för den vetenskapliga texten. Den ska även låta 

elever läsa och arbeta med vetenskapliga texter samt att eleverna ska skriva vetenskapliga 

texter. Det centrala innehållet visar att kursen ska innehålla ett gediget och omfattande arbete 

med vetenskapligt skrivande och den vetenskapliga texttypen.  

På efterföljande sida följer en tabell gjord utifrån de kunskapskrav som motsvarar ovan 

nämnda centrala innehåll för Svenska 3: 
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Tablå 1. Kunskapskrav för Svenska 3 (Skolverket, 2011, s.176f). 

E C A 
Elever kan med viss säkerhet 

samla, sovra och sammanställa 

stora mängder information från 

olika källor och kan med 

utgångspunkt från detta skriva 

texter av vetenskaplig karaktär 

och andra texter. Texterna är 

sammanhängande och har 

tydligt urskiljbar disposition. 
Texterna är dessutom till viss 

del anpassade till syfte, 

mottagare och 

kommunikationssituation 

Elever kan med viss säkerhet 

samla, sovra och sammanställa 

stora mängder information från 

olika källor och kan med 

utgångspunkt från detta skriva 

texter av vetenskaplig karaktär 

och andra texter. Texterna är 

sammanhängande och 

väldisponerade. Texterna är 

anpassade till syfte, mottagare 

och kommunikationssituation 

Elever kan med säkerhet 

samla, sovra och sammanställa 

stora mängder information från 

olika källor och skriver med 

utgångspunkt från detta texter 

av vetenskaplig karaktär och 

andra texter. Texterna är 

sammanhängande och 

väldisponerade. Texterna är 

dessutom väl anpassade till 

syfte, mottagare och 

kommunikationssituation 

Eleven kan värdera och 

granska källor kritiskt, tillämpa 

regler för citat- och 

referatteknik samt i huvudsak 

följa skriftspråkets normer för 

språkriktighet. Eleverna 

behandlar källorna på ett 

rimligt sätt och drar relevanta 

slutsatser utifrån källmaterialet. 

Språket är varierat och 

innehåller goda 

formuleringar. 

Eleven kan värdera och 

granska källor kritiskt, tillämpa 

regler för citat- och 

referatteknik samt i huvudsak 

följa skriftspråkets normer för 

språkriktighet. Eleverna 

behandlar källorna på ett 

rimligt sätt och drar relevanta 

slutsatser utifrån källmaterialet. 

Språket är klart och varierat 

samt innehåller goda 

formuleringar. 

Eleven kan värdera och 

granska källor kritiskt, tillämpa 

regler för citat- och 

referatteknik samt i huvudsak 

följa skriftspråkets normer för 

språkriktighet. Eleverna 

behandlar källorna på ett 

skickligt sätt och drar relevanta 

slutsatser utifrån källmaterialet. 

Språket är träffsäkert, klart, 

varierat och över lag 

välformulerat. 

 

Vad som kan utläsas från skolverkets ämnesplan för Svenska 3 är att det vetenskapliga 

skrivandet i skolan ska präglas av på hantering och värdering av källmaterial, tillämpning av 

regler för referat och citat samt att skriva med utgångspunkt i källmaterialet och dra slutsatser 

utifrån det. Att kunna granska och värdera ett källmaterial är något som Ask (2005, s. 28) 

benämner som analytisk kompetens och att tillämpa korrekta källhänvisningar som diskursiv 

kompetens. Den analytiska och kritiska kompetensen återkommer jag till i kapitel 2. Tidigare 

forskning.  
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2. Tidigare forskning 

I inledningen till sin avhandling diskuterar Nilsson (2002, s. 11) begreppen att skriva med 

egna ord och fri forskning. Dessa begrepp används ofta i skolsammanhang enligt Nilsson. 

Begreppen syftar i huvudsak till att elever ska skriva olika typer av sakprosa där de hämtar 

information från andra källor som läroböcker, faktaböcker eller nätsidor. Det stora problemet 

med skrivandet av sakprosa är att elever skriver av källorna i stället för att skriva med egna 

ord. Nilsson menar att den största skillnaden mellan dagens samhälle och tidigare inom skolan 

är elever nu har tillgång till nätet. Det finns nu möjligheter att kopiera texter från olika 

nätsidor. Detta gör det således svårare för lärare att avgöra om texten är plagierad. Nilsson 

ställer sig kritisk till att använda begreppen forska och forskning i samband med skolan 

eftersom det ger en missvisande bild av vad eleverna skriver i skolan. Det är exempelvis inte 

fallet att elever eller lärare ägnar sig åt systematisk granskning av reliabilitet eller validitet i 

elevers texter (a.a. s. 13).  

Syftet med Nilssons avhandling var att utveckla kunskaper kring skrivandet som elever ägnar 

sig åt i samband med forskningsarbeten. Hans huvudfråga var att undersöka hur detta 

skrivande ska förstås. Han undersökte även hur eleverna går tillväga för att omformulera 

källor till egna ord i sina arbeten. Det är även detta som utgjorde det första steget i 

undersökningen av materialet, hur elever använt sig av texter och källor i sitt 

forskningsarbete. Nilsson skriver att elevtexterna måste förstås utifrån sin bakgrund. Texter är 

yttranden som står i relation till andra yttranden. I den här kontexten kan elevernas texter stå i 

relation till yttranden som källmaterial, läroböcker, lärares lektioner och instruktioner (a.a. s. 

14, 29). 

I sitt material fann Nilsson flera reproducerade elevtexter och har i sitt resultat delat upp dem i 

följande kategorier: Kopisten, samplaren, omskaparen och referenten. Kopisten är en elev 

som ordagrant skriver av eller kopierar längre stycken av sammanhängande text. Det görs 

heller inga urval ur källmaterialet, utan eleven tar helt enkelt med de textpartier som 

källmaterialet innehåller. Samplaren skiljer sig från kopisten i det avseendet att eleven inte 

kopierar all textmassa rakt av utan gör ett urval av textstycken som skrivs av. Det handlar 

fortfarande om ordagrann avskrivning av texter men där olika textstycken från olika 

källmaterial har satts ihop av eleven (a.a. s. 73f). Omskaparen är en elev som omarbetar texter 

från källmaterialet. Detta innebär att ord, fraser och meningar byts ut och ändras. Dock ligger 

formuleringarna i omskaparens texter fortfarande mycket nära källtexterna. Referaten är den 
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elev som använder referat i sina texter. Nilsson skriver att det vanligaste sättet att påvisa ett 

referat är genom att använda referatmarkörer (a.a.  s .76ff). I Nilssons undersökning har ingen 

av eleverna använt referatmarkörer men Nilsson argumenterar ändå för att vissa elever intagit 

rollen som referenter i sina texter. Nilsson drar slutsatsen att sampling är den absolut 

vanligaste strategin eleverna använder sig av i sina texter (a.a. s. 74). 

Resultatet av undersökningen visar att elever inte besitter förmågan att skriva med egna ord 

utan skriver av texten alternativt skriver mycket textnära källan. Nilsson har inte endast 

studerat elevtexter utan har också genomfört intervjuer/samtal med berörda elever. I dessa 

uttrycker eleverna att de skriver av på grund av att det är för svårt att skriva om med egna ord. 

När eleverna berättar om sina strategier beskrivs skrivprocessen på följande vis: Först läser 

eleverna ett textstycke och skriver ner det viktigaste. Därefter kastar de om ordföljden och 

byter ut vissa ord mot synonymer. Nilsson drar slutsatsen att eleverna är mycket väl 

införstådda i att de inte får skriva av men inte förstår varför de inte får skriva av (a.a. s. 89ff). 

I sin inledning beskriver Ask (2005, s. 1) att de studenter som agerat respondenter i hennes 

undersökning uppger att de inte fått tillräcklig kompetens för att kunna hantera 

universitetsstudier. Samtliga respondenter läser på lärarutbildningen och uppger att deras 

erfarenheter av skrivande från gymnasiet i svenskundervisningen inte är tillräckliga för att 

klara av vidarestudier. Ask beskriver detta som ett ”glapp” i den skriftspråkliga kompetensen 

mellan gymnasiet och högskola/universitet. Det övergripande syftet med Asks undersökning 

var att förstå och beskriva övergången till akademiska studier. Fokuspunkt för 

undersökningen var lärarstudenters akademiska skriftspråkskompetens vid övergång till 

universitetsstudier. Studien är uppdelad i tre delstudier där följande delar undersökts: 

1) vilken roll svenskämnet på gymnasieskolan spelar för studenterna vid övergången till 

högre studier, 2) hur de upplever sin skriftspråkskompetens i stadieövergången till 

universitetets textvärldar och 3) hur de i sina texter förhåller sig till det akademiska 

skrivandets normer. (Ask, 2005, s. 2). 

I den tredje delstudien beskriver Ask att hon ämnat undersöka hur studenternas texter ser ut 

vid stadieövergången genom textanalys. Syftet med det var kunna beskriva variationen i 

studenternas skriftspråkliga kompetens. Ask ville med sin studie komma till roten med 

problemet och svara på varför det existerar en sådan stor variation i den skriftspråkliga 

kompetensen hos lärarstudenterna. En metod hon använt för att genomföra detta är intervjuer 

med yrkesverksamma svensklärare på gymnasiet. Anledningen till det var att även kunna för 

att kartlägga vilka bakgrundsfaktorer variationen kan grunda sig i (a. a. s. 2). 
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Ask (2005) har en sociokulturell ansats i sin avhandling, vilket hon har gemensamt med 

Nilsson (2002). Både Ask och Nilsson har ett fokus på förhållanden mellan skribent, läsare 

och skrivsituation och hur sociala och kulturella faktorer påverkar dessa. Nilsson (2005, s. 

25f) hävdar att skrivande i skolan alltid har inslag av både kommunikativa och strategiska 

handlingar men i olika utsträckning. Sammanhanget och kontexten är avgörande för vilka 

handlingar som används. Allt det kan härledas till vad eleverna uppfattar vara målet med 

skrivandet i just det specifika sammanhanget.  

Ask (2005 s. 3f) utgår från Wertsch (1991) som enligt Ask införlivar det sociokulturella 

perspektivet på medierad handling. Ask använder begreppet språkhandling i sin avhandling 

istället för medierad handling. Studenternas tankeprocesser är kopplade till den kulturella och 

sociala omgivningen och detta måste tas i beaktande. Ask utvecklar detta ytterligare och talar 

om användning av olika redskap eller hjälpmedel i olika språksituationer. Redskapen kan 

bestå av såväl fysiska som intellektuella redskap. Exempelvis kan ett fysiskt redskap vara en 

dator och ett intellektuellt redskap kan vara språket. Det är dessa redskap som möjliggör för 

oss att röra oss i det kommunikativa sammanhanget som vi befinner oss i. Det innebär också 

att den kunskap vi besitter eller tillgodogör oss är kopplade till vilka redskap vi har. Det som 

avgör vilka redskap vi har är i sin tur bundet till kultur och kontext. 

Ask (a.a. s. 4) fortsätter resonemanget genom att sätta in detta i ett maktperspektiv. Att inte 

låta en person få tillgång till de redskap som krävs för att följa den aktuella diskursen och dess 

normer kan ses som en typ av maktutövning. Diskursen inom akademiskt skrivande kan ses 

som en typ av maktmedel. Ask hänvisar till Blåsjö (2004) som i sin avhandling har undersökt 

vilka strategier studenter tar till för att initiera sig i den akademiska diskursen. 

Kunskapsbyggande är det som utmärker den akademiska diskursen. Ask hävdar att 

akademiskt skrivande troligtvis inte är något studenter lära sig tillämpa utan hjälp. 

Studenterna måste få möjlighet att skapa en förståelse för akademiskt skriftspråkliga 

normerna innan de kan börja använda kommunikativa redskap som fordras för ett akademiskt 

skrivande.  

Ask (a.a. s. 27f) undersöker något hon benämner som diskursiv kompetens. I den diskursiva 

kompetensen ingår kunskaper om den akademiska texten. Referenshantering utgör en stod del 

av den diskursiva kompetensen. Diskursiv kompetens handlar också om i vilken mån 

studenten använder egna ord eller skriver av originalkällorna. Ask delar upp avskrivning i tre 

olika kategorier: 
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1. Ordagrann avskrift av ord, fras, mening eller stycke utan citatmarkering eller 

referens. 

2. Avskrift utan referensmarkering, men med viss variation där fras, mening eller stycke 

varieras med synonymer eller ny ordföljd.  

3. Avskrift med utsatta referatmarkörer, men utan formell hänvisning. (Ask, 2005, s. 27) 

 Ask (a.st) gör även en distinktion mellan avskrift och plagiat. Hon hävdar att plagiat innebär 

att skribenten har brottsligt uppsåt och att det är ett aktivt och medvetet försök till att ta åt sig 

äran för någon annans text. Därför har också Ask valt att använda ordet avskrift i stället för 

plagiat på de områden där studenternas texter visar alltför tydliga spår eller likheter med 

ursprungskällan. Anledningen till det var att studenterna enligt Ask inte medvetet plagierar. 

Avskriften är en strategi som tillämpas då studenterna inte har den kunskap och de verktyg 

som krävs för att hantera normer och konventioner för den akademiska texten. Hon menar 

även att användning av personlighetsmarkörer som jag eller enligt mig/ jag anser är 

indikatorer på att studenterna fått en uppfattning av den vetenskapliga diskursen. Ask 

analyserar också något hon benämner som kritisk kompetens. Där undersöks hur väl 

studenterna förstått uppgiften och hur de förhåller sig kritiskt till såväl sin egen som andras 

texter. Detta visar på ett analytiskt förhållningssätt, vilket är karakteristisk för det 

vetenskapliga skrivandet enligt Ask (a.a. s. 28).   

Resultatet i Ask studie visade att svensklärarna i stor utsträckning var mycket osäkra på vad 

akademiskt skrivande innebar. Samtliga lärare som intervjuades visade upp en osäkerhet kring 

vad som egentligen krävs för att elever ska tillgodose sig den skriftspråksmässiga kompetens 

som behövs för att klara av vidarestudier. Det akademiska skrivandet uppfattas som stark 

knutet till nationella prov och projektarbete (idag kallat gymnasiearbete) av lärarna (a.a. s. 

105). Ask presenterar olika tendenser hon tyckt sig kunna urskilja i sitt resultat. Både 

studenternas och lärarnas beskrivning av svenskämnet visar att möjligheterna för en 

akademisk skrivutveckling är större på studieförberedande linjer. Skillnaden mellan studenter 

med studieförberedande och yrkesförberedande gymnasiebakgrund tog sig uttryck i problem 

med att läsa anvisningar och förstå uppgifter samt inneha vokabulär som är tillräcklig för att 

skriva en akademisk text. Detta utgjorde ett problem för studenterna oavsett 

gymnasiebakgrund, men främst för de som tidigare gått en yrkesförberedande gymnasielinje. 

Det gemensamma för studenterna var att de upplevde att det inte fanns några tydliga krav i 

den akademiska texten. Normerna för det vetenskapliga skrivandet är underförstådda och 

därmed får inte studenterna veta vilka det är förrän de bryter mot dem. Dessa osynliga 

konventioner uppfattade samtliga studenter som frustrerande (a.a. s. 107f.). 
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I resultatet kunde Ask (a. a. s. 95) också dra en slutsats kring den kritiska kompetensen hos 

studenterna. Ingen av de fem studenter vars texter Ask har analyserat visar på en ett kritiskt-

analytiskt förhållningssätt. Ingen av dem reflekterade kring deras valda källor eller källornas 

tillförlitlighet. Två av eleverna har skrivit in sitt eget tyckande i sina texter, exempelvis: ”Jag 

anser att” eller ”Jag tycker att”. Enligt Ask kan detta ses som en början i ett kritiskt 

förhållningssätt. De resterande tre studenterna hade i princip okritiskt skrivit av källtexten och 

skrivit av dessa argument i sina texter. Ask drog slutsatsen att samtliga studenter hade en låg 

kritiskt kompetens. 

Östlund-Stjärnegårdh (2006) undersökte elevers källanvändning och källhänvisning i sin 

rapport. Materialet bestod av elevtexter från den skriftliga delen i nationella provet. Materialet 

innehöll allt från kompletta och korrekta källhänvisningar till total saknad av hänvisningar 

(a.a. s. 7, 16). Östlund-Stjärnegårdh ger exempel på olika typer av källhänvisningar och 

grupperar dessa i två kategorier: Bra och/eller acceptabla hänvisningar och Utelämnade 

hänvisningar och annat som bör beivras (a.a. s. 16, 19). Något att poängtera innan resultatet 

från rapporten presenteras är att Östlund-Stjärnegård har utgått från läroplanen från 94. Det är 

således den som ligger till grund då hon kategoriserar olika typer av hänvisningar som 

acceptabla eller inte. Utifrån dagens läroplaner kan det innebära att vissa inkompletta 

källhänvisningar som kategoriserats som acceptabla i rapporten möjligtvis inte kan ses som 

acceptabla utifrån Gy11. 

Den första typen av hänvisningen som faller in under kategorin bra och/eller acceptabla 

hänvisningar är helt enkelt kompletta hänvisningar. Kompletta hänvisningar enligt Östlund-

Stjärnegårdh är hänvisningar som innehåller författare, titel och år. Dock kan dessa delar 

skrivas in på ett mer eller mindre smidigt sätt i texten. Hänvisningar kan förhindra 

läsvänligheten även om att alla korrekta delar är inskrivna. I sitt material har Östlund-

Stjärnegårdh stött på både hänvisningar som inte stör läsandet och hänvisningar som stoppar 

upp det, båda kompletta hänvisningar med författare, titel och år (a.a. s. 16f). 

Östlund-Stjärnegårdh fann även hänvisningar som inte var kompletta men som ändå kan 

förstås av läsaren. Detta benämner hon som nästan komplett hänvisning och hon kategoriserar 

det som en acceptabel hänvisning. Det vanligaste misstaget eleverna gjorde var att missta ett 

kapitel ur en bok för att vare en artikel. Om eleverna hänvisar till en artikel kan detta förvirra 

läsaren eftersom det är ett kapitel ur en bok som är källan. Ett annat vanligt misstag var att 

eleverna inte skrev med år utan endast titel och författare. Östlund-Stjärnegårdh hävdar att 
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dessa typer av hänvisningar kan anses som acceptabla hänvisningar eftersom de ger 

tillräckligt med information för läsaren att kunna finna originalkällan (a.a. s. 17). 

Östlund-Stjärnegårdh fann även elevtexter som innehöll hänvisningar men där elever blandat 

ihop det aktuella textutdragets rubrik med andra rubriker i provhäftet. Hon räknar in detta som 

en acceptabel källhänvisning eftersom det går att säga att eleverna blivit vilseledda av 

provkonstruktörernas rubriker i texthäftet. Detta visar också att eleverna är medvetna om att 

titel måste anges i en källhänvisning. Östlund-Stjärnegårdh skriver ut två exempel från 

elevtexterna. Dessa exempel saknar även årsangivelse vilket inte kommenteras av Östlund-

Stjärnegårdh. Det sista sättet att källhänvisa på som benämnts som acceptabelt är att endast 

namnge författarnamnet eller undersökningen. Dock påpekar Östlund-Stjärnegårdh att detta 

kan ses acceptabelt på en Godkänd-nivå och inte högre (a.a. s. 18).  

I kategorin utelämnade hänvisningar finns inte bara texter där hänvisningar utelämnats. Här 

återfinns texter där källan presenterar komplett eller nästintill komplett första gången den 

används i texten men att det inte görs någon ytterligare hänvisning då eleven återvänder till 

källan igen. Det fanns även texter med referat utan hänvisning, men där läsaren ändå kunde, 

med viss svårighet, förstå att skribenten kopplade texten till tidigare källhänvisning. Det finns 

även texter utan några hänvisningar och referenser och texter med mycket textnära avskrift av 

ursprungskällorna (Östlund-Stjärnegårdh, 2006, s. 18ff). 
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3. Metod och material  

I detta kapitel beskrivs metod och material. Materialet består av elevintervjuer och elevtexter 

och metoden utgörs av intervjuer och textanalys.  

     3.1 Material och urval 

Materialet består av elevintervjuer och elevtexter. Respondenterna består av sju elever och 

samtliga går tredje och sista året på gymnasiet. De går studieförberedande linjer och läser 

Svenska 3 höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Samtliga respondenter har under 

vårterminen 2016 skrivit ett vetenskapligt PM i Svenska 3 kursen. Dessa elever tillfrågades att 

medverka i studien eftersom de har läst större andelen av kursen samt ägnat sig åt 

vetenskapligt skrivande. Syftet med att ha endast elever på studieförberedande linjer och inte 

yrkesförberedande linjer är att avgränsa undersökningen. Valet står mellan att använda en 

metod med respondenter från både studieförberedande och yrkesförberedande program eller 

att använda två metoder med respondenter från studieförberedande program. I annat fall blir 

undersökningen för omfattande för att passa inom ramen för den här typen av uppsats. Den 

viktigaste anledningen till att studien endast har respondenter från studieförberedande 

program är just intresset av att undersöka om och hur deras skriftspråkliga kompetens är 

tillräcklig för vidarestudier. På yrkesförberedande linjer försvinner dessvärre den delen 

eftersom eleverna där riktar in sig på att arbeta snarare än att studera på universitet eller 

högskola efter gymnasiet. 

Urvalsprocessen gick till på följande vis: Vecka 12 tillfrågades eleverna i helklass om att 

medverka i studien. De fick kort information om studiens syfte samt om hur intervjuerna går 

till rent praktiskt. De informerades även om anonymitet och att alla deltagare i studien är helt 

anonyma. Därefter fick eleverna strax över en veckas betänketid och ombads sedan att lämna 

in en intresseanmälan med personuppgifter. Därefter kontaktades eleverna återigen och fick 

samma information som föregående gång. Den här gången gavs informationen ut skriftligt i 

stället för muntligt. Eleverna delades in i två fokusgrupper och därefter fick respondenterna i 

sina fokusgrupper bestämma en tid som passade dem och vi bokade in intervjutillfällen.  I 

studien följer jag vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilka beskrivs närmre i avsnitt 

3.4. 

De utvalda elevtexterna för undersökningen är fyra PM. Dessa valdes ut eftersom PM är en 

vetenskapligt orienterad typ av text. Texterna är skrivna av samma elever som agerar 

respondenter i fokusgrupperna. Anledningen till det är att eventuella mönster mellan 
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elevernas svar och elevernas texter lättare ska kunna identifieras. Respondenterna skickade 

sitt PM till mig med godkännande för användning av dem i undersökningen. Urvalet skedde 

helt slumpvis då jag anonymiserade texterna och valde ut fyra texter för analys. Syftet är att 

undvika att mina egen bild av eleverna och deras diskursiva kompetens skulle påverka 

analysen.  

3.2 Kvalitativ intervju 

Kvalitativa intervjuer är en kvalitativ metod där respondenternas uppfattningar kring ett ämne 

är av intresse. Kvalitativa intervjuer är av den orsaken ofta flexibla och kan följa den riktning 

som respondentens svar ger. Det innebär också att undersökningens fokus kan anpassas 

utefter respondenternas svar. Den kvalitativa intervjuns karaktär tydliggörs om den ställs i 

kontrast till den kvantitativa intervjun (det vill säga den strukturerade intervjun). I en 

kvantitativ intervju krävs en mer hårt styrd och reglerad struktur eftersom forskaren måste 

kunna säkerhetsställa en hög reliabilitet och validitet. Det innebär att den kvantitativa 

intervjun inte kan ha samma flexibla karaktär som den kvalitativa intervjun. Skillnaden 

mellan dessa kan beskrivas som att medan den kvalitativa intervjun speglar respondenternas 

intresse, speglar den kvantitativa intervjun forskarens intresse (Bryman, 2011, s. 413). 

3.2.1 Semistrukturerad intervju 

I den semistrukturerade intervjun har intervjuaren ofta en intervjuguide. En intervjuguide är 

en typ av mall för intervjuaren att följa men den semistrukturerade intervjun tillåter även 

frågor utanför guiden. Det innebär att intervjuaren kan ställa följdfrågor utifrån vad 

respondenterna svarar på intervjuguidens frågor. Den andra typen av kvalitativ intervju som 

finns är en helt ostrukturerad intervju. I en sådan intervju får respondenterna diskutera helt 

fritt utifrån ett ämne (Bryman, 2011, s. 414f). I den här undersökningen används den 

semistrukturerade intervjun. Då intresset ligger i att undersöka elevers uppfattning av 

vetenskapligt skrivande i gymnasieskolan är det rimligt att välja den kvalitativa intervjun 

framför den kvantitativa. Dock vill jag säkerhetsställa att undersökningen svarar mot syftet, 

därför anser jag det vara bättre att använda en semistrukturerad metod än en helt 

ostrukturerad. En semistrukturerad intervju är flexibel men kan ändå styras med hjälp av en 

intervjuguide. Därför anser jag att den semistrukturerade intervjun är mer gynnsam att 

använda för att kunna svara på undersökningens frågeställningar än den helt ostrukturerade 

intervjun. Intervjuguiden som används består av tre teman: Inledning och PM, vetenskaplighet 

i text och referenshantering. Syftet med det första temat är att fokusgrupperna får möjlighet att 

prata om ämnet utifrån sina egna erfarenheter, det vill säga PM-skrivandet. Det andra temat 
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fokuserar på att undersöka den diskursiva och den kritiska kompetensen och det tredje temat 

fokuserar på att undersöka den kritiska kompetensen. Varje tema utgörs av ett antal 

stödfrågor. Frågorna håller sig inom sina teman men ger också utrymme för att ställa 

följdfrågor utifrån respondenternas svar. 

3.2.2 Fokusgrupper 

Den vanligast förekommande uppfattningen av intervjuer är att de sker mellan en intervjuare 

och en respondent. Det finns dock andra typer av intervjumetoder och en av dessa är 

fokusgrupper. Att intervjua en fokusgrupp innebär i praktiken att intervjun sker mellan en 

intervjuare och fler än en respondent vid samma tillfälle (Bryman 2011, s. 446). Bryman 

menar att det är en form av gruppintervju men att det finns en distinktion mellan 

gruppintervju och fokusgruppsintervju. En skillnad utgörs av innehållet. Vid användning av 

fokusgrupper är det oftast ett specifikt ämnesområde som intervjuaren vill fördjupa sig i 

medan det i användning av grupper oftast är ett bredare område som intervjuaren ämnar 

undersöka (a. st). I den här uppsatsen är syftet att undersöka och fördjupa sig i ett visst 

område och därför är fokusgruppsintervju vald metod. Det hade säkerligen varit möjligt att 

genomföra en gruppintervju men då syftet är att undersöka en specifik del inom svenskämnet 

och skrivande är fokusgrupp en bättre metod att använda. Om undersökningens syfte hade 

varit att analysera elevers skrivande överlag inom svenskämnet kunde en vanlig gruppintervju 

varit en metod att föredra.  

Det finns flera olika åsikter kring vad som är en rimlig gruppstorlek då det kommer till 

fokusgruppsintervjuer. Bryman (a.a. s. 451) presenterar en tabell som redovisar olika forskare 

som använt fokusgrupper som metod. Gruppstorlekarna varierar från 3 till 10 antal deltagare 

per fokusgrupp vilket är ett relativt stort spann. Bryman själv håller sig således skeptisk till ett 

för högt antal deltagare i varje enskild fokusgrupp eftersom ett högt antal deltagare per grupp 

inte nödvändigtvis ger ett större eller mer användbart material. Det finns även en risk att 

diskussionen drar åt oönskade håll om det för många respondenter som deltar i den (a.a. s. 

453).  Det är delvis med utgångspunkt i Brymans tabell som antalet deltagare/respondenter för 

undersökningen har valts ut. Antalet deltagare valdes även ut baserat på antal 

intresseanmälningar om medverkan. I studiens intervjuas fokusgrupper med tre respektive 

fyra deltagare. Då Brymans tabell visar det stora spannet mellan antal deltagare i 

fokusgrupperna kan antalet deltagare i dessa fokusgrupper ses som ett rimligt antal. 
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3.3 Elevtexter  

I undersökningen intervjuas inte endast elever utan deras skrivna texter undersöks också. 

Elevtexterna består som tidigare nämnt av PM eleverna skrivit i kursen Svenska 3. Eleverna 

har skrivit två PM i kursen Svenska 3. Det ena PM:et skrevs på en utprövning i samband med 

nationella proven. Eleverna skrev ett PM innan själva utprövningen. I samband med båda 

skrivningarna fick eleverna ett urval av källor att välja att använda i sina PM. I eleverna har 

således inte fått möjlighet att kritiskt granska eller söka egna källor i samband med skrivandet 

av PM. I undersökningen av det vetenskapliga skrivandet analyseras elevernas diskursiva 

kompetens. Med begreppet diskursiv kompetens ansluter sig undersökningen till det som Ask 

(2005 s. 27f) framhåller diskursiv kompetens vara i sin licentiatavhandling. Den diskursiva 

kompetensen är hanteringen av källor, referenser och citering. Den kritiska kompetensen är 

inte i fokus i analysen av elevtexter utan snarare i intervjuerna. Den kritiska kompetensen 

innebär att förhålla sig kritiskt till källor och kunna värdera deras tillförlitlighet. Det kritiska 

förhållningssättet är det som är grunden till ett analytiskt förhållningssätt enligt Ask (a. st.). 

Då eleverna fått välja mellan reda valda källor och inte välja sina egna är det inte möjligt att 

analysera den kritiska kompetensen i någon större utsträckning. Därför är det den diskursiva 

kompetensen som undersöks i elevtexterna. Den kritiska kompetensen undersöks i samband 

med fokusgruppsintervjuerna. 

Då Ask genomförde sin studie (2005) och Östlundh-Stjärnegård genomförde sin studie (2006) 

fanns inte samma krav på vetenskaplighet i gymnasieskolan som efter reformen 2011. Det 

samma gäller för Nilssons studie (2002) samt att elevtexterna som utgör materialet i Nilssons 

avhandling är skrivna av elever på grundskolan. Det bör tas i åtanke. Uppsatsen tar 

utgångspunkt i synnerhet Ask (2005) men med vissa modifikationer. Källhänvisning och 

källhantering är en viktig del av ämnesplanerna från 2011 och återfinns i Svenska 1, Svenska 

2 och Svenska 3. Därför är det ett rimligt antagande att ingen av elevtexterna helt saknar 

referenser. I dessa texter handlar det förmodligen snarare om ofullständiga referenser, 

ordagrann avskrivning med referens och avskrivning med vissa modifikationer. Trots det 

antagandet utesluts dock inte möjligheten att någon av elevtexterna innehåller total avsaknad 

av referenser. Ask (2011, s. 40ff) ger en beskrivning av referatets disposition. Hon skriver om 

referatannonsering och referatmarkörer. Referatannonsering innebär att all nödvändig 

information anges (Författare, titel, utgivningsår). Referatmarkörer är de ord som markerar att 

skribenten återger det någon annan skrivit. Referatmarkörerna kan bestå av ord som: Hen 

anser att/skriver att/hävdar att/ osv. Om referatannonseringen är närvarande krävs ingen 
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referatmarkör. Däremot är det enligt Ask en god idé att använda referatmarkörer eftersom de 

tydliggör referatet. Det är utifrån Ask som elevernas källhänvisningar refereras. Analysen 

består av elevernas förmåga att hantera referatannonsering och referering. Den undersöker 

även om eleverna använder egna referatmarkörer eller kopierar källförfattarnas 

referatmarkörer. 

Det som bör tas i åtanke är att olika universitet och högskolor använder olika referenssystem. 

Det förekommer även olika referenssystem inom olika universitet och alla ämnen och 

fakulteter har sina egna vedertagna traditioner. Hur referat markeras skiljer sig något mellan 

de olika systemen. Dock brukar dessa skillnader vara marginella. Det eleverna i dessa 

fokusgrupper ska göra enligt de undervisande svensklärarna på deras skola är att källhänvisa 

direkt i texten med författare, titel och år. Om det är en artikel ska författare, titel, tidningens 

namn och artikelnamn finnas med. Det ska även skrivas med datum om det anges i artikeln. 

Sida skrivs endast ut vid citat och inte vid referat. Det är det jag delvis utgår ifrån då det 

avgörs om ett referat är komplett eller inte. Asks beskrivning av referatskrivning är också 

utgångspunkt för analysen. Det innebär att undersökningen innefattar hur väl eleverna 

hanterar referatannonsering och referatmarkering. 

3.3 Metodkritik 

Den kritik som riktats mot kvalitativa undersökningar är svårigheten att replikera en 

undersökning. Det leder också till att det är svårt att generalisera utifrån resultatet. I en 

kvalitativ undersökning med intervjuer som metod kan inte deltagarnas svar ses som en 

representation för hela den gruppen. I kvalitativ forskning ska således generalisering inte ske 

inom gruppen som undersöks utan i förhållandet till teorin (Bryman, 2011, s. 368f). Den 

kvantitativa forskningen strävar efter att kunna generalisera utifrån en grupp eller population 

vilket också gör att undersökningen är möjlig att replikera. Tanken är att resultaten ska bli 

densamma eller snarlika. Det är inte genomförbart i den kvalitativa forskningen då materialet 

ofta är för litet eller snävt för att vara generaliserbart. Bryman skriver att den kvalitativa 

forskningen har fokus på förståelse av exempelvis värderingar och åsikter i en specifik 

kontext och inte på att kunna generalisera resultatet på en hel grupp som den kvantitativa 

forskningen (a.a. s. 372). 

I undersökningen genomförs fokusgruppsintervjuer. Risken med fokusgruppsintervjuer är att 

en eller fler respondenter inte befinner sig på plats eller kommer sent till intervjutillfället. Om 

det skulle ske fallerar metoden eftersom fokusgruppsintervjuer utgår från att det är en grupp 
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med det tilltänkta antalet deltagare (Bryman a.a. s. 453). Risken kvarstår dock oavsett vilken 

typ av intervju som genomförs oavsett antal respondenter. I syfte att undvika att hela 

undersökningen fallerar vid bortfall tillfrågades respondenterna redan v. 12 om medverkan i 

undersökningen. Därefter fick respondenterna lämna in ett svar v. 14 och vi bokade in tid för 

intervju v. 17. Planering och framförhållning är viktiga delar vid användning av den här 

metoden. Det finns tidsmässigt utrymme att boka om intervjutillfällen om det skulle hända 

något oförutsett. 

Undersökningen innefattar även analys av elevtexter. Ett problem med texterna är att vissa 

originaltexter som elever använder som källor inte är möjliga att få tag i. Vissa texter ska 

arkiveras i samband med sekretess och utprövningar för det nationella provet och dessa texter 

kan jag därför inte få tillgång till. Det innebär att jag i analysen av elevtexter inte alltid kan 

jämföra med ursprungskällan vilket hade varit önskvärt. Dock finns det tillgång till 

majoriteten av de ursprungskällor som eleverna har använt.  

3.4 Etiska överväganden 

Uppsatsen följer de forskningsetiska som Vetenskapsrådet (2002) har fastställt. Det första 

kravet som Vetenskapsrådet (a. a. s. 7) beskriver är informationskravet. Kravet innebär att 

personer som deltar i undersökningen måste få information kring undersökningens syfte. 

Deltagare måste även få information om vilka regler som gäller och vilken roll de har i 

undersökningen. En fördel är att beskriva hur undersökningen ska gå tillväga i stora drag. Det 

ska även framgå att deltagande är frivilligt och att materialet som samlas in inte kommer att 

användas till något annat än berörda undersökning. I den här undersökningen gavs 

information gällande undersökningens syfte, deltagarnas roll, intervjuernas upplägg och 

deltagarnas anonymitet ut till deltagarna vid 3 tillfällen. Det första tillfället sammanföll med 

den första förfrågningen, det andra tillfället då eleverna fick ge sitt godkännande till att delta i 

undersökningen och sista tillfället vid intervjutillfället.  

Det andra kravet som beskrivs är samtyckeskravet. Det kravet innebär att 

undersökningsdeltagare har rätt att bestämma över sin medverkan. Om deltagaren är under 15 

år bör även samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare införskaffas. Det är i synnerhet 

viktigt om undersökningen är av känslig karaktär. Deltagarna kan även avbryta sin medverkan 

när de vill (Vetenskapsrådet a.a. s. 9f). I den här undersökningen är samtliga deltagare 18 år 

och därmed myndiga. Därför krävs inget samtycke från vårdnadshavare. Som tidigare 

beskrivet i metodkapitlet fick eleverna ge sitt godkännande/samtycke efter att ha fått 
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information om syftet med studien samt en veckas betänketid. Samtycket lämnades in 

skriftligt.  

Det tredje kravet som Vetenskapsrådet fastställt utgörs av konfidentialitetskravet. Kravet 

innebär att deltagandet i studien sker i förtroende och det är forskarens ansvar att deltagarnas 

personuppgifter hålls hemligt. Det är viktigt att deltagarna inte kan identifieras av 

utomstående (a.a. s. 12). I studien ges deltagarna pseudonymer för att säkerhetsställa att ingen 

kan identifiera deltagarna genom studien. Endast den nödvändiga informationen framkommer, 

dvs. att det är gymnasieelever som läser kursen Svenska 3. Informationen kan inte härledas 

till deltagarna. Redan vid första informationstillfället fick de tillfrågade information om 

anonymitet. 

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. Det kravet innebär att material och uppgifter 

som är insamlat endast får användas till undersökningen. Uppgifter om enskilda personer får 

inte användas i annat än det vetenskapliga syftet (a.a. s. 14). Det kan tyckas vara en 

självklarhet men jag vill ändå tydliggöra att materialet som samlas in vid intervjutillfällena 

inte förs vidare eller används i annat syfte än att svara på undersökningens frågeställningar. 
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras resultatet från intervjuerna och elevtexterna. Kapitlet 

är uppdelat i två avsnitt. I det första avsnittet presenteras och analyseras resultatet från 

fokusgruppsintervjuerna. I det andra avsnittet analyseras elevtexterna. Samtliga 

fetmarkeringar av ord i avsnitt två är gjorda av mig. Det gäller även fetstilta ord i citat från 

elevtexterna. Fetmarkeringarna används för att markera referatmarkörer i elevernas texter. 

4.1 Fokusgrupp 1 

I fokusgrupp 1 ingår tre elever vilka benämns som elev X, elev Y och elev Z. Intervjun 

inleddes med att eleverna berättade om arbetet med att skriva PM i Svenska 3. De har skrivit 

två stycken. Det ena PM:et hade arbete, klass och utanförskap som tema och det andra PM:et 

skrevs under en utprövning för nationella provet. En av eleverna i fokusgruppen har endast 

skrivit det förstnämnda. Det är oklart huruvida eleven ska genomföra utprövningen eller inte. 

4.1.1 Inledning och PM 

Eleverna diskuterade fram och tillbaka kring hur mycket som fick sägas om PM nummer 2 

under intervjun och bestämde sig för att prata om det första PM:et. När samtalet kom in på 

vilka svårigheter eleverna upplevt med att skriva PM gick samtalet på följande vis: 

Elev Y: Jag kan tycka att det svåraste var att hålla ner det. 

Intervjuare: Formatet? 

Elev Z: Det blir att man skriver mycket på resultatdelen så man inte får plats med 

diskussionen. 

Elev X och elev Y: Mmm! 

Det som framkommer ur citatet ovan är att eleverna är väl medvetna om PM:ets delar. De 

visar även upp en medvetenhet kring att det måste finnas en balans mellan textens delar. PM 

är kort i sitt format och kräver noggrann disponering och strukturering och det upplever 

eleverna vara svårt. Intervjun fortsatte på spåret svårigheter och eleverna samtalade kring 

tidsåtgång och förberedelsearbetet inför en PM-skrivning. Elev Y sade följande: 

Elev Y: Men på nationella när vi hade läst allt innan så var man ju rätt så insatt i texterna 

redan så då var det inget problem att man behövde ta in massa källor och sånt. 

Elev X: Mmm 

Elev Y: Utan då hade man ju redan ett hum om vad man behövde. Så jag skrev ju mitt på 

en timme och det var ju liksom inga problem med tiden då. 
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Eleverna visar upp en förståelse för att vetenskapligt skrivande inte endast är en 

skrivandeprocess utan att förberedelse och inläsning av andra texter är viktiga för skapa en 

god text.  

4.1.2 Vetenskaplighet i text 

Efter att eleverna diskuterat om PM-skrivandet övergick samtalet till vetenskaplighet i text. 

Eleverna ombads att beskriva en vetenskaplig text och förklara vad som krävs för att en text 

ska vara vetenskaplig. Elev X var snabb med att svara: ”Den är formell”. Hela gruppen 

instämde i det påståendet. Elev X fick en följdfråga och ombads att beskriva vad hen menar 

med formell. Elev X svarade på följande vis: ”Alltså inte använda ’jag’ och så försöker du, 

eller du tar ingen sida förrän i diskussionen. Så du presenterar du fakta från olika håll alltid”. 

Resten av gruppen höll med och fortsatte lägga till ytterligare krav de ansåg att en 

vetenskaplig text bör uppfylla. Elev Z framhöll att källförteckningen är en viktig del vilket de 

andra eleverna höll med om. När elev Z fick frågan varför källförteckningen är viktig svarade 

hen att den redovisar varifrån all information kommer. Elev X fortsatte på samma spår och 

poängterade hur viktigt det är vara tydlig i texten. Det ska framgå att det inte är ett eget 

tyckande och det ska även framgå vem som säger vad i texten. 

Gruppen fortsatte på ämnet kring vad som gör en vetenskaplig text vetenskaplig men i form 

av en reflektion kring vilken kunskap de besitter kring det. De blev tillfrågade om de upplever 

att de fått tydliga riktlinjer för vad som krävs för vetenskapligt skrivande. Exempel på 

riktlinjer kan vara läroböcker, läroplan, lärares instruktioner och lektioner. Eleverna framhöll 

att det oftast är den aktuella typen av text som diskuteras, exempelvis PM, och inte generella 

drag för vetenskapliga texter: 

Elev Y: Just en vetenskaplig text vet jag inte men ett PM har vi fått väldigt bra 

information om hur man skriver och sånt. Men vad som gör en  vetenskaplig text tror jag 

inte vi har varit inne så jättemycket på. 

Elev X: Nej det är de olika texterna i sig som vi typ berör. 

Elev Y: Liksom en vetenskaplig rapport har vi varit inne på, att det är ett sätt att skriva 

men inte så mycket med att den är vetenskaplig. 

Eleverna ombads att beskriva generella drag för en vetenskaplig text. Eleverna radar upp flera 

olika aspekter som de kopplar till vetenskaplig skrivande. De utgick från sina PM samt sina 

gymnasiearbeten. Eleverna beskrev en vetenskaplig text på följande vis: 

Elev Y: Dispositionen har väl rätt så stor betydelse. Att du har en inledning, resultat och 

analys typ. Och att du är formell då. Skulle väl jag säga. 
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Elev X: Och sakligheten, att det är relevant. 

Elev Y: Mm. 

Elev Z: Och att du inte visar åsikter i resultatdelen. 

Elev X: Att du fortfarande håller dig till det du skrivit innan, så det inte kommer något 

nytt. 

Elev Y och Elev Z: mmm. 

Elev Y: Och så att man hela tiden försöker återkoppla så att man visar att man grundar 

dom tankarna på det man skrivit tidigare. Så att man återkopplar. 

Den här delen i intervjun är intressant i den aspekt att eleverna beskriver fenomen som 

saklighet, tydlig disposition och förhållning till det som skrivits tidigare. Dessa är relevanta 

aspekter som samtliga passar in på en beskrivning av en vetenskaplig text. Dessa kan också 

ses som fenomen som passar in på prosatext rent generellt. Tidigare i intervjun har eleverna 

beskrivit att de inte vet vad som gör en text vetenskaplig. I sin beskrivning, eller gissning, 

ovan ger eleverna exempel som mycket väl hör samman med den vetenskapliga texten. 

Eleverna är således inte medvetna om sin egen kunskap kring vetenskapligt skrivande. Vad 

eleverna visar är att de klarar att applicera de skriftspråkliga normer som krävs för ett PM i ett 

större perspektiv. Det som krävs för att skriva ett PM kan eleverna koppla till vetenskapligt 

skrivande generellt. 

Eleverna fick följdfrågan om de känner sig redo för att studera vidare och skriva på högskole- 

och universitetsnivå. Elevernas svarade följande: 

Elev X: Det beror nog på ämnet. Jag skulle ha mer panik att skriva en vetenskaplig text 

på engelska än för svenskan, för svenskan har man ändå arbetat så pass med det. Det är 

ändå samma stil på ett sätt. 

Elev Z: Jag vet inte vad kraven är eller vad nivån ligger på universitetet heller riktigt. 

Här visar eleverna att de inte vet vad som krävs för studier på en högre nivå. Dock upplever 

eleverna att de fått öva under svenskkursens gång och uppger sig inte vara direkt nervösa 

inför skrivandet på en högre nivå. Eleverna fick följdfrågan om de pratat om vilka krav 

universitet och högskola ställer på den skriftspråkliga kompetensen. Elev Y sade ”Vi har ju 

varit på universitetet men det var ju inte så mycket om sådana grejer då.” Samtliga instämde 

och svarade att de inte pratat om vilka krav som ställs på skrivandet på högre nivå. 

4.1.3 Referenshantering  

I det tredje och sista temat samtalade fokusgruppen om att källhänvisa, skriva referat och 

värdera källor. När de fick frågan: ”Hur gör ni om ni ska referera till någonting?” svarade elev 
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X snabbt: ”Man gör en fotnot!”. Eleverna skrattade en stund åt svaret och diskuterade vidare 

kring ämnet. Det framkom att eleverna ansåg det vara lättare att göra en fotnot än en parentes. 

Fördelen med en fotnot var enligt eleverna att styckena minskade med ett par rader och 

därmed gav plats för mer huvudtext. Samtalet fördes sedan vidare till att använda 

parentessystem som referenssystem eftersom det är det som används i Svenska 3 på hela 

skolan:  

Intervjuare: Vad är svårast med att referera? 

Elev Y: Få in det på ett snyggt sätt. Om man ska en källa i texten alltså. 

Intervjuare: Ah, parenteser som ni använt i svenskan till exempel? 

Elev Y: Ja.. 

Elev X: Om det är många olika steg typ, att det kanske är en artikel i en artikelserie 

Elev Y: Ja eller om man hänvisar till ett PM som hänvisar till ett annat PM. Det blir också 

lite såhär, kaka på kaka. 

Intervjuare: Ja, det kan ju bli väldigt långa referenser tillslut! Men ni upplever det svåra 

med att referera vara att få inte det snyggt i texten så det inte stör läsningen? 

Alla: Ja! 

Eleverna upplever att det är svårt att få in en källa i texten med hjälp av ett parentessystem 

utan att det stör läsbarheten. Svårighetsgraden ökar ytterligare då det är en andrahandskälla 

som eleverna använder, eftersom det resulterar i en längre referatannonsering. I samband med 

temat tillfrågades eleverna om de upplevde sig vara säkra på hur de ska referera och vilka 

delar som ska vara med i ett referat. Samtliga svarade ja på den frågan. De framhöll även att 

deras lärare varit ”hård med det och kört mycket med det”. Eleverna upplever att de fått 

mycket tid till att öva på att referera och skriva referat. Samtalet fortsatte kring ämnet plagiat 

eller att skriva av. De fick frågan :”Hur ska man göra för att inte hamna för nära källan när 

man skriver?: 

Elev Y: Det bästa är väl att läsa en bit framåt. Så man inte tar det mening för mening  

utan ett stycke och så sammanfattar du stycket. Istället för att du läser en mening och 

skriver om den. 

Intervjuare: Är det svårt att inte hamna för nära? 

Elev X: Det beror på vad det handlar om. Hur personen som har skrivit det skrev det. 

Elev Y: Om han skriver det på en väldigt komplicerad nivå så kan det vara svårt att få det 

på liksom en bra nivå som fortfarande ska verka bra. 

Elev X: Eller om den beskriver det väldigt kort. För då finns det inte så mycket att spela 

på. Då går det inte att förändra så mycket. Och man kan ju inte bara förändra för 

förändrandets skull. 
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I citatet ovan kan vi först och främst se att eleverna beskrivit en strategi för att referera. 

Eleverna läser en bit framåt och försöker sammanfatta det lästa. Eleverna undviker att läsa 

mening för mening eller att skriva om mening för mening eftersom det riskerar att hamna för 

nära ursprungskällan. Eleverna diskuterade även vad som försvårar referatskrivning och kom 

fram till att en text med svårt språk eller en kortfattad text försvårar refereringen. Samtalet 

fördes vidare och eleverna fick följdfrågan ”styr ämnet svårighetsgraden?”: 

           Elev Z: Det är mest om du är intresserad. 

Elev Y: Det påverkar ju. Med tanke på att om du ska skriva ett PM på något som är 

väldigt vetenskapligt och svårt så blir det är svårt språk. Och då är det svårare att 

sammanfatta. Så det är klart att det är skillnad. 

Elev X: Det styrs ju av mottagaren. Vet man att den inte kommer veta vad allting var i 

texten så måste man förklara för annars blir det svårt att veta vart man drar gränsen för 

vad som är begripligt. 

Eleverna tog kort upp intresse som en del i svårighetsgraderna i skrivandet men gick 

relativt snabbt över till andra aspekter. Eleverna upplever att en vetenskaplig text har ett 

svårare språk och är det ett svårare språk är det svårare att sammanfatta det som sägs i 

en text. Eleverna plockade även in mottagaren och att anpassa sin text till den tilltänkta 

läsaren. Dessa delar kan tänkas var allmänna för all typ av kommunikativ skrivande 

men det visar också på en förståelse för det vetenskapliga skrivandet. I intervjun 

diskuterades som tidigare nämnt strategier för att inte skriva av och eleverna fick 

följdfrågan ”Varför får man inte skriva av?”: 

Elev Y: Det bara är så. Nej men vi ska väl lära oss att utrycka oss samtidigt. Så att vi inte 

bara säger det andra säger. Utan lära oss att prata för oss själva. 

Elev X: Plagiat säger ju ingenting om vår utveckling 

Elev Y: Det blir väl lite djupare meaning på det. 

I samtalet hade eleverna ett fokus på sig själva och sitt eget lärande. Det var inte ett 

direkt fokus på plagiat och konsekvenserna av att plagiera. Då plagiat togs upp var det i 

förhållande till det egna lärandet – plagiat säger inget om elevernas egen utveckling och 

därför är det viktigt att inte skriva av. De pratade om att lära sig ”uttrycka sig” vilket 

skulle kunna tolkas att lära sig skriva med egna ord. Det sista som diskuterades i 

fokusgruppen var värdering av källor: 

Intervjuare: Är det svårt att avgöra om en källa är tillförlitlig? 

Elev Z: Det beror lite på hur mycket som har skrivits om det. Har det skrivits mycket kan 

man jämföra källorna med varandra. Det är svårare om det inte finns så mycket skrivet 

om något.  
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Elev Z beskrev en strategi för värdering av en källa. En strategi som går ut på att 

undersöka om flera källor säger samma sak. Eleven har också beskrivit problemet med 

strategin: det är svårt att jämföra källor om det inte skrivits mycket på området.  

 4.2 Fokusgrupp 2 

Fokusgrupp 2 består av fyra elever: Elev A, Elev B, Elev C och Elev D. Samtliga har 

genomfört båda PM-skrivningarna. 

4.2.1 Inledning och PM 

Intervjun inleddes med att eleverna berättade om arbetet med att skriva PM i Svenska 3. De 

samtalade kring tema och källor. De fick ungefär 5-6 texter av sin lärare att använda som 

källor till sina PM. Syftet var att det skulle efterlikna de nationella proven i svenska. Då 

eleverna samtalat en stund styrdes diskussionen in på svårigheter kring PM-skrivande: 

Intervjuare: Vad var svårast med att skriva PM? 

Elev A: Källor tror jag. Att få in dom. 

Elev D: Slutsatsen är svårt att få till. Man måste typ, eller faktan man får måste relatera 

till slutsatsen, alltså i längden. Det är svårt att få det att passa. 

Intervjuare: När du säger källan, är det svårt att få in alla delar eller är det något annat? 

Elev A: Om vi säger såhär: en artikel kanske inte är så svårt att ge en källhänvisning till 

men det är ju när det kanske kommer till något annat. Det var ju som ett exempel den där 

texten när det blir sekundärkällor och sådant där. Då blir det väldigt mycket att tänka på. 

Samtalet styrdes snabbt in på källhänvisning och problemen som uppstår vid hänvisning av 

sekundärkällorna. När diskussionen ebbade ut styrdes samtalet tillbaka till det som Elev D 

svarade på frågan, nämligen att slutsatserna kan vara svåra att få till. Alla elever höll med om 

att slutsatserna var svåra och svarade bland annat att det var lätt att skena iväg på sidospår. 

Elev D summerade det på följande vis: 

Man måste först veta vad man har för typ fråga eller frågeställning och utifrån den letar 

man upp fakta och då kanske du hittar jättemånga texter som blir jättebra men sen har du 

ett antal ord du får skriva och då har du redan jättemycket fakta men då måste också 

slutsatsen in. Då måste du tänka ”vad ska jag ta bort”? Eller ”ska jag låta slutsatsen vara 

kortare?” ”Eller ska jag ta bort källor?” Tar man bort källor tar man ju bort någonting 

eller man tar bort viktiga delar. (Elev D) 

I samband med summeringen kom samtalet att fortsätta om PM:ets delar. Samtliga elever 

tyckte att det var svårt att få en balans mellan delarna. Speciellt när ett PM inte ger mycket 

utrymme att skriva på. Vad eleven visar i ovan nämnda citat är en förståelse för PM:ets delar 
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och balansen emellan dem. Eleven beskriver också en strategi för att skapa en balans mellan 

delarna och vad som är risken med strategin.  

4.2.2 Vetenskaplighet i text 

Det andra temat i intervjun handlade om vetenskaplig text och vad som gör en text 

vetenskaplig. Eleverna fick frågan ”Hur skulle ni beskriva en vetenskaplig text?”: 

Elev A: Relevanta källor. Man grundar sig på källan. Man skriver utifrån källorna. 

Elev C: Inte utifrån dina egna tankar liksom. 

Elev B: Det är väl att den är objektiv. 

Eleverna beskriver fenomen som mycket väl kan passa in på en vetenskaplig text. 

Eleverna fick sedan följdfrågan om de upplevde att de fått tydliga riktlinjer för hur en 

vetenskaplig text ser ut, exempelvis i deras lärobok, lektioner eller skolverkets 

styrdokument. Elev D svarade följande: ”Det är ju en sak om [lärarens namn] förklarar 

hur vi gör. Sen är det en sak om man läser i boken. Det blir ju alltid på ett annat sätt  

som man får åsikter om hur man ska göra. Men grunden vet man ju.” Det visar att 

eleverna upplever att de får olika bud kring vad som gäller vid skrivande av en 

vetenskaplig text. Eleverna fick följdfrågan om de kände sig redo för att studera och 

skriva på universitetsnivå: 

Elev A: Alltså jag vet inte hur högt, alltså såhär ribban är på universitetet. Men alltså 

jämför man typ från nian, hur man skrev då liksom, tills nu så det är rätt stor skillnad. 

Intervjuare: En utveckling liksom. Hur känner ni andra då? 

Elev C: Jag tror ju det blir betydligt svårare. Det är ju högre krav liksom 

Elev D: Jag kanske skulle kunna skriva på godkänt nivå i alla fall. Det är som tidigare 

sagt att man vet inte hur höga kraven är. 

Eleverna visar återigen en osäkerhet inför vad som krävs för skrivande på högre nivå. 

Dock utgår eleverna från sitt eget lärande och blickar tillbaka på sin utveckling från nian 

till trean på gymnasiet.  

4.2.3 Referenshantering 

Det tredje temat som berördes i intervju var referenshantering. Samtalet inleddes med att 

eleverna pratade om vilka referenssystem de använder sig av. I svenskan använder eleverna 

ett parentessystem medan de i andra ämnen kan använda något annat. I gymnasiearbetet 

användes till exempel fotnoter. Eleverna berättade att de inte är lika noggranna med 

referenshantering i andra ämnen, eftersom det oftast räcker att infoga en källförteckning på 
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slutet. Det framgår således att svenskan är det ämne som i huvudsak står för att eleverna lär 

sig att referera. En av eleverna tyckte att fotnotsystem var enklare att använda men också att 

det kunde bli ”stökigt” om det var mycket text med många stycken.  

Därefter styrdes samtalet in på strategier för att inte hamna för textnära 

ursprungskällan/originalkällan. Eleverna svarade följande på frågan: ”Hur gör man för inte 

hamna för nära källan?”: 

Elev D: Alltså jag brukar typ skriva om med lite egna ord. 

Elev B: Man sammanfattar. 

Elev D: Ah, tar ut det viktigaste. 

Elev D: Men det som är lätt hänt om man skriver om med egna ord är att man ibland 

ändrar på själva faktan. Och det ska man ju inte göra. 

Elev B: Det är lätt att det blir väldigt likt också. Sen kan det bli mer talspråk känner jag. 

I citatet ovan beskriver eleverna vilka strategier de använder för att inte hamna för textnära 

men även svårigheter med att referera. Eleverna säger att de tar ut det viktigaste och 

sammanfattar. Det svåraste är sammanfatta utan att betydelsen ändras eller att språket blir 

talspråkligt snarare än skriftspråkligt. De fick följdfrågan: ”Varför får man inte skriva av?”.  

Eleverna funderade en stund och erkände att de överlag inte reflekterat kring varför. Efter en 

stunds betänketid pratade de om att läraren ska kunna se om eleverna kan vara objektiva och 

använda ett ”Bra språk”. Eleverna kopplar plagiering till sitt egna lärande och sin egen 

utveckling. 

Det sista området som diskuterades inom temat var källor och strategier för att avgöra om en 

källa är tillförlitlig. Eleverna diskuterade att det var viktigt att undersöka vem upphovsmannen 

är. Det är mer troligt att det är tillförlitligt om det är en vetenskapsman eller forskare som 

skrivit något. Det är också viktigt att undersöka om källan är seriös eller om den är vinklad på 

något sätt. Eleverna berättade att deras lärare varit noga genom alla år på gymnasiet med att 

prata om källkritik och att de måste förhålla sig kritiskt till källor. ”Det sitter alltid i 

bakhuvudet liksom” (Elev A). En av eleverna gav ett intressant perspektiv till källor som 

wikipedia vilka generellt sett ses som en osäker källa: 

Du kan ju typ kolla alltså, säg typ som på, wikipedia som många vill att man inte 

använder. Vilket jag kan förstå till viss del men man kan ju till exempel, längst ner på 

sidan så finns det ju referenser. För det är ju också folk som suttit och skrivit det här och 

då kan du kolla varifrån den och den delen kommer ifrån. Jag vet inte om det är så på 

NE.se men på SO-rummet är det ju samma sak. Längst ner har du vilka böcker eller 

artiklar som de använt sig av för att skriva. (Elev D). 
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Eleven presenterade en strategi som ingen av de andra eleverna i någon av fokusgrupperna 

talat kring nämligen att värdera en källa utifrån dess referenser.   

4.3 Elevtext 1 

Den första källan eleven använder är Maria Arnstads artikel ”Coola ner! Engelska är okej” 

(Språktidningen, 2011/02). Eleven refererar till Arnstads artikel på följande vis: ”I artikeln 

’Coola ner! Engelska är okej’ skriven av Maria Arnstad (Språktidningen, februari 2011) 

berättar Arnstad att […]” Eleven har samtliga delar med i  sin referatannonsering och 

hänvisningen är således korrekt. Dock har eleven kursiverat och använt citattecken på 

artikelns namn i stället för att endast använda citattecken. Det kan bero på att eleven blandat 

ihop hur artikelnamn och boktitel skrivs ut i referatannonseringen. Eleven gör även en 

referatmarkering efter referatannonseringen och väljer referatmarkören berättar. 

Arnstad skriver om språkvårdaren Linus Salö i sin artikel och eleven introducerar Salö på 

följande vis: 

I artikeln skriver Arnstad om Linus Salö. Salö arbetar som språkvårdare i svenska. Salö 

berättar att om man använder ett låneord så måste det oftast anpassas till det svenska 

språksystemet. Arnstad fortsätter med att berätta att det är lätt att vi använder de 

engelska orden vi lånar rakt av. 

Eleven väljer att använda referatmarkörerna skriver Arnstad och Salö berättar. Precis som i 

den tidigare hänvisningen väljer eleven referatmarkören berättar och utvecklar ännu ett steg 

genom att skriva fortsätter med att berätta. Det må inte vara en korrekt mening men det visar 

att eleven återkopplar till det som tidigare skrivits. Dessa referatmarkörer är även elevens 

egna. I den del av Arnstads artikel (2011) som eleven refererar till används referatmarkören 

poängterar och inte berättar. Eleven har därmed valt att använda en egen referatmarkör i 

stället för att kopiera den som Arnstad valt att använda. 

Nästa källa som eleverna använder är ett PM skrivet Malik Noor. Originalkällan saknar datum 

och år. Eleven refererar till Noor på följande sätt:  

I Malik Noors text “Fler språk ger större register” berättar han om kodväxling, när man 

växlar mellan två eller fler språk i en mening, och hur vanligt det är i Sverige i dag. Noor 

skriver om forskaren Francois Grosjean som menar att anledningen till att vi kodväxlar 

är för att vi söker efter det rätta ordet eller uttrycket som bäst beskriver det vi vill 

förmedla. 

Eleven anger den information som ursprungstexten anger och gör därför en korrekt 

referatannonsering. Dock skriver eleven ”Noors text” och inte ”Noors PM” men det 

finns ingen angivelse om att det är ett PM i originaltexten utan det får läsaren själv lista 
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ut. Eleven väljer återigen att använda referatmarkörerna berättar och skriver. Dessa är 

samma referatmarkörer som eleven valt att använda tidigare i texten. I samband med 

forskaren Grosjean används referatmarkören menar. Det är samma referatmarkör som 

används i Noors text: ”Forskaren Francios Grosjean menar att sådana […]”. Eleven 

fortsätter att referera till Noor och skriver ”Noor ger ett annat exempel taget från en 

undersökning av barn […]” Eleven använder referatmarkören ger ett exempel den här 

gången. Eleven använder en liknande referatmarkör senare i texten som fortsätter med 

att förklara att. Det visar att eleven medvetet jobbar med referatmarkörer i sin text och 

inte bara replikerar de markörer som författarna använder. 

Eleven använder till största delen egna referatmarkörer och inte originalkällans med undantag 

i Noors text där eleven använder samma referatmarkör som Noor i samband med att Grosjean 

säger något. Eleven använder ofta referatmarkörerna berättar och skriver men varierar sig 

även genom att använda ger ett exempel och fortsätter. Eleven visar en förståelse för 

referatmarkörer och hur de ska användas.  

4.4 Elevtext 2 

Den första källan eleven använder är Zlatan Ibrahimovic och David Lagercrantz bok Jag är 

Zlatan Ibrahimovic. Min historia (2011). Eleven hänvisar till källan på följande vis: 

I Zlatans egen bok ”Jag är Zlatan Ibrahimovic, min historia, Zlatan Ibrahimovic och 

David Lagercrantz 2011” berättar Zlatan om sin tuffa uppväxt speciellt när han började 

gymnasiet i Borgarskolan.  

Eleven har satt boktiteln, författare och utgivningsår inom citattecken. Det kan tolkas som att 

hela bokens namn är ”Jag är Zlatan Ibrahimovic, min historia, Zlatan Ibrahimovic och David 

Lagercrantz 2011”.  Att titeln är satt inom citattecken istället för att vara kursiverat kan bero 

på att eleven blandat ihop hur en boktitel skrivs ut med hur en artikeltitel skrivs ut. Eleven 

använder dock en referatmarkör efter den felaktiga referensen genom att skriva berättar 

Zlatan. Eleven gör en referatannonsering och en referatmarkering. Referatannonseringen får 

med alla delar men skrivs på ett inkorrekt sätt. Eleven inleder hänvisningen med att skriva ”I 

Zlatans egen bok […]” vilket kan uppfattas som om eleven menar att Zlatan ensam är 

upphovsman till boken.  

Elevens andra källa är artikeln ”Vi gick på bio – inte på teater” från Dagens nyheter (2012-

06-19) skriven av Thomas Lerner. Lerner skriver om Hanna Adenbäcks uppfattning av 

begrepp relaterat till klass. Eleven refererar till källan på följande vis: 
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I artikelserien ”Vi gick på bio – inte på teater” i Dagens Nyheter (2012-06-19) skriver 

Thomas Lerner om studenten Hanna Adenbäck om hur hon uppfattar begreppen 

”klassamhällen” och ”klasstillhörighet.” Adenbäck hade länge tänkt om hon verkligen 

tillhörde någon speciell klass men när hon började på en konstskola blev 

klasstillhörigheten mycket tydligare.  

Eleven har satt artikelns namn inom citattecken och tidningens namn i kursivt. Eleven har 

även skrivit med författarnamnet och datum. Eleven gör således en korrekt 

referatannonsering. Eleven använder referatmarkören skriver Thomas Lerner och hon 

uppfattar. Båda dessa markörer är elevens egna då ingen av dem återfinns i Lerners artikel. 

Eleven refererar genomgående till Adenbäck genom efternamn vilket är korrekt. Eleven gör 

inga fler referatmarkörer som markerar att det Adenbäck säger är enligt Lerner. Dock har 

eleven i referatannonseringen klargjort att det är Lerner som skriver om hur Adenbäck 

uppfattar ett fenomen. Fler referatmarkörer kan tyckas överflödiga. I synnerhet i detta fall 

eftersom hela referatet är ett sammansatt stycke. Eleven använder följande referatmarkörer i 

resten av referatet till Lerners artikel: 

Adenbäck hade länge tänkt om hon verkligen tillhörde någon speciell klass men när hon 

började på en konstskola blev klasstillhörigheten mycket tydligare. […] Detta fick hon att 

tänka om hur mycket klasstillhörigheten fortfarande spelar roll i Sverige. Hon tänker att 

just klasstillhörigheten inte längre påverkas av pengar utan mer om andra saker. […] Hon 

menar att […] men Adenbäck menar snarare att makten är värdelös utan kunskapen att 

använda den på rätt sätt. 

De tre första referatmarkörerna som eleven använder är tänkt, tänka och tänker att. Det är 

elevens egna markörer eftersom Lerner inte använder dem på de ställen i artikeln som eleven 

refererar till. Dock använder Lerner referatmarkören tänkt/tänka på andra ställen i artikeln. De 

två följande referatmarkörerna som eleven använder är menar att och menar snarare. I 

artikeln används referatmarkören Adenbäck tillägger och följs av ett citat från Adenbäck i den 

del av artikeln som eleven refererar till. Eleven har därmed byt ut referatmarkören tillägger 

till menar snarare samt gjort om citatet till ett referat. 

Eleven visar att hen har förstått referatets disposition och använder sig av både 

referatannonsering och referatmarkering. Dock har eleven blandat ihop hur artikelnamn och 

boktitel skrivs ut. Eleven skriver delvis nära källan men gör även om citat från 

originalkällorna till referat och använder egna referatmarkörer.  

4.5 Elevtext 3 

Den första källan som eleven använder är Maria Arnstads artikel ”Coola ner! Engelska är 

okej” (2011/02) från Språktidningen. Datum saknas i ursprungskällan. Eleven refererar på 

följande vis: 
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Språkrådet som är en del av myndigheten tar varje dag emot nya frågor om hur man ska 

hantera de svenska låneorden som kommer in från engelskan, skriver Maria Arnstad 

(språktidningen, februari 2011).  

 

Eleven använder referatannonsering i den mån att författare, tidning och datum skrivs ut. I det 

här fallet anger eleven år och månad vilket är korrekt eftersom ursprungskällan inte anger 

datum utan endast år och månad. De angivna delarna i referatannonseringen är korrekt 

angivna men artikelns namn saknas vilket gör att referatet i sin helhet är inkorrekt. 

Referatannonseringen åtföljs av referatmarkören skriver Maria Arnstad.  

 

I de två efterföljande styckena refererar eleven återigen till Arnstads artikel. I båda styckena 

sätter eleven en referens i form av en parentes efter styckets slut på följande vis: ”(Maria 

Arnstad, språktidningen, februari 2011)”. Eleven skriver återigen med samtliga delar utom 

artikelns namn i referatannonseringen. Eleven gör inga referatmarkörer som kopplas till 

Arnstad men har däremot med referatmarkörer i texten till personen som Arnstad skriver om. 

Ett exempel på det är: ”Linus Salö är en av de personer som arbetar med dessa 

frågeställningar. Linus menar att i princip […]”. Eleven presenterar personens hela namn 

men använder genomgående i texten endast förnamn. Eleven skriver således Linus i stället för 

Salö men hänvisar konsekvent till artikelförfattaren Arnstad med efternamn. Eleven använder 

referatmarkören menar. I den del av ursprungstexten eleven refererar till används 

referatmarkören poängterar. Där visar eleven en förståelse för referatmarkörers syfte eftersom 

eleven har använt en egen referatmarkör istället för att kopiera författarens. 

 

Nästa referatmarkör ser ut på följande vis: ”Som exempel behöver vi inte använda det 

engelska ordet slash eftersom vi redan har det svenska ordet snedstreck, säger Linus Salö.” 

Eleven har kvar samma referatmarkör som i originaltexten som ser ut följande 

 ”- Exempelvis behövs inte slash eftersom vi redan har snedstreck, säger Linus Salö.” 

Referatmarkören är således säger. Den här delen är även ett citat från Salö i Arnedals artikel 

och eleven skriver om det som ett referat. Texten är snarlik originaltexten med endast någon 

förändring i ordval. Eleven gör ett liknande referat längre fram i texten. I ursprungstexten är 

det ett citat från Salö med referatmarkören Linus Salö erkänner innan. I elevens text har 

citatet gjorts om till ett referat med referatmarkören menar: 

 
Linus menar att  det då kan vara bra att försöka “frigöra sig” från det engelska låneordet, 

och istället välja ett svenskt ord som bäst motsvarar det som man vill säga. (Maria 

Arnstad, språktidningen, februari 2011). 
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Elevens referat är nästan det ordagranna citatet från Salö. Det enda som skiljer dem åt är att 

det i Arnstads artikel är engelska ord och eleven byter ut det till engelska låneord. Eleven 

introducerar en ny källa i form av artikeln ”Fucking svenska!” av Kristy Beers Fägersten, 

Språktidningen (2012/10). Datum finns inte i originalkällan. Eleven introducerar källan på 

följande vis: 

Fuck och shit är också engelska låneord som vi alla någon gång använt oss av. Som redan 

tidigare nämnt så är engelska låneord de som ökar det svenska ordförrådet, men just 

orden fuck och shit har fått ett otroligt stort genomslag i det svenska språket skriver 

Kristy Beers Fägersten (språktidningen, oktober 2012). 

 

I referatannonseringen har eleven skrivit med författarens namn, tidningens namn samt 

år och datum. Dessa är korrekt angivna men eleven har missat att skriva med artikelns 

namn. Det är likt hänvisningen till den förra källan, Arnstads artikel. Eleven har valt att 

använda referatmarkören skriver Kristy Beers Fägersten i samband med 

referatannonseringen. Eleven hänvisar ytterligare en gång till samma artikel och 

använder sig då bara av en referatannonsering efter referatet och skriver ”(Kristy Beers 

Fägersten, språktidningen, oktober 2012)”.  

 

Eleven gör både referatannonseringar och referatmarkeringar i sina hänvisningar men 

har samtliga gånger missat att skriva in artikelns namn. Eleven använder inte alltid 

referatmarkörer men då de används är det elevens egna och inte artikelförfattarnas. 

Eleven gör om citat från källorna till referat i sin egen text men ligger ofta lite för nära 

källorna vad gäller ordval. 

4.6 Elevtext 4 

Den första källan som eleven använder är Susanne Strååts artikel ”Undervisning på engelska 

är mer invecklat än utvecklat” från tidningen Alfa (2009-04-02). Eleven introducerar artikeln 

på följande vis: 

Undervisning på engelska kallas SPRINT och är populärt då många väljer den. Många 

skolor erbjuder undervisning på engelska för att det är ett bra sätt att konkurrera med 

andra skolor. Många lärare gillar utmaningen och många ser möjligheterna i 

undervisningen. Det här är saker som Susanne Strååt från Tidningen Alfa skriver om i sin 

artikel “Undervisning på engelska mer invecklat än utvecklat” (2009-04-02).  

Eleven gör en korrekt och fullständig referatannonsering. Eleven har kursiverat tidningens 

namn och satt artikelns namn inom citattecken, vilket är korrekt. Eleven har valt 

referatmarkören skriver om i sin referatannonsering. Eleven fortsätter att referera till Strååts 

artikel och skriver: ”Strååt skriver om Maria Lim Falk som är forskare vid institutet för 

nordiska språk vid Stockholms universitet […] Falk berättar om att […]” Dessa 
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referatmarkörer är elevens egna och återfinns inte i originaltexten. Strååt har använt 

referatmarkörer som konstaterar, förklarar och erfar i sin artikel. Dessa skiljer sig från de 

vanligast förekommande referatmarkörerna som menar eller säger. Eleven har inte använt 

Strååts referatmarkörer som konstaterar och erfar, utan använder konsekvent eget valda 

referatmarkörer genom texten. Det syns tydligt att eleven använder egna ord. Dock har eleven 

missat att personen i artikeln har ett dubbelefternamn. Personen heter Lim Falk men eleven 

refererar endast till Falk i texten. Att understryka är att även om eleven inte hänvisar till hela 

efternamnet hänvisar hen konsekvent till personen genom efternamnet Falk. Hänvisningen är 

korrekt även om eleven har missat att skriva med en del av efternamnet. I originalkällan 

hänvisar Strååt konsekvent till hela namnet, Maria Lim Falk. Det visar att eleven är medveten 

om regeln att alltid hänvisa till efternamn. Eleven tillämpar konsekvent den regeln, trots att 

originalkällan inte gör det. Eleven citerar Lim Falk i Strååts artikel och skriver: 

Falk säger att “ Varje skolämne omfattar ett nytt ordförråd [...] kunskap från grundskolan 

går förlorad om man inte får hjälp att koppla samman den kunskap de har fått på svenska 

med den nya kunskapen som de får på engelska”.  

I Strååts artikel återfinns citatet men Strååt har infogat referatmarkören efter citatet och 

skriver Förklarar Maria Lim Falk efter ovan nämnda citat. Det visar att eleven konsekvent 

använder egna referatmarkörer och skriver om med egna ord även vid hantering av citat. 

Citatet är ordagrant återgett i elevens text och eleven gör således ett korrekt citat. 

Den andra källan eleven använder är Maria Arnstads artikel ”Coola ner! Engelska är okej” 

från Språktidningen (februari 2011). Eleven gör den första hänvisningen till artikeln på 

följande vis: 

I en annan artikel “Coola ner! Engelska är okej” av Maria Arnstad från Språktidningen 

(februari 2011) skriver hon om engelskan i det svenska språket, hur vi använder lånorden 

och hur vi borde hantera dem. I artikeln tar hon hjälp av Linus Salö som är språkvårdare 

i svenska och jobbar för Språkrådet. Salö berättar att det […]. 

Eleven gör även i den här hänvisningen en korrekt referatannonsering. Eleven använder de 

egna referatmarkörerna skriver, tar hjälp av och berättar. Eleven fortsätter att hänvisa till 

Arnstad och Salö genom efternamn. Eleven fortsätter att använda egna referatmarkörer: 

Många tycker att det engelska inflytandet i svenskan hotar språket men Salö säger att han 

tror att vi inte har någon anledning till att säga att lånord hotar svenskan. Utan han tycker 

att de berikar språket.  

Eleven tillämpa konsekvent de regler som gäller för referenssystemet även vid de tillfällen 

som artikelförfattaren inte gör det. Eleven använder egna ord i hög utsträckning och varierar 

sina referatmarkörer. Dock är texten något talspråklig. Det kan bero på att eleven refererar 
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med hjälp av egna ord. Talspråklighet var något som eleverna i intervjuerna framhöll vara en 

svårighet med att referera och skriva med egna ord. 

4.7 Sammanfattning av resultat 

I det här avsnittet sammanfattas resultatet från intervjuerna och elevtexterna. 

4.7.1 Fokusgrupper 

Samtliga elever upplever att de är osäkra på vilka krav som gäller för att en text ska vara 

vetenskaplig. När de diskuterar kring vetenskapligt skrivande berörs aspekter som 

objektivitet, formellt språk, förankring i källor och tydlig disposition. Det visar att eleverna 

kan lyfta sina kunskaper kring vissa texttyper till en mer övergripande nivå. Eleverna 

framhåller att de känner sig osäkra på vilka krav som gäller för vetenskapligt skrivande på en 

akademisk nivå, men ändå upplever att de har en god grund från svenskämnet på gymnasiet. 

Då det kommer till referenshantering råder lite olika bud i de två grupperna. Fokusgrupp 1 

upplever svårigheter med att få in referenser i texten så att läsbarheten inte störs medan 

fokusgrupp 2 upplevde att svårigheten låg i att referera korrekt om källan utgörs av en 

andrahandskälla eller något som avviker från en vanlig typ av källa som har en författare, en 

titel och år/datum. Båda grupperna samtalade om liknande strategier för att referera korrekt 

nämligen att sammanfatta det viktigaste och försöka skriva med egna ord. Båda grupperna 

diskuterade även svårigheterna med strategin och menade att talspråklig stil och förvrängning 

av fakta var de största riskerna med den. Både fokusgrupp 1 och 2 diskuterade plagiat och 

varför det är viktigt att inte plagiera. Båda grupperna kopplade plagiering till sin egen 

utveckling och sitt eget lärande. De diskuterade hur deras egen utveckling och egna lärande 

inte gynnades av plagiering. Ingen av grupperna talade kring de rättsliga konsekvenserna av 

plagiering i mer än den mån att det är viktigt att det ska framgå vem som säger vad i en text. 

Båda grupperna diskuterade värdering av källor. Eleverna talade kring värdering av källor på 

ett konkret sätt och samtliga kunde berätta om sina strategier. Det var inte bara en strategi som 

kom på tal utan eleverna berättade om flera olika strategier. Det visar en kritisk kompetens 

hos eleverna, vilken är grunden till ett analytiskt förhållningssätt. De vanligaste strategierna 

för att avgöra om en källa är tillförlitlig och som eleverna använde sig av var att undersöka 

vem upphovsmannen är. En annan strategi var att jämföra källor med varandra för att se om 

de överensstämmer. En tredje strategi var att undersöka källans använda källor.  
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4.7.2 Elevtexter 

Den diskursiva kompetensen är blandad hos eleverna. Majoriteten av de 

referatannonseringarna skrivs ut korrekt i elevtexterna. Det är några referatannonseringar där 

en elev skrivit med alla delar utom artikelns namn samt en annan elev som blandat ihop 

vilken typ av titel som skrivs i kursivt och vilken som skrivs med citattecken. Dock är 

majoriteten av referatannonseringarna korrekt angivna. Det visade sig att eleverna fick lite 

problem då källan är något annorlunda, exempelvis har fler än en upphovsman eller författare. 

Ett exempel på det är i elevtext 2 där en av böckerna har två författare (Ibrahimovic och 

Lagercrantz) men handlar om en av författarna, Ibrahimovic. Det gjorde att elevtext 2 hade 

svårigheter att referera korrekt till källan. Att referera till andrahandskällor eller källor med 

fler än en författare var det fokusgrupp 2 i synnerhet upplevde vara en svårighet med att 

referera.  

Elevtexterna visar god användning av referatmarkörer. De referatmarkörer som förekommer 

mest frekvent är berättar, skriver och menar. Gemensamt för majoriteten av elevtexter är att 

använda samma referatmarkörer som exempelvis artikelförfattaren gör i de fall då 

artikelförfattaren hänvisar till någon annan med hjälp av referatmarkörer. Vid flera tillfällen 

skriver eleverna mycket textnära källan vilket också var det eleverna i intervjuerna framhöll 

vara svårt att undvika. Det är i synnerhet elevtext 1 och elevtext 4 som visar upp en mycket 

god diskursiv kompetens då dessa texter använder egna referatmarkörer samt inte skriver för 

textnära originalkällan. Dessa texter varierar också sina referatmarkörer i hög utsträckning. 
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5. Diskussion 

I det är kapitlet är uppdelat i två avsnitt. I det första avsnittet diskuteras metoden och i det 

andra avsnittet diskuteras resultatet. I resultatavsnittet diskuteras resultatet utifrån 

frågeställningarna och den tidigare forskningen. 

5.1 Metoddiskussion 

I den här delen diskuteras metoden och tillvägagångssättet som använts i uppsatsen. I 

metodkapitlet berörs kritik mot intervjuer som metod och även mot fokusgrupp som 

materialinsamling. En kritik som riktades var risken att respondenter inte medverkar eller 

kommer för sent till intervju tillfället. I syfte att förhindra att eventuella avhopp eller 

förseningar påverkar undersökningen bokades som tidigare nämnt in tider för intervjuer tidigt. 

Det visade sig vara en lyckad tidsplanering då samtliga respondenter medverkade samt var i 

tid till sina intervjuer. En diskussion som fördes i metodkapitlet handlade om antalet deltagare 

i fokusgrupper. Som nämnt i metodkapitlet visade Brymans tabell (2011, s. 451) att antalet 

deltagare kunde variera i antalet (exemplen visade 3-10 deltagare per fokusgrupp). I studien 

har det varit tre respektive fyra deltagare per grupp. Det visade sig vara ett rimligt antal. Vid 

intervjutillfällena fick alla respondenter komma till tals och ingen avbröt eller överröstade 

någon annan. Respondenterna kunde följa upp och fortsätta på varandras svar och resonemang 

samt att jag som intervjuare kunde ställa följdfrågor.  

I metodkapitlet framgick det att problem med elevtexterna var tillgång till originalkällorna. I 

de texter som analyserades var det endast en originalkälla som jag inte hade tillgång till. Det 

utgjorde inget större hinder för undersökningen eftersom resterande originalkällor fanns 

tillgängliga att använda. Det var endast en av fyra elever som hade använt den källa som inte 

fanns tillgänglig. Det innebar att det inte gick att jämföra elevens text med källan men det 

förhindrade exempelvis inte analysen av elevens referatannonseringar. Dock hade det 

självfallet varit idealiskt att ha tillgång till samtliga källtexter men det påverkade inte 

undersökningen nämnvärt allt att en källtext saknades. 

Det är även värt att diskutera huruvida två tillvägagångssätt varit ett lyckat sätt att genomföra 

undersökningen på. Undersökningen skulle kunna ha fokuserat på endast elevintervjuer eller 

endast elevtexter. Dock gav kombinationen av intervjuer och texter en djupare bild av 

elevernas kompetenser och strategier för att skriva vetenskapligt. I resultatet visade det sig att 

det eleverna beskrivit som svårt med att skriva vetenskapligt visade sig i texterna. Det fanns 
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en samstämmighet mellan elevernas intervjusvar och deras texter. Det innebär även att 

undersökningen stärker sin trovärdighet. 

5.2 Resultatdiskussion 

Frågeställningarna för uppsatsen har varit följande: Hur upplever eleverna det vetenskapliga 

skrivandet? Vilken diskursiv kompetens visar eleverna? Vilken kritisk kompetens visar 

eleverna?. 

Resultatet visar att eleverna har en förståelse för vad som gör en text vetenskaplig. De visar 

att de kan applicera sina kunskaper kring skrivande av PM på en generell nivå. De listar 

objektivitet, stöd i källan, inget eget tyckande och tydliga delar (inledning, huvuddel, 

avslutande del) som vitala delar för den vetenskapliga texten. Båda grupperna upplever en 

osäkerhet kring vilka regler som gäller för att en text ska vara vetenskaplig men samtliga 

benämner kriterier eller faktorer som gör en text vetenskaplig. Eleverna är inte fullt medvetna 

om sin egen kompetens och kunskap. Eleverna beskrev sig som osäkra på vilka krav som 

gäller för en vetenskaplig text och skrivande på en högre nivå. I Asks studie (2005, s. 106f) 

visade resultatet att studenterna som nyligen gått från gymnasium till universitet upplevde att 

regler och normer för den vetenskapliga texten var svåra att identifiera. Även om elever på 

studieförberedande linjer hade bättre förutsättningar att klara skrivande på högre nivå 

upplevdes deras skriftspråkliga kompetens som otillräcklig. I mitt resultat har eleverna 

framhållit att de inte upplever att det finns tydliga regler och krav för skrivande på högre nivå. 

Dock upplever de att de fått en god förberedelse i svenskan och tror sig klara skrivande på 

universitetsnivå. Det finns således fortfarande ett problem där reglerna och normerna för det 

vetenskapliga skrivandet är osynliga i viss mån.  

Det är självfallet problematiskt att lära sig skriva vetenskapligt om normerna och reglerna för 

den typen av skrivande är osynliga. Dock har resultatet visat att eleverna tillämpar flera olika 

strategier för att närma sig det vetenskapliga skrivandet. Ask (2005, s. 4) skriver i sin studie 

att ett akademiskt skriftspråk och att skriva vetenskapliga texter inte är något studenter kan 

lära sig på egen hand. Det första steget är en förståelse för de skriftspråkliga normerna i den 

vetenskapliga texten. Först när studenterna har skapat en förståelse är det möjligt att skriva 

utifrån de normer och regler som finns. Eleverna i undersökningen har visat en förståelse för 

att skriva vetenskapligt och även kunnat identifiera svårigheterna med skrivandet. De visar en 

medvetenhet över sina egna svagheter. Förståelsen för både det vetenskapliga skrivandet och 

sin egen kunskap skulle kunna utifrån Asks resonemang innebära att eleverna är på god väg 
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och redan i viss mån behärskar delar av det vetenskapliga skrivandet. Det skiljer sig markant 

från Ask resultat, som visade att studenterna inte alls upplevde att deras skriftspråkliga 

kompetens var tillräcklig för skrivande på högre nivå (a.a. s.105f). 

Resultatet i den här undersökningen har visat att eleverna kan grunderna i källhantering och 

mer därtill. De använder sig av både referatannonseringar och referatmarkörer. Majoriteten av 

referatannonseringarna är korrekt skrivna även om ett par referatannonseringar i elevtexterna 

är inkorrekt skrivna. Det handlar då i första hand om att kursivera fel typ av titel eller att 

skriva med tidningens namn men inte artikelns. På flera ställen i elevtexterna gick det att 

återfinna referatmarkörer. Majoriteten av dessa var elevens egna valda markörer och inte 

källmaterialets (även om det också förekom i liten utsträckning). Det skiljer sig markant från 

resultaten i Asks (2005), Nilssons (2002) och Östlund-Stjärnegårdhs (2006) undersökningar. 

Det gemensamma för deras studier var just att eleverna inte uppvisade en särskilt hög 

diskursiv kompetens. Samtliga resultat visade avskrifter, inkorrekta referat och avsaknad av 

referatannonseringar och referatmarkörer.  

Östlund-Stjärnegårdhs (2006, s. 16, 19) material innehöll flera olika nivåer referenshantering. 

Materialet visade sig innehålla allt från korrekta källhänvisningar till total avsaknad av 

källhänvisningar. Östlund-Stjärnegård har kategoriserat alla hänvisningar i två kategorier: Bra 

och/eller acceptabla hänvisningar och Utelämnade hänvisningar och annat som bör beivras. 

Det fanns ett stort spann i den diskursiva kompetensen i Östlund-Stjärnegårdhs material. I den 

här studien har resultatet visat ett mer samstämmigt resultat. Samtliga elevtexter skulle kunna 

kategoriseras in i Bra och/eller acceptabla hänvisningar. Även om två elevtexter i synnerhet 

visade god diskursiv kompetens visar de övriga tre eleverna också en god diskursiv 

kompetens. Det är större fel och felen i de inkorrekta källhänvisningarna hindrar inte läsaren 

från att förstå vilken den aktuella källan är. Östlund-Stjärnegårdh anser att hänvisningar där 

läsaren får tillräcklig information för att finna originalkällan kan ses som acceptabla. (a.a. s. 

17). Ett exempel är i elevtext 1, där eleven har gjort en komplett källhänvisning men har satt 

artikelns man kursivt och inom citattecken. Läsaren får tillräcklig information för att kunna 

hitta originalkällan eftersom referatannonseringen är komplett.  

I sitt material fann Nilsson (2002 s. 73f) flera reproducerade elevtexter och delade upp dessa i 

följande kategorier: Kopisten, samplaren, omskaparen och referenten. Materialet visade att 

sampling var den vanligast förekommande strategin i elevtexterna. Eleverna kopierar urval ur 

originaltexten, dock utan att skriva om med egna ord eftersom eleverna inte besitter den 

förmågan. Det innebär att eleverna skriver mycket textnära. I mitt resultat har det visat sig att 
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eleverna har en tendens att skriva nära källan. Dock användes egna referatmarkörer och inte 

originalkällans i de allra flesta fall vilket visar på en förståelse för referatmarkörens funktion. 

I elevtext 4 syns i synnerhet försök till att skriva om med egna ord, vilket eleven också gör. 

Resultatet blir att texten blir något talspråklig till sin karaktär. Elevtexterna visar försök till att 

skriva med egna ord vilket innebär att de är mer referenter än samplare om vi utgår från 

Nilssons definition. Vissa delar skulle dock kunna ses som nära sampling, åtminstone då det 

kommer till strategin att välja ur delar ur texten. Dock är det inte vanligt förekommande med 

rena avskrifter i elevtexterna vilket sampling enligt Nilssons definition innebär. 

Ask (2005, s. 28, 107) analyserar också något hon benämner som kritisk kompetens i sin 

studie. Det innebär att hon har undersökt dels hur väl studenterna förstått uppgiften, dels hur 

väl de förhåller sig kritisk till källor. Resultatet visade att studenter med en 

studieförberedande gymnasiebakgrund hade en högre kritisk kompetens än studenter med en 

yrkesförberedande gymnasiebakgrund. Dock utgjorde det ett problem för samtliga studenter 

exempelvis genom svårigheter i att förstå uppgiftsanvisningar. Den kritiska kompetensen var 

således inte hög hos studenterna eftersom de inte fått möjlighet att utveckla den på 

gymnasienivå. Asks resultat visade också att ingen av studenterna förhöll sig kritiskt till sina 

källor eller värderade deras tillförlitlighet. Flera av studenterna skrev oreflekterat av 

källtexten och dess argument i sina egna texter. Den kritiska kompetensen var låg hos 

studenterna i hennes studie (a. a. s. 95). I den här undersökningen läser samtliga respondenter 

en studieförberedande linje. Till skillnad från Asks resultat visade respondenterna i 

fokusgrupperna ett kritiskt tänkande. Eleverna kunde diskutera kring värdering och källor och 

berätta om konkreta strategier för att förhålla sig kritiskt till andras texter. Den kritiska 

kompetensen var högre hos eleverna i den här studien än hos studenterna i Asks studie.  

Även om den här studien är för liten för att dra några generella slutsatser kan det ändå dras en 

slutsats inom fokusgrupperna. Eleverna visar en högre kritisk och diskursiv kompetens än hos 

resultaten i tidigare studier som gjorts på området. Det kan rimligtvis kopplas till de nya 

kraven på vetenskaplighet, källhantering och värdering av källor i skolverkets styrdokument. 

Inom den här elevgruppen i kontrast med Asks (2005), Nilssons (2002) och Östlund-

Stjärnegårdhs (2006) studier är det möjligt att se en högre nivå av de två kompetenserna hos 

eleverna. En tanke som dykt upp under studiens gång är huruvida det är möjligt att se den 

kritiska kompetensen som en utveckling av den diskursiva kompetensen? Är det först när 

eleverna behärskar ett referenssystem och kan använda sig av korrekta källhänvisningar som 

de kan övergå till att förhålla sig kritiskt till källan samt värdera källorna? Det är en intressant 
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frågeställning att undersöka i framtida studier. En annan intressant ingång till vidareforskning 

kan vara att göra en liknande studie med elever från yrkesförberedande gymnasieprogram. En 

sådan studie skulle kunna ställas komparativt med Asks studie från 2005.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Tema 1 – PM  

 Kan ni kort berätta om PM-uppgiften? 

 Vad var lättast respektive svårast med att skriva PM? 

Tema 2 –  Vetenskaplighet i text 

 Hur skulle ni beskriva en vetenskaplig text? Vad gör en text vetenskaplig? 

 Upplever ni att det finns tydliga riktlinjer för vad som krävs för att en text ska vara 

vetenskaplig? (I styrdokument, i läroböcker, på lektioner och liknande).  

 Känner ni er redo för att studera på högre nivå? 

Tema 3 – Referenshantering och källkritik 

 Kan ni kort beskriva hur ni skriver referat i en text? 

 Är det svårt att referera? Vad är det som är svårt? 

 Hur gör man för att inte hamna för nära ursprungskällan när man refererar? 

 Varför får man inte skriva av? 

 Varför måste man källhänvisa? 

 Hur avgör man om en källa är tillförlitlig? 

 Är det svårt att avgöra om en källa är tillförlitlig? 

 

 


