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Förord
”Tänk före du skriver” uttrycker sig en av examinanderna i språkprovet i 
studentexamen. Citatet får trots vacklande språkriktighet inleda den här 
avhandlingen eftersom det utgör en röd tråd i mitt arbete samtidigt som 
citatet autentiskt beskriver hur examinanden upplever och erfar en 
skrivprocess i examen. Att citatet tänka innan du skriver uttrycks 
inkorrekt i examenstexten visar dessutom på vilken nivå av svenska en 
finskspråkig, tidigare språkbadselev, verbaliserar sina tankar. Citatet 
åskådliggör att det är det innehållsliga, inte formen, som är av betydelse. 

En skrivprestation som svarar på ett skrivuppdrag i skolkontext blir 
vid få tillfällen helt färdig utan omarbetning. Skribenten kan dock välja 
att avsluta en pågående skrivprocess av olika skäl. Hur det än må förhålla 
sig, medför skrivande och en skriven text ett slags tänkande och agerande 
oavsett i vilken fas av skrivprocessen skribenten befinner sig. Jag har 
nu valt att sätta punkt för min text vars skrivprocess har pågått under 
en lång tid. Min förhoppning är att mitt arbete resulterar i ett vidare 
tänkande och eventuellt agerande även hos läsaren. Den här avhandlingen 
synliggör en av mina textvärldar på samma sätt som utdragen ur 
examenstexterna jag analyserat synliggör examinandernas textvärldar.

Avhandlingsprojekt kan sällan genomföras som monolog. Jag vill rikta 
ett varmt tack till professor i språkbad och flerspråkighet Siv Björklund vid 
Åbo Akademi som i egenskap av huvudhandledare tagit sig an läsningen 
av ett omfattande avhandlingsmaterial. Tack, Siv, för både värdefulla 
synpunkter och konstruktiva dialoger, utan din vägledning och uppmuntran 
skulle jag förmodligen fortsättningsvis tvivla och bearbeta min text. 
Professor i svenska och litteratur med didaktisk inriktning Ria Heilä-
Ylikallio vid Åbo Akademi vill jag tacka för förtroende och välbehövligt 
stöd. Ett stort tack även till filosofie doktor, universitetslektor, Lotta 
Olvegård vid Göteborgs universitet för den noggranna läsningen 
av manuskriptet och de konstruktiva kommentarerna både under 
slutseminariet samt i diskussionerna efteråt. Förhandsgranskarna 
professor i nordiska språk Hanna Lehti-Eklund vid Helsingfors 
universitet och professor i svenska språket Gunilla Byrman vid 
Linnéuniversitetet i Växjö tackar jag för värdefulla synpunkter 
på mitt manuskript. Vidare vill jag tacka professor emerita 
Marianne Nordman för språkliga råd och för korrekturläsning av 
min avhandlingstext. Specialforskare i de främmande språkens 
didaktik och flerspråkighet Liselott Forsman vid Åbo Akademi 
tackar jag för språkgranskning av abstraktet på engelska. 

Jag vill också rikta ett tack till vänner och kolleger vid Åbo Akademi, 
Jyväskylä universitet och Vasa universitet. Många av oss har suttit i 
samma båt och under resans gång har färdvägarna skiljts åt i medgång 
och i motgång. En del har stannat kvar, andra igen har hittat nya vägar.
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Tack vare beviljat forskningstillstånd från Studentexamensnämnden och 
utbildningsanordnare, projektfinansiering och doktorandstipendium 
från Svenska kulturfonden har detta avhandlingsprojekt möjliggjorts 
och slutförts. Tack även till forskarskolan vid Vasa universitet 
för doktorandtjänsten i inledningen av avhandlingsprojektet.

Kauneimmat kiitokseni äidilleni Lealle siitä, että olen saanut 
omaksua kaksi kieltä kasvuympäristössäni. Mitä ja minkälaisia olemme 
suhteessa muihin ihmisiin on tärkeä osa kieli-identiteettiämme, ja tähän 
vaikuttaa vahvasti oma kokemus siitä mihin kuulumme ja mihin emme. 
Kaksikielisyyteen kasvaminen ei tuo mukanaan pelkästään kahdella 
kielellä kommunikointia, vaan mahdollistaa myös syvällistä ajattelua 
molemmilla kielillä. Tämän kaltaista ajattelutapaa ei kuitenkaan voi 
kehittää pelkästään opettamalla, vaan se omaksutaan elämän varrella.

Ett hjärtligt tack till min pappa Jörgen (in memoriam) för de val du 
i tiderna gjorde som utmynnat i en stark tvåspråkig identitet hos mig. 
Att få växa upp med två språk är en fantastisk rikedom som ger djupare 
förståelse för en mångfald textvärldar, både muntliga och skriftliga. 
Flerspråkande i alla dess former är ett värdefullt generationsarv. Du hann 
aldrig ta del av min avhandling, men jag vet att du hade varit stolt över 
mig. Tack även till min syster Carina som följt med i avhandlingsprocessen.

Matille kiitos, tiedät mitä tarkoitan. Aito kiinnostus ja suhtautumisesi 
monikielisyyteen on rikastuttanut lapsemme ajatusmaailmaa. 
Perheessämme lukemista ja kirjoittamista on alusta alkaen toteutettu 
monella eri tavalla ja monikielisyyttä on pidetty suurena rikkautena. 

Den här doktorsavhandlingen om skrivande på ett andraspråk 
tillägnar jag mina barn Walter, Wilmer och Walice. Värna om den 
flerspråkighet som ni så ohämmat låtit ingå som en del av er 
språkliga identitet. För er har det inneburit flera språk än mina 
ursprungligen två. Från barnsben har ni insett att språk oavsett 
ursprung och form är en värdefull resurs som ingen kan ta från er.

Vasa i augusti 2022

Camilla Rosvall
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Abstrakt
Den här avhandlingen handlar om skrivande i en nationell examen 
på ett språk som inte är examinandens förstaspråk. Jag har valt att 
studera tidigare språkbadselevers textdeltagande efter att de avslutat 
sin grundläggande utbildning på två språk och gymnasiala studier 
i A-svenska. Syftet är att undersöka hur uppgiftsformuleringar 
i språkprovet i studentexamen styr examinandernas skriftliga 
textdeltagande och utifrån ett ideationellt metafunktionellt 
betydelseperspektiv analysera på vilka sätt examinandernas skrivresurser 
på ett andraspråk realiseras i ett urval av examenstexter. Fokus för 
analyserna ligger därtill på sambandet mellan uppgiftsformulering och 
examenstext med hjälp av affordanser i skrivna uppgiftsformuleringar.

I avhandlingen kombineras ett funktionellt, kognitivt och 
sociosemiotiskt skrivteoretiskt ramverk. Perspektivet innebär 
en kombination av en inåtriktad teori och en utåtriktad teori där 
examinanderna tänker och skriver individuellt men har kunskap 
och kompetens från en sociokulturellt präglad undervisning på 
två språk som i språkbadsundervisning. Analysmaterialet som 
utforskas främst kvalitativt består av uppgiftsformuleringar (n=24) 
och examenstexter (n=109) under examinationsåren 2012–2014. 

Resultatet visar att uppgiftsformuleringar styr examinandernas 
skrivprocesser på flera sätt. Genre såsom begreppet tillämpas i 
avhandlingen styr skrivandet. När en personlig genreram erbjuds inom 
språkprovets sista del, skriftlig framställning, skrivs det inom denna 
genreram. Trots att en analytisk genreram är mest framträdande i 
uppgiftsformuleringarna under samtliga aktuella examinationsår, 
initierar den analytiska genreramen inte uttryckligen examinandernas 
tankeverktyg och skrivande. Tyngdpunkten i skrivuppdragen ligger vidare 
på kognitiva diskursfunktioner på mikronivå som utmanar examinanden 
till att diskutera och argumentera i sitt textdeltagande. Verbaliseringen av 
examinandernas tankeverktyg i examenstexterna koncentreras trots detta 
till ett berättande på makronivå inom en jagcentrerad personlig textvärld. 

Genom att upptäcka och utnyttja affordanser i uppgiftsformuleringarna 
har examinanderna verbaliserat sina textvärldar i examenstexterna. Ur 
den ideationella metafunktionens perspektiv framträder i en personlig 
textvärld ett starkt skribentjag, medan de faktabaserade 
och analytiska textvärldarna lyfter fram ett fenomen 
eller diskuterar en företeelse på ett skrivet andraspråk.

Avhandlingen klargör att det behövs stödstrukturer för skrivprocesser 
i utbildningskontexten, eftersom examinanderna väljer att skriva 
expressivt inom en bekant domän utgående från en personlig genreram. 
Avhandlingen argumenterar för att det är viktigt att formulera 
skrivuppdrag på ett sätt som stödjer examinandernas tankeverktyg 
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och guidar skrivandet vidare på ett andraspråk. Behovet av skrivstöd 
är större när det gäller tankeverktyg på mikronivå. Avhandlingen ger 
stöd för förslaget att synliggöra tre genrediskurser (en personlig, en 
faktabaserad och en analytisk) och ett antal kognitiva diskursfunktioner 
(CDF). Synliggörandet av genrediskurser och CDF kan stödja både 
tankeverktyg och skrivprocesser hos andraspråksskribenten. 

Nyckelord: studentexamen, språkbad, uppgiftsformuleringar, 
affordanser, examenstexter på ett andraspråk, genrelandskap, kognitiva 
diskursfunktioner (CDF)
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Abstract
Since the Swedish immersion program was introduced in Finland in 
1987, there has been an active interest in studying the program and its 
educational outcomes. The majority of writing research studies conducted 
so far have been product-oriented, focusing on linguistic development 
and initial literacy skills. There is much less available process-oriented 
research and research from a systemic functional linguistics (SFL) point 
of view concerning the writing skills in the second language (L2) of former 
immersion students in upper grade levels (7–9) comprehensive school 
education in Swedish immersion. In my thesis I investigate the connection 
between task prompts and the writing performance of former immersion 
students in the test of written production for the second national 
language Swedish in the matriculation examination of the Finnish upper 
secondary education. The national exams are written after the completion 
of the compulsory courses in Swedish language arts. The data sample 
(n=109) for this study were produced by exam candidates in 2012–2014.

In my thesis I combine writing theories from a sociocultural and a 
cognitive perspective. With this cross-disciplinary approach, my ambition 
is to display that writing is based on individual cognition as well as on 
competence acquired through the sociocultural perspective on teaching 
in language immersion. The aim of my study is to provide insights into 
the process of L2 writing from two perspectives. Firstly, I study how 
writing prompts in the exam tests direct the writing from a genre and 
a cognitive discourse function (CDF) perspective. The CDFs are further 
identified on either a micro- or a macro-level. Secondly, I examine the 
writing from an ideational metafunctional perspective, which in my 
study refers to the experience(s) of the candidates as realised in their 
texts. An additional interest is to study the interrelationship between 
writing prompts and exam texts concerning how the candidates are 
able to discover and make use of possible affordances in writing.

The results show that writing prompts influence the L2 writings of 
the candidates in several ways. The genre landscape of the exam tests 
(n=24) mainly consists of analytical genres, where the candidates are 
challenged to discuss and argue. Nevertheless, when given a choice, 
the exam candidates in my study prefer to write in a personal genre, 
and there is a strong tendency towards using narrative verbal actions 
related to the macro-level (e.g. RECOUNT). Consequently, the L2 writings 
focus expressive writings, and within these writings relationships 
and friendships are prominent. The analysis of the CDFs shows that 
EVALUATE and DISCUSS are the most prominent verbal actions in the 
writing prompts. The candidates seldom make use of the CDFs related 
to the micro-level, or verbalized forms of thinking processes in their 
L2 writings. Additionally, three different envisionments (text worlds) 
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of writing are distinguished in the analysed data. One is a personal 
envisionment of L2 writing in which the candidates write about their 
life experiences and personal thoughts. Furthermore, a factual and an 
analytical envisionment of L2 writing are distinguished in the data. Within 
the latter, the candidates highlight a topic or discuss a phenomenon. 

Advanced literacy across the curriculum during different stages of 
learning is important to support understanding and content learning in 
language immersion. The study suggests the importance of scaffolding in 
L2 writing in educational settings, and in language immersion in particular. 
In addition, it is important to formulate writing assignments in a way 
that supports the writers’ thinking processes and guides them further 
in their writing processes. The study is an important contribution to the 
field of  research in L2 writing where genre and CDFs are combined. By 
focusing on three genre discourses (a personal, a factual and an analytical 
discourse) and the use of CDFs, writing in L2 can be scaffolded and 
different ways of thinking during the writing process can be verbalized.

Keywords: matriculation exam, language immersion, writing prompts, 
affordances, L2 writing, genres, cognitive discourse functions (CDFs)
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Tablå 1. Akronymer och begrepp i avhandlingen

Affordans Språkliga stimuli i uppgiftsformuleringen som kan 
ha en skrivinitierande effekt på examinanden om 
hen upptäcker och förstår dessa stimuli. Konkreta 
analysobjekt i skriven text (se avsnitt 4.2 och tablå 
6).

Andraspråk / L2 Det andra nationalspråket svenska i Finland vilket 
används synonymt med det andra inhemska språket 
(benämningen som används i språkprovet).

BICS Situationsbundet vardagspråk, 
en. Basic Interpersonal Communication Skills 
(Cummins, 1984).

CALP Kunskapsrelaterat skrivet akademiskt skolrelaterat 
språk, en. Cognitive Academic Language Proficiency 
(Cummins, 1984).

CDF Skribentstödjande faktor för verbaliseringar 
av tankeprocesser utgående från ett antal 
verbfunktioner och kommunikativa syften. 
Förkortning av kognitiva diskursfunktioner, en. 
cognitive discourse functions (Dalton-Puffer, 2013, 
2016).

Inre mental textvärld Uppsättning av idéer, personliga upplevelser eller 
erfarenheter, argument, uppfattningar, tolkningar, 
tankar och kunskap (jfr Langer & Sörmark, 2005, 
23).

Genrediskurs Stödstrukturer för skrivande på ett andraspråk som 
identifierar tänkesätt och ämnesinriktad litteracitet 
i skrivprocesser (se avsnitt 8.2 och tablå 50).

Genrelandskap En helhet som omfattar uppgiftsformuleringar 
och examenstexter med avseende på tre genrer. 
Analysverktyg i avhandlingen (se avsnitt 4.3.3).

Genreram Skribentstödjande faktor och ramverk av skrivna 
texter som antyder hur betydelser kan förstås och 
skrivas fram (se tablåerna 13 och 15).

Glgu 2004 (2014) Grunderna för läroplanen för den grundläggande 
utbildningen 2004 (2014) (Utbildningsstyrelsen, 
2004, 2014).

Ggl 2003 (2015) Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för 
ungdomar 2003 (2015) (Utbildningsstyrelsen, 2004, 
2015).
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Lops 2003 Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen 
opetussuunnitelman perusteet 2003. Se 
motsvarande Ggl 2003 (Opetushallitus, 2003).

L1 Förstaspråket finska som även är ett nationalspråk i 
Finland. I avhandlingen syftar L1 (en. first language) 
på det andra inhemska språket finska (jfr L2 en. 
second language).

Makronivå CDF utgör en bred domän inom vilken examinanden 
tillåts skriva relativt fritt i enlighet med de 
kompetenser hen utvecklat.

Mikronivå CDF utgör ett begränsat ämnes- och skrivområde 
där examinanden måste hålla sig inom vissa 
specifika skrivnormer alltså skriva, uttrycka 
förståelse och använda ett kunskapsrelaterat 
skolspråk.

Pops 2004 (2014) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
2004 (2014) (Opetushallitus, 2004, 2014).

SB Examinand som tidigare deltagit i 
språkbadsundervisning i småbarnspedagogiken och 
under den grundläggande utbildningen.

SFL Akronymen står för systemisk-funktionell lingvistik 
(Halliday & Matthiessen, 2014).

Uppgiftsmiljö En skriven helhet som utgår från 
uppgiftsformuleringen och utmynnar i en 
examenstext (flera examenstexter) genom att även 
involvera skribenten (jfr Hayes & Flower, 1980, 
10–12).
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1 Inledning
Writing is not only an individual, cognitive process but also a socially 
situated activity that cannot be separated from its sociocultural 
context. (Lee,  2018, 131)

I avhandlingen undersöker jag finskspråkiga förstaspråksanvändares, 
tidigare språkbadselevers, skriftliga textdeltagande i studentexamen 
efter avslutade gymnasiala studier i svenska. Med textdeltagande avses 
ursprungligen att förstå och tolka läst text och ge texten mening via 
egna förkunskaper (Luke & Freebody, 1999). I min avhandling innebär 
textdeltagande att skribenten förstår sitt skrivuppdrag och sedan 
skriver en examenstext som delvis synliggör det individuella tänkandet 
hos skribenten i en egenhändigt skriven text. Avsikten är att lyfta fram 
ett språkbadsperspektiv på skrivande som tar avstamp i en modifierad 
teoriram med ett sociokulturellt perspektiv på lärande som en central 
bakgrundsfaktor. Trots att lärandet ses i ett kollektiv är lärandet i högsta 
grad individuellt (Wilkinson & Anderson, 2019, 144) och lärandets samspel 
inverkar även på textdeltagandet. Skribentens individuella tänkande har 
med andra ord sitt ursprung i ett kollektivt handlande i skolsammanhang. 

I introduktionsavsnittet uppmärksammas skrivandets relevans i en 
given kontext där både skribenten och den omgivande lärmiljön1  är av 
betydelse. Trots att undervisning explicit inte är föremål för avhandlingen 
behövs kopplingar till den skolpraxis som kännetecknar examinandernas 
textvärldar. Avhandlingen och dess forskningsfrågor presenteras närmare 
i avsnitt 1.1. Bakgrunden beskrivs i avsnitt 1.2 som följs av avsnitt 1.3 
där läsaren kort introduceras i vad svenskt språkbad i Finland innebär. 
Det första kapitlet avslutas med avhandlingens disposition i avsnitt 1.4. 

Skolan är en institution2  och en sociokulturell kontext3  där texter 
konsumeras och produceras i lärandesyfte. Ett sociokulturellt perspektiv 
på undervisning talar för att kunskap är det eleverna blir delaktiga 
i via pedagogiska förlopp i ett institutionellt lärande såsom i skolan 
(Säljö, 2014, 197). Det sociokulturella perspektivet intresserar sig 
också för hur lärande möjliggörs och vilka redskap som behövs för 
att en elevgrupp ska ges möjlighet att lära sig ett innehåll (Wahlström, 
2019, 56). I min avhandling kännetecknar examinandernas bakgrund i 

1 Lärmiljöer är enligt läroplanen platser, lokaler, grupper och aktiviteter där lärandet 
sker, men lärmiljöerna innefattar även tjänster, redskap och material. Lärmiljöerna 
stödjer utveckling, lärande och kommunikation både hos individen och hos gruppen 
(Utbildningsstyrelsen,  2014, 29.)
2  Skolan anses vara en institution, eftersom skolverksamheten grundar sig på lagar samt 
förordningar (jfr Toropainen, 2008, 13; Wahlström, 2019, 16–18, 37, 57). 
3  Van Dijk (2008, 4–5) menar att det mångfacetterade begreppet ”kontext” indikerar 
fenomen, händelse, aktivitet eller diskurs som bör relateras till den omgivande miljön och 
dess konsekvenser för det som exempelvis studeras. 
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språkbad detta intresseområde inom det sociokulturella perspektivet. 
Lika centralt är litteracitetsbegreppet (Björklund, E. 2008; Franker, 

2013) som utgår från att lärande sker i social samvaro i kulturella 
sammanhang (Vygotskij, 2001). Litteracitetsbegreppet omfattar enligt 
forskare olika slags texter, språk och sociala praktiker (Lundgren & 
Damber, 2015, 7–11; Street, 1984) vilket innebär att litteracitet finns 
och skapas ständigt i lärmiljöer. Den litteracitet och det textdeltagande 
som ovan beskrivs ställer i ett tidigt skede av utbildningen krav på 
den lärande individen, både när det gäller förståelse av läst text och 
egenproduktion av skrift. Litteracitet (en. literacy) uppfattas enligt Goatly 
m.fl. (2016, 22) som ett kognitivt krävande tänkande som innefattar 
kompetensen att formulera påståenden, motivera och stödja dessa 
genom att även använda andra källor. Forskarna noterar vidare en form 
av ämnesinriktad litteracitet (jfr Shanahan & Shanahan, 2012, 11) som 
understryker att varje ämne har sitt eget innehåll, sina egna normer 
och sitt egna begreppsförråd. Läsning, skrivning och interaktion står 
därför som verktyg för lärandet i varje ämne (Goatley m.fl., 2016, 144) 
och detta har relevans även för ett senare textdeltagande. Begreppet 
”plurilitteracitet” utmanar särskilt textdeltagandet hos de elever som 
erövrar olika litteracitet på flera språk (Aldén & Bigestans, 2019; om 
en. pluriliteracies4  se Barton, G., & Woolley, 2017; Grommes & Hu, 2014; 
Meyer & Coyle, 2017; Morton, 2020, Wedin m.fl., 2013). Till den här 
gruppen textdeltagare hör även finskspråkiga språkbadselever i svenska 
som enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 
(Glgu 2014) ska få goda grunder i livslångt språklärande och lära sig att 
uppskatta språklig och kulturell mångfald (Utbildningsstyrelsen, 2014, 
89). Svenskämnets status som det andra nationalspråket5 i Finland 
och språkbadsmetoderna i finländsk språkbadsundervisning ser ut att 
skapa goda förutsättningar för en fördjupning av elevernas språkliga 
och kulturella identitet men även för möjliggörande av ämneslärande 
generellt (Bergroth, 2015, 87–120). Mot denna bakgrund innebär det 
alltså att det gagnar eleven om hen har erfarenheter av flera språk, 
eftersom flerspråkighet ofta anses ha en koppling till en rikare språklig 
repertoar, ett större antal språkövergripande tankeprocesser, djupare 
metalingvistisk medvetenhet samt varierande lärandestrategier 
(Haukås, m.fl., 2018; Knospe, 2017, 204). Forskning bekräftar även att 
den flerspråkige använder sina språk på ett dynamiskt sätt beroende på 
kontexten, ämnet och individen hen språkar med (Rydenvald, 2017, 33–34).

4 Begreppet ”plurilitteracitet” betonar flerspråkig verbalisering inom olika ämnen (Meyer 
m.fl., 2015) och skiljer sig från multilitteracitet som mer avser förmåga att vara och leva 
som en människa i dagens värld där mångfald, åsikter och delaktighet råder.  
5 Begreppet ”det andra nationalspråket” används för att syfta på svenska. I 
det aktuella språkprovet benämns svenska som det andra inhemska språket 
(Studentexamensnämnden, 2011). 
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Textdeltagandet i skolans lärmiljöer sker inom ramen för flera 
kontextuella ämnesdiskurser. Ett krav särskilt under senare skolår är att 
som lärande individ kunna agera såsom textdeltagare förväntas göra inom 
olika ämnesdiskurser (Fang & Coatoam, 2013; Shanahan & Shanahan, 
2008). Lika betydelsefullt är att som textdeltagare förmå utöka repertoaren 
av litteracitetshändelser och litteracitetspraktiker (jfr Barton, 2007; Street, 
1995). Litteracitetshändelser som ofta relateras till muntliga och skrivna 
texter såväl som litteracitetspraktiker som utgör sociala förväntningar, 
erfarenheter och mönster i en särskild undervisningskontext är en del 
av skolans skrivkultur (Barton, 2007, 35–36; Bergh Nestlog, 2012, 9). 
Skolors skrivkultur och skrivundervisning har av den anledningen en 
stor betydelse för den lärande individen (jfr Colombi & Schleppegrell, 
2002; Forsling & Tjernberg, 2020). Skrivkulturer och det breda utbudet 
av ämnesdiskurser i undervisningen är centrala och de förväntas både 
inspirera och utmana till meningsfullt lärande och kunskapande, även om 
lärande inte alltid handlar om att främst nå ny kunskap utan om att nå 
fördjupad kunskap om ett redan känt ämnesinnehåll (Wahlström, 2019, 54).

I den grundläggande utbildningen utvärderas språk- och ämneslärande 
kontinuerligt. Den erhållna kunskapen betygsätts efter gymnasiala 
studier i samband med avgångsbetyget och genomförd studentexamen6  
(jfr Slotte & Forsman, 2017, 17). Betygsättning kräver oftast skrivet 
textdeltagande och därför utformas skrivandet redan i ett tidigt skede 
till en grundläggande färdighet hos eleven (Brink, 2016). Skrivande är 
ett centralt redskap för eleven, inte enbart i kommunikationssyfte utan 
också för kognitiv utveckling. Med skrivande visar och utvecklar eleven 
sitt abstrakta tänkande konstaterar Juvonen och Routarinne (2020, 126). 
Elevens tankeprocesser skulle kanske inte nödvändigtvis få synlighet ifall 
det inte skulle finnas skrivet språk att uttrycka tankarna med. I det långa 
loppet har textdeltagandet även relevans för utvärdering och betygsättning.

Språk är en del av oss människor och språket är också invävt i hur 
människan uppfattar omvärlden och lärandet (Daborn m.fl., 2020, 8). Ur 
ett sociokulturellt perspektiv är språk- och kunskapsutveckling ett resultat 
av barnets språkliga socialisation (Barton, 2007; Nauclér, 2013, 459; 
Säljö, 2014). Lev Vygotskij (2001) förespråkade tidigt att barn utvecklar 
språkliga färdigheter i social samvaro, och hans yttrande understryker 
samtidigt vikten av att stödja flerspråkighet i det omgivande samhället (se 
Wedin m.fl., 2017, 19). Faktum är att grunden till språk läggs enligt Gee 
(2002, 2012) i familjen och i miljön i den närmaste omgivningen, medan 
grunden till det språk som möjliggör aktivt medverkande i samhället 
läggs under skoltiden (se även Halliday, 1993a). Också Westlund (2016, 
7) anser att receptiva och produktiva förmågor utvecklas i enlighet 
med de institutionella, sociala och kulturella kontexter som individen 

6 Ett riksomfattande prov som avläggs vid avslutad gymnasieutbildning. 
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är verksam i och Norberg Brorsson (2007, 15) menar i likhet med ovan 
nämnda forskare att den skriftliga kompetensen7  främst lärs ut i skolan. 
Skriven text i alla dess former är med andra ord en nödvändig resurskälla 
för utvecklandet av egenproduktion i skrift. Av den anledningen behövs 
det i utbildningskontext ett genomtänkt pedagogiskt helhetsgrepp som 
erbjuder eleverna tanke- och skrivredskap för att de ska kunna uttrycka 
sig, förstå andras meningar och kunna bemöta olika tankar i olika 
kontexter (jfr Ivanič, 2004, 2017 refererad i Sturk och Lindgren, 2019).

Det kan bli en utmaning om det formella lärandet inom utbildningen 
tenderar att markant skilja sig från en mer kontextrik och autentisk 
lärmiljö utanför skolan (Baker & Jones, 1998, 667). Lärmiljöns 
autentiska koppling till textdeltagandet i en verklig kontext är därför 
central för att inte klassrummet ska förbli en institutionell representant 
för textdeltagandet. Ett textdeltagande som stödjer det individuella 
tänkandet och lärandet på alla nivåer är därmed av stor betydelse. 
Olin-Scheller (2003, 45) har noterat att det råder en diskrepans 
mellan de texter som eleverna möter i och utanför skolsammanhang. 

I min avhandling innebär resonemanget ovan att det är betydelsefullt 
vilka textvärldar skribenten möter och vilka texter skribenten 
egenhändigt förväntas producera i varierande skolsammanhang. 
Likaså är det relevant vem eller vilka som skapar utgångspunkterna 
för skrivandet. Som en följd av detta behövs fortgående fokus 
på både skrivundervisning och stöttning8  i skrivande i skolans 
textvärldar. Även lärarens skrivdidaktiska val bör uppmärksammas 
inom ramen för elevernas och studerandenas skrivprocesser.

Kraven på individens språkfärdigheter visar att skolan har 
en central kompetensutvecklande roll särskilt när det gäller 
skrivprocesser. Trots detta bedömer Brandt (2019) att tyngdpunkten 
i skolpraxis fortsättningsvis läggs på läsning och inte på skrivande. 
Alla skribenter i skolan är inte nödvändigtvis lika trygga i sitt 
skrivande inom ramen för varierande ämnesdiskurser och genrer. 

Skrivandets natur har diskuterats utifrån många perspektiv, och en viss 
oro över försvagad läs- och skrivkompetens hos finländska ungdomar har 
aktualiserats på senaste tiden. Utredningar9  bekräftar att stödstrukturer 
för litteracitetshändelser behövs i allt större utsträckning inom alla 

7 Kompetens är förmåga att i en konkret situation kunna integrera teoretiska och 
praktiska kunskaper med erfarenheter och visa detta (jfr Pettersen, 2008, 273; Rolf, 
1991, 125).  
8 Begreppet ”stöttning” (en. scaffolding) används i ett språkutvecklande perspektiv för 
att beskriva ett tillfälligt stöd eller en vägledning som successivt avtar när den lärandes 
förmåga till självständigt agerande utvecklas (Cazden, 2001; Wood m.fl., 1976). 
9 Om skrivförmåga hos niondeklassare se Hellgren & Kauppinen, (2020); Hellgren 
& Marjanen, (2020). Om läsförståelse se PISA (PISA, 2018 assessment and analytical 
framework, Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019). Om 
skrivande se Granqvist (2013); Harjunen m.fl. (2019); Shore & Rapatti, (2014a, 5); Shore 
& Rapatti, (2014b). 
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ämnesdiskurser i det pluralistiska samhället. Eftersom det svenska 
språket används som undervisningsspråk i ett flertal ämnen får den 
skriftliga textproduktionen hos språkbadseleverna stor betydelse, vilket 
ytterligare understryker vikten av att eleverna känner sig trygga i att skriva 
på ett andraspråk (för definition av andraspråk se tablå 1). Då eleverna
interagerar muntligt och skriftligt med varierande texter gynnas lärandet 
särskilt när textdeltagandet sker och även utmanas inom ramen för en 
trygg, stöttande lärandezon. En specifik utmaning i språkbadsundervisning 
kan vara att undervisningsspråket i svenskt språkbad alltså svenska, som 
är Finlands andra nationalspråk men samtidigt samhälleligt utgör ett 
minoritetsspråk, av en del elever kan uppfattas som mindre användbart 
i deras näromgivning. Uppfattningar av detta slag kan vara utmanande 
när det gäller ett meningsfullt interagerande och textdeltagande i 
skolsammanhang.

Skriven text är ett angeläget forskningsområde eftersom 
skrivkompetens, vid sidan av läskompetens, utgör ett mått på både 
språk- och ämneskunskaper. Med textbegreppet avser jag i mitt bidrag 
till skrivforskningen både uppgiftsformulering och examenstext, 
alltså texter som existerar och tillkommer i utbildningskontext. En 
examenstext är också en text som skapas för att utvärderas och 
detta kan ha avgörande betydelse för examinanden10. Alla texter i en 
utbildningskontext har en egen särskild funktion, så är fallet även med 
texter inom ett specifikt ämnesområde i undervisningen. På liknande 
sätt kan en uppgiftsformulering i ett språkprov initiera, utmana och styra 
examinanden till att formulera sin text, från tankar och tanketexter till en 
färdigställd examenstext. Med begreppet ”uppgiftsformulering” avser jag 
all den text som finns till examinandens förfogande i delprovet för skriftlig 
framställning (se Exempel (2) i avsnitt 4.2). Uppgiftsformuleringen har 
således en avgörande funktion i skrivprocessen. Styrandet, det konkreta 
skrivuppdraget, kan ses som både en möjliggörande men också som en 
begränsande faktor. Skrivsituationen ger likaså ramar som kan stödja 
skribenten i att göra korrekta språkliga val, men den kan även begränsa 
eftersom kontexten inte nödvändigtvis tillåter skribenten att skriva 
i enlighet med det egna uttrycksbehovet. Uppgiftsformuleringarnas 
funktion diskuteras senare utifrån flera perspektiv i kapitel 6. 

Skrivande och examenstexter i avhandlingen hänför sig inte 
enbart till svenska som det andra nationalspråket i Finland, utan 
avspeglar också tankeprocesser och skrivkompetenser inom flera 
ämnesdiskurser i olika utbildningskontexter. Varje skrivuppdrag har 
ett tema som förutsätter ämneskunskap. Examenstexterna speglar 
därför ett visat kompetensområde bland examinanderna under 
10 I avhandlingen används examinand och skribent synonymt, och syftar således 
på gymnasisten med språkbadsbakgrund som deltagit i det aktuella språkprovet i 
studentexamen. 
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ett antal examenstillfällen. Kompetensområdet baserar sig på att 
skribenterna vid examenstillfället har deltagit i språkbad inom den 
grundläggande utbildningen som kan ha relevans för visad kompetens.

Jag väljer att använda begreppet ”skrivkompetens” framom andra 
liknande begrepp eftersom efterleden kompetens utgår från skribentens 
överförande av kunskap. Med kompetensbegreppet avser Illeris och 
Torhell (2013, 36–37) något som alla individer utvecklar i förhållande 
till vad de ägnar sig åt. Det här betyder att kompetenser kopplas till både 
lärande i skolpraxis och personlig utveckling (Illeris & Torhell, 2013, 37). I 
min avhandling synliggörs skribentens kompetens i examenstexterna, som 
speglar möjliga inre mentala textvärldar under ett angivet skrivtillfälle (se 
avsnitt 1.1). Inre mentala textvärldar visar på skribentens sätt att förstå, 
tänka och skapa kunskap som en följd av den kompetens hen utvecklat 
i en särskild skolkontext (språkbad). De inre mentala textvärldarna 
utgör begreppsligt skribentens tankeverktyg och den kunskap hen 
har inom sig, medan skrivna textvärldar är synliga i examenstexterna. 
Det här medför att jag endast fångar betydelser som blir synliga via 
verbaliseringar i examenstexterna. Det innebär samtidigt att inre 
mentala textvärldar i sin helhet inte verbaliseras i examinandernas texter.

Min avhandling placerar sig i utbildnings- och utvärderingskontext på 
andra stadiet, och i den kontexten är det till skribentens fördel att förmå 
visa sina kunskaper i skriven text. Det handlar om ett kunskapsvisande 
och en skrivkompetens som synliggörs på det andra nationalspråket 
svenska, vilket under flera år delvis utgjort undervisningsspråk11 för 
examinanderna. Att som tidigare språkbadselev inneha kompetens i ett 
läroämne, innebär samtidigt att även senare förmå läsa, förstå och skriva 
texter som är specifika för just det ämnesinnehållet (jfr Liberg, 2006b, 77, 
2007; Slotte & Forsman, 2017). Utöver att skrivkompetenser är relaterade 
till hur examinandernas kunskaper i examenstexter synliggörs, diskuterar 
jag skrivande som fenomen och process i kapitel 3. Skrivandet på ett 
andraspråk sätts på så sätt in i ett större sammanhang men ringas in 
av en särskild grupp skribenter. Med skrivande avser jag genomgående 
skrivande på ett andraspråk12  (jfr Silva, 2016, 19) och jag tar inte ställning 
till skrivande på skribentens förstaspråk trots alla teorier om sambandet 
mellan L1 och L2 (Baker, 2011, 164–181, för akronymerna se tablå 1). 
11 Efter genomgången språkbadsundervisning har examinanderna i avhandlingen haft 
enbart finska (L1) som undervisningsspråk. Enligt gymnasielagen ska undervisningen 
ges antingen på svenska eller på finska (samiska). Studentexamen ska i sin helhet 
avläggas på gymnasiets undervisningsspråk, bland annat för att säkerställa den språkliga 
mognaden (Gymnasielag 10.8.2018/714, Lag om studentexamen 12.4.2019/502). 
12 Termen andraspråk syftar generellt på den ordningsföljd i vilken en individ 
exponerats för språket, inte behärskningsgrad (Abrahamsson & Bylund, 2012, 154). 
För min definition av begreppet se tablå 1. Om distinktionen mellan andraspråk och 
främmandespråk se exempelvis Abrahamsson och Bylund, 2012, 156; Hammarberg, 
2013, 27–84; Håkansson, 2012, 152–164. 
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Följaktligen utgör det andra nationalspråket svenska ett andraspråk (se 
avsnitt 3.3). Jag argumenterar för ändamålsenlig stöttning i skrivande på ett 
andraspråk för att gynna skribenternas textdeltagande i skolan och examen.

1.1 Syfte och forskningsfrågor
Syftet är att undersöka hur uppgiftsformuleringar i språkprovet i 
studentexamen styr examinandernas skriftliga textdeltagande, och 
analysera på vilka sätt examinandernas skrivresurser på ett andraspråk 
realiseras i examenstexterna. Varje uppgiftsformulering förmedlar ett 
innehåll och då förankras innehållet i den förförståelse som examinanden 
redan har och använder i sitt skrivande. Av den här anledningen undersöker 
jag även samband mellan uppgiftsformulering och examenstext. Jag väljer 
att använda begreppet ”examenstext” eftersom skrivprestationer kan syfta 
på en skrivinsats som inte genomförts i studentexamen. Ställvis kan dock 
begreppet ”skrivprestation” förekomma i samband med hänvisningar till 
tidigare forskning och andra forskares studier. Då examinanderna skapar 
mening via textdeltagandet uttrycker de samtidigt sin kunskap; med andra 
ord synliggör examinanden sin förståelse och förmåga att formulera sig i 
skrift samt utveckla tankegångar och komma fram till slutsatser (jfr Berg, 
2011, 17–18). Meningsskapande sker när individen lyssnar, talar, läser, 
tänker och skriver, vilket betyder att olika former av interaktion i och från 
tidigare sociala sammanhang är av stor betydelse (Barton m.fl., 2000; 
Bergh Nestlog, 2012, 7; Gee, 2012, 21). Därför är tidigare språkbadselever 
en intressant skribentgrupp att undersöka i fråga om meningsskapande i 
examen. Med mening avser jag alltså ett visst textinnehåll i examinandens 
text, vilket skapas då innehållet möter läsaren (jfr Bruner, 1986, 156). 
Det innebär att ett särskilt textinnehåll kan öppna upp för flera möjliga 
meningar och samtidigt att en given mening kan resultera i flera möjliga 
val av textinnehåll (jfr Wahlström, 2019, 25). Examinanden verbaliserar 
alltså sina tankar i skrift som läsaren tolkar från sitt eget perspektiv. I 
avhandlingen verbaliserar examinanderna sina tankar i examenstexterna 
som jag med hjälp av utvalda teorier och metoder tolkar och analyserar.

Analysen inriktar sig på skrivna texter kopplade till språkprovet i 
svenska, men de enspråkigt finskfödda examinanderna har tidigare fått 
undervisning på det andra inhemska språket svenska i olika läroämnen. 
Den tidigare undervisningen på två språk, med språkparet svenska och 
finska, utgör en kännetecknande bakgrundsfaktor hos examinanderna 
som textdeltagare. Examinanderna med språkbadsbakgrund har med 
andra ord deltagit i en undervisningspraxis där de kognitiva och de 
språkliga förmågorna möjliggjorts parallell utveckling (Bergroth, 2015; 
Björklund m.fl., 2005, 4). Textdeltagandet synliggörs i uppgiftsmiljön 
i en särskild skrivprocess vilket jag avser redogöra för (för definition 
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av uppgiftsmiljö se tablå 1 och se även avsnitt 4.2, 6.1 och 6.2). 
Uppgiftsformuleringen och examenstexten bildar således tillsammans 
begreppet ”uppgiftsmiljö”. För att uppnå ovan nämnda syften utgår jag 
från preciserande forskningsfrågor inom ramen för uppgiftsmiljöerna.

1. Hur styr uppgiftsformuleringarna i delen skriftlig framställning 
i språkprovet tidigare språkbadselevers textdeltagande på 
andraspråket svenska ur ett funktionellt genreperspektiv och ett 
kognitivt diskursperspektiv? 

2. Hur använder tidigare språkbadselever affordans i 
uppgiftsformuleringarna för att verbalisera initierade 
skrivresurser på ett andraspråk i sina examenstexter?

Utifrån forskningsfrågorna vill jag bidra med att synliggöra skrivande på 
andraspråket svenska ur ett sociokognitivt perspektiv (jfr Bandura, 1986, 
2002). Hur en skribent tänker när texten växer fram påverkas av den 
omgivande miljön, och för att få en förståelse för aktiverade skrivprocesser 
behövs både kognitiva och sociokulturella teorier. I avhandlingen skapas 
en dialog mellan teorierna och den ena utesluter inte den andra. Både 
språk och kognition13  genomsyrar perspektiven i forskningsfrågorna som 
uppmärksammar dels språk, dels kognition som centrala utgångspunkter. 
Språket aktualiseras i och med att det handlar om ett nationellt språkprov i 
examen och samtidigt ett tidigare språkbadsspråk för examinanderna med 
språkbadsbakgrund. Svenskan som ett andraspråk kan för skribenterna i 
min avhandling, alltså examinanderna utgöra en begränsande faktor för 
att uttrycka alla dimensioner i förståelse och tänkande. Hos skribenterna 
sker antagligen ett urval och trots att skribenterna har två språk till sitt 
förfogande är förstaspråket finskan stark (Bergroth, 2015; Elomaa, 1996, 
2000). Språket kan ha sin inverkan på förståelse av skrivuppdraget, 
och tänkandet som sätter igång skrivprocessen utmynnar senare i en 
examenstext. Skrivuppdragets språkliga utformning kan inverka på 
examinandernas texter både ur ett funktionellt genreperspektiv och ur ett 
kognitivt diskursperspektiv. Genren kan för skribenten vara igenkännbar 
från tidigare sammanhang även om genre i avhandlingen används i en mer 
tillämpad form (se vidare avsnitt 4.3). Kognitionen uttrycker tankearbetet 
i skrivprocessen, vilket i sin tur innebär att skrivuppdraget sannolikt 
medför ett särskilt tänkesätt. Examinandernas sätt att tänka kring 
skrivuppdraget verbaliseras i någon form i examenstexten, och den skrivna 
texten får sitt uttryck, realiseras, i en lingvistisk form som möjliggör analys 
och tolkning. Galbraith (1999) menar att skribentens tankar synliggörs 
via skrivet språk genom idéutveckling, det skapas med andra ord en 

13 Om hur begreppet ”kognition” används i avhandlingen se avsnitt 4.4. 



25

dialog mellan idé och utkast. Randahl (2014, 27) i sin tur konstaterar i 
sin studie att idégenerering är mest utmanande att observera i samband 
med skrivprocesser. I examensskrivande utmanas tankeprocesserna både 
språkligt och innehållsligt vilket bidrar med insikter i andraspråkstexter.

Med den första forskningsfrågan söker jag svar på hur 
uppgiftsformuleringarna i provet i skriftlig framställning kan tänkas styra 
textdeltagande på andraspråket ur ett funktionellt genreperspektiv. I det 
här sammanhanget likställer jag begreppet ”funktionellt” i betydelsen 
”som väl fyller sitt huvudsyfte” med socialt och sociokulturellt, vilket i 
språkbadskontext innebär att språkbadseleven obehindrat kan förstå 
och använda sina språk i både vardagliga men även i mer specifika 
sammanhang (Björklund m.fl., 2007; Mård, 1997, 7). Förutom skrivande 
på ett andraspråk tangerar frågeställningen även receptiva förmågor hos 
examinanden såsom läsning och förståelse av skriven andraspråkstext. 
Även genre (se närmare avsnitt 4.3) används som ett funktionellt begrepp 
och det ses ur ett sociokulturellt perspektiv där individen lär sig av och med 
andra i ett kollektiv. Sammanfattningsvis innebär detta att det funktionella 
och samtidigt sociala genreperspektivet skapar en yttre ram enligt vilken 
uppgiftsformuleringarna tillskrivs en genreram (för definition se tablå 1). 
En övergripande genreram förväntas visa hurdana uppgiftsformuleringar 
språkprovet lyfter fram under åren 2012–2014 samt hurdana preciserade 
genreramar som examinanderna har valt att skriva inom. I det avseendet 
ses genre i avhandlingens analysmaterial som en styrande faktor. 

För det andra utforskar jag i den första frågan uppgiftsformuleringarna 
ur ett kognitivt diskursperspektiv. Att kunna skriva om ett specifikt tema 
kräver i första hand begreppsmässiga språk- och ämneskunskaper. Det 
behövs med andra ord en djupare förståelse för ett språkligt och ett 
innehållsligt uttryck. Därtill utmanar en uppgiftsformulering skribenten 
till en särskild förmåga och kunskapshantering. Skribentens medvetna 
tankeprocess kring uppgiftsformuleringen styr sannolikt det aktuella 
textdeltagandet. Ett medvetet tänkande innebär här att examinanden i 
tidigare undervisning möjliggjorts strategier för sitt textdeltagande. En del 
av detta tänkesätt synliggörs via realiseringar i examinandens text i form av 
verbaliseringar. Det symbiotiska förhållandet mellan kognition och språk 
förtydligas mer i det kognitiva än i det funktionella perspektivet. I den 
första forskningsfrågan ställs med andra ord det sociala och det kognitiva 
mot varandra för att skapa en djupare förståelse för skrivuppdraget.

Den andra forskningsfrågan uppmärksammar möjliga realiseringar 
av examinandernas textvärldar i examenstexterna utifrån utnyttjade 
affordanser i aktuella uppgiftsformuleringar (för definition av affordans 
se tablå 1 och avsnitt 4.2). Teoretiskt kan handlingserbjudanden, 
affordanser i uppgiftsformuleringarna, bidra till att delvis synliggöra 
skribentens sätt att förstå, tänka och skapa kunskap, alltså det som 
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Langer och Sörmark (2005, 23) benämner inre mentala textvärldar. 
Affordanser som jag redogör för i avsnitt 4.2 är relevanta drag i 
uppgiftsformuleringarna och de utgör samtidigt konkreta analysobjekt. 
Inom en uppgiftsformulering existerar alltid en affordans men den 
upptäcks inte nödvändigtvis av examinanden vid alla skrivtillfällen.

Förståelse och kunskapsbyggande benämns enligt Langer och Sörmark 
(2005, 23) som strukturering av mentala textvärldar. En individuell inre 
mental textvärld syftar på en individs sätt att förstå, tänka och skapa 
kunskap (för definition se tablå 1). Förståelse syftar på en begreppsmässig 
föreställningsvärld14  och hänvisar till den förståelse av världen som en 
särskild person har vid en angiven tidpunkt. Förståelse kan exempelvis 
innebära uppsättningar av idéer, argument, ens personliga upplevelser 
av olika händelser, det individen känner och har kunskap om (Close 
m.fl., 2006; Jacquet & Danielsson, 2018, 43–44; Langer & Sörmark, 
2005, 23; Liberg, 2006b, 77). Yttre textvärldar15 vilka hänförs till en 
särskild undervisningspraktik som ett tidigare språkbad, kan innebära 
kollaborativt uppbyggande av skrivna texter via samtal, textreception och 
interaktion. Dessa faktorer kan ha bidragit med att forma den inre mentala 
textvärlden hos examinanden (jfr Liberg, 2006a, 77–78). Jag väljer att se 
examinandernas texter som uttryck för eller möjliga realiseringar av de 
inre mentala textvärldarna. Jag är ändå medveten om att verbaliseringar 
av tankearbetet är svårtillgängliga och analyserar inte examenstexterna 
i deras helhet utan endast excerpter kopplade till utnyttjade affordanser 
i skrivuppdragen (om etiska överväganden se avsnitt 8.3.3). Beträffande 
möjliga realiseringar av inre mentala textvärldar använder jag i 
redovisningen av analysresultat enbart begreppet ”textvärldar” 
och syftar alltså således på examinandens sätt att förstå, tänka och 
skapa kunskap. Forskningsfråga två bidrar med en ny infallsvinkel på 
andraspråksskrivande där en tidigare yttre textvärld influerat den inre 
mentala textvärlden hos varje examinand. Resultatet belyser och tydliggör 
tidigare språkbadselevers möjliga tänkesätt realiserade i skrift och i relation 
till uppgiftsformuleringarna utifrån ett funktionellt textdeltagande.

1.2 Bakgrund och  relevans
I både nationell och internationell andraspråksforskning har relativt lite 
uppmärksamhet visats gentemot språkbadselevers skriftliga produktion 
i senare åldrar. Det finns även endast lite forskning om eventuella 
långtidseffekter när det gäller skrivande i svenska hos examinander som 
tidigare deltagit i språkbadsundervisning i Finland. Tidigt skrivande på 

14 Begreppsmässig föreställningsvärld en. envisionment (se t.ex. Langer & Sörmark, 2005, 
23). 
15 Begreppet ”yttre textvärld” kunde även enligt Liberg (2006a, 77) benämnas 
diskurs.      
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andraspråket inom språkbad har dock intresserat flera forskare både 
nationellt och internationellt (t.ex. Kroll, 1990). I studier har forskare 
ändå mest fokuserat på rent lingvistiska faktorer beträffande skriftlig 
produktion. Forskningen kring skriven text visar på kännetecknande 
språkdrag hos språkbadselever som andraspråksskribenter. För att 
nämna några språkdrag har forskningen identifierat ordförrådsutveckling, 
holofraser, kodväxling, grammatisk inkorrekthet, ordföljd, rättstavning, 
talspråk och informella uttryckssätt (Björklund, 1996, 2006; Buss, 
2002; Elomaa, 2000; Nyqvist, 2018a, 2018b, 2020; Nyqvist & Lahtinen, 
2021; Sipola, 2006). Min avhandling har ett sociokognitivt perspektiv på 
andraspråksskrivande och strävar efter att visa på resultatet av förståelse 
av uppgiftsformuleringar på ett andraspråk och av kognitiva skrivprocesser 
vilket inte tidigare synliggjorts i finländsk utbildningskontext. I 
likhet med tidigare finländsk språkbadsforskning intresserar även 
jag mig för slutprodukten men forskningsfrågorna uppmärksammar 
uppgiftsformuleringarnas styrande inverkan på examenstexterna, och 
analysresultaten redogör för hur tidigare språkbadselever förstår, tolkar 
och väljer att skriva under sex påföljande nationella examenstillfällen.

Kunskaps- och begreppslärande synliggörs i examenstexterna av 
skribenter som tidigare deltagit i undervisning på två språk, eftersom 
examinanderna använder sin erövrade litteracitet som ett verktyg för 
visat lärande (Cammarata & Cavanagh, 2018). Examinanderna har senare 
slutfört sina gymnasiala studier i svenska, och undervisats i det andra 
inhemska språket svenska vid finskspråkiga gymnasier i enlighet med 
grunderna för gymnasiets läroplan (på finska Pops, 2003) som aktualiseras 
i detta arbete (Opetushallitus, 2003). Generellt representerar läroplaner 
enligt Wahlström (2019, 26) de värderingar, principer, urval och beslut 
som ett samhälle vid en viss tidpunkt väljer att bygga kunskapen på. 

Mitt forskningsmaterial kan anses vara unikt och viktigt att undersöka. 
Unikt eftersom ingen tidigare i Finland undersökt hur svenskan 
utvecklats hos finskspråkiga examinander som haft svenska som 
tidigare undervisningsspråk inom grundläggande utbildning och senare   
avgränsade ämneslärokurser i svenska på andra stadiet i gymnasiet. Viktigt 
av den anledningen att tidigare forskning visat att skribenter i åldrarna 11–
17 genomgår en påtaglig utveckling i skrivkompetens (Johansson, 2009, 
1; Nordenfors, 2011, 8; Östlund-Stjärnegårdh, 2002, 25). Därför är studien 
av examenstexterna betydelsefull. Jag fokuserar på examenstexter, men för 
att kunna utforska texterna utgår jag från uppgiftsformuleringarna som 
provkonstruktörerna skapat, eftersom formuleringarna representerar 
ett kunskapsmått. Uppgiftsformuleringarna uttrycker med andra ord 
krav på dels kunskaps- och ämnesaspekter, dels pragmatiska aspekter. 
Examinanderna strävar efter att svara mot skrivuppdragens förväntningar 
genom att enligt sin förmåga verbalisera sina tankar i examenstexterna. 
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För gymnasister är skrivande inte alltid ett enkelt uppdrag. Det här har 
uppmärksammats i ett nyskapat skrivpedagogiskt finlandssvenskt projekt 
vars syfte är att stödja finlandssvenska gymnasister i genremedvetenhet 
i olika provspecifika uppgifter på gymnasial nivå i Svenskfinland (SMLF, 
2020, Skrivande skola 2020–2023). Motsvarande projekt som identifierar 
stödstrukturer för tidigare språkbadselever eller elever som delvis får 
undervisning på svenska finns däremot inte i finländsk utbildningskontext.

Jag argumenterar för anledningar till att allt mer uppmärksamma 
skrivande i språkbad, eftersom skribenterna befinner sig i en unik språk- 
och utbildningssituation. Ämneslärande på ett annat språk än förstaspråket 
förutsätter verbal uttrycksförmåga även i skrift, och eftersom språkbad 
är ett frivilligt undervisningsprogram behöver lärande möjliggöras och 
skrivande stödjas. Jag tar därför avstamp i varför det är relevant att som 
examinand uppvisa tillägnad kunskap i skrift. Forskare kallar all den 
kunskap som kan formuleras språkligt för påståendekunskap (Elmfeldt 
& Erixon, 2007, 84). Skrivpedagogen Hertzberg (2001) bland andra 
frågar sig i vilken grad påståendekunskap främjar färdighetskunskap i 
skrivsammanhang. Frågeställningen medför kritiska reflektioner kring 
hurdana kunskaper i skrivande elever ska få i skolan (Molloy, 2007, 
180) och hur genrer lärs in. Formas genremedvetenhet explicit genom 
skrivundervisning eller implicit genom att eleven socialiseras in i en aktuell 
skrivkultur? I enlighet med resonemanget ovan utgör påståendekunskap 
explicit undervisning i genrers form medan färdighetskunskap är att 
som skribent funktionellt förmå skriva texter som fungerar i sin sociala 
kontext. I avhandlingen prövar jag synen på de olika kunskaperna genom 
att lyfta fram i vilken grad de tidigare språkbadseleverna kan tillämpa 
det tidigare lärda i examenstexterna ett antal år efter avslutat språkbad.

Språk och textinnehåll i examenstexterna ser jag som ett resultat av 
tidigare muntliga och skriftliga texter i en specifik utbildningskontext. I 
språkbadsundervisning (se vidare avsnitt 1.3) och i språklärande via 
social interaktion är det av vikt att betona begreppsförståelse framom 
ords lexikala betydelse på ordnivå (Met, 2008, 49–70). Det här innebär 
språklig medvetenhet i undervisningen så att läraren synliggör och 
uppmärksammar begreppsmässig förståelse och tankeenheter för 
att möjliggöra tillägnande av både språk och ämnesspecifikt innehåll 
(Bergroth, 2009). Språkanvändning utgör samtidigt en kontextuell 
social handling, och inom ramen för skrivna texter kan skribenten i sin 
egen text synliggöra olika slags tankegångar via sitt meningsskapande 
(Martin, 2013). Skribenten tränas i att se fördelarna med kunskap om 
hur en text skrivs utgående från olika huvudsyften och med vad texterna 
innehållsmässigt och språkligt kan innefatta i olika sammanhang. 

Forskare har uttryckt en viss oro över att en undervisning som 
betonar det muntliga framom det skrivna möjligtvis kan resultera i 



29

luckor i språkbehärskningen (Hammarberg, 2013, 37–39; Toropainen, 
2008, 15–16). Enligt den aktuella finländska läroplanen (Glgu, 2014, 
90–91) om språkbadsundervisning betonas mångsidig språkutveckling 
i läroämnen: ”I undervisningen i språkbadsspråket ska elevernas 
språkkunskaper utvecklas mångsidigt med hänsyn till vilka krav de olika 
läroämnena ställer på språkkunskapen. […] Det är viktigt att eleven 
utvecklar tillräckliga språkkunskaper för att kunna uppnå målen i 
de olika läroämnena.” (Utbildningsstyrelsen, 2014). Härav följer att 
skrivande och skrivdidaktik utgör centrala faktorer under lärandets gång. 
Fortsatt skrivforskning behövs för att vidareutveckla språkbadslärarnas 
beredskap att genomföra och upprätthålla skrivundervisning 
på ett ändamålsenligt sätt som stödjer och differentierar den 
enskilde skribentens skrivande (jfr Nordheden & Paulin, 2008). 

Explicit skrivundervisning i skolans olika läroämnen spelar en 
nyckelroll speciellt ur ett andraspråksperspektiv, men det utesluter 
ingalunda vikten av god läsförståelse16. I likhet med skrivande handlar 
läsförståelse om en dynamisk process där olika kompetenser, strategier, 
tillägnad kunskap och motivation är av betydelse. Av en läsande och 
skrivande individ, en textdeltagare, krävs förståelse av textinnehåll, men 
även en färdighet att förse den egna skrivna texten med eget och relevant 
ämnesinnehåll, alltså att producera text och inte enbart reproducera 
(skriva av) text. För examenstexter som tidigare språkbadselever skrivit 
finns det i fråga om det här textdeltagandet en samverkan som inte 
tidigare undersökts. Fokus ligger dels på uppgiftsformuleringen som 
skribenten ska läsa, förstå och tolka, dels på examenstexten som synliggör 
åtminstone delvis skribentens tankar relaterade till skrivuppdraget 
och tidigare skrivkulturer. Jag ser uppgiftsformuleringen och 
examenstexten som en samverkande helhet. Begreppet ”uppgiftsmiljö” 
(uppgiftsformulering och examenstext) används i internationell forskning 
(en. the task environment se Hayes & Flower, 1980, 10–12) och jag 
använder paraplybegreppet för att syfta på en skriven helhet som utgår 
från uppgiftsformuleringen. I uppgiftsmiljön kopplas ett skrivuppdrag till 
en examenstext (eller flera examenstexter) och uppgiftsmiljön involverar 
i min avhandling i motsats till tidigare forskning även skribenten.

Vidare har tidigare forskning inte ännu kartlagt vilka skriftliga 
genrer uppgifterna i skriftlig framställning i studentexamensprovet 
för det andra inhemska provet representerar. Outforskat är även i 
vilka genrer tidigare språkbadselever väljer att skriva, och kritiska 
reflektioner kring bakomliggande faktorer till deras val är föga studerade.

Mot bakgrund av genremedvetenhet är det även outforskat hur 
16 Här avser jag färdigheter såsom förmåga att läsa och förstå olika slags texter, men 
även att kunna reflektera vidare och relatera till sina egna kunskaper och erfarenheter. 
Enligt läsforskare är läsförståelse en meningsskapande, tolkande och interaktiv process 
(Westlund, 2016, 94). 
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finländska examinander skriver på det andra nationalspråket svenska 
ur ett funktionellt textperspektiv. Det finns alltså en avsaknad av studier 
där fokus inte ligger på enbart traditionella grammatiska aspekter hos 
språkbadsspråket, trots att budskapets innehåll i språkbad ursprungligen 
gått före den korrekta grammatiska formen. Det har ansetts vara 
motivationsskapande för språkbadseleverna när språket har en verklig 
funktion och verkliga beröringspunkter med elevernas verklighet 
(Bergström, 2002, 59). Swain (1988) menar trots allt att språkbadseleven, 
trots en rik och varierad input från lärarens sida, inte nödvändigtvis tar till 
sig ett grammatikaliskt korrekt språkbadsspråk för att utveckla sitt eget 
andraspråk. Det har enligt Swain (1988) att göra med, att fokus på lärande av 
ämnesinnehåll i språkbad lyckas genom semantisk bearbetning, vilket i sin 
tur inte kräver djup kunskap om språkbadsspråkets morfologi och syntax. 
Likaså har fokus enligt katalanska språkbadsforskare (Forns-Santacana 
& Gómez-Benito, 1990) ursprungligen i språkbad varit de grundläggande 
mellanmänskliga kommunikativa färdigheterna, vilket innebär att en 
kognitiv kunskapsrelaterad språkkompetens inte får utrymme att utvecklas. 
För mer ingående beskrivning av språkbadspedagogik ur ett internationellt 
perspektiv hänvisar jag till Tedick och Lyster (2019, 101–110), Lyster 
och Tedick (2014, 210–224) se även Lyster (2007). För lingvistiska och 
metalingvistiska färdigheter hos språkbadselever hänvisas till Hermanto 
m.fl. (2012), eftersom min avhandling intar ett annat perspektiv. Det 
finns med andra ord ett behov av en vetenskaplig studie i det diskursiva 
sammanhang som kännetecknar den här avhandlingen, dels för att stödja 
skrivprocesser på andraspråket svenska, dels för att öka förståelsen av 
begreppet ”textdeltagande” som en del av examinandens agerande i skrift.

Likaså bidrar en innehållsanalys av kognitiva diskursfunktioner 
(för definition av CDF se tablå 1 och mer om begreppet se avsnitt 4.4) i 
forskningsmaterialet med ny kunskap som är användbart i skrivprocesser 
som en del av stöttning i andraspråksskrivande och i examensskrivande. 
Det finns egentligen ganska få belägg på hur en uppgiftsformulering i 
språkprovet i svenska utmanar en examinand med språkbadsbakgrund 
i Finland. Överlag finns det inte någon vetenskaplig studie om hur 
finskspråkiga examinander klarar sig i språkprovet i svenska efter 
att provet i det andra inhemska språket inte längre är obligatoriskt 
(Studentexamensnämnden, 2021). Slutligen bidrar avhandlingen med 
att lyfta fram betydelseperspektiv i materialet. Analysen visar hur olika 
språkliga utsagor och val kan samspela i syfte att aktivera kunskap, 
och lyfter fram erfarenhetsbaserade och personliga betydelser i 
examenstexterna på ett tidigare undervisningsspråk. Enligt forskning 
finns i det semantiska minnet allt en individ lärt sig medan det episodiska 
minnet innefattar det som upplevts direkt eller via fiktion (Melin, 2004, 24). 
I följande avsnitt (1.3) redogör jag för tvärspråklig undervisning i Finland, 
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vilket syftar på finländsk språkbadsundervisning i svenska språket.

1.3 Tvärspråklig undervisning i finländskt språkbad 
I grundskolor med undervisning på två språk, såsom i språkbad, är 
språkinriktad ämnesundervisning och ett successivt uppbyggande av 
språket i skolan en väsentlig didaktisk utgångspunkt. I språkbad bildar 
skolans undervisningsspråk och språkbadsspråket en helhet, och eleven 
ska nå en språkfärdighet som möjliggör uppnående av målen i de olika 
läroämnena (Utbildningsstyrelsen, 2014, 270). Tidigt fullständigt 
språkbad17 i det andra nationalspråket svenska är en undervisningsform 
på två språk (för programstruktur se Baker, 2011, 240; Björklund & Mård-
Miettinen, 2011; Laurén, Ch. 1991, 1999; Met, 1998b), som inte handlar 
enbart om att enspråkigt finska elever tillägnar sig och lär sig svenska, 
utan det primära är att via det fleråriga innehållsbetonade programmet 
möjliggöra lärande av olika ämnesinnehåll enligt den nationella och 
skolvisa läroplanen18 (Buss, 2004, 20; Utbildningsstyrelsen, 2004, 270; 
Utbildningsstyrelsen, 2014). Det innebär att språkbadseleven lär sig 
språket men även att använda språket som ett verktyg för lärande och 
förståelse i skolans undervisningsämnen med andra ord ett kunskapsspråk. 

Det finländska språkbadsprogrammet i svenska inleds i enspråkigt 
finska dagvårds- och förskolegrupper, och fortsätter inom samma 
likartade språkgrupp under den grundläggande utbildningen. 
Bergroth (2015, 2–4) benämner de ovan nämnda aspekterna för 
språkbadets stabila grundpelare. Till grundpelarna hör vidare, enligt 
Bergroth, anknytningen till ett skolsystem, programmets valfrihet, 
språkbadselevens avsaknad av förkunskaper i språkbadsspråket 
och berikandet av kulturell identitet. Samtliga är enligt Bergroth 
(2015, 2–4) forskningsbaserade drag i språkbadsprogram.

En additiv flerspråkighet är möjlig att uppnå i en språkmiljö 
med god samhällsstatus för språkbadsspråket utan att man riskerar 
språkbadselevernas förstaspråk eller den kulturella identiteten 
(Buss & Laurén, Ch., 1995, 1996; Mård, 1997, 7, se även Lambert 
och Tucker, 1972, 4). Jag avgränsar diskussionen i avsnitt 1.3 till 
språkbad som gäller de inhemska språken19, och diskuterar inte andra 
undervisningsformer som kopplas till undervisning på ett annat språk 

17 Språkbad (en. immersion, fi. kielikylpy) om terminologi se t.ex. Buss och Mård, 
2001, 161 om språkbadsprogrammet se t.ex. Swain och Lapkin 1982. En utredning om 
språkbad i de inhemska språken se Sjöberg m.fl., 2018. 
18 Den skolvisa läroplanen grundar sig på de nationella och kommunala grunderna för 
läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 2017). 
19 Finland har enligt grundlagen två likvärdiga nationalspråk, finska och svenska, som 
utgör de inhemska språken (Finlands grundlag 1.3.2000: 17 §). I avhandlingen ligger 
fokus på svenska språket. Sedan 1992 har även de geografiskt begränsade samiska 
språken fått en officiell ställning (Institutet för de inhemska språken). 
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än L1, såsom exempelvis CLIL20 eller SPRINT21 (om akronymen CLIL se 
Bower m.fl., 2020; Coyle m.fl., 2010; Dalton-Puffer & Smit, 2013; Dalton-
Puffer m.fl., 2014; Mehistö m.fl., 2008, jfr språkbad Björklund, 2019). 

Med tvärspråklig undervisning avser jag en form av systematisk 
ämnesundervisning i språkbad där de bägge nationalspråken, svenska 
och finska, utgör undervisningsspråk under den grundläggande 
utbildningen (Utbildningsstyrelsen, 2014, 91). I Grunderna för läroplanen 
för den grundläggande utbildningen (Utbildningsstyrelsen, 2014, 
89–91) betonas att fokus i all undervisning och utvärdering ska ligga 
på ett språkmedvetet och språkpedagogiskt perspektiv samt på ett 
samarbete över läroämnesgränser, stadier och med andra intressenter. 
Kännetecknande för språkbad är att eleverna lär sig språkbadspråket 
i första hand via ämnesundervisning och inte genom formell 
språkundervisning (Day & Shapson, 1996, 1, 79–85; Genesee, 1987). 
Ämnesundervisningens innehållsliga stoff lärs dock ut endast en gång och 
samma stoff översätts inte till elevernas förstaspråk (Laurén, Ch., 2000, 
28, 42), vilket kräver välgjorda didaktiska val och ett väl strukturerat 
samarbete mellan lärarna som undervisar på L1 och L2 vid skolan. 
Andraspråket är starkt förankrat i sammanhang och förståelsen stöds 
på varierat sätt. Utmärkande för språkbad är att läs- och skrivlärande 
sker på språkbadsspråket, i den finländska skolkontexten på svenska 
(Baker & Jones, 1998; Björklund m.fl., 1998, 172; Laurén, Ch., 2000, 27; 
Johnson & Swain, 1997; Utbildningsstyrelsen, 2014, 91). Undervisning i 
läsning och skrivning på språkbadsspråket svenska i början av språkbadet 
har relevans även för min avhandling, eftersom jag analyserar ett 
andraspråksskrivande där ett ömsesidigt textdeltagande, läsning och 
förståelse av text, har en stark koppling till skrivprocessen i examen.

Det språkliga målet med finländsk språkbadsundervisning är 
funktionell flerspråkighet, vilket innebär att språkbadseleven obehindrat 
kan använda sina språk i både vardagliga och även i mer specifika 
sammanhang (Björklund m.fl., 2007; Mård, 1997, 7). Den grundläggande 
utbildningen ska även ge språkbadseleverna beredskap att klara av fortsatta 
studier på andra stadiet. Av den anledningen är tidigare språkbadselevers 
skrivande en viktig forskningsdomän, eftersom de innehållsliga och 
språkliga målen samverkat i undervisningen. När man fullföljer en 
undervisning på två språk borde det berika språkbadseleven och visa på 
långtgående förtjänster i elevens lärande och kunskaper. Parallellt lärande 
av språk och ämnesinnehåll under hela den grundläggande utbildningen 

20 CLIL = en. Content and Language Integrated Learning som i Finland oftast berör äm-
nesundervisning på engelska som ett främmande språk i olika omfattning. Mer om CLIL 
i Finland se exempelvis Järvinen (1999). CBI= en. Content-Based Instruction används i 
nordamerikanska sammanhang (för kontrastering se t.ex. Bergroth, 2015, 5–9).  
21 Om SPRINT, det vill säga språk- och ämnesintegrerad undervisning, se Lim Falk 
(2008). 
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ger sannolikt beredskap för att synliggöra olika textvärldar i skrift, 
även i senare utbildning.

Att fungera på ett andraspråk ställer krav på språkbadseleven, 
men även på språkbadsläraren som trots behörighetsvillkor ofta 
förväntas undervisa på ett annat språk än det egna utbildningsspråket 
(om språkbadslärarens språkanvändning i finländskt språkbad, 
se Bergroth, 2015, 57–60). För att säkerställa språkbadselevernas 
språk- och kunskapsutveckling under lärandeprocessen ställs 
samma krav på språkbad som på annan undervisningsform, trots att 
undervisningen på språkbadsspråket under flera år sker på ett språk 
som inte är elevens eller nödvändigtvis språkbadslärarens förstaspråk.

Redan i ett tidigt skede av språkbadets uppkomst22 poängterades ett 
elevaktiverande arbetssätt (Genesee, 1987) vilket i dagens läge innebär 
fokus på interaktion och återkoppling i form av exempelvis kollaborativt 
lärande, peer learning23 samt problembaserat lärande. Elevaktiverande 
arbetssätt som används i språkbad bygger på teorier om lärande som 
socialt och situerat (om situerat lärande se Lave och Wenger, 1999). 
Erfarenheter, förståelse och kunskapsbyggande formas och utvecklas i 
samspel med andra människor (jfr Säljö, 2011, 2014). Detta är en central 
utgångspunkt för skrivverktygen och stödstrukturerna för skrivande 
som presenteras i min avhandling (se kapitel 8). Examinanderna vilkas 
texter jag undersöker har byggt upp egna strategier för skrivprocesser 
i samråd med lärare och andra personer i samma undervisning. Min 
avhandling betonar ändå betydelsen av skrivande i språkbad och 
strävar efter att erbjuda både språkbadsläraren och språkbadseleven 
konkreta skrivstödjande verktyg för språk- och kunskapsutveckling 
(se även Kristmanson m.fl., 2008 om skrivmodell i franskt språkbad).

Karaktäristiskt för språkbadsprogram är vidare att språkbadsspråket 
används som medel i undervisningen och integreras med ämnesinnehåll, 
vilket innebär en längre exponering för språket än i traditionell 
språkundervisning där exponeringen inskränker sig till några 
veckotimmar (Björklund, 1996, 175–183; Tedick, 2014, 155). Då man 
använder språket som ett medel för att kunna kommunicera innehåll och 
uttrycka tankar (Björklund, 1997, Björklund m.fl., 2007, 9–10; Laurén, 
Ch., 2007) tränar man rimligtvis ett flertal centrala kompetensområden 
vilka även har relevans i senare utbildning och examensskrivande.

22 I mitten av 1960 startade det första pilotprogrammet i Québec (Day & Shapson, 1996, 
2; Tedick, 2014, 156) och sedan dess har olika språkbadsprogram expanderat till olika 
delar av världen (Met, 1998a). Finländskt svenskt språkbad introducerades år 1987 i 
Vasa (Laurén, Ch., 1994, 4–5,  1999).  
23 Peer learning definieras som utnyttjande av undervisning och lärandestrategier där 
eleverna tillägnar sig kunskap, lär med och av varandra utan omedelbar intervention av 
lärare (Maloney & Topping, 2005; Topping, 2009). 
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Forskare (Halliday, 1993a; Liberg, 2006b, 8, 2007; Vygotskij, 2001) 
tydliggör att människor kommunicerar sinsemellan för att skapa mening, 
göra sig förstådda och förstå andra och den omgivande världen. I min 
avhandling är tankegången den att i språkbadsundervisning stöds en 
språkbadselev i skapandet av egna textvärldar på flera språk, eftersom 
eleverna tillsammans med andra samtalar, läser, skriver, interagerar och 
kommunicerar via exempelvis text, bild, musik, lek och dramatisering. 
Språkbadsmetoderna i undervisningen utgör en yttre textvärld som ligger 
som grund för den enskilde språkbadselevens individuella inre mentala 
textvärld, med andra ord språkbadselevens sätt att uttrycka en uppsättning 
av idéer, personliga upplevelser och erfarenheter, argument, uppfattningar, 
tolkningar, tankar och kunskap (jfr Langer & Sörmark, 2005, 23). 

I språkbadsundervisning integreras språk och ämne, vilket betyder att 
språket utgör en ytterst central del av ämnesinnehållet. Till fördelarna 
med integrering av språk och ämne hör att språket utvecklas parallellt 
med annan kognitiv utveckling (Genesee & Lindholm-Leary, 2013). 
Med detta menar forskarna att språkbadseleverna upptäcker nytt 
ämnesinnehåll både på och via det andraspråket. Språkbadselever antas 
ha fått inblick i både ett innehållsobligatoriskt24 och ett innehållsförenligt 
språk (Met, 1998a). Det förra innebär ett språk som är en förutsättning för 
tillägnande25  av innehåll, exempelvis ämnesspecifika ord, allmänspråkliga 
ord som används i ämnesspecifik betydelse och vanliga funktionsord som 
är centrala nyckelord inom ett visst ämne. Det senare innebär ett språk som 
inte är nödvändigt, men som utvidgar mot ett mer avancerat och nyanserat 
språk. Oftast handlar det om stoff som lätt kan inkluderas i undervisningen 
och det övergripande temat såsom synonyma ord, varierande strukturer 
och språkfunktioner med koppling till läroplanen. I ett innehållsbetingat 
program26 som språkbad stöttas lärande av språk och ämnesinnehåll 
parallellt (Met, 1998a, 40). Ett innehållsbetingat undervisningsprogram 
som språkbad antas vidare skapa förutsättningar för både språklig och 
kognitiv utveckling samt flerspråkig kompetens på hög nivå (Lyster, 
2007, 3; Met, 1998a, 40). Egentligen bygger både språk och läroämne 
upp undervisningen oavsett läroämne, och de kan inte separeras till två 
skilda faktorer. Lyster (2007, 3) menar att sett ur pedagogisk synvinkel 
blir språket i integrerad språk- och ämnesundervisning ett betydelsefullt 

24 Innehållsobligatoriskt (en. content-obligatory) exempelvis matematiska begrepp 
och innehållsförenligt (en. content-compatible) språket i olika sammanhang (Met, 
1998a). 
25 Tillägnande innebär inom ramen för SLA en undermedveten process som är jämförbar 
med barns förvärv av ett förstaspråk, jfr lärande som är medvetet och resulterar i 
kunskap om språket (Long, 1990, 653). 
26 Språkbad beskrivs som ett program där språkbadsspråket används som medel för 
tillägnande av ämnesinnehåll (en. content-driven language programme Met, 1998b, 
40) och inom vilket det är viktigt att de ämnesmässiga målen uppnås (Bergroth, 2015, 
2–4). 
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kognitivt verktyg i lärandet. Av den anledningen vore det skäl att föra 
en diskussion om vad som egentligen avses med integrering av språk 
och ämne (jfr Cross, 2016; Nikula m.fl., 2016), eftersom integrering 
inte nödvändigtvis i varje undervisningssituation är självskrivna ur ett 
kognitivt perspektiv. Cross (2016) förhåller sig kritisk till begreppet 
”integrera” när det gäller språkets roll i integrering av språk och 
ämnesinnehåll. Cross lyfter särskilt fram lärares uppfattningar om 
språkliga affordanser inom ramen för undervisning på två språk ur ett 
ekologiskt perspektiv (Tudor, 2003, 10). Schleppegrell (2004, 1) menar 
exempelvis att med språkets hjälp kan olika ämnesinnehåll i skolan läras 
ut, men även att det är genom språket som elevernas begreppsförståelse 
synliggörs och senare även utvärderas. Forskarens uttalande har stor 
relevans även i språkbadsundervisning som sätter starkt fokus på svenska 
samtidigt som elevernas vidareutveckling av förstaspråket finska stöds 
(Björklund & Mård-Miettinen, 2011, 13–35). Det här möjliggör etablering 
av parallella begreppsvärldar hos eleverna (jfr Nevasaari, 2015). Mot 
denna bakgrund kan skribenterna hitta stöd i bägge språken även när 
det gäller skrivprocesser. Det är av stor betydelse att förstå skriven text 
både när det gäller den egna texten och andras texter oavsett vilket språk 
det är fråga om. Språk är med andra ord en betydelsebärande resurs.

Tedick och Lyster (2019, 101–110) har nyligen presenterat en modell 
för språkstödjande undervisningssätt i språkbad och annan tvåspråkig 
undervisning. Läraren kan uppnå språkmedveten undervisning med 
hjälp av en modell (CAPA) som används i planering av undervisningen. 
Med hjälp av modellen tillämpas fyra nyckelbegrepp i integrering av 
ämne och språk. Forskarna lyfter fram kontext (context), medvetenhet 
(awareness), praktik (practice) och autonomi (autonomy). Begreppen 
avser i sin korthet att ur lärarperspektiv beakta en meningsfull 
kontext, medvetandegöra mönster i texter, erbjuda meningsfull 
skrivträning och ge korrigerande respons samt uppmuntra eleven till 
att självständigt utveckla sitt eget språk. (Tedick & Lyster, 2019, 102) 
Modellen kunde tillämpas även för skrivundervisning i språkbad.

I språkbadets början prioriterades uppfattningar om kommunikativ 
språkförmåga och i synnerhet ett muntligt språkbruk (Genesee, 1987). 
Av detta skäl är tidigare språkbadselever som skribenter en intressant 
målgrupp, eftersom tidigare undervisning på två språk, integrering av 
språk och ämne samt diskursgemenskapen generellt har sin inverkan 
på flera kompetensområden, så också skrivande. Särskilt när det gäller 
skrivande involveras därutöver kognitiva, språkliga och semantiska 
färdigheter i den kommunikativa kompetensen (GERS, 2009; Holzknecht 
m.fl., 2018). En utveckling av tidigare modeller över kommunikativ 
språkförmåga (Bachman & Palmer, 1996; Canale & Swain, 1980; i 
andraspråket se Schachter, 1990, 39–49) är Celce-Murcias (2007, 45) 
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modell, som utöver kompetenserna i kommunikativ språkförmåga även 
har en explicit koppling till undervisningspraktik. Celce-Murcia (2007, 45) 
prioriterar en övergripande sociokulturell kompetens, men hävdar att olika 
kompetenser konstant interagerar med varandra. I undervisningskontext 
sammanvävs den sociokulturella kompetensen med interaktionell 
kompetens, lingvistisk kompetens, diskurskompetens, fraskompetens 
och strategisk kompetens (Celce-Murcia, 2007, 45–55). Samtliga 
kompetenser är relevanta även i skrivprocesser och examensskrivande. 

Inlärd kunskap kan synliggöras i muntlig kommunikation, men 
i skolkontext utvärderas elevens språk- och kunskapsutveckling 
vanligen i skrift vilket bidragit till mitt ämnesval i avhandlingen.

1.4 Disposition 

Avhandlingen innehåller åtta kapitel inom vilka jag undersöker och 
diskuterar examinandernas textdeltagande i utbildningskontext. 
Varje kapitel inleds med ett citat som har relevans för det centrala 
innehållet i det aktuella kapitlet. Varje enskilt kapitel (1–8) tillför en 
byggsten som slutligen bidrar till en syntes kring avhandlingens två 
övergripande forskningsfrågor om hur examinandernas textdeltagande 
i examensprovet styrs och synliggörs. Figur 1 presenterar den 
övergripande designen och ska tolkas så att varje kapitel som presenteras 
klockvis redogör för en central del av helheten. Det här leder till att 
sammanlagt åtta ur skrivperspektiv avgränsade kapitel skapar en helhet.

 

 

Figur 1. Avhandlingens övergripande design



37

Introduktionskapitlet presenterar avhandlingens syfte och 
forskningsfrågor samt diskuterar bakgrund och relevans. Samma 
kapitel redogör i avsnitt 1.3 för svenskt språkbad i Finland. Kapitel 2 
fungerar som en forskningsöversikt där jag redogör för forskningsfältet 
i skrivande med koppling till avhandlingens intresseområden. Kapitel 3 
beskriver andraspråksskrivande som fenomen. Kapitel 4 presenterar 
det teoretiska landskapet och förklarar centrala begrepp. Därefter 
presenterar jag forskningsdesign, material samt metoder i kapitel 5. 
Analys och resultatredovisning sker i kapitel 6 och 7. Det empiridrivna 
innehållet fokuserar i kapitel 6 på affordanser utgående från 
uppgiftsformuleringarna, medan kapitel 7 fokuserar på examenstexterna 
och redovisar för examinandernas skrivresurser för verbalisering 
av textvärldar. Kapitel 8 ägnas avslutningsvis åt en diskussion 
kring de huvudsakliga resultaten. Kapitlet diskuterar affordanser 
i andraspråksskrivande och innehåller också kritiska reflektioner 
kring teoretiska och metodologiska val samt etiska överväganden.
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2 Forskningsfältet kring skrivande
Second language writing is both a cognitive process, in which a writer 
draws upon a set of internalized skills and knowledge to produce a 
text, and a situated activity that takes place in a specific context with a 
specific goal and for a specific audience. (Polio & Friedman, 2017, 1)

Kapitel 2 redogör för centrala synsätt kring skrivande och fungerar 
samtidigt som en forskningsöversikt över andraspråksskrivande. I avsnitt 
2.1 presenterar jag forskningsrön om skrivande på ett andraspråk och 
koncentrerar mig främst på L2 (om skrivforskning på L1 se fotnot27 ). 
I avsnitt 2.2 redogör jag främst för forskning kring skrivande 
i svenskt språkbad i Finland med vissa utblickar till skrivande 
generellt. Examinanderna vars texter jag undersöker skriver dock 
även på sitt första språk vilket inte är fokus i avhandlingen men 
som kan inverka andraspråksskrivandet. Kapitlets näst sista avsnitt 
2.3 redogör för genreinspirerad skrivforskning på ett andraspråk, 
varefter forskning kring skrivuppdrag presenteras i avsnitt 2.4.

2.1 Forskningsrön om att skriva på ett andraspråk 

I avsnittet ger jag en inblick i tidigare skrivforskning och forskningsrön 
om skrivande internationellt och nationellt. Jag avgränsar redogörelsen 
av forskningen till skrivande inom utbildningskontext och utelämnar 
därmed forskning om skrivande utanför skolan. Inom utbildningskontext 
kan skrivforskning bedrivas ur flera infallsvinklar. Inledningsvis kan 
skrivforskningen vara lingvistiskt orienterad eller sociokulturellt 
orienterad. Det är vidare möjligt att närma sig skrivande från ett 
individperspektiv alternativt utifrån ett bredare genreperspektiv, vilket 
ofta kännetecknas av att behärska rådande normer och skrivpraxis. 
Den skrivna texten kan utöver det här ses som både en färdigställd 
produkt eller som ett led i en dynamisk skrivprocess. (Hyland, 2007b, 
2015; Luukka, 2004, 9–17) Skrivforskningen är dock oavsett perspektiv 
sällan enkelspårig och det vetenskapliga arbetet kan både innehålla 
och kombinera aspekter från flera infallsvinklar som i min avhandling.

Blåsjö (2010, 7) hävdar att skrivforskning generellt gränsar till ett 
flertal forskningsgrenar, vilket kan försvåra en avgränsning till enbart 
skrivande.  Enligt Blåsjö (2010, 7) hör bland annat färdigheten läsning 
och begreppen ”text”, ”retorik”, ”genre” samt ”pedagogik som vetenskap” 
nära samman med skrivande. Det här är en rimlig ståndpunkt med tanke 
27 Om finländsk skrivforskning gällande gymnasister och L1 hänvisar jag till Lehti-
Eklund m.fl. (2011) och för mer ingående om skandinavisk skrivforskning på 
förstaspråket hänvisar jag till Berge (1988), Hultman och Westman (1977), Nyström 
(2000), Österlund-Stjärnegård (2002), Blåsjö (2004) och Folkeryd Wiksten (2006).  



39

på min avhandling som kopplar ihop olika forskningsgrenar och ser 
skribentens textdeltagande ur flera perspektiv. I min avhandling ingår 
skrivande i skolrelaterade kompetenser såsom läsning, textförståelse och 
skrivande inom ramen för ett språk som inte är skribentens förstaspråk. 
Skrivandet på ett andraspråk uppmärksammar jag dessutom som en del 
av ämneslärande generellt (se avsnitt 1.3 om språkbad). Ett skolskrivande 
som kopplar ihop varierat ämneslärande kan aktivera tankeprocesser och 
i större utsträckning synliggöra skribentens kunskap. Via skrivande kan 
skribenten även använda sig av ny kunskap och upptäcka samband med 
tidigare inlärd kunskap, menar Langer (2001, 842). Skolskrivande visar 
för pedagogerna och ämneslärarna riktlinjer för hur eleven synliggör sitt 
tänkande kring diverse ämnesinnehåll (Benjamin, 2005, 165) och är därför 
en färdighet som andraspråksskribenten behöver erbjudas stöttning i. 

Skrivforskning erbjuder bland annat lärarna verktyg för ändamålsenlig 
stöttning i skrivande. Andraspråksskrivande är som inriktning 
ett utbrett forskningsfält som rymmer textanalytiska studier av 
skrivutveckling, kontrasterande studier i första- och andraspråkstexter, 
pedagogiskt orienterade undersökningar av skrivundervisning 
samt studier kopplade till själva skrivprocessen (Magnusson, U. 
2013, 163). Andraspråksforskare ser skrivande på ett andraspråk 
som ett komplext fenomen. Dels bedrivs forskning som jämför 
andraspråksskrivande med förstaspråksskrivande (för översikt se Hirvela 
m.fl., 2018, 45–63), dels forskning som ser tvåspråkig utveckling som 
en särskild process utan språkkontrastering (Magnusson, U. 2013, 634).

I tidigare forskning har det uppdagats att skrivande på ett 
andraspråk kan vara flerfaldigt tidskrävande, texterna kan innehålla 
drag av flera språk och kännetecknas av enklare, mindre komplex 
eller begränsad skolrelaterad stil (Hinkel, 2002, 2003; Matsuda 
m.fl., 2009; Silva, 1993; Silva & Matsuda, 2010). Utmärkande för 
andraspråksskrivande är enligt tidigare forskning att skrivprestationerna 
karaktäriseras av skillnader i ordförråd (Crossley & McNamara, 
2011), varierande morfologi och syntax, men även av att skribenten 
ofta har andra erfarenheter av texter och skriftspråkskonventioner 
(Ferris, 2016, 328–339; Hinkel, 2016; Magnusson, U. 2013, 636).

Skrivforskning som koncentrerar sig på lingvistiska aspekter28 har 
påvisat kännetecken för skrivutveckling av varierande slag (Christie, 
2012; Christie & Derewianka, 2008; Polio & Parker, 2018, 287–
306;  Schleppegrell, 2004). Generellt hävdar den här forskningen att 
andraspråksskrivande har varierande utformning som kännetecknas av att 
L2-skribenten skriver kortare texter, använder enklare meningsbyggnad, 
har begränsat ordförråd och mer felskrivningar. Många faktorer inverkar 
28 För utmärkande drag i andraspråkstexter se forskningsöversikt t.ex. Silva (1993),  
Axelsson och Magnusson (2012, 267–268). Om skillnader och likheter i texter skrivna av 
första- och andraspråksskribenter, se Magnusson U. (2013, 639–641). 
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på skrivandet i ett andraspråk, bland annat skribentens ålder och 
förstaspråk, undervisning, språknivåer, tillgång till skrivstrategier och 
tidigare erfarenheter av text (Axelsson & Magnusson, U. 2012; Magnusson, 
U. 2011, 2013, 633). Men forskning visar också att skribenter med god 
språkförmåga tenderar att tänka på målspråket (Sasaki, 2000, 262; Wang 
& Wen, 2002, 226) och att de språk som används dagligen aktiveras 
i skrivprocessen (Tullock & Fernández-Villanueva, 2013, 438–439). 

Skrivforskning ur ett sociokulturellt perspektiv däremot har identifierat 
skillnader i hur skribenterna som skriver på ett andraspråk uttrycker 
åsikter och interagerar i skriven text (Folkeryd Wiksten, 2006). Folkeryd 
Wiksten fann att högpresterande elever använder värderande resurser 
i högre grad och varierar mer sitt språkliga uttryck än andra. Folkeryd 
Wiksten (2006) talar om elevers textrörlighet istället för kvaliteter i 
skrivna texter och ser ett samband mellan ett högt antal värderingsord och 
hög textrörlighet (För mer om det sociokulturella perspektivet, se senare 
avsnitt 2.4 om forskning kring skrivuppdrag och norsk skrivforskning.)

Trots det breda forskningsfältet finns det ett behov av att undersöka 
och ringa in det som andraspråksskribenten förmår uttrycka i betydelser 
när det gäller skriven text, och inte enbart uppmärksamma det som 
skribenten inte klarar av när det gäller den skrivna formen (Schleppegrell 
& Go, 2007). Min avhandling har en annan infallsvinkel än den explicit 
grammatiska och identifiering av skribentens eventuella svaghetstecken 
kopplade till skrivprocessen. Jag väljer att fokusera på semantiska 
betydelser i examenstexterna och undersöka hur betydelserna uttryckts.

Utbudet av bredare skrivforskningsstudier med större fokus 
på andraspråksskribentens potential kunde gärna utökas. Överlag 
finns det magert med information om effekten av skrivundervisning 
gällande andraspråksanvändare (Apelgren & Holmberg, 2018; August 
& Shanahan, 2006). Graham och Perin (2007) har studerat effekten 
av skrivundervisning för elever i årskurserna 4–12. Deras forskning 
gällde både första- och andraspråksanvändare. Forskarna fann belägg 
för att man borde effektivera skrivandet genom att låta eleverna 
självständigt och mångsidigt planera och omarbeta egenhändigt skrivna 
texter. Därutöver visade forskningen att användning av förebildstexter, 
sammanfattning av texter och erbjudande om varierande skrivstrategier 
är förtjänstfulla i undervisningskontext (Graham m.fl., 2016, 211–
227). Forskningsresultat av det här slaget har relevans även för 
andraspråksskribentens senare skrivprocesser och för hur semantiska 
betydelser egenhändigt kan skrivas fram i till exempel examenstext.

Inom skandinavisk skrivforskning framträder svensk, och i synnerhet 
norsk, forskning kring skrivande (för översikt se Blåsjö, 2010). Även om få 
studier har ett andraspråksperspektiv har det text- och språkcentrerade 
lyfts fram. Apelgren och Holmberg (2018) har inom CLISS-
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projektet29 undersökt hur förmågan att i skrift strukturera 
argumenterande och utredande texter utvecklas hos 
gymnasister. Resultatet av studien visar exempelvis att 
progressionen gällande textstruktur inte syns enligt förväntan.

Nygård Larsson (2011) som har ett andraspråksperspektiv i sin 
studie fokuserar på språkets betydelse i ämnesundervisningen. I studien 
behandlas bland annat språkligt heterogena gymnasisters texter i 
ämnet biologi. Resultatet i Nygård Larssons (2011) studie tyder på att 
flerspråkiga gymnasister behöver få mångsidigt bearbeta sin språkliga 
produktion av ämnesinnehållet och få stöttning i att uttrycka sig mer 
avancerat och självständigt i skrift. Magnusson U. (2011) har undersökt 
hur och i vilken mån flerspråkiga elever använder sig av grammatiska 
metaforer (GM) i nationella prov i årskurs 9 och på gymnasiet, Svenska 
B. Akronymen GM syftar på en samlingsterm för icke typiska sätt att 
uttrycka betydelser inom SFL. Resultatet för frekvenser visar att under 
senare skolår var texterna mer GM-frekventa i Svenska B än i årskurs 
9. Elevgrupper med flerspråkig bakgrund skrev likaså enligt denna 
studie mindre GM-täta texter. (Magnusson, U. 2011, 2013, 644–648)

Den norska skolskrivningsforskningen har bidragit med ett 
sociokulturellt synsätt på skrivande (Dysthe, 1996; Evensen & Hoel, 
1997), skrivande i alla ämnen och skrivhandlingar (Lorentzen & Smidt, 
2008, 2009), genreskrivande (Berge, 1988; Ongstad, 2005; Ørevik, 2015; 
Øygarden, 2001) och skribenters positionering i skriven text (Ongstad, 
1996; Otnes, 2018b). Norsk skrivforskning har även ytterligare bidragit 
med flera perspektiv på skrivande inom utbildningskontext, bland annat 
perspektiv på skrivuppgifter som har relevans för min avhandling (Otnes, 
2018a). Mer om norsk forskning kring skrivuppdrag se avsnitt 2.4.  

Nationellt och inom finländsk kontext har Toropainen (2008) i sin 
doktorsavhandling studerat niondeklassares kommunikativa skrivande 
och bedömning i en specifik skrivsituation i det andra inhemska 
språket finska. Forskningsmaterialet som Toropainen använder i 
sin studie är brev som insamlats i samband med den finländska 
utbildningsstyrelsens nationella utvärdering av resultat i det andra 
inhemska språket finska under våren 2001. Resultatet antyder att 
skribenterna verkar behärska den genrebundna kommunikationen 
samt berättandet som Toropainen analyserat. Dock behövs enligt 
Toropainen mer forskning om elevers kommunikativa kunskaper. 

Toropainen (2008, 198) bedömer att ur ett skrivpedagogiskt perspektiv 
förväntas skrivundervisningen i skolan svara på det behov som samhället, 
arbetslivet och fritiden påkallar. Forskaren menar att sammanhanget 
29 Det huvudsakliga syftet med forskningsprojektet Content and Language Integration 
in Swedish Schools (2010–2014) var att undersöka hur språkkunskaper i akademiskt 
språkbruk utvecklas och hur skillnader hos de medverkande elevgrupperna 
identifieras. 
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beträffande språkbruket har blivit allt viktigare, eftersom antalet olika 
kontexter i vardagen har ökat markant. Det här har relevans även för de 
nationella läroplanerna både i den grundläggande utbildningen och på 
gymnasial nivå. Kuyumcu (2013, 628) anser att det finns belägg för att 
språk- och kunskapsutvecklande undervisning kan höja elevernas beredskap 
inför nationella prov och även öka måluppfyllelsen. Mot bakgrunden ovan 
borde skrivforskningen med tanke på tidigare forskningsrön täcka det 
breda fält som skrivandet erbjuder. En skribent vars språkliga repertoar 
sträcker sig över flera språk är ett angeläget forskningsobjekt i dagens 
samhälle. När allt kommer omkring har tidigare forskning och studier 
om skrivande på ett andraspråk bidragit med ny relevant kunskap, 
men nationellt sett finns ingen forskning som explicit intresserat sig 
för tidigare språkbadselevers textdeltagande kopplat till examensprov.

2.2 Forskning om skrivande i svenskt språkbad
Svenskt språkbad i Finland har under flera decennier svarat på behovet 
av en annorlunda språkundervisning i det finländska textsamhället 
(Björklund, 1998, 2001, 2006; Björklund & Buss, 2004; Björklund & 
Mård-Miettinen, 2011; Buss, 2004; Buss & Laurén, Ch. 1996; Laurén, 
Ch., 1999; Laurén, U., 1998, 2003; Mård, 1997, 2002; Nummela, 1998). 
Den har fokuserat på språktillägnande, flerspråkighet på individuellt och 
samhälleligt plan, och på interaktion (Björklund m.fl., 2007) medan språk- 
och ämnesdidaktiska spörsmål samt skrivdidaktik uppmärksammats 
i betydligt lägre grad (jfr Björklund, 2019). Nationell skrivforskning 
inom ramen för språkbadsundervisning och svenskt språkbad i Finland 
är inte speciellt omfångsrik. Därför gör jag här några nedslag även i 
internationell språkbadsforskning för att spegla språkbad och skrivande. 
Nya forskningsrön inom undervisning på två språk möjliggör även nya 
perspektiv på skrivande på ett andraspråk. Skrivande i språkbad är en 
central del av den språkfärdighet som kontinuerligt borde utvärderas och 
utvecklas, och eftersom undervisningsspråket delvis är svenska skrivs 
exempelvis projektarbeten, presentationer, uppsatser och provsvar på ett 
språk som inte är elevens förstaspråk. En stor del av de här skrivprestationerna 
utvärderas för att man ska kunna bedöma språkbadselevens uppnådda 
mål i de olika läroämnena i enlighet med läroplanerna (se Glgu, 2014; 
Utbildningsstyrelsen, 2014, 90–91). En stabil grund och forskning i läsning 
och skrivande ger goda förutsättningar för vidareutveckling av tidigare 
tillägnad kunskap och språkkompetens även senare på gymnasial nivå och 
i examen. Det är alltså betydelsefullt att forska i andraspråksskrivande 
för att ännu bättre kunna erbjuda stöttande verksamhet i skrivprocesser 
och undervisning som även gynnar ett framtida textdeltagande.

Internationell språkbadsforskning antyder att undervisning på 
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två språk stödjer språkbadselevernas allmänna kognitiva utveckling 
men också elevernas ämneslärande i de olika läroämnena (Bournot-
Trites & Reeder, 2001). Hur undervisning av det här slaget influerar 
skrivandet och synliggörs i examenstexter är intressant att granska ur 
forskningsperspektiv. Tidigare språkbadsforskning understryker vikten 
av produktiv språkanvändning i undervisning (Day & Shapson, 1996, 80) 
genom bland annat smågruppsarbete och autentiska lärandeaktiviteter 
(Swain, 1988). Men produktiv språkanvändning garanterar inte 
automatiskt ett skriftligt ändamålsenligt textdeltagande ur skribentens 
perspektiv. Av den anledningen är det relevant att allt mer lyfta fram 
skrivprocesser i språkbad. Språkbadselever som tillägnar sig språk och 
ämnesinnehåll på ett andraspråk står inför ett behov av skrivverktyg 
som även lotsar till ett framtida textdeltagande, i synnerhet skrivande. 

Inom ramen för projektet Skrivkompetens30 har svenskt språkbad 
i Finland involverats i studier i den grundläggande utbildningens 
lägre årskurser. Studier i elevtextens många uttryck (Björklund m.fl., 
2016), i narrativ analys av femteklassares texter (Rejman m.fl., 2016) 
och i meningsskapande i multimodala texter (Jusslin m.fl., 2020) har 
gjorts. Resultaten i studierna tyder på olikheter i skolors undervisning 
och skrivkultur samt vikten av ändamålsenliga skrivuppdrag och 
stöttning. Därtill antyder resultaten att eleverna använder sig av 
olika modaliteter i sitt meningsskapande. Resultaten beträffande 
elevernas skrivkompetens styrde projektmedlemmarnas intresse mot 
aktionsforskning och projektet Skrivstöttning31  (2019–). Ett antagande 
är att skrivande inom språkbadsundervisning skiljer sig antagligen inte 
så mycket från skrivande i reguljär undervisning, eftersom språkbad 
följer samma läroplan och språkbadseleverna undervisas även i och på 
sitt förstaspråk. Skillnader uppkommer snarare i arbetsmetoderna och 
språkanvändning, eftersom det inom språkbad satsas på exempelvis 
ämnesöverskridande temaarbete och kollaborativa projektarbeten. 
Den största skillnaden inom olika läroämnen generellt är sålunda 
att exempelvis inlämningsarbeten och provsvar i olika ämnen skrivs 
på språkbadselevens andraspråk, det vill säga språkbadsspråket. 

Vid sidan av dessa skrivprojekt finns det även studier som 
koncentrerats mer kring skrivande i språkbad i svenska. Av nationella 
forskare har Laurén, U. (2003) studerat berättelsestruktur och lexikal 
30 Skrivkompetens 2014–2018 var ett fyraårigt samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi 
och Stockholms universitet. Syftet var att studera grundskole- och gymnasieelevers samt 
universitetsstudenters skrivkompetenser på svenska i olika språkmiljöer i Finland och 
Sverige för stödjande av skriftspråksutveckling på svenska. 
31 Forskningsprojektet Skrivstöttning riktar in sig på grundskolans senare årskurser (7–
9) i fyra olika språkmiljöer. Samarbetsprojektet syftar till att utveckla skrivpedagogiken 
i språkligt varierande miljöer, särskilt med avseende på stöttande skrivstrategier för 
elever med svenska som L1 och svenska som L2 (Skrivstöttning, https://skrivstottning.
wordpress.com). Forskningsprojektet bygger vidare på projektet Skrivkompetens. 
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samt grammatisk kompetens hos språkbadselever i årskurserna 5, 8 
och 9. Laurén, U. fann att i skrivande tenderar språkbadselever gradvis 
öka användningen av kännetecknande strukturer för skrivet språk. Dock 
sker ibland överanvändning eller färre varianter än jämförelsegruppen. 
Laurén, U. (2003) poängterar att det är av vikt att uppmuntra och 
stödja språkbadseleverna till att vidareutveckla sitt skrivna språk.

En annan lingvistisk forskning som visar resultat beträffande 
produktiv kommunikativ andraspråkskompetens är Björklunds 
(1996) doktorsavhandling om lexikala drag och kontextualisering i 
språkbadselevers andraspråk. Björklund (1996, 25−26) intresserar sig i 
studien för den tidiga andraspråksproduktionen, och åskådliggör bland 
annat den lexikala utvecklingen i ett andraspråk hos språkbadselever 
i ålderskategorin 6−10. Genom olika test och muntligt samt skriftligt 
material tyder Björklunds (1996, 200) longitudinella forskning på 
att i fråga om ordklasser är verb svårare att lära sig än substantiv. 
I kvantitativ bemärkelse är det alltså möjligt att en ökning i antalet 
verb kan indikera en andraspråksinlärares språkliga framsteg.

En tredje finländsk forskare som arbetat vidare på ordförråd och fattat 
tematiskt intresse för verb i språkbadselevers lexikon är Buss (2002). Buss 
(2002, 22) studerar ur ett sociolingvistiskt perspektiv hur niondeklassare, 
som deltagit i tidigt fullständigt språkbad i Vasa, använder sitt andraspråk 
i skrift. Buss (2002) fokuserar dels på ett formellt och informellt 
andraspråksbruk i text, dels på ett könsspecifikt bruk av språkbadspråket, 
och redogör även för en lexikal språkutveckling hos språkbadseleverna 
i studien. Det huvudsakliga forskningsmaterialet32 i Buss (2002, 27−30) 
studie är reserapporter som språkbadselever (n=32) skrivit i årskurs 9, 
och ett tillhörande jämförelsematerial skrivet av jämnåriga elever (n=37) 
inom svenskspråkig utbildning. Språkbadseleverna ombads skriva två 
rapporter med olika mottagare. Syftet var att fånga en eventuell språklig 
variation och könstillhörighet i andraspråkstexterna. En intressant 
frågeställning enligt Buss (2002, 327) är huruvida språkbadsundervisning 
kunnat erbjuda eleverna i studien de rätta verktygen för att kunna uttrycka 
sig på sitt andraspråk svenska i enlighet med vad uppgiftsformuleringen 
efterfrågat. Buss (2002, 326−333) menar att språkbadseleverna i 
studien utvecklar och har kännedom om hur formella och informella 
texter skrivs stilistiskt, och de har likadan lexikal kännedom som 
jämförelsegruppens skribenter. Det finns dock enligt Buss (2002, 333) 
begränsningar i språkbadselevernas språkbruk som visar att lärmiljön 
eventuellt har begränsade möjligheter till att mångsidigt erbjuda verktyg 
för att andraspråket svenska ska ha en chans att utvecklas mer exakt och 
nyanserat. Trots detta menar Buss (2002) att språkbadseleverna i årskurs 

32 Buss (2002, 27−30) har ett primärt (reserapport åk 9) och ett sekundärt textmaterial 
(sagoberättelser åk 4) i sin studie. Det sekundära används i deskriptivt syfte. 
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nio i hennes studie har nått en avancerad nivå för andraspråksskrivande, 
vilket samtidigt utgör en stabil grund för en framtida utveckling.

Bergström (2002) har intresserat sig för variation i språkbadselevers 
skriftliga lärande av språkbadsspråket. Forskaren studerar läs- och 
skrivsvaga språkbadselevers skrivande och ger ett positivt svar på 
spekulationer om huruvida barn med läs- och skrivsvårigheter har 
förutsättningar att klara sig i det finländska språkbadsprogrammet. Enligt 
forskaren visar studiens resultat att språkbadselever ofta har svårt att i 
skriven text hålla isär bokstavsgrupper på ett ortografiskt plan, medan 
textinnehållet enligt studien visar på elevernas strategiska skrivförmåga, 
vilket enligt Bergström (2002, 290) kan kopplas till undervisningsmetoder 
i språkbad som baserar sig på interaktion och mångsidigt ämnesinnehåll.  

Nationella grammatikaliska studier som exempelvis språkbadselevers 
behärskning av substantivfraser och genus (Nyqvist, 2018a; Nyqvist 
& Lahtinen, 2021), interrogativa bisatser (Nyqvist, 2020) och species 
och artikelbruk (Nyqvist, 2018b) visar att språkbadseleverna i svenskt 
språkbad har utmaningar med grammatiken. Informanterna i Nyqvists 
studier är finskspråkiga elever i tidigt fullständigt språkbad i årskurserna 
6 och 9 och de jämförs med en kontrollgrupp med inlärare av traditionell 
A2-svenska. Den grammatiska kompetensen hos informanterna varierar 
i studierna. För de flesta undersökta grammatiska strukturerna finns 
inga större signifikanta skillnader men angående genus har icke 
språkbadselever mindre utmaningar (Nyqvist & Lahtinen, 2021). 

Skriftspråklig, åldersadekvat mognad i senare åldrar möjliggör 
analyser av aspekter relaterade till skribentens kognitiva funktioner 
i examenstexterna. En skriftspråklig mognad uppvisar troligtvis även 
resultat av tidigare tillägnad språk- och ämneskunskap i examenstexterna 
(jfr Bergroth, 2007, 2009; Buss, 2002). En tidigare pilotstudie (Rosvall, 
2016) beträffande poängsättning i skriftlig framställning i studentprovet 
i A-svenska indikerar, att elever som undervisats i språkbad under den 
grundläggande utbildningen ser ut att prestera poängmässigt bättre 
i jämförelse med kurskamraterna i samma finskspråkiga gymnasium 
på samma ort. Dock säger det slutgiltiga poängantalet i skriftlig 
framställning ingenting om examinandernas absoluta språkkunskaper 
i svenska. Bedömningen belyser endast prestationsförmågorna 
under specifika provomgångar under examensåren 2012–2014. 

Andra forskningsintressen finns exempelvis hos Saari (2006) som i 
sin doktorsavhandling har utgått från frågeställningar kring didaktiska 
utmaningar i språkbadsundervisning. Saari (2006, 260–262) presenterar 
en kulturpedagogisk modell för språkbadsundervisning och lyfter i sin
studie fram att människans tänkande och handlande utgår 
från den omgivande miljön. Lärmiljöns stödjande funktion har 
relevans för skrivprocesser även i ett senare examensskrivande. 
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De ovan presenterade studierna visar tendensen som motiverar 
till att studera skriven text i utvärderingskontext (se också skriftlig 
produktion på L2 se Björklund, 1996, 1997; Buss, 2002; Buss & Mård, 
2001; Laurén U. 2003; Vesterbacka, 1991 och på L1 se Elomaa, 1996, 
2000). Ett av intresseområdena i min avhandling gäller huruvida tidigare 
språkbadselevers skrivna andraspråk gör rättvisa åt skribenternas 
tankar. Met (2008, 51) menar nämligen att språkbadselever kan utmanas 
av en begränsad lingvistisk repertoar, eftersom de ska visa sitt lärande 
och verbalisera sin kunskap i både muntliga och skriftliga texter. När 
skribenterna uttrycker mer avancerade tankar via språket kan det visa 
på både språkliga och kunskapsmässiga luckor (Met, 2008, 51). Sjöqvist 
(2013, 65) å andra sidan frågar sig hur kunskap och kompetens egentligen 
bedöms om en elevs språk och tanke inte samspelar. Ytterligare en 
central frågeställning relateras till formuleringen av uppgifter, nämligen 
hurdana uppgifter utformas för att man ska kunna urskilja vad eleven 
förmår och önskar uttrycka (Sjöqvist, 2013, 65). Frågeställningar i 
anknytning till språklärande i språkbadsundervisning handlar ändå 
enligt Bergström (2002, 10) mer om pedagogernas syn på och sätt 
att presentera språket än på egenskaper hos språkbadseleven själv.

Närmiljön och skolans verksamhet är avgörande för lärandet. Det 
sociokulturella perspektivet synliggörs genom att min avhandlingfokuserar 
på skribenters möjligheter att visa tillägnad språk- och ämneskunskap
via det andra inhemska språket svenska inom ramen för det givna 
skrivuppdraget i språkprovet i studentexamen. Avsaknaden av en 
vetenskapligt grundad diskussion kring tidigare språkbadselevers 
skrivkompetenser på gymnasial nivå påbörjas via min avhandling som 
kan ses som en första studie, både nationellt och internationellt, 
i språkbadselevers skrivna texter på andraspråket efter 
avslutad grundutbildning. Språkprovet i det andra inhemska 
språket svenska i studentexamensprovet kan med andra ord 
ses som en utvärdering av de kunskaper och färdigheter som 
examinanderna uppnått under hela sin tidigare utbildning.

2.3 Genreinspirerad skrivforskning
En del forskare (Freedman, 1993) menar att skrivundervisning utvecklas 
bäst i spontana sammanhang och interaktion. Anhängare av en sådan 
uppfattning anser exempelvis att genrekompetens inte formellt kan läras 
ut, eller att lärande av särskilda genremönster är ineffektivt. I motsats till 
detta finns det förespråkare (Dewitt, 2009, 341–354; Gibbons & Sandell 
Ring, 2016; Kuyumcu, 2013, 605–631; Schleppegrell, 2004, 44) för explicit 
genreundervisning om språk och skrivande vilka betonar förebildstexter 
och kunskap om textmönster i skrivundervisningen, förutsatt att kravet 



47

på interaktion och meningsfull skrivmiljö uppfylls. Därutöver behövs 
enligt forskarna en rik textomgivning och en gynnsam genrerepertoar 
(Axelsson & Magnusson, U. 2012, 315–316). Särskilt inom undervisning 
på två (flera) språk förespråkas genremedveten undervisning för att 
kunna koppla ett specifikt akademiskt språk till ett innehåll och läroämne 
(Llinares, 2013, Llinares m.fl., 2012, 107–153). Christie (1999) har för 
flera decennier sedan presenterat anledningar till att använda genrer 
i andraspråksundervisning33. Christie (1999, 2012) menar att genrer 
erbjuder ett principiellt sätt att identifiera och fokusera olika typer av 
texter, vilket ger en stomme för lärandet av både diskurs och grammatik. 
Christie diskuterar därtill pedagogiska diskurser i klassrumskontext ur 
läroplans- och kunskapsperspektiv (Christie, 2002, 107–135, 172–191, 
Christie, 2005). Genremedvetenhet ger sannolikt skribenterna en känsla 
för generiska modeller som existerar i den specifika kulturen och som 
beskriver hur individen förmår skapa mening i skrift. Dessutom utgör genrer 
även en potentiell grund för att kritiskt reflektera över hur kunskap och 
information organiseras och konstrueras i en bredare utbildningskontext.

Geijerstam (2006, 122) har undersökt skrivande i naturorienterande 
ämnen i årskurs 4 och 8. På basis av resultaten i sin undersökning 
menar Geijerstam att eleverna inte ges möjlighet till att utveckla de 
genrer de förväntades skriva i. Även Nordenfors (2011) har forskat 
i skrivande i de senare årskurserna 7–9. Nordenfors redogör i sin 
studie för aspekter på skriftspråksutveckling, och analysresultaten 
visar att de skrivna texterna blir längre och ordvariationen ökar 
med årskurs. Dock har resultaten en koppling till variation när det 
gäller både texttyper och skribenter. (Nordenfors, 2011, 247–260) 

Randahls (2014) forskning om hur strategiska skribenter möter 
skrivuppgifter i skolan visar att skribenterna anpassar skrivprocessen 
efter det aktuella ämnet. Randahls (2014) analysresultat visar att 
skrivprocessen är rekursiv och varierande strategier väljs utifrån ämnena 
fysik och svenska. Likaså är Andersson Vargas (2014) studie om skrivande 
och skrivundervisning på ett teoretiskt och ett praktiskt gymnasieprogram 
intressant, eftersom den lyfter fram vikten av att som lärare reflektera 
över hurdana skrivuppgifter eleverna tilldelas. Andersson Varga 
undersöker gymnasisters möjligheter att inom ämnet svenska utveckla 
sina skrivrepertoarer för att kunna delta i det omgivande skriftsamhället.

Nilsson (2002) i sin tur fokuserar i sin studie på de senare 
årskurserna (7–9) i den grundläggande utbildningen, där eleverna 
skrev en faktatext utifrån ett valt ämnesområde. Resultatet i 
Nilssons (2002) studie antyder att både den aktuella genren 
och förväntningarna beträffande texten visade sig vara otydliga.

Bergh Nestlog (2009) har i en studie intresserat sig för argumenterande 

33 I Christies (1999) kontext är språket engelska (ESL = english as second language). 
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texter i de lägre årskurserna (åk 4–6). Berg Nestlogs (2009, 9) studie 
visar att skolan i Sverige ser ut att undervisa mer inom det berättande 
än inom det diskursiva skrivandet, samt att språkliga strukturer i 
texter i relation till skribentens eget skrivande inte uppmärksammas. 
Kunskaper i genremönster bland lärarna räcker inte enligt Berg Nestlog 
till (2009, 117), utan de behöver också förstå genre som en kulturell 
och historisk förebild både muntligt och skriftligt. Berg Nestlog (2009, 
119) menar vidare att eleverna har en tendens att tänka kvantitativt 
vilket i undervisningssammanhang betyder att elevernas fokus ligger 
på hur långa individuella texter som ska skrivas och hur mycket text 
som ska läsas. Jag är benägen att hålla med Berg Nestlog, eftersom min 
lärarbakgrund och den praktiska erfarenheten jag själv upplevt i klassrum 
på olika stadier avslöjat liknande tendenser i finländsk skolkontext.

Sellgren (2011) har undersökt genrebaserat klassrumsarbete 
i årskurs 6 där syftet är att de flerspråkiga eleverna lär sig 
genren och ämnesinnehållet genom klassrumsinteraktion och 
textskrivande. Det meningsfulla smågruppsarbetet med dess olika 
aktiviteter inom läroämnet geografi visade sig vara nödvändigt för 
att producera en skriven text, en faktoriell förklaring, och eleverna 
utvecklade en medvetenhet och lyhördhet för ämnesinnehållet och 
det språkliga registret. Sellgrens studie visar hur betydelsefulla 
interaktionen och ett explicit skrivstöd är för skrivandets utformning.

Syftet med Palmérs (2013) studie om skrivdidaktiska diskurser 
bakom gymnasieskolans nationella prov är att bland annat diskutera hur 
genrebegreppet används i skrivproven. Palmér (2013) menar att eleverna 
i provet visar att de förstår genre utifrån ett socialt perspektiv på genre, 
eftersom en sådan kopplas till en skrivsituation som bygger på människors 
uppfattningar om texter och kan definieras utifrån innehåll och form (jfr 
Miller, 1984, 155, 165). Borgström (2012, 217) å andra sidan anser att i 
B-provet i svenska tillämpas genre varken som ett lingvistiskt eller som ett 
socialt begrepp. Genrer såsom de används i Borgströms (2012, 217) studier 
är på förhand givna i provet där skrivprestationerna senare bedöms efter 
fastlagda kriterier. Enligt Borgström handlar det snarare om typ av text.

Inom finländsk kontext har Valtonen (2012, 495–514) undersökt 
genrer i studentexamensprov, och även om det gäller provet i modersmål 
för examinander med finska som förstaspråk menar forskaren att 
uppgifterna i sig kan ses som en egen genre i genremångfalden (se 
även Makkonen–Craig, 2008). En studie om argumentativt skrivande 
på ett andraspråk hos ungdomar visar att eleverna kan uttrycka sin 
åsikt men explicit motivering i skriven text kräver mer språkliga 
resurser (Toropainen & Lahtinen, 2014, 481–490). Flera finländska 
forskare och pedagoger har intresserat sig för begreppet ”genrer” i 
skolan och i ämnen, skrivande samt genrepedagogik (Luukka, 2004; 
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Rahtu, 2014; Shore, 2014; Shore & Rapatti, 2014a). Tidigare forskning 
om genrer och texter har skapat en förståelse för genremedvetenhet i 
utbildningskontext. De ovan nämnda forskarna har använt och tillämpat 
genrebegreppet på ett traditionellt vetenskapligt sätt, medan jag avviker 
något i min definition och användning (se vidare avsnitt 4.3 och 5.4).

2.4 Forskning kring skrivuppdrag
Skrivuppdrag har länge intresserat flera internationella forskare och 
avsaknaden av bredare forskning kring skrivuppdrag har i ett tidigt 
skede poängterats (Ruth & Murphy, 1988). Intresset för skrivande 
utifrån uppgiftsformulering är en central utgångspunkt även för mig. 
Skrivuppdrag kopplas till ämnesinnehåll, ger särskilda skrivramar och 
guidar skribenten i skrivprocessen och samtidigt utgör skrivuppdrag 
även grund för bedömning (Cho, 2019; Way m.fl., 2008; Yang m.fl., 2015). I 
finländsk utbildningskontext finns det få studier vars fokus explicit ligger 
på uppgiftsformuleringar och skrivande på ett andraspråk i examen.

Parmenius Swärd (2008) har intresserat sig för hur uppsatsämnen 
och instruktioner i svenskämnet i Sverige uppfattas av gymnasister och 
hurdant skrivande elevers förståelse resulterar i. Forskaren noterar i 
likhet med tidigare forskning en avsaknad av explicit skrivundervisning 
och menar att skrivandet är produktorienterat (Nyström, 2000, 234; 
Parmenius Swärd, 2008, 227). Parmenius Swärds (2008, 228–231) 
resultat tyder på att gymnasisterna själva måste utveckla sitt språk och 
förstå hur mer avancerade texter skrivs trots att de själva ser behovet av 
att skrivsamtala och erövra en metaförståelse för språk, texter och genrer. 
Nyström (2000) betonar att förebilden för skrivandet i svenskämnet 
ser ut att kopplas till genrer inom tidningsvärlden. Skrivprovsforskaren 
Borgström (2010, 136) menar att det finns en viss diskrepans mellan 
skrivuppgifter och skrivprestationer, eftersom det sägs att elever i 
provsituationer testas i att kunna skriva i varierande situationer medan 
det egentligen handlar om att eleven skriver i syfte att utvärderas.

Tidigare skrivforskning har vidare visat att skrivande under tidspress 
är en onaturlig skrivkontext och att detta sällan resulterar i en skribents 
mest fördelaktiga skrivprestationer (Kroll, 1990, 140). Resultatet har 
även en relevans för min studie, eftersom en examenstext utvärderas 
efter en skrivprocess inom explicita tidsramar vid sidan av andra delar i 
språkprovet vid ett och samma examenstillfälle. Borgström (2014b) bidrar 
i sin sammanläggningsavhandling till att redogöra för svenskämnets prov 
när det gäller skrivande. Borgström redogör i sina artiklar bland annat 
för provskrivande (2010), för skrivförmåga vid prov (2012) och har ett 
textkulturellt perspektiv på skrivuppgifter (2014a). Ett centralt resultat 
är att de nationella proven i Sverige är strukturerade utifrån hur texter 
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ska se ut. Borgström ser alltså att normer ger ramen för proven och att 
skrivuppdraget ställer skribenten inför en förutbestämd skrivkontext.

Flera norska studier har redogjort för skrivuppdrag, exempelvis Otnes 
(2018b, 11–24) utreder skrivuppgift som både begrepp och text och 
diskuterar indelningen av uppgifter utifrån innehåll, form och syfte. Otnes 
menar att skrivuppgiften har ett uppdrag att instruera och iscensätta ett 
skrivande, vilket är viktigt för att skapa motivation och engagera skribenten 
till att skriva och positionera sig som skribent. Otnes  (2018a, 24) påpekar 
vidare att det är relevant att analysera de skrivuppgifter som har initierat 
skrivprestationer. Även Smemo och Solem (2015, 63–82) diskuterar 
skrivuppgifter i prov och efterlyser en vidareutveckling av uppgifter så att 
de bättre stödjer lärandet och skrivfärdigheterna i samtliga läroämnen. 
Forskarna menar dessutom att läroplanen ska bjuda på skrivteman och 
att skrivuppgifterna ska motivera varje skribent till ett meningsfullt 
skrivande som sedan kan utvärderas i enlighet med uppställda mål. 

Ett examensperspektiv på skrivuppgifter i Norge har även studerats 
av Bach (2015, 29–43) som menar att examensskrivande ska vara både 
förutsägbart och nytt. Det ska vara möjligt att träna inför examensskrivande 
men samtidigt ska uppgifterna hålla sig à jour med tiden och bereda för den 
mångfald av skrivsituationer som existerar inom och utanför skolan. Därtill 
påminner Bach (2015, 43) om att examensskrivande har en stor betydelse 
som formellt utvärderingsinstrument. Ørevik (2015, 45–60) har ur ett 
genreperspektiv undersökt skrivuppgifter i engelska i examensskrivande. 
Ørevik (2015, 45–60) ser en ändring i norsk kontext genom att genrer 
av narrativ karaktär har minskat medan kunskapsutvecklande samt 
argumenterande genrer har ökat i antal. Därtill ser Ørevik (2015, 59) 
att flera olika genrer ser ut att kombineras, vilket medför att skribenten 
bör ha tillgång till värdefulla och inspirerande strategier för att utveckla 
genremedvetenhet. Holten Kvistad och Smemo (2015, 221–242) redogör 
i sin studie för hur en välformulerad skrivuppgift är utformad och vad en 
sådan uppgift resulterar i. De anser att skrivuppgifter ska utgöra en del av 
ett större undervisningsupplägg, eftersom interaktion och gemensamma 
upplevelser samt relevant ämnesinnehåll har en skrivstödjande effekt. 
Detta resulterar vidare i att skrivsvaga elever kan prestera bättre. 
Forskarna påpekar även att glappet mellan starka och svaga skribenter 
blir mindre när det är möjligt att erbjuda stöttning i skrivande 
(Holten Kvistad & Smemo, 2015, 238, se även Smith & Swain, 2011). 
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I flera norska projekt (KAL34, SKRIV35, Normprosjektet36) och studier har 
skrivuppgifter och genre studerats (Bach, 2015; Vagle & Evensen, 2005; 
Ørevik, 2012; Øygarden, 2001). Resultaten av dessa studier visar att 
exempelvis personliga teman, berättelser, brev ofta intresserar skribenter 
i högre grad än teman och genrer vilka styr skribenter in på fakta (Otnes, 
2018b, 17; Valge & Evensen, 2005, 173,). Likaså undviker elever att skriva 
argumenterande texter i situationer där de själva får välja (Berge m.fl., 2005; 
Bergh Nestlog, 2009, 2012; Smidt, 2009). Skrivandet inom skolkontext har 
å andra sidan kritiserats av forskare (Bergöö m.fl., 1997; Clark & Ivanič, 
1997) dels för att ha stort fokus på berättande, dels för att tematiseringen 
berör skribenternas egna liv och erfarenheter (Norberg Brorsson, 2007, 38).

I en internationell studie om skrivande på L2 i utbildningskontext i 
Hong Kong identifierar forskaren (Kong, 2001, 231–249) fem kriterier för 
ändamålsenliga skrivuppgifter ämnade för språkbad, där både språk- och 
ämnesinnehåll integreras. Kong (ibid.) hänvisar i sin studie till teorier kring 
andraspråkslärande och skrivande och noterar kriterier som kännetecknar 
skrivande som lärandeprocess snarare än som ett testtillfälle. Kong (2001, 
231–249) påpekar att skrivuppgifter borde utmana skribenten att skriva 
fram ny kunskap eller presentera nya idéer. Skrivprestationerna borde ha 
en genuin läsare i stället för att läraren är mottagare av den färdiga texten.

Vidare borde skrivuppgifterna enligt Kong (2001) innehålla ett entydigt, 
klart syfte i dess verkliga kontext och genremedvetenhet utgöra ett typiskt 
drag för skrivuppgifternas struktur. Läsarrespons på skrivande ser Kong 
(2001) avslutningsvis som ett avgörande kriterium. Hon konstaterar i 
studien att skrivande i språkbadskontext inte uppfyllde de ovan nämnda 
kriterierna på skrivuppdrag. På liknande sätt hävdar Kroll och Reid 
(1994), att kontextuella, innehållsliga, lingvistiska, uppgiftsrelaterade, 
retoriska och bedömningsrelaterade variabler ska tas i beaktande när 
skrivuppdrag för andraspråksskribenter skapas. Det här lyfter fram 
vikten av hur central skrivuppdraget är för att andraspråksskribenten 
ska kunna bilda sig en förståelse för hur hen kan skriva.

34 KAL=Kvalitetssikring av laeringsutbyttet i norsk skriftlig 2000–2002 (Berge m.fl., 
2005). Studie av norska elevers examenstexter efter avslutad grundskola. 
35 SKRIV= Skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring 2007–2010. Studie kring 
hurdan kunskap om text och skrivande pedagoger behöver i stödjandet av barns och 
ungdomars utveckling gällande skrivkompetens samt ämneskompetens i olika ämnen 
(Smidt, 2009, 7). 
36 Normprosjektet= Developing national standards for the assessment of writing – a tool 
for teaching and learning 2012–2016, se http://norm.skrivesenteret.no/presse/. 
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3 Skrivande som fenomen
Tankarna utvecklas medan vi skriver; de uppstår i själva arbetet med 
att formulera sig. (Johansen, 2015, 9)

Det tredje kapitlet handlar om skrivande som fenomen i ljuset av 
forskning och utbildningskontext. Avsnitt 3.1 redogör för skrivande 
och tankeprocesser. Därefter ramar avsnitt 3.2 in skrivande i utbildning 
och examen varefter avsnitt 3.3 diskuterar skrivandet i finländsk 
utbildningskontext. Kapitlet avslutas genom att jag i avsnitt 3.4 redogör 
för uppgiftsformulering som avgränsad textvärld i språkprovet.

3.1 Skrivande och tankeprocesser
Skrivande är en kognitiv aktivitet, och hur det teoretiskt går till när 
skribenten producerar text har länge intresserat forskare (Donahue & 
Lillis, 2014, 55–78; Flower & Hayes, 1981; Hoel & Andersson, 2010; Melin, 
2004; Zimmermann, 2000). Termen skrivprocess kan tolkas på flera sätt 
beroende på perspektivet, men i processen ingår alltid både tankeprocesser 
och skrivskeden. Hoel (2001, 34) urskiljer dels en process där skribenten 
delger tankar i skrift, dels en process som medför att skribenten med 
hjälp av det skrivna språket upptäcker nytt tankeinnehåll och alternativa 
betydelser. Skrivprocessen handlar alltså om ett skrivförlopp där eleverna 
skapar egna texter som förändras eller utvecklas (jfr Heilä-Ylikallio, 
1997, 39). Kännetecknande för en skrivprocess är vidare att det talas 
om yttre och inre skrivprocesser vilka samspelar. En yttre skrivprocess 
synliggörs i min avhandling genom att en framväxande examenstext 
skapas, och en inre skrivprocess blir synlig via kognitiva tankeprocesser. 
Den senare handlar alltså om kognition, en samlingsterm för tänkande 
och skapande verksamhet hos skribenten (Israel m.fl., 2005) som behöver 
stödjas i undervisning (Barab & Squire, 2004; Haukås m.fl., 2018). 
Utöver ovan nämnda processer medverkar även sociala och kulturella 
processer samt en pedagogisk grundsyn vilka tillför skrivandet egna drag.

Inom skrivforskning refereras ofta till den kognitionspsykologiska 
modell som psykolingvisterna Hayes och Flower (1980, 370) presenterat. 
Modellen urskiljer tre delprocesser i skrivandet, planering av text, 
överföring till skrift och redigering av text. McCutchen (2008) menar 
att delprocesserna konkurrerar sinsemellan om kognitiv förmåga, vilket 
medför att den process som är mer automatiserad kräver mindre kognitiv 
förmåga. I andraspråksskrivande kan det innebära att mest kognitiv 
förmåga kan gå åt till överföring till skrift, vilket innebär att gestalta och 
verbalisera sina tankeprocesser. Till skillnad från andra skribenter kan en 
andraspråksskribent dock använda sitt förstaspråk vid planering av sin 
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skrivna text på ett andraspråk. Forskning visar att skribenten använder 
förstaspråket för att generera och organisera idéer samt bearbeta struktur 
(Murphy & Roca de Larios, 2010; Wang & Wen, 2002) medan andraspråket 
används för att bearbeta instruktion och generera text (Wang & Wen, 2002).  

Skrivprocessen som Hayes och Flower (1980, 370) presenterat 
lyfter fram att skrivande är dynamiskt och komplicerat samtidigt som 
skrivandet utgör en kognitivt krävande aktivitet. Den första kognitiva 
processmodellen för skrivande presenterades i början av år 1980, och en 
reviderad modell utkom år 1996. (Gregg & Steinberg, 2017; MacArthur 
m.fl., 2016, 24–29) Den reviderade modellen utmanade den tidigare 
linjära synen på skrivprocessen, men huruvida alla delar i skrivandet kan 
medverka parallellt i skrivprocessen är fortsättningsvis en aktuell fråga 
(Wengelin, 2008, 40). Parallell medverkan skulle enligt Wengelin (ibid.) 
innebära att en skribent planerar nästa mening medan den pågående 
meningen skrivs klart. Den kognitiva skrivforskningen bidrog genom att 
man använde sig av en ny metod där skribenten verbaliserar sina tankar 
i samband med sitt skrivande (Hayes & Flower, 1980, 3–30 refererad i 
Gregg & Steinberg, 2017). Skribenternas verbalisering via metoder som 
tänka högt-protokoll och dataloggningar visade att skrivandet utvecklar 
tankeprocessen samt att skrivandet består av många cykliska nivåer av 
underprocesser mellan vilka skribenterna kontinuerligt förflyttar sig, 
hierarkiskt (rörelser mellan textnivåer och ord), rekursivt (rörelser mellan 
det redan skrivna och planerade) eller cykliskt (rörelser tillbaka till stadier 
och faser) (Hoel, 2001; Hoel & Andersson, 2010, 62; Melin, 2004, 86–92; 
Wengelin m.fl., 2009; Wengelin m.fl., 2019). Ett antagande är att skribenten 
dels läser sin text för att kontrollera det nedskrivna, dels bestämmer hur 
texten ska fortsätta (Wengelin, 2008, 40). Ytterligare har skrivforskningen 
framhållit att skrivprocesserna varierar beroende av skriverfarenhet 
(novis eller erfaren skribent) och de individuella skrivstrategier 
skribenten använder sig av (Evensen & Hoel, 1997, 14; Flower & Hayes, 
1981) men även av vilken typ av text som skrivs och i vilken kontext. 

Forskningsrön kring skrivprocesser har trots tidigare kritik resulterat 
i tre huvudsakliga perspektiv när det gäller skrivande som fenomen. För 
det första har forskningen lyft fram rekursiva delprocesser i samband 
med textproducerande, vilket innebär att skribenten planerar, skisserar, 
utvärderar och omformulerar texten parallellt med sitt skrivande. För det 
andra avviker skrivprocesserna i förhållande till den enskilde skribenten, 
vilket betyder att samtliga moment inte är tydligt synliga eller att 
skrivprocesserna ser annorlunda ut beroende på individuella faktorer. 
Slutligen skiljer sig även skrivprocesser åt när det gäller den specifika 
uppgiftsformuleringen och dess kontextuella sammanhang. (Langer & 
Applebee, 1987, 582−584) Gemensamt för alla ovan nämnda perspektiv 
är dock att samtliga resulterar i en produkt som i min avhandling utgör 
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examenstexter. Perspektiven visar sig på olika sätt i de individuellt 
skrivna texterna och resultatet blir bestående eftersom de är skrivna. 

I skrivandet är mycket beroende av minnet eftersom det i minnet finns 
både innehålls- och språkkunskaper. Ett skrivuppdrag exempelvis utmanar 
skribenten att minnas, plocka fram kunskap om något ämne men också att 
tolka, förstå och skapa innehåll i egen text. Melin (2004, 22) menar att 
människan minns i nätverk, alltså att läsaren tar in litet i taget och att 
inputen sedan kan tolkas i korttidsminnet och förflyttas till långtidsminnet. 
Det intressanta är att all inlärd kunskap placeras i det semantiska minnet 
medan det upplevda placeras i det episodiska minnet. Melin (2004, 24–
25) förklarar vidare att det semantiska minnet utgör ett mentalt lexikon 
som bland annat innefattar betydelser, uttal, motsvarigheter i andra 
språk, idiom (t.ex. fjärilar i magen) och lexikaliserade fraser (t.ex. tur och 
retur). Mot denna bakgrund kan jag notera att alla tidigare skrivrelaterade 
processer hos examinanderna som är tidigare språkbadselever, och 
fram till det examensprov som min avhandling behandlar, formar deras 
skrivande. Därmed har skrivprocesser relevans för examinanderna som 
skrivit sitt examensprov, och därför diskuterar jag även skrivprocesser.

Skrivande är en aktivitet som ställer ett särskilt krav på skribenten, 
eftersom skribenten och läsaren inte möts på samma sätt som i 
muntliga kommunikationssituationer (Weigle, 2002, 15–17). I muntlig 
kommunikation ingår ord och ljud och ljudet existerar tills det upphör. 
I skrift har orden i sig ingen synlig närvaro utan den skrivna formen, 
och i en skriftkultur kan skribenten i själva verket lagra sin kunskap i 
text (Heilä-Ylikallio, 1997, 9). Jag fokuserar på det visuella resultatet 
av den specifika skrivprocessen, alltså på texter som examinander 
med finska som förstaspråk skrivit på språkbadsspråket svenska. 
Den ovan nämnda kanalspecifika skillnaden mellan det muntliga och 
det skriftliga kan medföra utmaningar i skrivprocessen, eftersom 
skriftkulturen i språkbad kan avvika från andra skolkontexter. 

I min avhandling beskriver skrivprocessen ändå skrivandets väg från 
individuella tankar utgående från skrivuppdrag till en färdig textvärld, 
alltså en examenstext. Jag uppmärksammar skrivprocessen, eftersom 
skrivpedagogiska implikationer antas bygga på dels nya analysresultat, 
dels idéer om stödstrukturer kring skrivundervisning. Skrivprocessen 
från idéskapande till färdig text utmanar skribenten. Å ena sidan ska 
det avgöras vilken typ av text som förväntas bli resultatet, å andra sidan 
vilket ämne alternativt vilket innehåll som ska diskuteras och hur. Det 
handlar med andra ord om en beslutsprocess som kan innebära att 
andraspråksskribenten behöver tillfälliga men behövliga stödstrukturer. 
Genremedvetenhet är till nytta för andraspråksskribenten ifall 
skribenten är införstådd med genretankegången, men utan 
denna relevanta kunskap stödjer begreppet ”genre” i ringa grad.
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Språkforskare har vidare noterat skillnader i skrivprocessen när det 
gäller ett första- och andraspråk vilket utmanar skrivundervisningen 
(Peregoy & Boyle, 2017). I min avhandling står skrivprocessen inte 
explicit i fokus men som ovan nämnts har samtliga tidigare skrivprocesser 
sin betydelse för det individuella skrivandet. Exempelvis Zimmermann 
(2000, 85–86) har skapat två skilda modeller som belyser skrivande på ett 
andraspråk varav den ena beskriver skrivprocessen i dess helhet i likhet 
med Flower och Hayes (1981) och den andra koncentrerar sig på skribentens 
formulering av skriven text på ett andraspråk. Zimmermann (2000, 77) 
betonar nämligen att den största utmaningen i andraspråksskrivande är 
formuleringen av det skribenten vill uttrycka på sitt andraspråk. Forskaren 
konstaterar att utmaningen kan relateras till språket generellt, i synnerhet 
till ordförråd och innehåll. Det handlar om sådan språkkunskap som redan 
automatiserats i skribentens förstaspråk. Zimmermann (2000, 90) drar 
den slutsatsen att andraspråksskribenter sätter mer tid på att skriva på sitt 
utkast i jämförelse med den tid som används till revidering. Tidsaspekten 
borde mot denna bakgrund alltså beaktas i skrivprocesser när det gäller 
undervisning på två språk. Även andra forskare har poängterat liknande 
tendenser, nämligen att andraspråksskribenten ser ut att planera i mindre 
omfattning och revidera mer på lokal nivå, som i detta fall avser exempelvis 
rättstavning. I vanliga fall reviderar skribenten samtidigt sin text på flera 
skilda nivåer, från övergripande globala till detaljer på lokala nivåer (jfr 
Blåsjö, 2010, 18–19; Hoel, 2001). När det gäller skrivprocesser i examen 
lyfter min avhandling fram en tudelning i skribentorienterade faktorer 
och textorienterade faktorer vilka interagerar under ett skrivförlopp. De 
skribentorienterade kopplas till skribenten som kan ha flera språk och 
språkregister i sitt bagage. Språket kan dels utgöras av finska, svenska, 
engelska, tyska etcetera, dels vara ett vardagsspråk eller skolrelaterat språk. 

Bland de skribentorienterade faktorerna positionerar sig kognitiva 
faktorer hos skribenten. Det gäller till exempel ämnesinriktad litteracitet, 
generella språk- och innehållskunskaper samt språkregister. Följaktligen 
handlar det enligt Hayes och Flowers (1980) om kunskap som finns 
lagrad i långtidsminnet. Forskarna avser här exempelvis minnen, tidigare 
tillägnad kunskap och färdigheter som är lagrade i långtidsminnet när det 
gäller både ett vardagsspråk och ett skolrelaterat språk. Kännetecknande 
för andraspråksskrivande är att skribenten innehar ett gemensamt system 
för fler parallella språk (LN) som resurs (om CUP37 se Baker, 2011, 165–
167; Cummins, 2000). Andraspråksskribenten sägs inneha motsvarande 
språk- och ämneskunskap på flera språk samt ett vardagsspråk och 
skolrelaterat språk. Dock kan graden av flerspråkighet inverka på hur 
aktivt det gemensamma systemet fungerar. Exempelvis en simultant 
tvåspråkig skribent kan med större sannolikhet utnyttja systemet i högre 
37 CUP= Common Underlying Proficiency vilket syftar på en gemensam underliggande 
förmåga bakom bägge språken (Baker, 2011, 165–167; Cummins, 2000). 
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utsträckning än en successivt tvåspråkig skribent. Med en simultant 
tvåspråkig skribent avses i det här sammanhanget en individ som är 
uppvuxen i ett tvåspråkigt hem med två eller flera parallellt aktiva språk 
medan en successivt tvåspråkig syftar på exempelvis en språkbadselev 
som i början endast har ett språk i bagaget. I min avhandling använder 
jag Cummins’ (1984, 2000, 2001, 2008, 2021; Zwiers, 2008) distinktion 
för språkfärdigheterna i situationsbundet vardagspråk (BICS) och det 
kunskapsrelaterade skrivna akademiska skolrelaterade språket (CALP) 
så, att det senare inte berör enbart ett mer utvecklat ordförråd utan 
snarare de kognitiva funktionerna såsom färdigheter att utvärdera 
och förmåga att dra slutsatser (se avsnitt 4.4 och för definitioner av 
akronymerna tablå 1). I avhandlingen speglar de skribentorienterade 
faktorerna språk- och ämneskunskaper, genremedvetenhet samt 
erfarenheter av tidigare texter och kognitiva funktioner som kognitiva 
aktiviteter i skrivprocessen. Skribentorienterade faktorer handlar dels om 
ett semantiskt minne som svarar för faktakunskap, exempelvis begrepp 
på ett andraspråk eller kunskap i ett specifikt läroämne, dels om ett 
episodiskt minne av upplevelser och erfarenheter. De skribentorienterade 
faktorerna kan jämställas med de inre skrivprocesserna som 
forskningen tidigare lyft fram (jfr Hoel & Andersson, 2010). Det 
handlar alltså om kognitiva processer inom skribenten som individ.

De mer konkreta textorienterade faktorerna täcker både muntliga 
och skriftliga texter samt ämnesinnehåll inom ramen för tidigare 
utbildningskontext. Dessa faktorer på ordnivå motsvarar det som 
forskningen tidigare benämnt yttre skrivprocesser med utgångspunkt 
i skrivuppdraget (Hoel & Andersson, 2010). Uppgiftsformuleringen 
styr examenstexten inom ramen för uppgiftsmiljön (om begreppet 
”uppgiftsmiljö” se avsnitt 4.2). Det handlar om faktorer som alltså är en del 
av skrivprocessen och som inverkar på den individuella examenstexten 
som exempelvis skriven text på ett andraspråk, ämne, skrivtema, explicita 
textsyften och genredrag. Det handlar med andra ord om skribentstödjande 
faktorer. Inom ramen för skrivprocessen i examen skapas en dialog mellan 
de skribentorienterade och textorienterade faktorerna. Det innebär alltså 
att kognitiva färdigheter, litteraciteter, språk- och ämneskunskaper, BICS/
CALP kopplas till texter, uppgiftsmiljöer och skrivprocesser. Inom den 
konkreta, yttre skrivprocessen formas det framväxande textutkastet 
som i min avhandling utgörs av en examenstext på ett andraspråk.

Sammanfattningsvis omfattar skrivandet kognitiva delprocesser som 
enligt forskning kontinuerligt genomgår skribentens individrelaterade 
granskning och kontroll. I examensskrivande innebär det här att 
examinanden i planeringsprocessen skapar en inre bild av den kunskap 
hen har om ämnet genom att framkalla tankar och innehåll vilka sätts i 
ett sammanhang. Genom att organisera sin kunskap skapas struktur 
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och målsättningen för skrivandet blir klarare. Nästa steg innebär att 
tankar och idéer överförs till ett synligt verbalt språk i skrift. I samband 
med att textutkast skapas menar Strömquist (2011) att skribenten 
granskar sin tankegång och sina formuleringar i syfte att utvärdera och 
bearbeta sitt framväxande textutkast. Teoretiskt sett kan skribenten 
således revidera både skrivna och oskrivna tankeinnehåll. Enligt Hayes 
och Flowers (1980) är det i delprocessen kontroll som skribenten 
besluter sig för att gå vidare från planering till att börja skriva. Jag 
förmodar att skribenten i något skede av olika anledningar bestämmer 
sig för att inte mer bearbeta textutkastet, och då kan skrivprocessen 
anses vara avklarad. Inom examensskrivande handlar det därtill om 
en tidsbegränsning, eftersom språkprovet också innehåller andra 
uppgifter förutom skriftlig framställning i delprovet som jag analyserar. 
Skrivprocessen bidrar trots allt med insikter till den teoretiska grunden 
för förståelse av de examenstexter som analyseras. För att kunna utveckla 
stödstrukturer för skrivande behövs kännedom om skrivprocesser, 
även tidigare sådana. Fastän fokus i min avhandling ligger främst på 
examinandernas texter med utgångspunkt i uppgiftsformuleringarna. 
Westlund (2016, 7) konstaterar att målet med all skrivning att förmå 
kommunicera alltså att ha kompetens i att uttrycka, utveckla och analysera 
det egna skrivandet i förhållande till en större genremedvetenhet.

3.2 Skrivande i utbildning och examen 
En skribent deltar i varierande sociala sammanhang genom att skriva. 
Skolskrivande kräver dock särskilda kompetenser. Bazerman (2016, 
18) ser skrivande som en komplex social och deltagande prestation, där 
skribenten på basis av tillägnad kunskap uttrycker sitt meningsskapande 
i skrift i enlighet med omgivande genrer och texter. Skribenten förväntas 
enligt dessa utsagor ha kunskap om skrivandets syfte och form, men 
även besitta språk- och innehållskunskap. Därutöver behöver skribenten 
enligt mig en klart motiverad38 skrivinspiration samt stödstrukturer för 
skrivande, vilka lotsar skrivprocessen och dess delprocesser vidare. Till 
skrivandets hörnstenar anses även höra en flexibel mental plan eller 
disposition för texten, ämneskunskap och en konkret framväxande text 
(Hoel & Andersson, 2010, 58–59). En tidigare tillägnad kompetens och 
utbildningsbakgrund på två språk förväntas avspegla sig i examinandernas 
senare textdeltagande. Hur textdeltagandet ser ut ur examinandens och den 
tidigare språkbadselevens perspektiv är ännu inte tillräckligt beforskat. 
Forskning ur ett sociokulturellt perspektiv visar hur språksocialisering och 
interaktion inverkar på språklärande samt språkutveckling (Bjar & Liberg, 
2010; Säljö, 2014; Vygotskij, 2001; Wedin, 2011, Wedin  m.fl., 2017). Följderna 
38 Om motivationsforskning och ett andraspråk samt motivation och språklärande se 
Dörnyei, 2001, 2005; Haagensen, 2007, 26–67. 
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av språksocialisering och interaktion visar sig även i examenstexter.
Att utvecklas till skribent kräver tid, möjligheter till att skriva med 

mångsidiga syften och i varierande kontextuella sammanhang, men 
framförallt behövs en stöttande skrivundervisning av hög kvalitet 
(MacArthur m.fl., 2016, 1). Under gymnasietiden utmanas examinander 
med språkbadsbakgrund av pragmatiska skriv- och kunskapskompetenser 
som exempelvis genremedvetenhet och diskurskompetens. Stadienivåerna 
i utbildningen borde ömsesidigt stödja elevernas skrivutveckling 
och kognitiva utveckling genom att blicka tillbaka på ett tidigare 
lärande och samtidigt vara uppmärksamma på framtida lärandemål. 
Andraspråksinlärarens behov av stöd för kunskapsutveckling i skolans 
läroämnescentrerade diskurs är internationellt ett omdiskuterat tema 
(Axelsson & Magnusson, U. 2012; Cline & Frederickson, 1996; Cummins, 
2000; Gibbons, 2006, 2010; Gibbons & Cummins, 2002; Gibbons & 
Sandell Ring, 2016). Schleppegrells (2004), Christie och Derewiankas 
(2008) och Christies (2012) ämnesspråksforskning39 berör skolspråket 
och skrivande inom utbildning och uppmärksammar hur kunskap 
struktureras i språket samt hur språkutvecklingen sker i enlighet med 
åldern (se även Kindenberg, 2016; Kindenberg & Nygård Larsson, 2016). 
Jag bidrar med att kunskap som synliggörs via skriftligt textdeltagande 
kan identifieras i de examenstexter som jag avser att redogöra för. 
Fokus ligger således på tillägnad språk- och ämneskunskap, och inte på 
traditionell grammatisk bedömning av skriven text på ett andraspråk som 
fokuserats i den skrivforskning som hittills genomförts (se avsnitt 1.2). 

Speciellt när det gäller andraspråksskrivande och genremedvetenhet 
generellt är explicit skrivundervisning betydelsefull, eftersom det skrivna 
språket kan användas på många varierande sätt. Redan för flera decennier 
sedan nämndes begreppet ”genre system” (en. genre schemes) vilket 
syftar på tillägnad kunskap som vägleder skribenten till att generera 
innehåll på ett genrespecifikt sätt (Bereiter, 1980 refererad i Gregg och 
Steinberg, 2017, 78). Med detta menar Bereiter (ibid.) att skribenten 
innehar en text- och genrekunskap som krävs för ett specifikt skrivsätt. 

Jag avgränsar skrivandets sociala process till utbildningskontext, men 
avgränsningen utesluter inte mångfalden av skrivsyften inom ramen för 
uppgiftsformuleringarna i språkprovet i studentexamen. Varierande fiktiva 
skrivsyften uppmärksammas via skrivuppdragen i språkprovet som har 
en anknytning till den omgivande miljön. Socialt samspel och kognition 
går hand i hand, och av den anledningen kommer även sociala processer 
utanför utbildningskontexten att avspeglas i texterna. Därutöver innebär 
skrivande av en text att skriva i samspel med andra skriftliga och muntliga 
texter vilka examinanden bär med sig och är mer eller mindre medveten 

39 För en utförlig genomgång av andraspråksskrivande, skrivlärande på ett andraspråk 
och undervisning samt utvärdering av skrivande på ett andraspråk i internationell 
kontext hänvisar jag till Manchón och Matsuda (2016) samt Beard m.fl. (2009). 
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om (jämför termen intertextualitet40 t.ex. Hoel & Andersson, 2010, 69–71).
Skribenten utmanas redan i skolan till att tänka på ett visst sätt 

och förmedla dessa tankar i skriven text. Av skribenten krävs alltså 
metaspråklig förmåga såsom reflektion över språket, kännedom om 
syftet med skrivandet och den kommunikativa funktionen i texten. 
Därtill krävs förmåga att skapa sammanhang i skriven text och 
förståelse av den egna texten och dess språkliga strukturer. Skrivande 
förutsätter således koordinering av ett stort antal mentala aktiviteter.

Skrivande är enligt (Alamargot & Chanquoy, 2001, 1) oberoende 
av språksläktskap en kognitiv process och fenomenet kännetecknar 
en socialt situerad handling. Det innebär att flera kognitiva funktioner 
är aktiverade hos skribenten men samtidigt gynnas skrivandet av 
kontextuellt skrivande i samspel med andra. Skribenten bör veta syftet 
med skrivandet och hur texten kan fungera väl i sitt sammanhang. I skolan 
skrivs både individuellt och kollaborativt41, men skribentens egen insats 
är kopplad till skribentorienterade och individuella faktorer (se avsnitt 
3.1). Skribenten använder sig av den skrivkompetens och ämneskunskap 
som internaliserats, men trots detta utmanar skrivandet alla skribenter 
och kräver färdigheter i hur det skrivs i en specifik kontext, för en specifik 
läsekrets och med ett specifikt syfte i åtanke (Polio & Friedman, 2017, 1).

Skrivkompetens är en grundläggande färdighet som möjliggör ett 
verbalt och kontextuellt agerande i skriven text. Varierande skrivsituationer 
i skolan skapar olika sorters texter, och sammanhanget både inspirerar 
och utmanar skribentens språkliga och tankemässiga förmågor. Skrivande 
medför att skribenten aktivt låter sig bli delaktig i en kognitiv process, 
vilket kräver både receptiva och produktiva färdigheter. I skolan och i 
examensskrivandet ska skribenten förstå fiktionsrollen i skrivuppdraget 
och samtidigt anta en skrivarroll inom ramen för skrivuppdraget. 

Olika inriktningar på skrivande har uppmärksammats i tidigare 
forskning (Björk & Blomstrand, 1994, 11–32), men jag intresserar mig 
för den kognitiva inriktningen, där språkets relation till individens 
kunskapsmässiga utveckling och tankefärdigheter är av betydelse. 
Jag diskuterar sålunda skrivande i utbildningskontext utifrån olika 
teoretiska perspektiv. Det som karaktäriserar en skriven text på 
ett andraspråk när det uttryckligen gäller grammatiska aspekter 
lämnas utanför min avhandling. I senare kapitel kontrasteras två 
sätt att generera innehåll (se kapitel 6 och 7), och utgångspunkten 
samt resultatet inom ramen för skrivprocessen är av störst intresse.

Säljö (2014, 34) hävdar att språket är ett essentiellt redskap i lärandet, 
där både eleven och läraren utvecklar sitt specifika språk. Eleven 

40 Ur sociokulturellt skrivperspektiv innebär intertextualitet att skribenten använder 
andra texter eller textinslag som utgångspunkt för den egna texten (Hoel & Andersson, 
2010, 69–71). 
41 Om kollaborativt skrivande i ett andraspråk se t.ex. Storch (2005). 
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utvecklar ett språk som behövs i utbildning, medan läraren utvecklar 
ett som behövs för undervisning. Behovet av språk gestaltar sig olika, 
och Winzell (2018, 18) menar att eleven och läraren förmodligen har 
varierande sätt och perspektiv gällande ett ämne och ämnets språk. 
Obalans mellan dessa språkdiskurser i utbildningskontexten kan ha en 
hämmande inverkan på undervisningens kunskapsuppdrag, särskilt 
ifall språkdiskurserna utgör varandras motpoler. Ett exempel är 
språksituationer där ett muntligt vardagsspråk och ett skrivet skolrelaterat 
språk möts utan ömsesidig förståelse. Ett annat exempel är okunskap 
om att varje läroämne har sina traditioner och sin egenart (Håland, 
2020, 16). Språket används på olika sätt och av den anledningen är det 
angeläget att lyfta fram sambandet mellan språk och språkanvändning.

Ivanič (2004) ser skrivandet som en variation i uttryckssätt kopplade 
till företeelser inom en social gemenskap och benämner uttryckssätten 
diskurser. Varje diskurs sätter ramarna för vad som blir centralt i 
situationen och vad som i sin tur blir av mindre vikt. Diskurserna omfattar 
föreställningar om skrivande och dimensioner av skrivandet. Diskurserna 
kan innefatta agerande, beslut, val och bortval men även språkliga uttryck 
och begreppsförståelse. Diskurserna täcker text, skribentens kognitiva 
tankeprocesser, skrivhändelsen och den sociokulturella kontexten för 
skrivandet. (Jacquet & Danielsson, 2018, 28) En skrivpedagogisk diskurs 
tolkas enligt Jacquet och Danielsson (2018, 29) som gemensamma 
sätt att tänka och tala om innebörden av skrivande, skrivlärande, 
skrivundervisning, litteracitetshandlingar och bedömning av skrivande.

Diskurserna som Ivanič (2004, 225) inledningsvis noterat utgör sex 
skilda skrivpedagogiska diskurser, och senare har hon även introducerat 
en sjunde diskurs (Sturk & Lindgren, 2019, 504). Enligt Ivanič (2004, 225) 
är det möjligt att identifiera diskurser i bland annat skrivundervisning 
men även i läromedel och i läroplaner. Diskurserna kan sägas följa en 
kronologi, den första benämns färdighetsdiskurs, en färdighet kopplad till 
alfabetisk-fonemiskt skrivande42 och en lärande syn på skrivande. Ur den 
unga skribentens perspektiv utgör det här en grundläggande färdighet 
att använda språket i skriven form (jfr Juvonen & Routarinne, 2020, 129). 
De senare diskurserna tar fasta på aspekter som kreativitet, processer, 
genrer samt sociala sammanhang och skrivpraktiker (Ivanič, 2004, 225). 
De senare diskurserna lyfter fram bredare kompetensområden kopplade 
till skrivande. Den nyaste diskursen som har en koppling till tänkande och 
lärande ”writing helps writers to clarify their thoughts and learn subjects 
across the curriculum” (Ivanič, 2017 refererad i Sturk och Lindgren, 2019, 
515) visar på ett perspektiv som har stor relevans för både min avhandling 
samt lärandet och för den kognitiva dimensionen i skrivundervisningen. 
Perspektivet visar i min avhandling dels på hur tänkandet synliggörs 
42 Fas när barn börjar förstå att språkljud kopplas till grafem (bokstäver) i skrivandet, se 
Lundberg (2010a, 2010b). 
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via reflektioner i skriven text och dels på hur ett särskilt ämnesinnehåll 
skrivs fram. Samtliga diskurser är av betydelse när det gäller skrivande, 
allt från självförverkligande, att ge språklig form åt tankeinnehåll samt 
genremedvetenhet, till att veta syfte med och känna socialt ansvar för sin 
text. I min avhandling är den explicita genrediskursen, processdiskursen 
och diskursen för tänkande inom och mellan olika läroämnen av specifikt 
intresse. Alla andra diskurser är eller har varit mer eller mindre aktuella 
för skribenterna under den tidigare undervisningen på två språk såsom 
i språkbadsundervisning. Ivanič (2004) påpekar i sin text att mätningar 
av skolresultat (t.ex. PISA) som visar på en sjunkande tendens ofta 
resulterar i att färdighetsdiskursen ges företräde i skrivundervisningen 
inom utbildning. En likartad uppfattning har Sturk m.fl. (2020, 17–
18) som i sin studie diskuterar dominansen av färdighetsdiskursen i 
och digitaliseringens inverkan på skrivundervisningen. I en nyligen 
utkommen doktorsavhandling undersöker Sturk (2022) vilka 
skrivdiskurser som kan identifieras i lärarnas undervisning i svenska 
i grundskolans olika ämnen. Centrala resultat är att lärarna använder 
skrivande främst som ett redskap för att lära sig ämnet och att själva 
skrivundervisningen ansvarar språklärarna för. I svenskämnena ligger 
fokus på textens korrekthet och typ av text. Vilken skrivpedagogisk 
diskurs som borde aktualiseras inom respektive stadienivå i 
samband med sjunkande resultat är enligt min mening ett angeläget 
diskussionsämne som borde uppmärksammas och reflekteras över.

Konstruktivistiskt orienterad skrivpedagogik som förespråkas av 
forskare såsom Bereiter och Scardamalia (1987) har noterat två perspektiv 
på skrivande i utbildning, å ena sidan ett kunskapsberättande43, å andra 
sidan ett kunskapstransformerande förhållningssätt. Det förstnämnda går 
ut på att återge färdigt innehåll ur minnet, exempelvis att berätta, medan 
det senare kräver mer tankearbete och utmanar skribenten att omforma 
eller skapa nytt innehåll (Blåsjö, 2010, 21; Hinkel, 2002, 214). Inom den 
konstruktivistiskt orienterade skrivpedagogiken framhävs kognitiva och 
mentala processer kopplade till skrivande. Skrivandet sammankopplas även 
starkt med förståelse av ett aktuellt ämnesinnehåll. Inom skrivforskning 
tolkas kunskapsberättande som ett linjärt och reproducerat berättande 
om personliga erfarenheter eller åsikter, och detta representerar den 
enklaste formen av skrivproduktion. Skribenten berättar vad hen redan 
vet och skriver utifrån minnen samt om egna åsikter. Denna typ av 
språkanvändning är mycket vanlig i konversationer av varierande slag.

Ett rekursivt och kunskapsbyggande skrivande är däremot betydligt 
mer kognitivt komplext och kräver utöver minnen varierande retoriska 
samt textgenererande färdigheter. Skrivande av det här slaget kräver 
mer av skribenten, enligt ovan nämnda forskare exempelvis kännedom 
43 Engelskans knowledge telling vs. knowledge transforming (Bereiter & Scardamalia, 
1987). 
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om kronologisk organisering av information samt strukturella 
konventioner. Mot bakgrund av det här borde argumentering i skrift 
föregås av ett speciellt sätt att tänka. Skrivande på ett andraspråk kräver 
utöver en särskild tankeprocess även färdigheter och kapacitet att välja 
ändamålsenlig vokabulär och tillämpa grammatisk korrekthet. (Bereiter 
& Scardamalia, 1987; Bergh Nestlog, 2014, 218; Hinkel, 2004, 11)

Även Dysthe (1996, 92−94) skiljer mellan två centrala former av 
skrivande, dels för att tänka och lära sig samt utforska, dels för att kunna 
kommunicera med omvärlden. De två huvudsakliga formerna av skrivande 
betonar antingen processen, alltså att tänka och lära, eller produkten, det 
vill säga kommunikation. Den avgörande skillnaden formerna emellan 
är syftet med skrivandet. Enligt Dysthe (1996, 91) är tänkande en 
förutsättning för att kunna skriva, men exempelvis skrivande är likaså 
en förutsättning för att kunna utveckla tankar. Det kan tilläggas, att olika 
slags skrivande kräver i sin tur olika slags tänkande, vilket i sin tur igen 
visar på skrivandets komplexitet (jfr Alamargot & Chanquoy, 2001, 1).

Jag avgränsar skrivandet till utbildningskontext, och syftet med analysen 
av examinandernas examenstexter är att tydliggöra och visa på textvärldar 
i skrift. Med detta avser jag skribenternas sätt att förstå, tänka och skapa 
kunskap på basis av ett skrivuppdrag. Uppdraget inverkar exempelvis 
på examinandens sätt att presentera ideér och personliga upplevelser, 
men även på sätt att visa kunskap och argumentera. Skribenternas sätt 
att förstå, tänka och skapa kunskap kan visa sig i form av både expressivt 
och diskursivt skrivande. Expressivt skrivande som skrivpedagogisk 
metod kan definieras som utvecklande av tankar (Evensen & Hoel, 1997; 
Malmbjer, 2017). Forskare menar även att skrivutvecklingen går från ett 
expressivt skrivande till ett mer diskursivt skrivande, vilket samtidigt 
innebär en riktning från det personliga och privata till ett mer formellt 
och generellt skrivande. Kännetecknande för expressivt skrivande är det 
berättande, skildrande fiktionsskrivandet som i det diskursiva skrivandet 
karaktäriseras som utredande samt argumenterande, vilket i sin tur 
förutsätter ett annat sätt att tänka. I expressivt skrivande ligger språket 
nära skribentens eget jag och skribenten skapar en nära relation till 
läsaren. (Bergöö m.fl., 1997; Durst & Newell, 1989; Strömquist, 1993) 
Ett diskursivt skrivande däremot kan innebära ett skrivande som är en 
central del av tänkandet vilket även syns i det skrivna språket. Skrivande 
överlag handlar om att skapa text inom en genre (Devitt, 2004, 203, 2009) 
och det innebär att det i skolkontext existerar en mångfald texter vilka 
speglar genrer av olika slag. I följande avsnitt diskuterar jag skrivande 
i examen, det område till vilket min avhandling avgränsar skrivandet.

Tidigare forskning om skrivande i utbildningskontext har visat, att 
skrivande ofta sker efter att eleverna har lärt sig något, snarare än under 
lärande eller för att lära sig ett djupare ämnesstoff. Förenklat kan en 
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del  undervisningspass löpa så, att lektionen inleds med ett pedagogiskt 
engagemang som efterföljs av elevernas individuella skrivande. 
Det handlar ofta om en linjär process från explicit undervisning till 
självständig praktik och utvärdering eller examen. Undersökningar 
visar även att skrivande ofta är individuellt, monomodalt och begränsat 
till få genrer (Slotte & Forsman, 2017, 18). Eleverna skriver i skolan 
framför allt för att utvärderas, och för att skrivprestationerna senare 
ska betygsättas. Ett starkt fokus på enbart det som är bedömningsbart 
i text kan leda till ett instrumentellt och ytligt lärande samt tygla 
skribentens kreativitet (Carlgren, 2015; Jacquet & Danielsson, 2018, 
18). En sådan detaljstyrning kring skrivande i utbildningskontext antas 
inverka på elevernas försiktighet att generera skrivet innehåll ifall de 
känner sig osäkra, antingen på språket eller på det aktuella ämnesstoffet.

Baker, S. (2017) menar att bedömning i skrivundervisningen medfört 
att även skribenterna speglar sitt skrivande i relation till bedömningen. 
Av den anledningen kan bedömning ses som en egen skrivdiskurs, en 
bedömningsdiskurs, som ett tillägg till Ivanić (2004) skrivpedagogiska 
diskurser (Baker, S., 2017; Jacquet & Danielsson, 2018). Skolskrivande 
förknippas således i ett tidigt skede med risktagande, och en viss 
osäkerhet som bottnar i rädslan för att misslyckas med skrivuppdraget 
(Bergöö m.fl., 1997, 18). Risktagande i andraspråksskrivande kan 
resultera i mer sofistikerade examenstexter men samtidigt riskerar 
skribenten att det blir brister i korrekthet. Ett motsatt skrivande där 
enkla och trygga strukturer favoriseras, resulterar i felfria men enkla 
examenstexter där skribenten inte vågar utmana sig språkligt i skriven 
text (Ellis & Barkhuizen, 2005, 144; Magnusson, U. 2013, 641; Olofsson 
& Sjöqvist, 2013, 685–723). Av den anledningen behöver skribenten 
utmanas men kontinuerligt erbjudas explicita stödstrukturer i 
skrivprocesser för att trygga ett framtida examensskrivande. Skribenten 
behöver kännedom om vilka skrivsituationer som kräver en mer 
diskursiv ansats. Exempelvis språkbadselever som erbjuds undervisning 
på två språk behöver en stödjande skrivmiljö, ett slags stöttande 
kontinuum i fråga om språk-, ämnes- och kognitiv utveckling (Cummins 
& Swain, 1986) som även gynnar ett senare examensskrivande. Dessutom 
bedöms språkbadselevernas färdigheter i olika läroämnen under den 
grundläggande utbildningen utgående från deras språkliga förmåga 
att kommunicera sin kunskap samt sina ämnesspecifika begrepp på ett 
andraspråk i skrift (Bergroth, 2015).  Skrivande inom en del ämnen utmanar 
till ett mer diskursivt skrivande, exempelvis inom samhällsorienterade 
ämnen utmanas skribenten att diskutera följder, motivera 
påståenden, eller använda förklaringsmodeller (jfr Håland, 2020, 17).

En explicit skrivundervisning är i synnerhet för elever som skriver på 
ett andraspråk en form av stöttande pedagogisk verksamhet (Peregoy & 
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Boyle, 2017). Utan ett genreadekvat skolspråk blir det svårare att inhämta
kunskap, resonera kring ny kunskap samt bearbeta den, och kommunicera 
det man som elev lärt sig i de olika läroämnena. En väsentlig utgångspunkt 
är att anpassa skrivundervisningen efter den nivå skribenterna befinner 
sig på i sitt skrivande. Det här kan innebära dels differentiering, dels olika 
former av skrivstrategier men även explicit skrivundervisning för 
skribenternas del i den aktuella utbildningskontexten. Variationsrikt 
skrivande kräver enligt Smidt (2009, 28–30) kunskap av varierande 
slag. Av den anledningen bör skrivandet vidareutvecklas och 
principiellt läras vid upprepade tillfällen. I undervisningssammanhang 
innebär det skrivande med klart definierade syften, inom 
varierande ämneskontexter och genrer (Thygesen & Berge, 2014, 
74). Allt det ovan nämnda gynnar ett framtida examensskrivande.

Examensskrivande innebär skapande verksamhet, som schematiskt 
inleds med skribentens tankar samt idéer och avslutas med ett beslut 
att examenstexten är färdig. Skribenten väljer sina språkliga uttryck, 
och visar i sin text förutom kunskap även vem hen är eller ger sig ut för 
att vara. Även om skribenten skriver i utvärderingssyfte kan hen ibland 
omedvetet avspegla sin funktionella litteracitet44. Strömquists (2014, 
31) syn på skrivande är pedagogisk (jfr Hayes & Flower, 1980), och 
hon betonar att allt skrivande medför en arbetsprocess som innebär 
mycket mer än att enbart mekaniskt fästa ord på papper. Skrivprocessen 
i utbildningskontext anses enligt Strömquist (2014, 31) översiktligt 
täcka tre stadier, ett förstadium, ett skrivstadium och ett efterstadium. 
I undervisningskontext och examensskrivande ligger antagligen störst 
koncentration på skrivstadiet. Utifrån Strömquists (2014, 31) modell 
över olika stadier i skrivarbetet kan examensskrivande beskrivas mer 
ingående, dock finns det individuella skillnader skribenter emellan, och 
beroende av skrivuppdrag kan skrivprocessen likaså se olika ut. I det 
stora hela inleder skribenten med att analysera uppgiftsformuleringen, 
för att sedan övergå till att inventera kunskaper och erfarenheter. 
Skrivstadiet handlar enligt Strömquist (2014, 33–34) om att formulera 
sina tankar genom grafiskt nedtecknande. Avslutningsvis bearbetar och 
korrekturläser skribenten sin text. Trots beskrivningen ovan är det skäl att 
konstatera att kunskap om skrivande grundar sig på erfarenhetskunskap, 
och av den anledningen är det relevant att mer ingående se på skrivande 
som process. I min avhandling tar examinanden exempelvis ställning till 
vilken av de totalt fyra uppgiftsformuleringarna hen väljer. Förståelse 

44 Det pedagogiska begreppet ”funktionell litteracitet” (en. functional literacy se Franker, 
2013) syftar på en förmåga att delta i aktiviteter som förutsätter skriftspråklighet (se 
även Wang, 2014). Det engelska begreppet ”literacy” (Barton, 2007, 32; Street, 1984, 1) 
innefattar en persons sätt att använda sig av tryckt samt skriven information, med andra 
ord individens kunskap för att fungera i det omgivande samhället i olika kontexter och i 
enlighet med olika syften (Sfi-utredningen 2003, 270–271).  
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och tolkning av skriven text samt analys av skrivuppdrag löper 
troligtvis parallellt med inventering av språk- och innehållskunskaper. 

Jag ser examensskrivande som en individuell aktivitet (jfr Dysthe, 1996, 
46–48, 85), eftersom examinanden självständigt skriver sin text, utan 
socialt samspel eller interaktion människor emellan under skrivprocessens 
gång. Ett sådant skrivande är ett relativt onaturligt skrivsammanhang 
speciellt med tanke på att skribenterna har en tidigare erfarenhet av 
språkbadsundervisning och dess interaktiva arbetsmetoder (se avsnitt 
1.3). I språkbadsundervisning utgör språket en essentiell flerspråkig 
resurs för att uttrycka sig, bli förstådd och utvärderad även i skrift.

Skolskrivande kan vidare ses som ett redskap för lärande, och genom 
att skriva kan skribenten få grepp om sina tankar. Skrivandets betydelse 
kan förutom att den vilar på kreativt skapande och verbal kommunikation 
också ses som ett centralt verktyg för att synliggöra tänkande och 
lärande i examen. Dysthe (1996) påpekar att skrivande kan sägas ha 
en kognitiv funktion när skribenten skriver exempelvis i lärandesyfte. 
Skrivande innebär i detta avseende att examinanden utmanas att minnas, 
strukturera sina tankar, och såsom jag ser det, förstå det krav som 
uttrycks i uppgiftsformuleringen i skriftlig framställning. Textgenerering 
innebär i min avhandling att examinanden klargör för sig själv vad 
uppgiftsformuleringen i examen egentligen innefattar. Reflektionerna 
kring uppgiftsformulering, kunskap och skrivandets betydelse utgör 
därför centrala aspekter. Vidare ska språkets roll i skrivprocessen, vare 
sig det är ett förstaspråk eller ett andraspråk, ses som samverkan mellan 
språk och ämneskunskap. Språktillägnande genererar ämneskunskap och 
kunskapsökning bidrar med en utveckling av språkliga resurser hos den 
lärande individen. Jag använder sålunda kunskapsbegreppet i termer av 
betydelse, dels för att betydelse uttrycks i skriven kommunikation och 
inbegriper samtidigt såväl en kognitiv som en social aspekt, dels för att mitt 
forskningsmaterial i första hand utvärderar texter som examinanderna 
skriver i språkprov och inte i realprov. Dock behöver skribenten kännedom 
om ämnesinnehåll trots att det handlar om ett språkprov i examen. 
Skribenten måste förstå tanke- och förhållningssätt inom olika ämnen 
och det som kännetecknar ämnenas textkulturer (Håland, 2020, 16). Ur 
avhandlingens forskningssynvinkel sett har konceptet språkspecifikt prov 
en ringa betydelse, eftersom jag ser att språk förutsätter ämneskunskap. 
Det ena utesluter inte det andra utan bägge samverkar i skrivprocessen. 
Men examinanderna kan sannolikt ha haft en annan inställning 
till sin examenstext på grund av att det handlar om ett språkprov.
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3.3 Skrivande i finländsk utbildningskontext
I avsnittet diskuterar och utgår jag från det skrivande som utmärker 
examinanderna i mitt arbete. Det är relevant att presentera en 
utbildningsbakgrund som påverkats av en annorlunda skrivkultur och 
lärmiljö. Examenstextens språk, det andra nationalspråket svenska, 
har utgjort undervisningsspråk i språkbadsprogrammet under en 
fastställd och procentuell andel av den grundläggande utbildningen45. 
Skribenterna har med andra ord tränats i skrivande inom läroämnen både 
i läsämnen och i färdighetsämnen. Senare inom gymnasieutbildningen 
har språkbadsspråket övergått till att utgöra ett undervisningsämne 
som undervisats via förstaspråket (finska) och det ämne inom vilket
examinanden skrivit språkprovet i svenska. Språkets status från 
undervisningsspråk till undervisningsämne är ur forskningssynvinkel 
intressant. Intressant av den anledningen att examinanderna i 
tidigare utbildningskontext tillägnat och lärt sig ett andraspråk på två 
olika sätt, med andra ord i språkbadsundervisning och i traditionell 
språkundervisning, som även i skrivsammanhangen kännetecknas 
av stor variation. Variationen syns särskilt i skrivande i alla 
läroämnen (språkbad) och skrivande i ett språkämne (gymnasium). 

I språkbadsundervisning blir meningsskapande i och förståelse 
av skolans olika textvärldar ett centralt språkpedagogiskt inslag, 
eftersom eleverna befinner sig i en lärmiljö som kännetecknas av ett 
akademiskt språkbruk på ett andraspråk. Kanadensisk forskning visar 
att det akademiska språket blir starkt på andraspråket i språkbad 
(Day & Shapson, 1996). Det akademiska språkbruket syftar alltså på 
en språkfärdighet på en kognitivt krävande nivå som förekommer i 
undervisning under skolans senare år inom olika integrerade ämnen 
(Baker, 2011, 164–181). Språkbadseleverna möter ändå det svenska 
språket också i närmiljön46 utan specifik, explicit undervisning.

Grundläggande undervisning som ges i enskilda läroämnen inom det 
finländska skolsystemet lyfter fram den egna disciplinen och implicit 
även dess specifika texter inklusive språk. Eleverna tillägnar sig därmed 
skolans kunskapsområden och det skolrelaterade språket (jfr s. 57 och 
tablå 1 om CALP) genom kontextuellt varierande muntliga och skriftliga 
texter. Trots att språkanvändningen i skolans undervisning exponerar 
ämnesspecifikt språkbruk inom olika discipliner, är det möjligt att 
ett specifikt ämnesspråk ändå inte får en eftersträvansvärd explicit 
synlighet. Språket i sig garanterar inte ett lärande. Det behövs dessutom 
en förståelse för språkets djupare betydelser och användningsmöjligheter. 

Tidigare undervisning om sambandet mellan ett första- och ett 
45 Svenska som undervisningsspråk från daghem till slutet av årskurs nio i finskspråkig 
skola (om språkbad se avsnitt 1.3). 
46 Språkbadsundervisning erbjuds i sådana områden där de bägge inhemska språken är 
balanserat representerade (t.ex. Bergroth, 2015, 1). 
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andraspråk ger stöd för ett bredare språk och innehållsperspektiv 
hos skribenten (Baker, 2011, 164–181; Baker & Hornberger, 2001; 
Cummins, 2008) och skrivna texter bör därför inte ses endast ur en snäv 
språkspecifik infallsvinkel, utan snarare i en bredare utbildningskontext. 
I min avhandling är det konkreta språket skriven svenska, men det 
begreppsmässiga i språket och texterna avspeglar ämnesinnehåll med 
varierande inslag. I texterna uttrycks exempelvis inslag med koppling till 
ämnesinnehåll från den naturvetenskapliga disciplinen (Östersjöskatt, 
Europa, energiformer) och innehåll med samhällsanknytning 
(globalisering, näringsgren, samhällsklimat). Inslagen representerar ett 
skrivande dels kopplat till att redogöra för fenomen (t.ex. Östersjöskatt), 
dels att leta efter orsak och verkan (t.ex. samhällsklimat). Å andra sidan 
tenderar varje läroämne ha sitt eget språk samt sin typiska ämnesdiskurs, 
och i senare årskurser tenderar läroämnenas texter att divergera allt 
mer (Berge & Blomqvist, 2012, 26) vilket utmanar det individuella 
skrivandet. Dessutom utgår skrivna texter från varierande syften, och det 
här medför olika skrivsituationer vilket skribenten bör ha kännedom om.

Ett språkligt yttrande innehåller vidare en mångfald betydelser, och 
språkanvändaren ger yttrandet dess specifika innehållsliga betydelse 
i en given kontext (Anderberg m.fl., 2008, 17). Den skrivna texten i sin 
tur får sin mening genom att läsaren, textmottagaren, tillägnar sig 
textradernas innehåll (jfr Bruner, 1986, 156), men även skribenten 
själv kan utgöra en kritisk läsare av den egenhändigt skrivna texten. Av 
de ovan nämnda anledningarna har skribenten ett flerfaldigt uppdrag i 
den omgivande textvärlden vilket även utmanar ett examensskrivande. 

Jag utgår från att examinanderna som skrivit exsamenstexterna är 
finskregistrerade47 eftersom det i Finland är möjligt att registrera sig på 
enbart ett språk. Speciellt förmågan att förstå skriven text framträder 
som en central faktor i min avhandling. En skribent kan enligt mig 
mekaniskt läsa ett textutdrag utan djupare förståelse och mening. Att 
egenhändigt skriva en text kräver däremot djupare förståelse av det 
lästa, både beträffande uppgiftsformulering och den egna examenstexten 
vilka bägge utgör skrivna texter med ett ömsesidigt samband.

I synnerhet när det handlar om en andraspråksskribent blir det av vikt 
att förstå uppgiftsformuleringen och skapa en examenstext som fungerar i 
enlighet med syftet eftersom examinanderna har gått i ett unikt program som 
avviker från övriga elever med finska som L1. Ur andraspråksperspektiv är 
jag i avhandlingen intresserad endast av tidigare språkbadselevers texter.

Dysthe (1996, 52–53) synliggör skrivande och textproduktion genom 
en dialogisk diskursmodell. I likhet med Dysthe ser jag att skrivandet och 

47 Språkbadsundervisning erbjuds endast barn med finskspråkig familjebakgrund, 
alltså språkbadsspråket utgör inte ett hemspråk. Enligt läroplansgrunderna är 
språkbad ämnat för barn som inte har ifrågavarande språk, svenska, som förstaspråk 
(Utbildningsstyrelsen, 2014, 91). 
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examenstexterna påverkas av olika samband. Tidigare skrivprocesser 
influerar ett framtida skrivande. En undervisning på två språk som svenskt 
språkbad borde med andra ord skilja sig från studier i svenska som 
språkämne. Figur 2 är min egen och ska läsas och förstås med utgångspunkt 
i den individuella skribenten. Kontexter som inverkar på skribenten, 
ämnet, läsaren och texter är inrutade i figur 2. Små vertikala pilar anger en 
inverkan i skrivprocessen. Figuren visar på de olika sambanden kopplade 
till skrivande, där en obruten linje markerar direkt samband medan 
indirekta  samband markeras med bruten linje. En obruten linje visar att 
det alltid finns ett ämne och en läsare för en skriven text. Den brutna linjen 
visar att läsaren kan välja vilka ämnen och texter hen mottar. Denna del av 
figuren visar att de skrivna texter, uppgiftsformuleringar och examenstexter, 
jag analyserar är sammanflätade med flera kontextuella diskurser.

 

Figur 2. Avhandlingens dialogiska diskursmodell (utarbetad efter Dysthe, 
1996, 52–53)

I figur 2 har skribenten och de tre första sambanden direkt till koppling, 
vilket innebär att skribentens tankar och språkliga val kopplas till 
ämnet, läsaren och andra texter. Sambanden mellan ämnet, läsaren och 
texter har å andra sidan endast en indirekt koppling till skribenten och 
textproduktionen. Utöver nämnda samband påverkas textproduktion av 
läroplaner, skrivsituation, en institutionell kontext och en sociokulturell 
samt en historisk kontext. Examinandens tänkande och skrivande har 
alltså sin historiska bakgrund i den finländska utbildningskontexten 
och i ett tidigare mänskligt och samtidigt verbalt samspel i en 
sociokulturell kontext såsom textdeltagare i en språkbadsgrupp. Den 
institutionella kontexten som inverkar på skrivande hänför sig till 
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både tidigare undervisning på två språk (språkbad), och traditionell 
språkundervisning senare på gymnasial nivå. Skrivsituationen 
syftar på skrivande i utvärderingskontext, alltså ett textdeltagande 
i språkprov som baserar sig på läroplansgrunderna i gymnasiet.

Jag fokuserar på relationer som anknyts direkt till skribenten som 
textdeltagare. Läsaren av examenstexterna är i första hand läraren 
och censorerna. Ämnesinnehållet kan vara olika, läsaren kan tolkas 
som mottagare av texten, antingen läraren, censorn eller i vissa fall 
mottagare som texten riktar sig till, exempelvis en fiktiv person inom 
ramen för skrivuppdraget (”Skriv svar till Pernilla”) och andra texter kan 
vara allt från tidigare lästa texter i varierande sammanhang till nutida 
examenstexter. Skribenten är examinanden i samtliga fall, medan texten 
kan vara både uppgiftsformuleringen och examenstexten (L2). De övriga 
variablerna kan variera. Textdeltagandet och examensskrivandet kopplas 
på så vis till olika sammanhang och ramar samtidigt in skrivdiskurser. 

Studentexamensprovet baserar sig på kursplanerna i gymnasiet och jag 
redogör därför kort för kursplanerna i svenska. Läroplanen som fastställs av 
Utbildningsstyrelsen (2014, 2019) är ett styrdokument för verksamheten i 
den finländska skolan, och utgör samtidigt lärarnas konkreta arbetsredskap. 
Enligt Hansén och Sjöberg (2017, 270) ska läroplanen ge innehåll och 
riktning till det kunskapsarbete som sätter elevernas lärande i fokus. Med 
andra ord ska kunskap presenteras som sanningar eller möjliga tolkningar 
(jfr Håland 2020, 21). I mitt arbete väljer jag att redogöra för skrivande i 
läroplanen både ur den gymnasiala läroplanens och ur den grundläggande 
utbildningens synvinkel. Läroplanen för den grundläggande utbildningen 
beskrivs dels för att språkbadsundervisning inte erbjuds på gymnasial 
nivå, dels för att examinanderna kännetecknas av språkbadsbakgrund.

Grunderna för gymnasiets nationella läroplan (Utbildningsstyrelsen, 
2004) har under kalenderåren 2014−2015 reviderats och den nya, 
reviderade läroplanen har tagits i bruk 1.8.2016. Under år 2019 
reviderades läroplansgrunderna återigen och gymnasiets nya läroplaner 
togs i bruk 1.8.2021. (Utbildningsstyrelsen, 2019) I avhandlingen hänvisar 
jag främst till läroplanen som styrt skolarbetet i gymnasiet från och 
med läsår 2003, eftersom forskningsmaterialet är skrivet och insamlat 
innan revideringsarbetet och den nya läroplanen 2016 trätt i kraft.

Läroplansgrunderna (Utbildningsstyrelsen, 2004, 16) ser lärande som 
ett resultat av en aktiv och målinriktad verksamhet. Enligt ifrågavarande 
lärandesyn utgår gymnasisten från sina tidigare kunskapsstrukturer, och 
både behandlar och tolkar den information som hen tillsammans med 
kurskamrater, lärare och omvärlden kontinuerligt tillägnar sig. Därför 
spelar en tidigare språkbadsbakgrund en central roll i min undersökning. 
Lärande sker vidare i samspel med den omgivande aktiviteten, situationen 
och kulturen, men kunskapsinhämtning är även beroende av individuella 
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förkunskaper och strategier för lärandet (ibid. 2004, 16). Lärandesynen i 
läroplansgrunderna kan associeras med de sociokulturella uppfattningarna 
om lärande, vilka i korthet ser lärande som en process som sker inom 
individen i samspel med omgivningen (Säljö, 2011, 2014; Vygotskij,2001;            
Wertsch, 1993). 

Inom ramen för den dynamiska lärandeprocessen påverkar kultur, 
kommunikation och olika artefakter48 individens lärande. Enligt det 
sociokulturella perspektivet kan ett läroämne följaktligen beskrivas 
utifrån de praktiska och ämnesspecifika kunskaperna som människan 
genom tiderna samfällt utvecklat. Även inom språkbadsundervisningen 
fungerar den sociokulturella teorin som en bakgrundsfaktor och 
samspelet mellan människor i undervisningskontext betonas starkt.

Läroämnet svenska i finska skolor är ett färdighets-, kunskaps-, och 
kulturämne. Svenska kan läsas antingen som A-lärokurs, som traditionellt 
inletts i den grundläggande utbildningen som ett obligatoriskt alternativt 
frivilligt ämne49, eller som en obligatorisk B1-lärokurs som inleds senast 
i årskurs 6. I finska gymnasier är läroämnet svenska tillsvidare ett 
obligatoriskt ämne50. Jag fokuserar den lärokurs som påbörjats i årskurserna 
1−6, eftersom gymnasister som tidigare gått i språkbad förmodligen valt att 
läsa svenska enligt A-lärokursen. Enligt läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 
2004, 94) ska undervisningen i svenska utveckla färdigheter i interkulturell 
kommunikation. Det här innefattar förutom kunskaper och färdigheter 
i svenska även kännedom om de nordiska samhällena och samhörande 
kulturer. Vidare efterlyses i läroplanen fördjupning av kunskaper om det 
tvåspråkiga Finland och beredskap till självständiga studier i svenska. I de 
gymnasiala studierna i svenska som A-lärokurs erbjuds sammanlagt åtta 
kurser, varav sex kurser är obligatoriska och två är fritt valbara, fördjupade 
kurser. Kurserna antas förverkligas i den ordning tablå 2 visar och följer 
ingen egentlig uppdelning i årskurser. En övergripande tematisk översikt 
ges i tablå 2 med riktlinjer om ämnes- och fokusområden i A-lärokursen 
(i svenska) under det årskurslösa gymnasiet (Utbildningsstyrelsen, 2004, 
94−96). Begreppet ”ämnesområde” syftar på det centrala temat och det 
innehållsliga stoffet i varje kurs i svenska (RUO1–8), fokusområde lyfter 
däremot fram det färdighetsområde51 som prioriteras i språkanvändningen 

48 Artefakter såsom exempelvis böcker, tidningar, smartmobil, internet, datorspel, men 
också idéer, värderingar och kunskap som fåtts via interaktion med omvärlden. Om 
definitioner av begreppsmässiga och materiella artefakter se t.ex. Jakobsson (2012, 
154−159). 
49 Stadsrådet (2017). Lagändring som möjliggör frivilliga studier i det andra inhemska 
språket. 
50 Det andra inhemska språket är ett obligatoriskt läroämne i gymnasiet, men 
inte obligatoriskt att skriva i studentexamen i Finland (om gymnasieutbildning se 
Utbildningsstyrelsen, 2019). 
51 Receptiva och produktiva språkfärdigheter som individen visar genom hörförståelse, 
tal, läsförståelse och skrift (Utbildningsstyrelsen, 2004, 94–96). 
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inom gymnasiekurserna. Excerpterna ur läroplanen (Ggl) från år 2003 
kompletterar tolkningen av fokusområdena i den sista kolumnen.

Tablå 2. Gymnasiekurser och fokusområden i undervisningen i läroämnet 
svenska

Kurs Ämnesområde (tema) Fokusområde Excerpt (Ggl, 2003)
RUA 1 Vardagsliv och 

personligt umgänge
Muntlig färdighet Diskussion och 

förmågan att uttrycka 
åsikter betonas.

RUA 2 Mänskliga relationer, 
olikhet-er, människans 
välfärd

Muntlig och 
skriftlig färdighet

Förmågan att tala 
svenska allsidigt och den 
skriftliga färdigheten 
uppövas.

RUA 3 Finland som en del av 
Norden och Europa

Skriftlig färdighet Träna skriftlig 
framställning genom att 
skriva texter för olika 
ändamål.

RUA 4 Livsmiljö, natur, 
miljö, teknik och 
kommunikation

Läsförståelse God förmåga att förstå 
svenska genom ett urval 
av mera krävande texter.

RUA 5 Studier, arbete och 
näringar i samhället

Muntlig och 
skriftlig färdighet

I kursen övas 
muntlig och skriftlig 
kommunikation.

RUA 6 Kultur och 
kulturutövare

Muntlig och/eller 
skriftlig färdighet

Genomföra ett projekt 
och presentera det.

RUA 7 Globalisering och 
internationalisering 
(politik, aktuella 
händelser)

Receptiva och 
produktiva 
färdigheter

Allsidig utveckling av 
språkfärdighet.

RUA 8 Vetenskap, ekonomi 
och teknik

Receptiva och 
produktiva 
färdigheter

Allsidig utveckling av 
språkfärdighet (bättre 
språkförståelse).

I tablå 2 uppmärksammas de språkfärdigheter som prioriteras inom 
kurserna i läroämnet svenska. Varje numrerad kurs i tablåns första 
kolumn ska dock ge möjligheter till att lyssna, läsa, tala och skriva för olika 
ändamål, utvidgning av ordförråd samt förkovrande i språkstrukturer. I 
de fördjupade kurserna (RUA 7–8) betonas en mångsidig utveckling av 
språkfärdigheten. Det är en tolkningsfråga huruvida excerpten ”allsidig 
utveckling av språkfärdighet” syftar till att både receptiva och produktiva 
färdigheter fokuseras i lika stor utsträckning utan att någon enskild 
färdighet har företräde eller betonas mer. Likaså förblir uttrycket ”allsidig 
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utveckling” relativt ospecificerat. Det intressanta är att endast en kurs 
(RUA 3) explicit fokuserar på skriftlig färdighet och träning i skriftlig 
framställning genom att skriva texter för varierande ändamål. Det här 
tolkar jag som det enda fokusområdet inom vilket skrivkompetens och 
genremedvetenhet samt kunskap om olika texter explicit kan tränas 
av gymnasisterna. Med tanke på tidigare språkbadsbakgrund hos 
examinanderna vilkas examenstexter jag undersöker är skrivträningen 
relativt begränsad. Vidare är det skäl att poängtera att fokuset på 
receptiva färdigheter i undervisningen i de fördjupade kurserna antyder 
att läsning av texter är aktuell i RUA 7–8. Läsning är betydelsefullt för 
utvecklande av skrivande (Shore & Rapatti, 2014b, 17) och att fokus på 
receptiva färdigheter betonas först i de valbara kurserna väcker min 
uppmärksamhet, eftersom skrivande är en del av en mångsidig textfärdighet.

Enligt läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 2004, 95) är starka sidor 
och utvecklingsbehov hos den enskilde gymnasisten av stor vikt. Tablå 
2 belyser översiktligt ämnes- och fokusområden inom kurserna som 
erbjuds i gymnasiet, men översikten visar inte några explicita kursmål för 
undervisningen i svenska. Av den anledningen är det skäl att studera vilka 
mål gymnasisten ska uppnå beträffande nivåskalan för språkkunskaper. 
Följaktligen kommer jag att koncentrera mig på A-lärokursen och 
målbeskrivningar som gäller för skrift, eftersom examensexterna är 
av intresse. Läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 2004, 94) betonar dock 
att samtliga områden inom språkfärdigheten beaktas i samband med 
bedömningen av läroämnet svenska, och presenterar även en generell 
beskrivning av kunskapsmål (om bedömning se Tarnanen, 2002). 
Tilläggas kan att även om skriftlig produktion är av intresse i mitt arbete, 
är jag medveten om delområden såsom textreceptionens inverkan på 
skrivprocessen. Exempelvis läsning av instruktioner som en del av allmän 
läsförståelse är en faktor som i hög grad inverkar på skriftlig produktion.

Nivåskalan för språkkunskaper i den nationella läroplanen 
(Utbildningsstyrelsen, 2004) är en modifierad bedömningsmatris 
av den gemensamma europeiska referensramen för undervisning, 
lärande och bedömning (GERS/CEFR52). Den gemensamma europeiska 
referensramen för språk (GERS 2009, 1) är ett stödmaterial för bland 
annat utarbetande av läroplaner, kursplaner och examina. I referensramen 
definieras sammanlagt sex nivåer53 av språkfärdighet på ett kontinuum 
från nybörjare till avancerad användare av språk (GERS 2009, 23). 
Beträffande A-lärokursen i svenska tillämpas färdighetsnivå B1 (Att 
reda sig i vardagslivet) vilket syftar till kompetenser för en självständig 

52 CEFR = Common European Framework of Reference for Language och GERS= 
Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning 
utarbetad av Europarådet för att beskriva språkfärdigheter (Council of Europe). 
53 Nivåer A1, A2 (användare på nybörjarnivå) B1, B2 (självständig användare), C1 och C2 
(avancerad användare) (GERS, 2009, 23). 
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språkanvändare. Färdighetsnivå B1.2 för betygsättning av skrivna texter 
avser flytande grundläggande språkfärdighet och ställer upp följande 
lärandemål för andraspråksskribenten i samband med slutbedömning, 
se tablå 3 nedan (Utbildningsstyrelsen 2004, 243; GERS, 2009, 23).

Tablå 3. Lärandemål för skrivande på nivåskalan för språkkunskaper 
(B1.2) 
Kan skriva personliga och mer 
offentliga meddelanden, och i dem 
innefatta nyheter och uttrycka tankar 
om bekanta abstrakta ämnen och om 
kultur som exempelvis musik eller 
film.

Kan skriva en disponerad text på 
några stycken (anteckningar, korta 
sammandrag och redogörelser utifrån 
en klar diskussion eller framställning). 
Kan motivera sina huvudtankar och ta 
hänsyn till läsaren.

Behärskar ordförråd och 
satsstrukturer som behövs för många 
slag av skrivande. Kan uttrycka 
samordning och underordning.

Kan skriva ett förståeligt och 
relativt felfritt språk, låt vara att det 
förekommer fel i krävande strukturer, 
i textens disposition och stil och att 
påverkan från modersmålet eller 
något annat språk är uppenbar.

Lärandemålen i tablå 3 visar riktlinjer för uppnådda kompetenser i 
skriven svenska. Deskriptorerna stödjer den holistiska bedömningen av 
examenstexterna. Kursplanerna i svenska på gymnasial nivå är uppbyggda 
kring både lärandemål för undervisningen och centrala ämnesområden. 
Både läroplansgrunderna och lärandemålen i svenska hör nära samman 
med undervisningen i gymnasiet. Även om min avsikt inte är att studera 
undervisningen utan uppnådda kvalitativa kompetenser i skrivande på ett 
andraspråk, inverkar både läroplaner och lärandemål på de texter som skrivs 
i ett utvärderingssyfte såsom språkprovet i studentexamen. Läroplaner 
och lärandemål i de olika kurserna skapar pedagogiska ramar för lärande, 
men samtidigt inverkar gymnasistens individuella arbetsprestationer och 
motivation på lärande och på slutprodukten, det vill säga examenstexten.

Synen på skrivande explicitgörs inte i vare sig läroplaner eller 
kursplaner. Begreppet ”genre” är centralt i min avhandling och därför 
är det skäl att kort reda ut hur begreppet används i läroplanerna (om 
genre ur ett funktionellt teoretiskt perspektiv se avsnitt 4.3). Begreppet 
”genre” (fi. tekstilaji) nämns i grunderna för läroplanen för den 
grundläggande utbildningen (Utbildningsstyrelsen, 2004) när det gäller 
ämnen såsom modersmål och litteratur, det andra inhemska språket, 
musik och även i avsnittet om undervisning på främmande språk och 
språkbad på de inhemska språken54. Oftast synliggörs begreppet ”genre” 

54 I läroplanen (Utbildningsstyrelsen, 2004) undervisning i enlighet med en särskild 
undervisningsuppgift och undervisning enligt ett särskilt pedagogiskt system eller en 
särskild princip. 
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i sammansättningar såsom litteraturgenrer (Utbildningsstyrelsen, 
2004, 75, 107), textgenre (ibid. 2004, 96, 272, 273), huvud- eller 
undergenre (ibid. 2004, 79, 81, 111, 113) eller genremedvetenhet. Den 
finskspråkiga motsvarigheten till begreppet ”genre”, det vill säga tekstilaji, 
förekommer endast en gång i en sammansättning i ämnet äidinkieli 
ja kirjallisuus nämligen faktatekstilaji (Opetushallitus, 2004, 68). 
Gemensamt för bägge läroplanerna (Glgu, 2003 och Pops, 2004) är 
att begreppet ”genre” aldrig definieras i sammanhanget. Beträffande 
läroplanerna i den gymnasiala utbildningen (Utbildningsstyrelsen, 2004) 
nämns begreppet ”genre” mest i ämnet modersmål och litteratur, och 
endast en gång i läroämnen såsom det andra inhemska språket (ibid. 
2004, 90) och musik (ibid. 2004, 199). I den läroplan (Opetushallitus, 
2003) som styr verksamheten i finsk gymnasial utbildning nämns 
”genre” (fi. tekstilaji och sammansättningen tekstilajituntemus) endast 
inom ämnet äidinkieli ja kirjallisuus. Det visar sig även i de gymnasiala 
läroplanerna att begreppet ”genre” varken definieras eller förklaras 
i sin kontext. Begreppet används ändå inom flera ämnen, både 
ensamt och i sammansättningar, och ger sålunda läsaren möjlighet 
att fritt tolka begreppet. Genrebegreppet förblir med andra ord en 
tolkningsfråga i styrdokumenten, vilket kan resultera i begreppsförvirring 
i pedagogisk kontext, både i undervisning och i utvärdering. 

Språkproven i studentexamen är till för att klarlägga dels 
huruvida gymnasisterna har tillägnat sig kunskaper och färdigheter i 
läroplanen för gymnasiet, och dels för att uppskatta graden av mognad 
i språkbehärskning som en del av målen för gymnasieutbildningen 
(Gymnasielag 10.8.2018/714). Språkproven utarbetas på basis av 
obligatoriska lärokurser för gymnasiala studier, och beträffande provet 
i det andra inhemska språket kan examinanden välja mellan två olika 
svårighetsgrader. För finska examinander är provet i det andra inhemska 
språket svenska inte ett obligatoriskt språkprov utan ett fritt valbart prov 
bland tre andra prov, nämligen proven i främmande språk, matematik 
och realämnen (Lag om studentexamen 12.4.2019/502). Jag fokuserar 
enbart på det mer krävande språkprovet i det andra inhemska språket, 
vilket innebär att lärokursen för A-språk står som ett grundläggande 
element. A-språket är centralt för språkbadselever i den grundläggande 
utbildningen, och eftersom den muntliga kompetensen lyfts fram i början 
av språkbad borde den skriftliga kompetensen senare få starkt stöd i 
undervisningssammanhang. Av den anledningen är A-kursen det enda 
sättet för gymnasister med språkbadsbakgrund som fortsätter inom 
den finskspråkiga skolutbildningen att i utbildningskontext utveckla sin 
svenska. 

På den nationellt bestämda provdagen för den skriftliga delen av 
språkprovet i examen förväntas examinanden slutföra sitt språkprov 
inom sex timmar från det att övervakaren meddelat att provet börjar. 
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Språkprovet har inget enskilt provspecifikt tema utan belyser olika 
teman i de enskilda delarna55. Skriftlig framställning är således bara 
en del av hela språkprovet, även om alla delar är obligatoriska och 
bidrar till ett sammanvägt examensresultat. Generellt sett bygger 
språkproven i studentexamen på grunderna för gymnasiets aktuella 
läroplan och proven mäter både reception och kommunikativ produktion 
(Studentexamensnämnden, 2011, 4). Det skriftliga provet i det andra 
inhemska språket svenska är utarbetat  för att mäta tre olika typer av 
färdigheter. Inledningsvis mäts läsförståelse av skriven text och därefter 
examinandens behärskning av ordförråd samt strukturer. Provet 
avslutas med att man mäter färdigheten i skriftlig framställning, vilken 
även utgör materialet i min avhandling. (Studentexamensnämnden, 
2011, 18) Jag gör ett medvetet urval genom att välja enbart de texter 
som skrivits i samband med den sista delen i det skriftliga provet, och 
utgå från affordansernas betydelse för de examenstexter som har en 
anknytning till tidigare undervisning på två språk såsom språkbad.

Bedömning av skriftlig framställning i språkprov mäter följaktligen 
examinandens förmåga till egenproducerad text i olika kommunikativa 
sammanhang. Examenstexterna bedöms preliminärt av ämnesläraren 
och slutligt av 1−3 censorer som Studentexamensnämnden utsett. 
Examenstexterna bedöms i den långa lärokursen enligt bestämda kriterier, 
men fokus ligger huvudsakligen på den kommunikativa förmågan. Vid 
bedömning uppmärksammas kriterier såsom textens innehåll och struktur 
samt språklig bredd och exakthet. (Studentexamensnämnden, 2011) 
Enligt Studentexamensnämndens föreskrifter (2011, 26) är den tyngst 
vägande aspekten vad examinanden har velat uttrycka och hur hen lyckats 
i sitt uttryckande. Kommunikation relaterar enligt Thygesen och Berge 
(2014, 76) dels till en skrivkompetens som är lämplig för ett särskilt syfte 
och för en skrivhandling, dels till att engagera läsaren i den skrivna texten.

För examinanderna innebär examenstexten att jag mäter deras 
förmåga att kommunicera på det andra nationalspråket svenska i 
egenproducerad text. Skrivandet sker i en formell utvärderingskontext, 
vilket förmodligen har sina konsekvenser för hur slutprodukten kommer 
att utforma sig. I examenstexterna som producerats i samband med 
examenstillfället bedöms i första hand skrivkompetensen på L2, vilken 
påverkas av många yttre faktorer. Examinandens uppgift är att skriva sin 
text inom en bestämd tidsram. Vidare utmanas examinanden av en given 
uppgiftsformulering med sammanlagt fyra styrda uppgiftsformuleringar, 
och dessutom är de enskilda skribenterna isolerade från en naturlig 
språkanvändningskontext, eftersom de under provets gång sitter i en 
isolerad skrivsal. Vidare antas tidigare undervisning på två språk såsom 
55 Uppgiftslistan i språkprovet i svenska (lång lärokurs) utgörs av tre delar, 
textförståelseuppgifter, ord- och strukturuppgifter samt skriftlig produktion. Uppgifterna 
görs i valfri ordning (Abitreenit.yle.fi, 2015; Studentexamensnämnden, 2011).  
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språkbad inverka på examenstexterna, eftersom en större exponering 
för svenska under en längre tid troligtvis har gynnsamma effekter på 
kompetenser av olika slag. Dock har de tidigare språkbadseleverna 
återgått till en traditionell undervisning i gymnasiet, och vilka 
konsekvenser det får har ännu inte undersökts. Vidare utmanas de 
tidigare språkbadseleverna i provet i skriftlig framställning av att skriva 
på sitt andraspråk inom olika genrer som antas vara igenkännbara i det 
omgivande samhället, som exempelvis en debattartikel. Genrer utmanar 
sålunda skribenten att i examen söka och strukturera kunskap och länka 
tankar, men även att skapa ståndpunkt och forma en relation till en 
tänkt läsare. Incitament av detta slag är centrala aspekter i analyserna.

3.4 Uppgiftsformulering som avgränsad textvärld i 
språkprovet
I avsnittet redogör jag för skrivprocesser med anknytning till en 
avgränsad uppgift i det nationella språkprovet i finländsk studentexamen. 
Under examenstillfället står inte något annat textbaserat material 
till skribentens förfogande förutom provhäftet. Med begreppet 
”uppgiftsformulering” avser jag en påhittad skriven text som utgör ett 
skrivuppdrag. Jag diskuterar huruvida uppgiftsformuleringen kan ses 
som en resurs eller som en begränsande faktor i examensskrivandet.

Varje examinationstillfälle ger examinanden valfrihet mellan fyra 
skrivuppdrag. Med skrivuppdrag avser jag den numrerade (1/2/3/4) 
texthelheten som finns till skribentens förfogande i häftet i språkprovets 
sista del (se bilagorna 1–6). Jag använder begreppen ”skrivuppdrag” och 
”uppgiftsformulering”, men det senare begreppet använder jag i tolkningen 
av skrivuppdragets inre struktur, eftersom en uppgiftsformulering ofta 
består av många enskilda delar. Delarna introducerar jag i det här avsnittet 
och presenterar dem mer ingående i det empiriska kapitlet 6 och i avsnitt 6.1. 
och 6.2. Skrivuppdrag ska alltså ses som ett övergripande paraplybegrepp 
i skrivprocessen medan uppgiftsformulering är mer specificerad.

Samma strukturella mönster som kännetecknar textdelen för skriftlig 
framställning i språkprovet, återfinns under samtliga examenstillfällen 
under åren 2012–2014. Inledningsvis ges en allmän introduktion56 till 
uppgiftsformuleringen, se exempel (1) nedan. Det är skäl att påpeka 
att den allmänna delen som utgör exempel (1) analyserar jag inte. 
Introduktionstexten beskriver enbart skriftlig framställning såsom 
den aktualiseras i språkproven. Följande excerpt i exempel (1) är 

56 Introduktionen har formulerats lika under fem provtillfällen. Ett undantagsfall 
infaller år 2013 under höstens examenstillfälle då introduktionstexten formulerats 
annorlunda. Anledningen till omformuleringen är oidentifierad, och det handlar inte om 
en revidering av texten, eftersom tidigare formulering tagits i bruk igen senare under 
examenstillfällena både våren 2014 och hösten 2014. 
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citerad ur provhäftet från hösten 2014. Exemplet visar på den enda 
övergripande instruktionen skribenten delges när det gäller alla 
uppgiftsformuleringar i språkprovets sista del (kursiveringen är min egen).

Exempel (1). Introduktionstext till uppgiftsformuleringar i skriftlig 
framställning (Skriftlig framställning, hösten 2014)

3 SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING
Skriv en text på 150–200 ord över ett av följande ämnen. Skriv med 
tydlig handstil på konceptpapper. Följ instruktionen. Räkna antalet 
ord och anteckna det i slutet av din text. 

Även om introduktionen är likadan varje år, är varje enskild 
uppgiftsformulering specifik, eftersom varje uppgiftsformulering ofta 
tillskrivs en egen fiktiv kommunikativ situation som en del av en retorisk 
specificering. En retorisk specificering (en. rhetorical specification, Brossel, 
1983, 173; Otnes, 2018a, 21) definieras som detaljerade situationsvariabler 
(röst, skrivroll, mottagare, publikationskanal, syfte, situation, scenario) 
i ett skrivuppdrag. En retorisk specificering syftar i mitt arbete på de 
situationer en uppgiftsformulering försätter examinanden i. Examinanden 
kan exempelvis ges i uppgift att skriva en insändare i en tidning, och då 
handlar det om en fiktiv situationskontext samt mottagare. Både ämnet 
och den språkliga utformningen i varje uppgiftsformulering varierar. 

Kontexten kring varje uppgiftsformulering är likaså unik 
för varje tematisk benämning som kopplas till uppgiftsmiljön. 
Uppgiftsformuleringen kan förutom en mer ingående beskrivning 
även innehålla mer specifika anvisningar om hur textinnehållet kan 
förstås och tolkas (se exempel 2 senare i detta avsnitt och bilagorna 
1–6). Men det förekommer i forskningsmaterialet även ett antal 
uppgiftsformuleringar med enbart korta tematiska hänvisningar, 
som i exempelvis Finland valde en ny president i fjol. Tycker du att 
debatten före valet förändrade samhällsklimatet? (uppgiftsmiljö 12). 

Skrivtema definierar jag som en övergripande ram för innehållet i ett 
skrivuppdrag och som övriga underteman i skrivuppdraget relateras till. 
Jag identifierar skrivtemat utgående från kontexten och utgående från 
de enskilda tematiska delarna i skrivuppdraget. Tablå 4 visar de olika 
skrivtemana för uppgifterna i skriftlig framställning i forskningsmaterialet 
under olika år och terminer. Utifrån en innehållsanalys i Nvivo har 
jag fått fram kärnbetydelsen i samtliga skrivuppdrag (n=24) och 
excerperat skrivtemat på textens nivå. Jag har avgränsat skrivtemana 
på textnivå till en så minimal begreppsmässig enhet som möjligt (1–2 
ord), för att exemplifiera den aktuella tematiseringen i de aktuella 
språkproven. Jag utgår i avgränsningen av skrivtemat från att läsarens 
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förmåga till tolkning av enskilda uttryck baserar sig på den kognitiva 
förmågan att skapa möjliga sammanhang till det lästa och förmågan 
till att välja det mest lämpliga av möjligheterna (jfr Koskela, 1996, 26).

Tablå 4. Skrivteman i skriftlig framställning under åren 2012–2014

År 2012 År 2013 År 2014
Vår Curlingföräldrar

Konstmuseum 
Orolig värld 
Lycka

Relationer
Shoppingcenter
Yrkesval
Samhällsklimat

Konsumtion
Lumpen
Energiproduktionsformer
Sociala medier 

Höst Gymnasieutbildning
Nordiskt samarbete 
Andliga frågor 
Facebook

Östersjöskatt
Fadderbarn 
Sällskapsdjur 
Europa 

Kommunikation
Globalisering
Vänskap
Värnplikt

Översikten i tablå 4 åskådliggör de centrala skrivtemana i samtliga 
uppgiftsformuleringar under åren 2012−2014. Ett skrivuppdrag kan 
vara mer eller mindre omfattande men ingen uppgiftsformulering är
strukturerad i endast en rubrik (se bilaga 1), utan den innehållsliga 
texthelheten är utformad enligt ett mer omfattande innehåll och 
uppgiftsformuleringen omges av en egen situationskontext57 (jfr 
Souza, 2012, 76 om skrivuppgifter med endast rubrik (en. bare 
prompt) och med kontext (en. framed prompt). Genom att översiktligt 
studera tematiseringen i översikten i tablå 4 kan jag konstatera, att 
olika uppgiftsformuleringar förmodligen ställer olika höga krav på 
examinandens kognitiva förmåga. Att skriva en text på det andra 
nationalspråket svenska om en obligatorisk Östersjöskatt ställer antagligen 
högre tankemässiga krav på examinanden än att föra en diskussion om 
sällskapsdjur i bussar och på tåg (se examination D i bilaga 4). Ändå är 
bedömningsgrunderna likadana för samtliga examenstexter vilket kan 
inverka på valet av skrivuppdrag. Om bedömningen är likadan är det 
möjligt att skribentens val av skrivuppdrag står mellan sådana uppgifter 
som inte ställer höga krav. Vidare kan den begreppsmässiga nivån 
beträffande ord och uttryck i en text signalera den aktuella genreramen 
som den definieras och framställs i min avhandling (jfr avsnitt 4.3 och 
6.3). Det är ytterligare möjligt att utläsa riktlinjer för den examenstext 
en uppgiftsformulering förväntas ha koppling till. Exempelvis stimulerar 
temat obligatorisk Östersjöskatt sällan skribenten till att återberätta 
eller redogöra för personliga erfarenheter. Uppgiftsformuleringen 

57 Om begreppet ”situationskontext” och dess användning, se avsnitt 4.3. 
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och den retoriska specificeringen styr således skribenten i olika 
hög grad vilket jag diskuterar vidare i avsnitt 6.1 och 6.2 i kapitel 6.

Enligt Pritchard (1993, 25) är skrivuppdrag strukturerade så att de 
explicit ska väcka intresse, aktivera tidigare erfarenheter och känslor, 
hjälpa skribenten att relatera till karaktärer, tema och frågeställningar 
samt sporra till att förutspå händelser och agerande. Pritchards (1993, 
25) strukturgivande faktorer som gäller skrivuppdrag kan följaktligen 
anses stimulera till skrivande. Jag utgår dock från egna, modifierade 
analysenheter och menar att utnyttjade affordanser har bidragit till en 
skrivresurs hos skribenten (se tablå 6 och omgivande text). 
Uppgiftsformuleringarna i det forskningsmaterial jag har till mitt 
förfogande visar sig dock ha en liknande design, när de översiktligt 
jämförs med de strukturella aspekterna i Pritchards (1993, 25) 
undersökning. Det är påfallande att en del uppgiftsformuleringar strävar 
efter att väcka intresse ur tematisk synvinkel och hjälpa examinanden 
till att relatera till fiktiva karaktärer. Individuella skribenters intressen, 
känslor eller erfarenheter är dock svåra att ta ställning till på basis 
av de metoder som jag använder mig av (om metod se avsnitt 5.1). 
Däremot är det möjligt att visa på detaljer i uppgiftsformuleringarna 
som kan relateras till Pritchards (1993, 25) strukturgivande faktorer. 
Aktualiteter i examinandens tillvaro som exempelvis sociala medier och 
Facebook samt aktivering av erfarenheter kring relationer och vänskap 
förefaller stå skribenterna nära. Skrivteman av detta slag kan anses 
vara intresseväckande, eftersom ett flertal examinander valt att skriva 
kring det här innehållet. Thygesen och Berge (2014, 64–66) menar 
att en skrivpedagogik som inriktar sig enbart på elevens skapande av 
berättande texter utgående från sina egna erfarenheter och privata 
skrivteman kan leda till en alltför snäv specialisering av skrivandet (jfr 
ämnesspecifikt skrivande och ämnestexter). Tidigare forskning om 
ungdomars skrivande har dock generellt visat på elektroniska mediers 
popularitet (Petas, 2011, 396, 402) vilket även kan förklara intresset för 
ett särskilt tema (t.ex. sociala medier, kommunikation) i min avhandling.

I skrivsammanhang liksom i examensskrivandet utgör 
uppgiftsformuleringen och dess interna, detaljerade utformning en 
central utgångspunkt för skribenten. En uppgiftsformulering kan 
utformas på flera olika sätt beroende på huvudsyftet med texten. I min 
avhandling är utgångspunkten en skriven informationsrik text som 
av examinanden kräver textförståelse och som möjliggör en subjektiv 
tolkning. Skrivprocessen kan inledas parallellt med textförståelsen och 
examinanden ges möjlighet till att självständigt generera textinnehåll 
på basis av det angivna skrivuppdraget. I avhandlingen styr sammanlagt 
24 uppgifter skrivprocessen i det nationella språkprovet. Jag väljer att 
använda ordet styr, eftersom examinanden egentligen inte har så många 
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alternativa möjligheter när det gäller en uppgiftsformulering än att följa 
uppgiftens innehåll och instruktioner. Examinanden kan dock välja att 
ignorera uppgiftsformuleringen eller också kan missförstånd resultera i 
att hen inte skriver med anknytning till uppgiften. Korp (2003, 6) menar 
att en skribents text ingår i en dialogsituation, och texten ska betraktas 
som en reaktion eller ett svar på den angivna uppgiftsformuleringen.

Jag ser examenstexten som en produkt i form av ett slutresultat som 
även sambedöms av oberoende bedömare. Skrivandets kommunikativa 
aspekter betonas i examensskrivandet, vilket innebär att examinandens 
text riktas till en mottagare med ett speciellt syfte. Helt oproblematiskt är 
inte examensskrivandet eftersom gymnasisterna skriver till en fingerad, 
okänd mottagare. Skolskrivandets problematik har betonats i flera tidigare 
sammanhang (Berge, 1988; Borgström, 2014b; Garme & Palmér, 1996, 3; 
Garme, 2002, 25; Karlsson, 1997; Kronholm–Cederberg, 2009; Nyström, 
2000, 24–26, 50–52). Under insamlingen av forskningsmaterialet för 
min avhandling skrev examinanderna ännu pappersprov i det aktuella 
språkprovet. Digitala prov i det andra inhemska språket infördes våren 
2018 (Studentexamensnämnden, 2019). Individuella aspekter och 
digitalisering av prov utelämnas av den anledningen. Jag analyserar text 
som produkt, men även skrivprocessen och skrivna texter som mediering 
är av intresse. Mediering (Säljö, 2005, 81) som innebär förmedling av 
information om verkligheten kopplas i min avhandling till tänkande och 
föreställningsvärldar i skriven text. I avhandlingen är en stor del av lärande 
och kunskap lagrad i form av djupare begreppsbetydelser, och det som visar 
sig på ordnivå är en realisering av både sociala och individuella aspekter.
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4 Teoretiskt ramverk och begrepp
Texts are social spaces in which two fundamental social processes 
simultaneously occur, cognition and representation of the world, and 
social interaction. (Fairclough, 2010, 6) 

Det fjärde kapitlet består av fyra huvuddelar och en kort sammanfattning. 
I kapitlet presenterar jag framträdande begrepp och hur jag empiriskt 
kombinerar delar av två olika teorier. I avsnitt 4.1 redogör jag inledningsvis 
för avhandlingens teoretiska referensram inspirerad av systemisk-
funktionell lingvistik (SFL). Avsnitt 4.2 redogör för de centrala begreppen 
”uppgiftsmiljö” och ”affordans”. I avsnitt 4.3 och i dess underavdelningar 
beskriver jag en skriftspråklig utgångspunkt med koppling till ett 
funktionellt genreperspektiv som utåtriktad teori. Perspektivet redogör för 
en teori som placerar sig utanför skribenten men som involverar skribenten 
i sociokulturell bemärkelse. I avsnitt 4.4 och i dess underavdelningar 
redovisar jag för en kognitiv utgångspunkt, en inåtriktad teori med 
konstruktionen kognitiva diskursfunktioner (CDF). Detta perspektiv 
fokuserar på skribenten som tänkande individ och redovisar för de 
tankeprocesser som verkar inom skribenten och delvis synliggörs i skrift. 
Trots en tudelning i de övergripande avsnitten 4.3 och 4.4 bildar 
de teoretiska utgångspunkterna en helhet, eftersom funktionella 
mellanmänskliga språkhandlingar och individuella tänkesätt hör 
samman. Bägge utgångspunkterna har enligt mig beröringspunkter 
eftersom språket anses representera tanken och vice versa (Dalton-
Puffer, 2013; Halliday & Matthiessen, 2014; Vygotskij, 2001). En 
kombination av de ovan nämnda utgångspunkterna passar väl in i min 
avhandling eftersom examenstexterna härstammar från skribenter 
med tidigare språkbadsbakgrund som möjliggjorts lärande av och med 
andra elever i samma språkbadsgrupp i en kollektiv lärandeprocess.

4.1 Introduktion till teoretisk ansats
De övergripande skrivteorierna i min avhandling kännetecknas av att 
de dels ser skribenten och skrivandet kopplat till omvärlden, och dels 
betonar inre tankeprocesser hos skribenten (se avsnitt 3.1 och 3.2). 
Här ser jag skrivandet som en del av individens språk som i sin tur är 
en avbildning av verkligheten vilken skapas i mänsklig interaktion och 
utifrån sociala aktiviteter (jfr Säljö, 2011, 75–81). För att omsätta en 
utåtriktad skrivteori har jag valt att använda och analysera genreramar 
(se avsnitt 4.3), medan jag tillämpar en inåtriktad skrivteori med hjälp 
av kognitiva diskursfunktioner (se avsnitt 4.4). Tankeprocesser hos 
examinanden kan delvis verbaliseras i skriven text och de tankeprocesser 
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som synliggörs ska förstås och relateras till omvärlden. Examinandens 
tankeprocesser avspeglar både kulturella och situationsbundna kontexter, 
vilket i min avhandling medför ett tänkande som influeras av finländska 
läroplaner och litteracitetspraktiker som kopplas till ett anknytande 
ämnesinnehåll i utbildningen och examen. Men framför allt avspeglar 
tankeprocesserna tillägnad kunskap hos examinanden som olika lärmiljöer 
och skrivprocesser inom utbildningen resulterat i. Tankeprocesserna är 
även influerade av undervisning på två språk i språkbad (jfr avsnitten 
1.3 och 3.3) där texters innehållsliga aspekter betonas i högre grad än 
formen. Den språksyn som genomsyrar min avhandling betonar därför ett 
funktionellt och kognitivt synsätt där skribentens, alltså examinandens 
individuella språkanvändning upprätthålls med hjälp av sociala processer. 
Examenstexterna utgör självständiga, språkliga yttranden som formats 
under en skrivprocess i en specifik kontext. Skrivprocessen präglas av en 
internaliserad språk- och ämneskompetens hos examinanden och utgår 
från den valda uppgiftsformuleringen för att resultera i en examenstext 
som ska bedömas. Texten som examinatorn bedömer består ofta av 
en styrd och inramad examenstext. Jag uppfattar det skrivna språket i 
avhandlingens texter som kännetecken på sociala företeelser som speglar 
en verklighet. Språket utgör med andra ord examinandens tankeverktyg för 
förståelse av social interaktion och kommunikation i ett skrivet andraspråk.

Jag ser vidare examenstexterna som kommunikativa skrivhandlingar. 
Med begreppet ”skrivhandling” menar jag det sätt examinanden hanterar 
sin text språkligt. Examinanden kan inom ramen för sin text berätta, 
diskutera eller argumentera. För att skribenten ska kunna hantera sin text 
språkligt behövs tankeprocesser och i min avhandling synliggörs sättet att 
tänka delvis i examenstexten. Sättet att tänka fångar jag i form av kognitiva 
diskursfunktioner och de benämns tankeverktyg. Medan tankeprocesser 
är abstrakta fenomen är kognitiva diskursfunktioner tankeverktyg som 
konkretiserar vad jag avser. En kognitiv diskursfunktion i examenstexten 
framhävs exempelvis när skribenten berättar, diskuterar, argumenterar 
eller belyser begrepp eller förhållanden i den egenhändigt skrivna texten. 
Som förtjänstfullt i en del ämnesdiskurser i skolan räknas ett diskursivt 
sätt att skriva där skribenten använder texten som ett kognitivt verktyg för 
det egna sättet att tänka (jfr Heilä-Ylikallio, 1997, 65). Att synliggöra sitt 
tänkande i skrivprocesser är med andra ord en central färdighet i
utbildningskontext.

Det teoretiska landskapet i min avhandling utmärks dels av en 
språklig utgångspunkt, dels av en tankemässig utgångspunkt. Texterna 
som analyseras får olika uttryck beroende på om det handlar om ett 
examensspråk som i uppgiftsformuleringen eller om ett andraspråk som i 
examenstexten. Variation i texterna ses även när det gäller genrelandskap  
(för definition av begreppet se tablå 1) med kvantitativa eller kvalitativa 
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kännetecken och kognitiva diskursfunktioner av varierande slag. Trots 
olika perspektiv har jag en dialogisk syn på både språk och skriven text. 
Rötterna till det teoretiska landskapet kan spåras till undervisning på två 
språk som språkbad (Bergroth, 2015; Lyster, 2007; Swain & Lapkin, 1982). 

Den teoretiska inramning jag valt i avhandlingen utgår från de 
redskap en andraspråksskribent behöver för att kunna generera 
en examenstext på sitt andraspråk. Dels behöver examinanden 
ett språk, dels ämneskunskap58. Därutöver behöver examinanden 
kunskap om hurdant tänkande ett skrivuppdrag förutsätter och 
hur detta tänkande kan verbaliseras i skriven andraspråkstext.

Ur ett skrivteoretiskt perspektiv är skribenten påverkad av tidigare 
sammanhang, men skribenten kan även i sin tur påverka det aktuella 
sammanhanget (Blåsjö, 2010, 30). Forskningsramen präglas följaktligen 
av skrivna textbetydelser, eftersom språket enligt SFL alltid skapar 
betydelser, och av kognition (CDF) eftersom skrivande alltid föregås 
av tankeprocesser. Betydelser och kognition studerar jag kvalitativt i 
forskningsmaterialet (mer om metoder och urvalskriterier se kapitel 5). 

Liksom i annan socialt orienterad andraspråksforskning passar även 
ett ekologiskt lingvistiskt (Van Lier, 2004, 224) synsätt som utgångspunkt. 
En handling ses i det här perspektivet som situerad i sociala praktiker 
samt förankrad i regelbundna verksamheter (Firth & Wagner, 1997). 
Ett agerande och ett skriftligt yttrande är beroende av den specifika 
situationskontexten och möjligheter men också av individens kunskaper 
och tidigare erfarenheter. Begrepp inom ett ekologiskt perspektiv är 
perception, tolkning, aktivitet, relation och kontext, vilka en individ 
försöker bilda sig en uppfattning om i den aktuella situationen (Sandwall, 
2013, 727). I en språkbadsmiljö stimuleras och motiveras ett meningsfullt 
lärande av delfaktorer som språk, sinnesintryck59, autentisk kontext, 
interaktion och uppmuntran till elevinitiativ i ett fastställt andraspråkligt 
undervisningsprogram (Swain & Lapkin, 1982, 5–8). I min avhandling utgör 
stimuli det textinnehåll som synliggörs i uppgiftsformuleringar (i skriven 
text) tillsammans med skribentens tidigare kunskaper och erfarenheter 
när det gäller muntliga och skriftliga texter. Utifrån ett ekologiskt 
perspektiv (Tudor, 2003, 10) kan stimuli benämnas affordanser (Van Lier, 
2004, 2000). Examinanden som tidigare har varit språkbadselev har under 
flera skolår erbjudits en specifik undervisning för att dessa stimuli ska 
kunna aktiveras även i skrivprocessen. Möjligheter att upptäcka stimuli 
och att tillägna sig kunskap har med andra ord erbjudits under flera år i 
utbildningssammanhanget. Jag tar inte ställning till hur läroplansdokument 
i praktiken fullföljts inom diverse utbildningar, men dokumenten 
fungerar som stöd vid analysen av forskningsmaterialet eftersom 
58 Se Bergroth (2015, 2016). 
59 I språkbadsundervisning är också gester och kroppsspråk centrala stödfunktioner 
eftersom lärandet uppmuntras via alla sinnen (Björklund m.fl., 2007, 19–25, 37–38). 
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kunskapssynen speglas i det centrala innehållet och i fokusområden i 
lärokurserna (jfr avsnitt 3.2 och 3.3). Samma kunskapssyn speglas även 
i uppgiftsformuleringarna som bygger på lärokurserna i gymnasiet.

Språkbadsundervisning har vidare ett analytiskt60 förhållningssätt 
där fokus ligger på språkbadseleven och lärandeprocesser. 
Språkbadsspråket exponeras i meningsfulla, autentiska kontexter som 
utmanar språkbadseleven att analysera den språkliga inputen (Ch. 
Laurén, 2007, 19–25). Jag ser likheter mellan den här språkliga inputen 
och affordanser så som dessa används i min avhandling. Budskapet i 
språkbadsspråket och förståelsen av ämnesinnehållet uppmärksammas 
genom att språkbadseleven involveras i kommunikativa språkhandlingar, 
vilka efterliknar språklärande hos småbarn. Ett bakomliggande begrepp 
som genomsyrar skrivandet på ett andraspråk är således tillägnande 
av ett andraspråk61 och andraspråkslärande trots att detta inte explicit 
avhandlas i mitt arbete. Exempelvis Krashens (1987, 2) hypotes62 om 
tillägnande av ett andraspråk följer en liknande tankegång som begreppet 
”affordans” i min avhandling. Examinanden behöver upptäcka och förstå 
språkliga stimuli (input) i skrivuppdraget som är relevanta och som 
ligger snäppet över den rådande kunskapsnivån för att skrivinitiering 
kring skrivuppdraget ska uppstå hos andraspråksskribenten. Genom 
ändamålsenlig skrivträning kan skribenten träna sitt skrivna språk 
(output) vilket är relevant, eftersom enbart input inte räcker till för ett 
lärande och skrivande i undervisning på två språk (om hypotesen om output 
se Swain, 1993, 1995, 128). Skribenten behöver därutöver stödstrukturer 
för skrivande för att förmå reflektera över och utvecklas i sitt skrivande.

Meningsfull undervisning där både kognitiva och språkliga faktorer 
beaktas är med andra ord nyckeln till ett lärande som senare även 
utvärderas i skrift. Forskning visar att begreppslärande i ett 
språk är överförbart till andra språk, och det finns inga separata 
språkdomäner i den mänskliga kognitionen utan en gemensam 
underliggande språkoberoende förmåga (Baker, 2011, 165–166, se 
även Cummins, 1984 om begreppet ”Common Underlying Proficiency”). 
Examinanderna har flera språk i sitt bagage vilket kan visa på en 
bredare begreppskunskap i skrivandet på ett andraspråk. Trots 
bakgrunden i språkbad är det ändå möjligt att andraspråket svenska 
utgör en utmaning när det gäller skrivprocesser i examensskrivande. 

Andraspråksforskaren Cummins (1984, 2000, 2008; se även Zwiers, 
2008) har myntat begreppen ”BICS” och ”CALP” för att skilja mellan 
60 Om analytiskt och syntetiskt förhållningssätt se t.ex. Long (2015, 19–28). Ett 
syntetiskt förhållningssätt utgår från språket, och fokuserar på exempelvis mindre 
lingvistiska enheter såsom ord, kollokationer, meningar, grammatikregler (ibid.). 
61 Om att tillägna sig språk (L2), en. SLA, second language acquisition se t.ex. Ellis, 2015; 
Gass & Mackey, 2012; Long, 1990; Ortega, 2009. 
62 Mer om hypotesen om språklig input och det affektiva filtret se Krashen (1984, 
1987). 
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grundläggande kommunikationsfärdigheter och en kognitiv akademisk 
språkkompetens (se även Cline & Frederickson, 1996, 9–17). Denna 
distinktion i språkkompetensen är relevant även i min avhandling, och 
detta diskuteras mer i samband med de kognitiva diskursfunktionerna i 
avsnitt 4.4 och 6.4. Speciellt intresse riktar jag mot den språkkompetens 
som skribenten behöver för att skriva med den kompetens som hen 
tillgodogjort sig i undervisningen, med andra ord CALP. Orsaken är 
delvis utbildningsbakgrunden men också den språkliga mognad som 
skribenterna i min avhandling förväntas ha. Skribenterna bakom 
examenstexterna som jag analyserar har en bakgrund i en socialt 
interaktiv undervisning på två språk där språket samtidigt anses vara 
ett individuellt verktyg men även en sociokulturell resurs (jfr Hall, 
1996, 16). I ljuset av modern skrivforskning och andraspråksforskning 
avspeglas därför i min avhandling ett sociokulturellt perspektiv 
på språk och lärande där skrivprocesser inklusive examinanden 
sätts in i ett specifikt socialt och kulturellt sammanhang. 

Det sociokulturella perspektivet kan spåras till tidigt 1900-tal i 
Ryssland, och formades av forskare som Vygotsky63 (1978) och Bakhtin 
(1981). Språket är enligt forskarna ett betydelsefullt redskap för lärande 
i och med att omvärlden uppfattas och förstås via språket. Vygotskij 
(2001) bidrar vidare med att det inte enbart är tankarna som förmedlas 
via språket utan att även tankar skapas via språket (Hoel, 2001, 22–
23). Säljö (2014) tillägger att språklärande innebär ett deltagande 
och tänkande inom en specifik gemenskap men menar att kunskap 
och färdigheter inte existerar inom en enskild individ, utan att de är 
resurser som människan använder sig av i sitt handlande och i vardagliga 
situationer (Säljö, 2005, 67, 2014, 125). Jag ser ändå att examenstexterna 
är ett uttryck för examinandernas kunskaper och engagemang i en 
individuellt skriven andraspråkstext under särskilda skrivtillfällen.

Både inom språkbadsundervisning och inom systemisk-funktionell 
lingvistik utgår språksynen från att språket används för att skapa mening, 
kommunicera meningsfullt och tänka i ett sammanhang. Min avhandling är 
textorienterad, och fokuserar på texter som står i en dialogisk samverkan 
sinsemellan. Mellan uppgiftsformulering och examenstext uppstår under 
skrivprocessens gång en interrelation, med andra ord en abstrakt men 
dynamisk växelverkan där skribenten, ur ett kognitivt perspektiv sett, 
är aktör (se figur 3). Eftersom avhandlingen är textorienterad är det 
skäl att uppmärksamma textbegreppet. Begreppet ”text” utgör här en 
sammanhängande kortare eller längre helhet, monomodalt64 skrivet 
verbalspråk i en specifik kontext, ett examenstillfälle. Andersson (2014, 
63 Olika stavning syftar på bokens engelska version (Vygotsky, 1978) och svenska version 
(Vygotskij, 2001). 
64 För ett vidgat textbegrepp med andra modaliteter se t.ex. Kress (2003), Björkvall 
(2009), Danielsson och Selander (2014), Godhe och Magnusson (2017). 
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55) tillskriver begreppet ”text” olika uppgifter, exempelvis att berätta, 
innehålla kunskap eller förmedla känslor och värderingar. Centrala 
kriterier i mitt arbete är texters varierande huvudsyften och 
betydelseinnehåll i en given kontext. En väsentlig utgångspunkt blir 
sålunda skrivuppdraget och dess inverkan på andraspråksskrivandet (se 
kapitel 3), men det största intresset riktas ändå mot skribentens intentioner 
med den egna examenstexten, och hur intentionerna förverkligats i skrift. 

Genom att tillskriva begreppet ”text” en särskild karakteristik kan 
texten diskuteras på ett generellt plan. Det hallidayanska (Halliday 
& Matthiessen, 2014, 3) citatet ”Language is, in the first instance, a 
resource for making meaning; so text is a process of making meaning in 
context” riktar uppmärksamheten på språket som resurs. Begreppen 
”språk”, ”text” och ”kontext” utgör existerande basresurser i termer av 
meningsskapande (Halliday & Matthiessen, 2006). Jag ser begreppen 
som centrala faktorer i examensskrivandet där examinanden förstår ett 
andraspråk, skapar innehåll och strukturerar sin inre mentala textvärld 
för att förmedla betydelser via ett skrivet andraspråk. Halliday (1999,  
274–275) poängterar vidare att i utbildning måste eleven bygga upp 
en resurs för att kunna skapa mening och detta benämner Halliday 
betydelsepotential. Det här betyder att oavsett språk (första-, andraspråk) 
och ämnesinnehåll (omgivningslära, matematik) eller om det handlar 
om läs- och skrivinlärning är alla former av betydelsepotential. Halliday 
(1999, 274) menar att denna betydelsepotential tolkar och använder 
eleven i sina texter. Resurserna refereras alltså utgående från skribenten 
och konstrueras samt ges synlighet i text. Halliday (1993a) ser en text som 
både en process och ett resultat, texten är utformad genom semantiska 
val och återgiven i systematiska termer. En text kan av den anledningen 
betraktas som både en helhet och som mindre enheter inom begreppet 
”text”. I min avhandling är text både en helhet, en uppgiftsformulering 
eller en examenstext, men även mindre enheter såsom affordanser inom 
uppgiftsformuleringar eller enskilda kärnmeningar inom examenstexter.

Enligt Hallidays synsätt struktureras språket och meningsskapandet 
i enlighet med tre övergripande språkliga funktioner, det vill säga 
betydelsevariabler med var sin benämning: ideationell, interpersonell och 
textuell metafunktion (Halliday & Matthiessen, 2014, 30–31). I enlighet 
med de här betydelsevariablerna förmedlar skribenten inom ramen för 
min avhandling exempelvis erfarenheter, reglerar relationen till läsaren 
och organiserar sitt yttrande i skrift (jfr Halliday & Matthiessen, 2014, 
32−33). Jag är intresserad av särskilt en dimension av betydelsepotential 
i skriven text. Utgående från uppgiftsformuleringar analyserar jag 
dimensionen av betydelsepotential i examenstexter på ett andraspråk i 
ljuset av en ideationell funktion (se avsnitt 4.3.4) där text ses både som 
en process och som en produkt (Halliday & Hasan, 1989, 10; Heikkinen, 
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2012, 65). Betydelsevariablerna synliggörs i både uppgiftsformuleringar 
och examenstexter men analyseras inte genomgående utan främst ur 
den ideationella metafunktionens perspektiv. Betydelser framträder 
i excerpter ur examenstexterna och exemplifierar skribenternas 
utnyttjade affordanser i uppgiftsformuleringarna (se mer i kapitel 7). 
Betydelserna visar på skribentens val av innehåll, relation till den tänkta 
läsaren av examenstexten och det valda lingvistiska uttryckssättet vilket 
kräver förståelse av text och kompetens i att skriva på ett andraspråk.

Texter hör vidare samman med olika kontexter, vilket betyder att ett 
sammanhang ramar in och skapar en text. Begreppet ”kontext” kan förstås 
på många sätt, och ur ett etymologiskt perspektiv betyder latinets contextus 
”tillsammans med text eller texter” (Helgesson m.fl., 2017, 13). Texter 
ingår i och förutsätter alltid en situationskontext, och det här medför att 
texter tillhör en slags genre eller tillskrivs genrekaraktär. Vidare existerar 
texter i förutbestämda former vilka bestäms av den kulturella kontexten, 
och då känns dessa texter igen av människorna i en grupp. Martin och Rose 
(2008) kallar genrer i skolkontext för rekontextualiserade genrer (se även 
Bernstein 1999 refererad i Christie, 1999; Hedeboe & Polias, 2008, 37), 
vilket syftar på genrer som överförts från andra ämnesmässiga kontexter 
till skolans kulturella kontext. Examensskrivandet är den kontext som 
skapar de skrivna texter som jag studerar. Det innebär samtidigt att texterna 
ramas in av utbildning och litteracitetspraktiker där skrivsituationen 
känns igen av examinanderna i den specifika skolkulturen (se figur 2).

Kontextbegreppet kan enligt det systemisk-funktionella synsättet 
förstås som dels kulturkontext, dels situationskontext. Begreppet 
”kulturkontext” innebär att språket är en social konstruktion, en 
abstrakt potential för språkliga aktiviteter inom en kultur. Jag avser 
med kulturkontext den kultur som finns inom ramen för finländsk 
utbildning där även en undervisning på två språk starkt framträder 
under den grundläggande utbildningen. Vidare framträder det 
nationella studentexamensprovet och uppgiftsformuleringarna 
som en central aspekt i skrivsammanhanget (jfr figur 2). Med 
situationskontext avses däremot enligt samma synsätt det sammanhang 
med vilket respektive text är sammanflätat (se vidare avsnitt 4.3.4). 

Begreppet ”förståelse”65 använder jag som ett inre meningsskapande 
(se Bergh Nestlog, 2012, 8, 2014) vilket på många sätt är svårfångat, 
eftersom processen försiggår inom en enskild individ. Resultatet av 
förståelse, exempelvis ett meningsskapande som synliggörs via skriven 
text, är däremot möjligt att i viss mån fånga. Det är med andra ord 
möjligt att fånga meningsskapande genom att analysera innehållet i 
examenstexterna, vilket jag ser som ett verbaliserande av skribentens 
tänkande. Förståelse har en stark relevans i avhandlingen, eftersom 

65 Om förståelse av lärande se t.ex. Robertson (2018, 177–194). 
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skribenten ska skapa förståelse för skrivuppdraget och därefter kunna 
verbalisera begreppsinnehållet i sin egen examenstext. Av den anledningen 
blir förståelse av skriven text en central utgångspunkt för att slutföra 
ett skrivuppdrag på ett ändamålsenligt sätt. Explicita mål behöver även 
synliggöras i enskilda skrivuppdrag som exempelvis i examensskrivande.

Begreppet ”kunskap”66 syftar förenklat på det som skribenten kan 
eller vet något om, vilket synliggörs i examenstexten och i de språkliga 
och innehållsliga val skribenten gjort. Ett första tecken på kunskap 
kan i min avhandling utgöra valet av skrivuppdrag. Skribentens 
kunskap är av stor betydelse eftersom det handlar om både ämnes- och 
språkkunskaper. Den utbildningsbakgrund examinanderna har lyfter fram 
kunskapsbegreppet ur ett annat perspektiv. För att examinanderna ska 
kunna tillämpa det kunskapande den frivilliga utbildningen möjliggjort, 
måste förtjänster i den specifika utbildningsformen påvisas. Ifall ett 
kunskapsvisande i skrift tyder på förtjänster är utbildningen på rätt spår.

Ur skribentens synvinkel är förståelse för lärande mångfacetterat, 
men ifall skribenten kan koppla nya kunskaper till något hen redan vet 
kan lärandet och därmed kunskaper synliggöras i skrift. Robertson 
(2018, 178–180) skiljer på fyra olika kunskapsformer inom lärandet, 
och dessa utgör fakta-, förståelse-, färdighets- och förtrogenhetskunskap. 
Samtliga kunskapsformer är även starkt närvarande i undervisning på 
två språk, eftersom lärande i språkbadsundervisning handlar om djupare 
begreppsförståelse och om att språkbadseleverna verkligen begriper  
sammanhanget mellan ämneskunskap och språk (om språkbadselevers 
begreppsförståelse i skrift se Mård-Miettinen m.fl., 2006; Nevasaari, 
2015). Kunskap är kopplad till förståelse samt agerande inom en 
sociokulturell kontext och kunskap är förknippad med språkbadselevens 
alla sinnen. Av den anledningen är konkretisering och ickeverbala 
stödstrukturer betydelsefulla i början av språkbad. Ett centralt led 
för kunskapsutveckling inom samtliga läroämnen är enligt Tjernberg 
(2018, 82) att möjliggöra begreppsförståelse. Det innebär enligt henne 
för elevernas del utökande av ordförråd och textmedvetenhet. Att 
explicit arbeta med skrivprocesser av alla slag fördjupar skribenternas 
skrivkompetens. Genom att läraren sätter upp tydliga mål, har höga 
förväntningar och erbjuder stöttning av hög grad kan skribenten 
successivt tilldelas mer ansvar. (Tjernberg, 2018, 44–49, 98–99)

66 Mer ingående om kunskapsbegreppet se Gustavsson (2002, 45), Marton (2014, 163), 
Selander (2017, 22–23). 
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4.2 Begreppen ”uppgiftsmiljö” och ”affordans”
I avsnittet redogör jag först för begreppet ”uppgiftsmiljö” och 
definierar sedan begreppet ”affordans” i de skrivna textvärldarna 
som avgränsas till språkprovet i skriftlig framställning. För att 
klargöra vad jag avser med uppgiftsmiljö inleder jag med att 
presentera Swales’ (1990, 74) definition på begreppet ”uppgift”:

One of a set of differentiated, sequenceable goal-directed activities 
drawing upon a range of cognitive and communicative procedures 
relatable to the acquisition of pre-genre and genre skills appropriate 
to foreseen or emerging sociorhetorical situation. (Swales, 1990, 74)

En uppgift kan enligt Swales (1990, 74) tolkas som en uppsättning 
målinriktade aktiviteter som bygger på ett antal kognitiva funktioner 
och kommunikativa tillvägagångssätt kopplade till tillägnade genrer 
inom en diskursgemenskap. Tolkningen är relevant men jag ämnar 
i min avhandling lyfta fram kopplingen mellan skrivuppdrag och 
examenstext. Hayes och Flower (1980) har uppmärksammat begreppet 
”task environment” genom att inkludera allt utanför skribenten som 
bidrar till att forma skrivprocessen (jfr avsnitt 1.2). Jag anser ändå att 
skribenten ska inkluderas i uppgiftsmiljön och väljer därför att utveckla 
det begrepp som tidigare forskning har introducerat. Sammansättningen 
uppgiftsmiljö kan likaså ha olika innebörd men i min avhandling handlar 
det om ett teoretiskt begrepp som jag använder i metaforisk bemärkelse. 
Förleden i sammansättningen syftar på en särskild avgränsad skrivinsats, 
ett skrivuppdrag med syfte, ämnad för examinanden i språkprovet i 
skriftlig framställning. Efterleden beskriver omständigheter som influerar 
uppgiftens formulering och har sin särskilda betydelse för examenstexten. 
Begreppet ”miljö” förknippas med yttre förhållanden och kan även tolkas 
så, att uppgifter kan se olika ut beroende på vad som analyseras. Av den 
anledningen är det väsentligt att reda ut hur en uppgift är uppbyggd, och 
vilka delar den består av, eftersom strukturen har en stor inverkan på hur 
examinandens text kommer att utfalla. Till helheten uppgiftsmiljö hör 
konkret alltså dels uppgift, dels prestation. Utanför kärnan som är markerad 
med bruten linje i figur 3 finns Studentexamensnämnden som fungerar 
som examinator och skribenten, alltså examinanden. I figuren illustreras 
begreppet ”uppgiftsmiljö” med autentiska exempel. Rutan till vänster visar 
på en autentisk uppgiftsformulering i examination D, den andra rutan till 
höger visar på en excerpt från en examenstext (L2) i analysmaterialet. Den 
första parentesen i figur 3 syftar på examination D (ED) under höstens 
examinationstillfälle år 2013, och den andra på den enskilda examinanden 
som tillskrivits en kod i samband med avidentifieringen av forskningsdata.
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Figur 3. Kontextualisering av avhandlingens metaforiska begrepp 
”uppgiftsmiljö”

Den yttre brutna linjen i figuren markerar att uppgiftsformuleringen 
och examenstexten tillsammans utgör begreppet och analysverktyget 
uppgiftsmiljö. Utgångspunkten i uppgiftsmiljön är dock alltid 
uppgiftsformuleringen. Detta illustreras i figuren genom att den inrutade 
examenstexten (rutan till höger) placerats lägre ner jämfört med den 
inrutade uppgiftsformuleringen till vänster. Ifall skribenten väljer att skriva 
uppgiften blir examenstexten en del av miljön oberoende av om texten 
färdigställs eller inte. I mitt analysmaterial är alla examenstexter en del 
av uppgiftsmiljön och alla texter är färdigställda. En uppgiftsformulering 
kan vidare resultera i en eller flera examenstexter. Rutorna i figur 3 över 
uppgiftsmiljön överlappar varandra, och i skärningspunkten mellan 
uppgiftsformuleringen och examenstexten uppstår en dialog. Dialogen 
mellan uppgiftsformulering och examenstext framhäver i min avhandling 
att det finns ett samband mellan dessa två. Det sambandet utgår från 
affordanser i uppgiftsformuleringen och i min avhandling synliggör jag 
sambandet med hjälp av kärnmeningar excerperade ur examenstexterna 
(se avsnitt 5.4.4 och kapitel 7). Textstoffet i rutorna innanför den brutna 
linjen i figur 3 utgör centrala analysaspekter. Utanför den brutna linjen 
finns skribenten som agerar i skrivprocessen genom sin förståelse och 
skrivinsats i uppgiftsmiljön. Skribenten tillskrivs kännetecken som är 
centrala för min avhandling som utbildningsbakgrund och frivilligt 
deltagande i språkprovet. På samma sätt finns Studentexamensnämnden 
utanför uppgiftsmiljön.  Nämnden har ett inflytande på både skribenten och 
uppgiftsmiljön eftersom den ger provspecifika föreskrifter och utformar 
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tillsammans med experter provuppgifter och bedömningskriterier.
Omkring uppgiftsmiljön existerar en skrivkontext som i likhet med det 

funktionella tänkesättet i min avhandling ringar in skrivtillfället som ett 
särskilt examenstillfälle. Kännetecknande för en sådan kontext är även att 
examenstexterna inom examen skapas individuellt utan stödstrukturer 
och bedöms enligt nationella kriterier vilket skribenten även är medveten 
om.  Examinanden strävar efter att slutföra sitt språkprov på bästa möjliga
 sätt,  men är samtidigt isolerad från yttre stimulans samt stöd och skriver  under 
en viss tidsbegränsning. Skribenten kan även försöka sitt bästa men känna 
att hen misslyckas vid just det examenstillfället. Båda aspekterna kan 
inverka på examenstexten, men eftersom jag intresserar mig 
för examensskrivande diskuterar jag inte mer ingående den 
konkreta skrivkontexten utanför uppgiftsmiljön. Examenstexten 
kommer trots allt att utgöra ett resultat av den kunskap 
skribenten förmår visa vid det specifika examenstillfället.

Det är vidare motiverat att jag använder begreppet ”uppgiftsmiljöer” 
i flertal eftersom utgångspunkten för begreppet är 24 enskilda 
uppgiftsformuleringar. Jag använder dock begreppet även i ental, 
och då avser jag en särskild uppgiftsmiljö eller så syftar jag på en 
uppgiftsmiljös specifika innehåll. Det är även skäl att uppmärksamma 
sammansättningen skrivuppdrag, eftersom speciellt efterleden antyder 
att det inte handlar om självinitierat skrivande, utan om ett uppdrag som 
antingen läraren eller någon annan instans tilldelat. Skrivuppdrag kan 
även ses som ett fenomen som sätter igång skrivprocessen och utmynnar 
i en ny text. (Otnes, 2018a, 12, 14) Forskare (Ongstad, 1996; Swales, 
1990) har likaså menat att skrivuppgift, motsvarigheten till begreppet 
”uppgiftsformulering” i min avhandling är en egen specifik genre, eftersom 
uppgiften huvudsakligen kretsar kring konventioner och förväntningar. 
Otnes (2018a, 14) menar att skrivuppgiften bör innehålla instruktioner 
för att skribenten ska kunna prestera och kommunicera. Trots att jag 
kan hålla med forskarna i deras resonemang kring sammansättningen 
skrivuppgift väljer jag ändå att använda begreppet ”uppgiftsformulering”. 
Med begreppet antyder jag att det är ett skrivuppdrag som formulerats 
på varierande sätt i syfte att resultera i en särskild text, en examenstext. 
Det är med andra ord formuleringen som enligt mig antingen initierar 
eller hämmar skrivande. Begreppet ”skrivuppdrag” förekommer ändå i 
avhandlingen och det används således synonymt med uppgiftsformulering.

Jag övergår här till att definiera och redogöra för begreppet 
”affordans”. I uppgiftsformuleringar analyserar jag affordanser och 
utreder affordansernas koppling till kärnmeningar i examenstexterna (för 
detaljer se avsnitt 5.4). Affordanser har använts i forskning på olika sätt. 
Exempelvis Van Lier (2000, 252) definierar begreppet ”affordans” (en. 
affordance) som ett särskilt, relevant drag i den omgivande miljön där en 
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perceptiv organism befinner sig. Kyttä (2002, 109) inkluderar i begreppet 
”affordans” både omgivningen och individen. Hon menar att affordanser är 
unika och olika för varje enskild individ och grupp. Bägge forskare fokuserar 
på drag i muntliga kontexter. Jag ser affordanser som egenskaper utanför 
individen, alltså skribenten, i likhet med forskarnas resonemang ovan, men 
draget i omgivningen syftar i min avhandling på verbala resurser i skriven 
text. I tillägg kan jag nämna att draget i omgivningen kan likaså syfta på 
tidigare undervisning som examinanden tagit del av. I min avhandling 
kan begreppet ”affordans” ändå ses ur ett ekologiskt perspektiv som 
poängterar mänsklig interaktion och betydelseförhandling i meningsfulla 
lärmiljöer (jfr Tudor, 2003, 10) såsom i språkbadsundervisning. Det 
betyder även att jag ser en affordans som något en skribent kan uppfatta 
i skriven text och inte som en egenskap inom skribenten som individ.

Tidigare forskning om språklärande har använt olika begrepp för 
det språk som den lärande individen kommer i kontakt med i olika 
lärmiljöer (t.ex. Hammarberg, 2013, 61). Den språkliga informationen 
som en lärande individ tar till sig för att lära sig ett språk har exempelvis 
benämnts affordans (Aronin & Singleton, 2012; Dewaele, 2010; Gibson, 
J.J. 1979/2014; Karjalainen, 2011, 19; Kordt, 2018; Kress, 2010; Kyttä, 
2002; Otwinowska-Kasztelanic, 2011; Reed, 1993; Scarantino, 2003; 
Van Lier, 2000, 252), men även andra benämningar framträder som 
meningserbjudande (Hernwall, 2001, 187), handlingserbjudande 
(Linderoth, 2004) och erbjudande (Slotte-Lüttge, 2005, 39f). 
Kännetecknande för samtliga begrepp är att den omgivande miljön 
erbjuder språkliga element för att individen ska lära sig ett språk. På 
liknande sätt ska begreppet ”affordans” ses som språkliga element i 
uppgiftsformuleringen som initierar skribenten till ett examensskrivande.

Enligt Reed (1993, 54) upptäcks affordanser i det ögonblick individen 
lägger märke till och tolkar dem. Överfört till min avhandling kan 
skribenten  uppfatta affordanser i uppgiftsformuleringen och utnyttja 
dessa. Kunskapen om affordans har vidareutvecklats av E.J. Gibson 
(2003) ur ett ekologiskt perspektiv genom att affordans sätts in i en 
utvecklingsprocess där individen kan utgå från en mångfald och välja det 
som är mest optimalt och användbart. E.J. Gibson (2003) konstaterar att 
möjligheterna att upptäcka och använda affordanser förändras i enlighet 
med den lärandes personliga utveckling. Forskaren lyfter även fram 
begrepp som ”differentiering” och ”flexibilitet” och har senare påpekat att 
affordanser inte alltid upptäcks automatiskt utan att det kan krävas både tid 
och kompetens av den lärande individen (E.J. Gibson & Pick, 2003). Samma 
krav gäller förmodligen även en andraspråksskribent i examensskrivande. 

Gemensamt för hur de ovan nämnda forskarna använder begreppet 
”affordans” är att det brukats i muntliga sammanhang. Jag tillämpar 
begreppet ”affordans” i skriven text, vilket inte gjorts tidigare i liknande 
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forskningssammanhang. En tillämpning av begreppet behövs enligt mig 
i skriven text, eftersom skriven text är en variant av språket generellt. Av 
den anledningen är det angeläget att utforska affordanser i skriven text 
för att kunna vidareutveckla andraspråksskribentens skrivkompetenser. 
Det nya perspektivet innebär i min avhandling att den utnyttjade 
affordansen som examinanden upptäckt i uppgiftsformuleringen 
synliggörs i den egna examenstexten. Men samtidigt kan detta även 
innebära att en möjlig affordans som examinanden inte upptäckt 
behöver stödstrukturer för att upptäckas och senare synliggöras i skrift. 

Kyttä (2002, 109–110) vidareutvecklar teorin kring affordanser 
och skiljer mellan fyra olika nivåer67 av affordanser. Forskaren urskiljer 
potentiella affordanser som existerar men inte nödvändigtvis upptäcks 
av individen, uppfattade affordanser som individen är medveten om men 
inte använder sig av, utnyttjade affordanser som resulterar i agerande 
och formade affordanser som synliggörs när individen interagerar med 
den omgivande miljön och samtidigt bildar sin egen repertoar. I skriven 
text och i min avhandling innebär nivåerna som Kyttä (2002, 109–110) 
vidareutvecklat att affordanser alltid finns i uppgiftsformuleringar men 
det är upp till examinanden huruvida affordanserna upptäcks och i vilken 
mån de utnyttjas i den egna examenstexten. I resultatredovisningen ligger 
fokus vid de två senare nivåerna av affordanser (utnyttjade och formade), 
eftersom de resulterat i verbaliseringar i examinandernas texter. De 
utnyttjade affordanserna besvaras i skriven examenstext och de formade 
affordanserna synliggör ett utvecklat betydelseinnehåll i examenstext. 
Mot den bakgrund som jag ovan beskrivit beträffande både 
uppgiftsmiljöer och affordanser visar min avhandling på nya perspektiv 
att analysera skriven text och samband. Uppgiftsmiljön inkluderar 
förutom skrivuppdrag och examenstext även skribenten som aktör 
och Studentexamensnämnden som examinator. Affordanser använder 
och excerperar jag i skriven text utifrån uppgiftsformuleringarna för 
att analysera hur affordanserna utnyttjas i examinandernas texter.

 Under skrivprocessen i uppgiftsmiljön möter andraspråksskribenten 
ett flertal initierande faktorer, men förmodligen även ett antal hämmande 
sådana. En hämmande faktor kan utgöra en potentiell affordans som 
inte upptäcks av skribenten. Marshall (1987) har genomfört en studie 
om uppgiftsformuleringar och litteraturundervisning, och menar att 
uppgifter vars syfte är att fragmentariskt återge faktainnehåll ur text 
kan ha en hämmande effekt på tankeprocessen under skrivandet. 
Marshall anser i sin studie att sådana uppgiftsformuleringar i hög 
grad styr skribentens uppmärksamhet, vilket i sin tur kan begränsa 
skribentens förståelse och subjektiva tolkning (Marshall, 1987; Nilsson, 
2016, 28–29). Även andra forskare som exempelvis Danielsson (2013, 

67 Min översättning i kursiv. 



94

123) diskuterar möjligheter samt begränsningar, och syftar i det 
hänseendet på termen affordans (om affordans och ett andraspråk 
se även Gibbons m.fl., 2018, 277–319). Danielsson (2013, 123) 
diskuterar modaliteter68 och resurser för meningsskapande i varierande 
kontexter. Danielsson (ibid.) menar att det handlar om valmöjligheter 
förknippade med tillgängliga resurser samt uppfattningar om vad 
som är mest användbart och effektivt i den aktuella skrivsituationen.

Jag använder affordans som tidigare nämnts i skrivsammanhang samt 
i skriven text, se tablå 5. Jag syftar på aspekter i uppgiftsformuleringarna 
som kan ha en skrivinitierande effekt på skribenten. Det kan dock även 
handla om begränsande aspekter främst kopplade till begreppsförråd ur 
andraspråksskribentens synvinkel. Ur samma ekologiska perspektiv ter 
sig även tidigare tillägnade språk- och ämneskunskaper hos examinanden 
som betydelsefulla resurser. Kunskaper av varierande slag och på olika 
nivåer har av den anledningen stor relevans för examenstexterna, särskilt 
om examinanden förmår tolka och utnyttja affordanser i sin egen text. 
Trots den flerspråkiga bakgrunden hos mina informanter baserar sig 
mina tolkningar på skriven text efter en avslutad skrivprocess, med 
andra ord efter att examinanden lämnat in sitt språkprov för granskning. 
Det är sålunda möjligt att utifrån uppgiftsformuleringar diskutera 
affordanser och möjliga orsaker till valet av uppgiftsformulering. Ur ett 
skrivteoretiskt och ekologiskt perspektiv antar jag att den bakgrund, 
som examinanderna i min avhandling har, synliggörs i valet av 
uppgiftsformulering och i examenstexterna. Både de receptiva och de 
produktiva färdigheterna har tränats under en så lång tid i en specifik 
undervisningskontext att en särskild kompetensnivå är möjlig att 
uppnå. Affordanserna i skriven text begränsas alltså i min avhandling 
inte endast till det specifika examenstillfället utan utnyttjandet av 
affordanserna speglas mot en särskild utbildningsbakgrund och tidigare 
upplevda textvärldar samt interaktionsmönster hos examinanderna.

Uppgiftsformuleringar formuleras på olika sätt (se exempel (2) och 
avsnitt 3.4) och därför kan en hel uppgiftsformulering utgöra både 
en affordans och en begränsning. Med hänsyn till skrivteoretiska 
utgångspunkter och på basis av avhandlingens analysmaterial har jag 
noterat aspekter kopplade till uppgiftsformuleringarn (listade i tablå 5). 
Aspekter kopplade till affordans i skrivuppdrag kan ha en skrivinitierande 
inverkan på skribenten medan en begränsning ofta medför att 
skribenten inte väljer att skriva text kring det aktuella skrivuppdraget. 
Jag har kritiskt reflekterat över de 24 uppgiftsformuleringarnas 
skrivtema, ämnesinnehåll, begrepp, huvudsyfte, retorisk specificering, 
struktur, instruktion och relaterade tankeverktyg. Jag utgår från att 
skribenten har förstått uppgiftsformuleringen helt både språkligt 

68 Gester, bilder, talat och skrivet språk (Danielsson, 2013, 123). 
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och innehållsligt och använder det ursprungligen engelskbaserade 
begreppet ”affordans” främst för sådana drag i skriven text som 
skribenten kan uppfatta och använda sig av i skrivprocessen. I tablå 5 
redogör jag för potentiella affordanser utifrån uppgiftsmiljöerna och för 
eventuella begränsningar och behandlar dem som varandras motpoler.

Tablå 5. Uppgiftsformulering som affordans och begränsning i 
uppgiftsmiljön

Potentiell affordans Eventuell begränsning
Skrivinitierande, intressant skrivtema Skrivhämmande, ointressant 

skrivtema
Bekant ämnesinnehåll Främmande ämnesinnehåll
Begreppsmässig kompetens hos 
skribenten/kunskap

Bristande begreppsmässig kompetens 
hos skribenten/okunskap

Klart huvudsyfte (genre) Oklart huvudsyfte (genre)
Retorisk specificering (klarare syfte i 
uppgiftsformuleringen)

Retorisk specificering (utmanande för 
skribenten att identifiera textinnehåll)

Välstrukturerad uppgiftsformulering Flerdimensionell uppgiftsformulering
Explicit instruktion Otydlig eller vag instruktion
Verbalisering av tankeprocess (CDF) Dold tankeprocess (CDF)

 
En hel uppgiftsformulering kan, som tablå 5 exemplifierar, anses erbjuda 
en affordans när uppgiften bjuder på ett skrivinitierande, tilltalande och 
bekant skrivtema. Enligt Kordt (2018, 136) synliggörs en affordans via 
interaktion, i mitt material via interaktion mellan skribent och skriven text 
som examinanden läser och förstår. Vidare bjuder en bred begreppsmässig 
kompetens hos skribenten på mer ämnesinnehåll i examenstexten. I sådana 
fall där uppgiftsformuleringen har en klar struktur och ett klart huvudsyfte 
(genre) är det förmodligen lättare för skribenten att ta sig an innehållet. En 
hög grad av retorisk specificering kan bidra med ett klarare skrivsyfte och 
utgöra en potentiell affordans för skribenten att utföra sitt skrivuppdrag. 
En explicit instruktion vägleder skribenten i skrivandet av texten, och i 
skrivuppdrag där tankeprocessen verbaliseras, exempelvis ”berätta om din 
relation” guidas examinanden i sitt skrivande. Däremot kan ett främmande 
och ointressant skrivtema begränsa valet av uppgiftsformulering. Likaså 
kan en svag begreppsmässig kompetens hos skribenten medföra stora 
utmaningar i skrivprocessen. Uppgiftsformuleringar som innehåller 
många olika dimensioner, det vill säga som samtidigt lyfter fram 
många olika komponenter av textinnehåll och struktur, kan resultera 
i begreppsförvirring hos skribenten. Exempelvis textinnehåll som 
samtidigt riktar in sig på skribentjagets (en. the authorial self se Burgess & 



96

Ivanič, 2010, 240–241; se även Krogh, 2014, 157) personliga erfarenheter 
och statistik eller debatterande inslag står i obalans med huvudsyftet. 
En otydlig eller vag instruktion samt en dold tankeprocess kan utmana 
förståelsen, exempelvis ”Tycker du att debatten före valet förändrade 
samhällsklimatet?” Utmaningen ligger i att yttrandet inte utgör ett klart 
instruerande innehåll och inte visar på en verbalisering av en uttrycklig 
tankeprocess som exempelvis: Diskutera ifall debatten […] Utmaningar 
med att identifiera sig med den retoriska specificeringen i skrivuppdraget 
kan likaså utgöra en begränsning för skribenten i uppgiftsmiljön. 

Medan jag anser att affordanser utgör en kategori, utgör initierade 
skrivresurser en annan kategori (se tablå 6). Affordanserna i skriven 
text kan väcka språkliga resurser hos skribenten vilket i sin tur kan 
resultera i en initierad skrivresurs. De språkliga resurserna kopplas 
samtidigt till ett ämnesinnehåll som aktualiseras i skrivsituationen. 
Följaktligen är resurserna skribentbundna, eftersom skribenten 
aktiverar exempelvis egna minnen och erfarenheter, medan affordanser 
erbjuds skribenten via skriven text såsom i uppgiftsformuleringen via 
exempelvis en retorisk specificering. Samtidigt medför resonemanget 
att tillägnandet av språk är både en kognitiv process inom skribenten 
och en social process i den mänskliga interaktionen i samband med 
exempelvis undervisning i skolan (jfr Rosén & Wedin, 2015, 18). Den 
kognitiva processen visar alltså hur exempelvis skribentens minnen, 
uppfattningar och tankar påverkar förståelsen av skrivuppdraget och 
styr skrivhandlingar. Interaktion och tillägnande sker dock även utanför 
skolan i andra sammanhang vilket även påverkar skribentens tankar. 
Poängteras bör likaså att interaktion även äger rum mellan exempelvis 
text och skribent. En examinand kan således interagera med övrig 
skriven text i språkprovet, exempelvis med delprovet i läsförståelse. 
Tablå  6  åskådliggör  kopplingen  mellan affordans  i skriven text till vänster 
och initierade skrivresurser hos skribenten till höger. Tablån exemplifierar 
att affordanser är skribentexterna så till vida att möjligheterna kan ha 
funnits närvarande i exempelvis sociala sammanhang som undervisning 
eller i skriven text som språkprovet i examen. Skribenten har 
antingen lagt märke till affordanserna eller så inte. Affordanser kan i
avhandlingsmaterialet till exempel utgöra en hel 
uppgiftsformulering, en särskild genre eller delar av en 
uppgiftsformulering som en kärnmening eller korta yttranden. 

De initierade skrivresurserna är däremot skribentinterna. Resurser 
hos skribenten är till exempel de kognitiva diskursfunktionerna (CDF). 
Konsekvensen av det här är, att skribenten måste upptäcka och förstå 
betydelser i skriven text. Det här innebär vidare att tidigare införlivad 
språk- och innehållskunskap i långtidsminnet är av stor betydelse. För 
att skribenten ska kunna dra nytta av införlivad kunskap ska kunskapen 
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dock först överföras tillbaka till korttidsminnet (Berninger, 2012; 
Päivänsalo, 2020, 198). I skrivprocessen har examinanden nytta av både 
affordanser och egna resurser, men de figurerar på olika håll och på olika 
sätt. Det handlar således om två skilda perspektiv i skrivprocessen och 
de har en egen specifik betydelse för den framväxande examenstexten.

Tablå 6. Koppling mellan affordans och skrivresurs i uppgiftsmiljön

Affordans i skriven text. Initierad skrivresurs hos skribenten.
Skribentextern Skribentintern
Sociala sammanhang mellan individer 
i skriven text och i undervisning t.ex. i 
form av stöttning i skrivande.

Kognitiv process inom individen.

Genre CDF

Tablå 6 klargör min tolkning av relationen mellan affordans i skrift och 
initierad skrivresurs hos skribenten genom att jag kopplar aspekterna 
till dels  genre och dels CDF. En affordans existerar alltid i någon form 
och på någon nivå men upptäcks eller tillämpas inte alltid av skribenten. 
Den potentiella affordansen är en skribentextern faktor som kan ha varit 
närvarande i form av sociala handlingar individer emellan i undervisningen, 
genom läraren eller de andra eleverna i samma diskursgemenskap. En 
affordans existerar alltså utanför skribenten och kan med andra ord utgöras 
av exempelvis en personlig genreram eller bestå av fiktiva personers 
utsagor som presenteras i en retorisk specificering i uppgiftsformuleringen.

En initierad skrivresurs hos skribenten tar sin form när skribenten 
har upptäckt och tolkat en möjlig affordans. Den utnyttjade affordansen 
vägleder skribenten i skrivprocessen genom att sätta igång en 
tankeprocess hos examinanden. En konkretisering av kopplingen är 
till exempel att ett skrivuppdrag med en personlig genreram initierar 
skribenten att berätta om sina mänskliga relationer. Inom denna 
genreram används dessutom verbet berätta uttryckligen på ordnivå i 
uppgiftsformuleringen. Konsekvensen är att affordansen lätt upptäcks 
och utnyttjas. Skribenten minns via sina erfarenheter hur hen kan 
verbalisera sitt berättande i skriven text. Berättandet utgör med andra ord 
en kognitiv diskursfunktion hos skribenten som förstärks genom att den 
explicit nämns på ordnivå i skrivuppdraget inom ramen för en personlig 
genre, och känns igen av skribenten från tidigare sociala sammanhang. 

Genom att jag analyserar en autentisk uppgiftsformulering i språkprovet 
kan jag visa på potentiella affordanser i uppgiftsformuleringar. Garme 
(2010, 36) talar för tydliga istället för fria skrivuppdrag för att bättre 
sätta igång skribentens tankeprocesser. Tablå 7 konkretiserar upplägget 
i en uppgiftsformulering och visar på variabler i texten kopplade till 
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skrivuppdraget. Skrivuppdraget utmanar skribenten som står inför ett 
första val under skrivprocessen där förståelse av uppgiftsformuleringen 
har en stor inverkan på hur skribenten väljer och fortsätter under 
skrivprocessen 

Variabler som belyser strukturen i uppgiftsformuleringen nämns 
i vänstra spalten och exemplifieras i högra spalten med excerpter 
från det aktuella skrivuppdraget. Jag har strukit under skrivtemat 
curlingföräldrar medan centralt betydelseinnehåll är kursiverat. Exemplet 
visar tydligt hur skrivtemat curlingföräldrar lyfts upp upprepade gånger. 

Därutöver innehåller uppgiftsformuleringen potentiella affordanser 
i form av yttranden: två evaluerande frågeställningar och markörer för 
huvudsyftet att bedöma i skriven text. Evaluerande frågeställningar69 
och markörer för huvudsyftet med uppgiftsformuleringen är 
skrivna med vanlig stil och den explicita instruktionen är skriven 
med fet stil. Trots att tablån skiljer på variabler i dispositionen av 
uppgiftsformuleringen överlappar en del variabler varandra och 
av den anledningen förekommer flera markeringar samtidigt i ett 
antal variabler. Exempelvis ingår den retoriska specificeringen i hela 
uppgiftsformuleringen och som en del av den explicita instruktionen. 

Vidare är skrivtemat inbäddat i den retoriska specificeringen (med 
kursiv) inom vilken även skrivtemat definieras närmare, förklaras och 
specificeras. Begreppet ”retorisk specificering” används när jag syftar på 
den fiktiva situationen examinanden försätts i gällande skrivuppdraget 
(se t.ex. Otnes, 2018a, 21). Retorisk specificering innehåller variabler som 
begreppsdefinition på skrivtemat (i exemplet överengagerade vuxna som 
vill göra livet perfekt för barnen), en instruktion, ett mottagarperspektiv, 
ett kommunikationssätt och huvudsyftet med den aktuella 
uppgiftsformuleringen. Den retoriska specificeringen kring den explicita 
instruktionen kan ses som en affordans för skribenten i skrivprocessen, 
vilket även kan avspeglas i examenstexten i form av innehåll. Under 
skrivprocessens gång koncentrerar sig examinanden på språket och 
potentiella affordanser erbjuds  i  uppgiftsformuleringen.  Affordanserna  
kan i avhandlingens analysmaterial utgöra förutom den retoriska 
specificeringen även enskilda syften, begrepp, lingvistiska ordsekvenser, 
teman samt instruktioner, vilka förstås och tolkas för skrivprocessen.

69 Frågeställningarna i uppgiftsformuleringarna kan vara av olika karaktär och 
resonemanget i min avhandling baserar sig på Cunningham (1987), Bloom (1956), 
Kratwohl (2002). 
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Tablå 7. Variabler i en uppgiftsformulering i uppgiftsmiljön

Curlingföräldrar
Variabler som belyser disposition Exempel i uppgiftsformulering

Retorisk specificering inom vilket
skrivtemat definieras närmare, 
förklaras och specificeras.

Som gulan i ägget, helt skyddade från 
allt ont. Den uppväxten vill nutidens 
föräldrar ge sina barn, menar den 
danske psykologen Bent Hougaard. 
Curlingföräldrar kallar han dem, 
överengagerade vuxna som vill göra 
livet perfekt för barnen. Föräldrarna 
hämtar, skjutsar och fixar problemen. 
De shoppar leksaker i det oändliga 
− samtidigt som de lider av dåligt 
samvete av att inte räcka till.

Potentiella affordanser:
Evaluerande frågeställningar
Markörer för huvudsyfte (bedöma)

Är det rätt att föräldrarna ger sina 
barn full service? Borde föräldrarna 
också kräva någonting av barnen?

Explicit instruktion som byggs ut av
ett tillägg i form av ytterligare en 
retorisk specificering.

Skriv ett föredrag om s.k. 
curlingföräldrar som du ska hålla på 
ett föräldramöte på din skola.

 

Tablå 7 exemplifierar samtidigt komplexiteten i förståelsen av en autentisk 
uppgiftsformulering inom examination A i skriftlig framställning.
Samtliga uppgiftsformuleringar i det forskningsmaterial jag har till 
mitt förfogande utgör självbärande texter. Idealiskt vore ifall varje 
uppgiftsformulering, oberoende av struktur, alltid innehåller ett tematiskt 
upplägg, ett klart huvudsyfte med textinnehållet och en explicit instruktion, 
vilka tillsammans utgör informationsrika enheter. Instruktionen kan 
vidare ses som uppgiftsformuleringens kärna, vilken i hög grad styr 
skrivprocessen. Följande excerpter A och B i exempel (2) åskådliggör 
två motpoler av autentiska uppgiftsformuleringar och variationen i  
dispositionen i forskningsmaterialet. Uppgiftsmiljö (6) har den tematiska 
benämningen Nordisk vision och uppgiftsmiljö (12) Samhällsklimat 
före presidentval. Uppgiftsmiljöerna utmanar skribenten på varierande 
sätt, både när det gäller skrivtemat och när det gäller tankeprocessen.
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Exempel (2). Tematiskt och strukturellt avvikande uppgiftsformuleringar

A. Nordisk vision B. Samhällsklimat före presidentval
Enligt en rapport från Utrikespolitiska 
institutet i Finland har Norden just nu 
en unik chans att skapa en gemensam 
nordisk vision. I vilka internationella 
frågor tycker du att de nordiska 
länderna kunde samarbeta? Skriv en 
artikel till Nordiska rådets webbsida 
och sätt själv rubrik. 
(Uppgiftsmiljö 6)

Finland valde en ny president i fjol. 
Tycker du att debatten före valet 
förändrade samhällsklimatet?
(Uppgiftsmiljö 12)

Excerpt A om Nordisk vision innehåller inslag till retorisk specificering, 
en explicit instruktion, en faktabaserad frågeställning och markörer 
för ett huvudsyfte med uppgiftsformuleringen. Dessutom inbäddas 
den faktabaserade frågeställningen på relativt hög kognitiv nivå i 
uppgiftsformuleringen, eftersom den kräver ett faktabaserat resonemang 
på andraspråket från skribentens sida. Excerpt B däremot, 
Samhällsklimat före presidentval, bjuder inte på en detaljerad 
retorisk specificering utan endast en omständighet, en situation 
(kursivering). En konceptuell frågeställning med hög divergens 
efterlyser ett skrivsätt som leder in skribenten på ett kritiskt 
tänkande (jfr Cummins’ CALP, 1984; Cunningham, 1987). 

I deskriptiv mening är varje uppgiftsformulering sammanknuten med 
varierande retoriska specificeringar. En del är explicita andra däremot inte.
Examinanden möter uppgiftsformuleringarna genom att läsa, förstå och 
tolka uppgiftsformuleringen i syfte att generera egen text. Formuleringen 
utgör ett centralt ramverk för skrivandet och skrivprocessens utformning. 
Under skrivandets gång skapas en begreppsmässig interrelation 
mellan uppgiftsformulering och examenstext. Deras växelverkan har 
förmodligen olika utformning beroende på syfte och ämnesinnehåll.
När det gäller aspekter som initierar till skrivande anser jag att termen 
affordans i skriven text klargör kopplingen mellan uppgiftsmiljö och  
skribent. Jag ser skribenten som delaktig i uppgiftsmiljön och samtidigt 
även delaktig i dialogen mellan uppgiftsformulering och examenstext. 
Involvering av skribenten medför att skrivprocessen omformas till en dyna-
misk helhet med både aktör (examinand) och textprodukt (examenstext).
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4.3 Skriftspråklig utgångspunkt med inspiration av 
ett funktionellt betydelseperspektiv
I avsnittet redogör jag för en skriftspråklig utgångspunkt med 
koppling till avhandlingens funktionella genreperspektiv och 
en utåtriktad teori. Fokus ligger på genrebegreppet och ide-
ationella betydelser i skrivna textvärldar (se avsnitt 1.1).

En inspirationskälla till det teoretiska landskapet är systemisk-
funktionell lingvistik. Enligt Halliday (Halliday & Matthiessen, 2014, 21, 
26, 660) och i enlighet med SFL sker meningsskapande via realisering 
av invävda begrepp såsom kontext, semantik, lexikogrammatik och 
fonologi på flera teoretiska nivåer. Enligt en del forskare borde inte SFL 
användas så att teorin om språkets betydelsepotential avgränsas till 
enbart semantik utan teorin borde innefatta även andra samverkande 
områden såsom till exempel grammatik (Holmberg m.fl., 2014). Som 
en konsekvens av detta menar forskarna att samordnande av flera 
infallsvinklar inom teorin gör det möjligt att hantera komplexiteten 
vid betydelseskapande (Holmberg m.fl., 2014, 10). Därutöver anser 
forskarna (ibid. 2014, 10) att samordningen av infallsvinklar inom SFL 
kan bidra med ny förståelse av språk och texter som i sin tur öppnar upp 
för nya sätt att skapa betydelse i skolans praktik. I min avhandling står 
verbalspråket och språkets innehållsliga nivå70 (Martin m.fl., 1997, 6–7) 
i nyckelposition när det gäller skribentens behov av att skapa mening 
utifrån sina textvärldar. Den fonologiska aspekten beaktar jag inte i min 
avhandling, medan lexikogrammatiken hör till den innehållsliga nivån, och 
via begreppet undersöker jag texters betydelse. Faktum är att utan språk 
och ämnesinnehåll existerar inte några skrivna texter, och utan kontext 
fungerar få texter väl. Språket i sig är alltså meningsbärande, och en 
förutsättning för att skapa betydelse och förståelse (jfr Halliday, 1978, 1–2). 

A child learning a language is at the same time learning other things 
through language, building up a picture of the reality that is around 
him and inside him. In this process, which is also a social process, the 
construal of reality is inseparable from the construal of the semantic 
system in which the reality is encoded. In this sense, language is a 
shared meaning potential, at once both a part of experience and an 
intersubjective interpretation of experience. (Halliday, 1978, 1–2)

Mot bakgrunden av Hallidays (1978, 1–2) citat noterar jag att tidigare elever 
i språkbadsundervisning har getts möjlighet till lärande av både språk och 
ämnesinnehåll för att bygga upp egna textvärldar i relation till omvärlden. 
Senare som examinander har de erfarenheter av en diskursgemenskap 

70 Enligt Martin m.fl. (1997, 3–39) hör lexikogrammatik och diskurssemantik till den 
innehållsliga nivån, medan fonologi och grafologi hör till uttrycksnivån. 
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där betydelseskapandet och verkligheten har ett nära samband med 
utbildningskontexten. Examinanderna har utvecklat en strategi för tolkning 
av betydelser som baserar sig på att lära sig innehåll via ett andraspråk. All 
språkanvändning är inte lärande men allt lärande bygger på språk av något 
slag. I utbildningskontext och i språkbad kännetecknas det här språket av 
ämnesinriktad litteracitet. Av ovan beskrivna anledningar lämpar sig SFL 
som en inspirationskälla för min avhandling och de texter jag analyserar.

Inom Norden har SFL varit välrepresenterat (Andersen m.fl., 2001; 
Andersen & Boeriis, M., 2012; Holmberg & Karlsson, 2006; Holmberg m.fl., 
2011; Wirdenäs, 2013) och även i Finland har forskare intresserat sig för det 
hallidayanska tänkesättet (Heikkinen & Hiidenmaa, 1999; Karvonen, 1995; 
Shore, 2014). SFL använder jag som en del av teoriramen för att redogöra 
för språkliga resurser i skriven text och för de språkliga val de tidigare 
språkbadseleverna gjort under skrivprocessen i examensskrivandet.

Utgångspunkten inom SFL är att språket är socialt och funktionellt 
bestämt (Elmfeldt & Erixon, 2007, 151; Johns, 2001). Det sociala 
och det funktionella utgör kärnan inom vilken språket tilldelas 
särskilda funktioner som att förstå och beskriva världen, interagera 
med andra och väva samman dessa relationer samt erfarenheter till 
en meningsfull form av kommunikation (Eggins, 2004; Halliday & 
Matthiessen, 2014; Holmberg & Karlsson, 2006; Unsworth, 2008).

Inom SFL ses språket ur ett dialogiskt perspektiv, dels kan språket ses 
som ett system och dels som en texthelhet (Halliday & Matthiessen, 2014, 26; 
Holmberg m.fl., 2014, 14–16). Språket som system inverkar på språkbruket, 
men å andra sidan upprätthåller och modifierar språkbruket likväl 
språksystemet. Språksystemet utgör enligt Halliday betydelsepotential 
(se avsnitt 4.1) och eftersom det är omöjligt att systematiskt beskriva 
språkets samtliga användningsändamål behövs ett överordnat begrepp, 
metafunktioner, för att förstå och visa på språkets olika resurser (Halliday, 
1973; Halliday & Matthiessen, 2014, 26–27; Luukka, 2002, 102; Nord, 2011).

Med språkets metafunktioner menar Halliday (1973, 36–37) att 
språkanvändning byggs upp med stöd av tre parallella indelningar. Halliday 
skiljer mellan ideationell, interpersonell och textuell språklig funktion. I 
praktiken innebär det här att språket används för tre övergripande ändamål. 
Språket används för att gestalta världen, det som jag i min avhandling 
benämner betydelseinnehåll, för delaktighet och för att strukturera texter.

Jag fokuserar trots funktionernas beroendeförhållande den 
ideationella metafunktionen eftersom den synliggör särskilt 
examinandens erfarenheter av omvärlden. Med språkets ideationella 
resurser förväntas examinanden ha språkverktyg för att beskriva 
världen på det sätt hen själv upplever och erfar den (Halliday, 1978; 
Halliday & Matthiessen, 2014, 29; Luukka, 2002). Jag intresserar mig 
särskilt för den ideationella metafunktionen eftersom den synliggör ett 
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skrivet semantiskt innehåll på ett andraspråk som jag antar att är ytterst 
relevant för tidigare språkbadselever som examinander i min avhandling. 

Den ideationella metafunktionen rymmer två underkategorier varav 
den första synliggör betydelser och innehåll som baserar sig på erfarenheter. 
Den andra underkategorin visar på ett logiskt betydelsesamband mellan det 
aktuella innehållet i exempelvis skriven text. (Halliday, 1978; Luukka, 2002, 
102) Det ideationella faller i min avhandling inom ramen för uppgiftsmiljön 
(se avsnitt 4.2). De två andra betydelsefunktionerna kommer till uttryck 
i skriven text genom att den interpersonella metafunktionen kopplas 
till affordanser i skrivuppdragen och den textuella till examenstexterna. 
De skrivna textvärldarna i mitt forskningsmaterial synliggörs således 
utifrån ideationella betydelser genom uppgiftsformuleringarna och 
examenstexterna som excerperats för närmare analys (se kapitel 5).
Det centrala med språket är enligt teoribildningen kring SFL att en individ 
vill yttra något till en annan, och det sker både genom språk och med språk, 
vilket resulterar i att språk ses ur flera dimensioner (Halliday, 1975, 1978, 
1993a). Tankegången exemplifierar jag genom ett kort citat av Halliday 
(1993a, 113) ”[…] learning language, learning through language, learning 
about language”. Den här tankegången har ett nära samband med hur 
språkbadsundervisningen utformas, eftersom konsumtion och produktion 
av text via ändamålsenliga sociala aktiviteter kännetecknar språkbad.

SFL beskriver språket som en uppsättning av språkliga val samt 
möjligheter, och lyfter fram att texter är språkhandlingar, en form 
av interaktion och ett samspel i kommunikation. I språkbad lyfts på 
samma sätt vikten av interaktion fram (Genesee, 1987; Tedick m.fl., 
2011). SFL understryker ett nära samband mellan text och kontext där 
språket utgör ett dynamiskt system för meningsskapande (Halliday 
& Martin, 1993b, Halliday, 1985). Interaktion mellan människor och 
meningsfull undervisning kan i sin tur bidra till 
ökad kunskap om språkets användning i skrift.

I jämförelse med andra vetenskapliga synsätt karaktäriseras SFL som 
systemiskt, vilket innebär att språket ses som ett nätliknande system 
eller som en samling alternativ och resurser för exempelvis verbalt 
meningsskapande. En språkbadselev kan ses utnyttja ett liknande 
begreppssystem i sitt språkande (Nevasaari, 2015). I grund och botten 
handlar det om valmöjligheter i språkanvändning, det vill säga vad 
språkbrukaren säger och vad hen kunde ha sagt istället ifall situationen 
hade krävt eller möjliggjort ett annat språkligt val. Konkretisering av 
tankegången kunde uttryckas så, att skribenten vid ett examenstillfälle 
utgår från sin egen begreppsförståelse, och utifrån tillägnad kunskap 
genererar hen examenstext som är en produkt av en komplicerad 
tanke- och skrivprocess. Skrivsituationen har med andra ord utmanat 
eller möjliggjort ett särskilt skrivsätt vilket syns i examenstexten.
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Språkteorin är funktionell i den bemärkelsen att SFL fokuserar på 
den språkliga funktionen och inte traditionellt på den språkliga formen 
(jfr funktionell flerspråkighet i språkbad, se avsnitt 1.3). Det systemiskt 
funktionella perspektivet har med andra ord relevans även för lärande i 
språkbad som en del av ett funktionellt andraspråkslärande (t.ex. Perdue, 
2002, 124–127). I syfte att forma och uttrycka semantiken förenas 
vokabulär och grammatik i lexikogrammatik71. Språket bjuder i min 
avhandling på möjligheter att utföra språkhandlingar i olika sammanhang 
samtidigt som språket utmanar skribentens kommunicerande och 
handlande ur ett kontextuellt och skrivtematiskt perspektiv. Kontexten 
är avgörande för hur skribenten kommunicerar och skapar betydelser, 
medan ett tematiskt innehåll kan både stimulera och hämma skribenten. 
Ur examinandens synvinkel görs under skrivprocessen medvetna språkliga 
val enligt specifika mönster. Examinanden väljer något och väljer samtidigt 
bort andra möjligheter. Examinanden kan exempelvis via stödstrukturer 
och med hjälp av egna erfarenheter välja en genre, en uttrycksform eller 
en vokabulär som är den mest lämpliga i ett specifikt skrivsammanhang. 
Examinanden kan dock även spontant välja sina kommunikativa 
redskap utifrån den kulturella kontexten, situationen och syftet.

Att kommunicera och förmedla betydelser i skrift innebär att 
tankeprocessens produkt, det vill säga den färdiga texten blir bestående. 
Så är fallet med de examenstexter som jag undersöker. Den skrivna texten 
som genererats i min avhandling examenstexten existerar ändå aldrig i 
ett tomrum, utan texten har skapats för en bestämd avsikt i en bestämd 
kontext. Examenstexten relateras både till tidigare texter, såväl muntliga 
som skriftliga, och till kommande yttranden av varierande slag (se figur 
2 och tillhörande text). Exponering för muntliga texter i olika språkliga 
miljöer och sammanhang sätter följaktligen sin prägel på den skrivna 
texten, och gränsen mellan talat och skrivet kan sägas flyta. Exempelvis 
i språkbad är exponering av muntliga texter på ett andraspråk både 
i undervisningssammanhang och i mellanmänskliga interaktioner 
ett faktum som kan sätta sin prägel på det skrivna andraspråket. 

Jag använder begreppet ”skrivhandlingar” för att åskådliggöra en 
identifierbar aspekt i den skrivna texten (t.ex. berätta). Skrivhandlingar 
som kan identifieras i de genererade examenstexterna i mitt material visar 
på skribentens individuella språk, språkliga val och systematisering av 
språket som en social aktivitet i skrift. Exempelvis inkludering av läsaren 
i form av samtal och upprätthållande av relationer. Skrivhandlingar 
som avspeglas i skrift har sitt ursprung i muntliga texter, handlingar 
såsom exempelvis berättande, redogörande eller argumenterande. I 
skribentens språkliga val reflekteras i sin tur egna erfarenheter och den 
verklighet som omger textskaparen. Betydelser i examenstexterna kan 
71 Lexikogrammatik innefattar satser, ordgrupper, ord, morfem (Halliday & Matthiessen,  
2014, 201; Martin & Rose, 2008, 21–23). 
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därför avspegla skribentens livsvärld. Jag ser skrivhandlingarna som ett 
övergripande kontextberoende socialt agerande i skrift (se kapitel 7). 
Med skrivhandling avser jag dessutom också textens funktion som ett 
resultat, ett språkligt uttryck av tänkande. Tänkande utgör ett mentalt 
språkligt redskap, vilket examinanden använder sig av i samband 
med skrivandet av sin examenstext. Tankeprocessen kommer också 
teoretiskt före en skrivhandling under skrivprocessens gång även om 
tankeprocessen och skrivhandlingen för en dialog sinsemellan (se avsnitt 
3.1). Exempelvis en examinand, vars skrivuppdrag är att berätta om 
sin mellanmänskliga relation, utför i skrift en berättande skrivhandling 
efter att först ha aktiverat sin tankeprocess kring berättande. 
Aktiveringen av tankeprocessen innebär bland annat att minnas och via 
skrivhandlingen förmedlas de aktualiserade minnena i form av att berätta.

4.3.1 Skriftliga genrer ur ett språkdidaktiskt perspektiv
I avsnittet diskuterar jag begreppet ”genre” som är centralt för 
avhandlingen och introducerar ramverket som jag skapat för genrer. 
Ursprungligen var genre främst ett retoriskt och litteraturvetenskapligt72  
begrepp inom humaniora, men med tiden har genrebegreppet fått 
en alltmer bred innebörd och användning i samhället. Det abstrakta 
begreppet genre tillskrivs varierande definitioner inom olika discipliner, 
eftersom det numera används i vetenskaplig kontext både inom 
litteratur- och inom språkvetenskapen. Swales (1990, 33) menar att 
genre nuförtiden hänvisar till en specifik exempelvis skriven diskurs utan 
litterära aspirationer. Förståelsen av genrebegreppet varierar mycket 
inom olika forskningsgrenar och forskare är inte riktigt eniga om hurdant 
fenomen genre är (Berge & Ledin, 2001). Begreppet ses som svårfångat, 
eftersom olika definitioner lever sida vid sida, och med anledning av olika 
tolkningsmöjligheter kan det vara utmanande att ge en entydig bild av 
genrebegreppet (Berge & Ledin, 2001). Paltridge (1997) anser att genrer 
urskiljs utifrån pragmatiska (syften och situation) och konceptuella 
faktorer (ämnen, erfarenheter och kunskaper). Ledin (1996, 1999) ser 
vidare att genre är en social kategori. Berge och Ledin (2001) konstaterar 
att det är omöjligt att utgå från förutbestämda kriterier i en genreanalys, 
eftersom genretillhörighet varierar mellan verksamheter och historiska 
epoker. En pragmatisk syn på genrebegreppet ser ändå ut att råda.

Både definitionen och synen på genrebegreppet kan få konsekvenser 
för hur skrivdidaktiken utformas (Holmberg, 2006, 2012; Jaquet & 
Danielsson, 2018, 40–43). En definition på konkret ordnivå är föga 
komplicerad, det vill säga att se genre som slag eller sort, alternativt typ 
av framställning som kännetecknas av en viss uppsättning stildrag eller 
72 Enligt Berge och Ledin (2001, 4) användes genrebegreppet inom 
litteraturvetenskapen fram till medlet av 1900-talet. 
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av innehållsliga faktorer alternativt ett visst syfte73. Problematiken ligger 
snarare i det teoretiska tänket kring och förståelsen av begreppet. Elmfeldt 
och Erixon (2007, 151–159) lyfter fram det genreteoretiska dilemmat, och 
författarna menar att genrer existerar men samtidigt som genre definieras 
undflyr begreppet all entydighet. Berge och Ledin (2001) nämner inte bara 
begreppsförvirring utan också uppkommen kritik mot att genre kopplas 
till språklig eller textuell struktur samt till specifika innehållsmönster.

Framstående forskare hävdar att genrer formar våra 
liv och tankar. Bazerman (1988) som tillhör den retoriska 
genreforskningen definierar genrer såsom i följande citat.

Genres are forms of life, ways of being. They are frames for social 
action […] Genres shape thoughts we form and the communications by 
which we interact. 

Bazerman menar alltså att genre är mer än en lingvistisk kategori som 
definieras enligt särskilda textuella kännetecken (Bazerman, 1988, 319). I 
andra källor hävdar Bazerman (2009, 281) att genrer utmanar en skribent 
att söka efter och organisera kunskap, men även att länka idéer, skapa 
ståndpunkt och forma sin relation till exempelvis läsekretsen. Bazerman 
(2016, 14) anser vidare att genrer vägleder skribenterna i förståelsen av 
de situationer som de skapar sin text för. Med andra ord vem är läsaren, 
vilken form och vilket innehåll ska texten ha och vad ska skribenten 
uppnå med sin text? Swales (1990, 58) med sin forskarbakgrund i 
tillämpad lingvistik definierar genre som ”a class of communicative 
events”. Swales ser således genrer som någonting som talaren eller 
skribenten själv definierar och använder, det vill säga kommunikativa 
händelser med ett gemensamt syfte inom en diskursgemenskap. Swales 
konstaterar vidare (1990, 21–32, 58) att diskursgemenskapen är av 
central betydelse, eftersom gemenskapen utgörs av de språkbrukare som 
använder genren, och som även bestämmer genrens kommunikativa syfte. 
Enligt Swales’ synsätt utgörs diskursgemenskapen i texterna som jag 
analyserar av både provkonstruktören och samtliga lärare eller censorer 
som läser examenstexterna. Men även examinanden själv, det vill säga 
skribenten, vars examenstexter analyseras kan ses som en del av denna 
diskursgemenskap. Enligt Swales’ begrepp går diskursgemenskapen 
att koppla till såväl utbildningskontext som till skola, speciellt 
examensskrivandet inom gymnasial utbildning där det antagligen tränats 
i att skriva texter med koppling till skriftlig framställning i språkprovet. 

Flera forskare, exempelvis Martin (1985) reflekterar i en 
mer språkvetenskaplig bemärkelse kring begreppet ”genre” 
och sätter i följande citat ett lingvistiskt och systemisk- 
funktionellt perspektiv på genre, där språket realiserar genre.
73 Definition enligt SAOL och SO (Svenska Akademien, [u.å.]). 
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Genres are how things get done, when we use language to accomplish 
them. 

Nord (2011, 161–162) föreslår att genre ska ses som ett kommunikativt 
och strukturellt beteende vilket resulterar i en funktionell språkhandling. 
Martin och Rose (2008, 6) definierade genre som en social process 
med igenkännbara steg och ett särskilt socialt syfte. Definitionen 
innebär att det behövs fler än ett steg för att uppnå mål i olika 
kommunikativa situationer, och att det sociala syftet ställer sitt krav 
på kommunikationen. För att konkretisera innebörden i definitionen 
förväntar sig läsaren ett specifikt mönster i exempelvis narrativa texter. 
Utelämnas ett genrespecifikt drag i berättelsestrukturen, för att nämna 
exempelvis en lösning på komplikationen, kan texten förefalla ofärdig ur 
mottagarperspektiv. Definitionens sociala process innebär således att 
skribenten genererar sitt textinnehåll med en specifik läsare i åtanke.

Nordisk genreforskning kännetecknas av skrivforskning, särskilt 
inom ramen för skolans skrivundervisning (Berge, 1985, 1988; Ongstad, 
1996). Hertzberg (2001) lyfter fram skrivdidaktiska implikationer 
och diskuterar huruvida genreundervisning överhuvudtaget är 
nödvändig. Att identifiera och beskriva konventioner med koppling 
till olika genrer kan vidare innebära att skrivundervisningen 
utformas alltför normativt (Heilä-Ylikallio, 1997, 18).

I ljuset av all forskning kan genrebegreppet i min avhandling förefalla 
vara en mycket förenklad version av ett mångfacetterat fenomen. Min 
avsikt är dock att presentera en skribentnära och lätthanterlig form av 
begreppet ”genre” inom ramen för skrivprocesser i undervisning. Min 
tanke är att det i samband med skrivande räcker med att koncentrera 
sig på tre övergripande genrer, vilka har en nära koppling till utbudet av 
skrivuppdrag. Urvalet av genrer visar på ett ramverk men tillåter en mångfald 
texter i examensskrivandet. Dessutom är min avsikt med genrebegreppet 
att poängtera den sociala aspekten med genre, vilket innebär att 
genremedvetenhet explicit måste definieras och läras ut i utbildning och 
inte enbart tillägnas utanför utbildningskontext. Avhandlingens genresyn 
är med andra ord en tillämpning och i hög grad praxisorienterad.

Jag använder genre som ett verktyg för att rama in både 
uppgiftsformulering och examenstext. Texters inbördes och specifika 
genremönster står sålunda inte i fokus vilket varit vanligt i genreforskning. 
En genrekategorisering är aldrig entydig, eftersom en text samtidigt 
kan innehålla flera element från olika genrer. Därför är det enligt mig 
meningsfullt att lyfta fram en genre-ekologisk infallsvinkel där texter ses 
som en följd av delad kognition (jfr Spinuzzi, 2002). Jag strävar efter att ge 
riktlinjer för tre huvudsakliga genrer utgående från examensskrivandet. 
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Genrerna kan i fortsatt forskning utgöra grunden för en praktisk tillämpning 
i skrivdidaktiska utbildningssammanhang. Genre ska i min avhandling 
ses som en yttre ram inom vilket skribenten kan skriva varierande 
slag av texter. Figur 4 illustrerar hur begreppet ”genre” ska uppfattas. 
Figuren är min egen men begreppen ”personlig genre”, ”faktabaserad 
genre” och ”analytisk genre” är utarbetade efter Schleppegrell (2004, 
82–88). Varje rak och samtidigt bruten linje i den triangelformade figuren 
representerar en av de tre aktuella genrerna i avhandlingen. Inom ramen 
för triangeln och genrevariationen finns begreppet ”ämnesinriktad 
litteracitet”, det vill säga läsning, skrivning och mellanmänsklig interaktion 
inom ämneskunskaper och diskurser (jfr Brock m.fl., 2016, 35–51).

Figur 4. Genrebegreppet i avhandlingen (utarbetad efter Schleppegrell, 
2004, 82–88)

En reducering av antalet genrer till enbart tre är en väsentlig utgångspunkt 
eftersom jag ser att tre genrer räcker för den tillämpning av genre som 
jag använder mig av i min avhandling. Texterna som representerar 
ämnesinriktad litteracitet kan vara både muntliga och skriftliga även 
om jag fokuserar på skrivna texter. Interaktionen kan vidare innefatta 
samspel både mellan människor och mellan artefakter. Genrer i min 
avhandling handlar inte enbart om explicita textnormer och mönster 
utan beskriver snarare ett ramverk för hur olika texter kan förstås och 
genereras. Genre är således inte enbart en textform även om genren 
synliggörs i textens struktur, ord och former. I figur 4 avser den brutna 
linjen att en särskild genreram är gränslös och saknar en explicit 
början och ett slut. Därför finns det en skärningspunkt i varje hörn av 
triangeln. Det innebär i min avhandling att texter kan sägas tillhöra en 
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genreram som antyder hur betydelser i texterna förstås och skrivs fram.
Kännedom om de tre genreramar i figur 4 utgör ett centralt stöd för 

skribenten. Genrer i utbildningskontext har olika utformning, vilket har 
att göra med att olika läroämnen har olika sociala syften och samtidigt 
olika sätt att skapa betydelser på (se avsnitt 3.2). Unsworth (2000, 245–
274) lyfter fram ämnesspecifika litteraciteter74 i utbildningskontext, vilket 
enligt forskaren betyder att exempelvis texter inom ämnet historia och 
samhällslära skiljer sig från texter inom ämnet biologi. De förra fokuserar 
eventuellt mer på språk och innehåll såsom följder och förklaringar medan 
de senare lyfter fram beskrivningar av naturvetenskapliga fenomen (se 
även Håland, 2020, 16–17). Texter av detta slag placeras ändå inom en 
faktabaserad genreram snarare än en personlig genreram i min avhandling.

Jag fäster uppmärksamhet vid ett ramverk för en personlig genre, 
en faktabaserad genre och en analytisk genre. Indelningen i tre genrer 
motiverar jag med att de i avhandlingen kännetecknas av tre centrala 
faktorer: personlig, faktabaserad och analytisk. Fokus ligger vid vad 
examinanden som skribent väljer att berätta, vilka fakta hen redogör för 
och hur hen till exempel argumenterar eller diskuterar i examenstext. Varje 
genretillhörighet har vidare en egen sida i figur 4, vilket betyder att genrerna 
representerar egna riktlinjer och flyter inte samman i en och samma text 
inom ramen för skrivprocessen. Ämnestexterna inom triangeln kan enligt 
detta tänkesätt höra till olika genreramar. Att som skribent känna igen 
en genre är nyckeln till förståelse av en uppsättning texter (Rahtu, 2014, 
66). Genre kan medföra en pragmatisk innebörd, exempelvis poängen 
med ett skämt förstås ofta först när texten uppfattas som en rolig historia 
och poängen med argumentsignaler först i samband med motiveringar i 
debatter.

4.3.2 Genreinriktad diskurs i skriven text
Inom internationell språkvetenskaplig genreforskning urskiljs tre 
forskningsinriktningar, en inriktning som utgår från SFL (Halliday 
& Matthiessen, 2014), en som fokuserar på genrer inom specifika 
akademiska discipliner (Bhatia, 1993; Swales, 1990 för English for specific 
purposes) och den amerikanska retoriska genreforskningen (Bazerman, 
1988 för Rhetorical genre studies). Speciellt inom skrivundervisningen 
och genrepedagogiken framträder namn som Devitt (2004, 2009), Hyland 
(2004, 2007a), Johns (2001) och Rose och Martin (2012). Paltridge 
(2001) och Unsworth (2000, 245–274) är två forskare vilka diskuterar 
genrebegreppet och språklärande särskilt i klassrum. Genre har ur 
pedagogisk synvinkel sett varit med om vissa större förändringar under 
1980- och 2000-talen. Martin (2014) menar att en genomgripande 
74 Begreppet subject-specific literacies (Unsworth, 2000, 245–274) är en motsvarighet 
till ämnesinriktad litteracitet i min avhandling. 
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förändring gällde läroplanen generellt där genrer kartlades inom ramen 
för läroplanerna. Det visade sig att i den grundläggande utbildningens 
lägre årskurser skiljer sig genrer åt beträffande temahelheter, medan 
genrer i de senare årskurserna och i gymnasiet varierar i fråga om 
undervisningsämnen. Forskningsresultatet användes för att 
vidareutveckla pedagogiken, men Rose påpekade på 2000-talet 
vikten av att förutom skrivande även satsa på läsning och 
genremedvetenhet med stöd av diskurssemantiska ansatser. 
(Honkanen m.fl., 2012; Shore & Rapatti, 2014b, 26–27)

Enligt Rose och Martin (2012) utgör typ av aktivitet den viktigaste 
egenskapen i samband med genrespecifikation. Det här innebär i min 
avhandling att den aktivitet som texten förmedlar är av störst betydelse. 
Examinanden tolkar bland annat innehåll, skapar betydelser, uttrycker 
åsikter och förmedlar erfarenheter av olika slag på ett skrivet andraspråk. 
Ofta syns ett sociokulturellt syfte i en skriven text, förslagsvis så att en 
lärobok lär och ett meddelande meddelar. I mitt textmaterial visar 
sig detta syfte i form av exempelvis ett svar till en fiktiv person där 
andraspråksskribenten berättar. Men samtidigt är det sällan en skriven 
text innefattar enbart en aktivitet, och då benämns texten makrogenre 
eller hybridgenre (Berge & Ledin, 2001, 13; Dysthe, 1996, 198–199; 
Kress, 2003, 92–105). Exempelvis texter i utbildningskontext är ur flera 
perspektiv hybridgenrer enligt det traditionella sättet att tolka genre. 
Därför är det betydelsefullt att lära ut olika textslag, så att skribenten 
har beredskap att läsa varierande texter och förstå syftet och vad språket 
samt aktiviteten i texten innebär och resulterar i. Enligt Rahtu (2014, 
73) är det bara för att nämna några exempel viktigt att lära ut vad som 
kännetecknar en estetisk text, hur erfarenheter förmedlas, hur sakprosa 
skrivs och hur läsaren övertalas. Det är alltså enligt mig motiverat 
att lyfta fram endast ett särskilt antal genrer men flera slag av texter. 

Berge och Ledin (2001, 7) menar att en analys av genre ska visa på 
den sociala och kommunikativa verklighet språkbrukarna agerar i. 
I min avhandling där examinanderna som genererat innehåll på sitt 
andraspråk innebär det att genre visar hur skribenterna med bakgrund i 
undervisning på två språk skriver kring en uppgiftsformulering i examen. 
Examenstexterna i sin tur visar på en diskurspraktik som en tidigare 
kontext skapat, vilka skrivresurser som behövs och hur resurserna 
används (Fairclough, 1992, 136; Pietikäinen & Mäntynen, 2009, 16–19, 35).

Jag analyserar dels texter producerade av språkexperter i 
utvärderingssammanhang, dels examinandskrivna texter som 
genererats på basis av uppgiftsformuleringarna. Gemensamt för bägge 
textkategorierna är att texterna är realiseringar av en genre i en given 
kommunikativ situation, i en diskurs. Genrebegreppet kan med andra 
ord kopplas samman även med diskurs som Paltridge (2001, 63–85) gör.   
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Genre är alltså en typ av diskurs som existerar i särskilda 
kontexter. Diskursbegreppet diskuteras mer i avsnitt 4.4 
och 4.4.1 som en del av en kognitiv funktion. Jag låter även 
begreppet ”diskurs” ingå som en del av genre i avsnitt 8.2.

Nordenfors (2017, 87) menar att en ny text (ett genreexemplar) 
produceras i dynamiken mellan skribentens föreställningar om en 
prototypisk text och de språkliga redskap som skribenten väljer för att 
gestalta sin egenhändiga version av genren. Det här resonemanget innebär 
alltså att det finns en socialt överenskommen norm för texter samt genrer 
och med hjälp av resurser skapar skribenten en egen text utgående från 
sina egna uppfattningar, kunskaper och erfarenheter. Genom att använda 
sig av tankeverktyg formar andraspråksskribenten delar av text enligt en 
prototypteori (jfr Nordenfors, 2017, 87; Paltridge, 1997, 53–56) vilket 
resulterar i ett eget exemplar av den aktuella genren. I min avhandling 
utgör en genre ramen för olika texter, och med hjälp av tankeverktyg, vilka 
syftar på kognitiva diskursfunktioner, skapas delar till nya texter med 
skrivresurser som representerar skribentens textvärldar. De nyskrivna 
examenstexterna kan ha olika utformning beroende på skribentens olika 
val och kompetens. Mot den bakgrunden ger en genre texten en yttre ram.

Tidigare forskning (t.ex. Heikkinen & Voutilainen, 2012, 30–35) har 
dock ifrågasatt genrekategorisering av skrivna texter. I diskussionerna 
behandlas problematiken med skrivna texters genrebestämning eftersom 
genrer karaktäriseras som dynamiska och gränserna mellan olika 
skrivna genrer ses som diffusa. Klart urskiljbara genrer i skriven text 
låter sig heller inte nödvändigtvis längre enkelt definieras. Det har vidare 
problematiserats huruvida strukturella egenskaper överhuvudtaget kan 
vara en utgångspunkt vid klassificering av genrer. Fairclough (2003, 
71) poängterar att samtliga genrer inte är målinriktade, och av den 
anledningen kan inte ett enskilt mål stå som ett definitivt kriterium vid 
genrebestämning. Det kan således förefalla problematiskt att notera 
exakta mål i texter och genrer, eftersom dessa ofta är komplicerade och 
mångfacetterade. Mot denna bakgrund ska skrivna genrer följaktligen 
ses i ett kontextuellt nätverk, och av den anledningen tillämpar jag 
begreppet ”genretillhörighet” som syftar på tre olika ramverk (se figur 4).

I tablå 13 i avsnitt 5.4.1 bygger jag ut figur 4 och redogör även 
för genrernas kommunikativa huvudsyfte eller funktion samt för 
tillhörande skrivhandling i min avhandling. Swales (1990, 52) hävdar 
trots allt att det är de kommunikativa målen som definierar en specifik 
genre, men särdrag såsom form och struktur kan enligt honom 
resultera i variation inom en skild genre. Variationen antas sålunda 
problematisera bestämning av genretillhörighet. Jag har valt att som 
utgångspunkt använda syfte istället för mål när det gäller tillämpning av 
genretillhörighet, eftersom syftet beskriver varför skribenten utför en 
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särskild skrivhandling inom ramen för sin text. Skribentens syfte med 
en text kan exempelvis vara att argumentera för sin åsikt. Jag tar ändå 
inte ställning till huruvida skribenten genom sin skrivinsats uppnår sitt 
eventuella mål att väcka debatt om ett specifikt tema eller ämnesinnehåll. 

I tablå 13 (avsnitt 5.4.1) åskådliggör jag genretillhörighet enligt en 
grov indelning i tre huvudgrupper (akronymerna P, F, A) utgående från 
kommunikativa huvudsyften och relaterande skrivhandlingar i skriven 
text. Teoretiskt indikerar översikten i tablå 13, att ju lägre ner i tablån 
en skribent teoretiskt rör sig, desto större krav ställs på ett så kallat 
akademiskt register (jfr Schleppegrell, 2004, 84). Begreppet ”akademiskt 
register” syftar på ett kunskapsrelaterat språk (se avsnitt 4.1 om CALP, 
Cummins, 1984). Den teoretiska förflyttningen nedåt i tablå 13 innebär 
enligt Schleppegrell (2004, 84) att det inom varje huvudkategori 
sker en specifik utveckling mot ett mer kunskapsrelaterat språk och 
huvudkategorierna emellan sker likaså en likadan utveckling. Med 
andra ord kan tablå 13 tolkas så, att en personlig genre kräver mindre 
kunskapsrelaterade skrivinsatser än en analytisk genre vars huvudsyfte 
är bedömning eller ställningstagande. Skrivuppdraget innehåller, 
eller med andra ord skribentens examenstext efterliknar, mer av ett 
kunskapsrelaterat språk inom den analytiska genren i jämförelse med 
exempelvis inom den personliga genren. Detta leder till en slutsats att en 
argumenterande text ses som en mer avancerad text i förhållande till en 
återgivande text. Schleppegrell (2004, 77) påpekar vidare att faktagenrer 
och analytiska genrer ofta används i samband med bedömning och 
utvärdering av mer avancerade skrivkompetenser hos skribenterna, vilket 
kan förklara förekomsten av dessa genrer i utvärderingssyfte generellt.

Skrivande om exempelvis ett fenomen involverar texter med 
ämnesspecifikt språk och särskilt innehåll. Samtidigt medför integrering 
av språk och ämne samt temaundervisning i språkbadsundervisningen 
texter där ämnesinnehåll och språk förenas i varierande kontexter. 
Rapatti (2014, 145) menar att separata läroämnen använder språkliga 
resurser på varierande sätt, och konstaterar att uppfattningen om 
att språket i ämnesundervisningen fungerar som ett överförbart 
fenomen som automatiskt modifieras till ämnesinnehåll och kunskap 
är pedagogiskt orealistisk. Rapatti (2014, 145) framför vidare att 
språk och ämnesinnehåll är oskiljaktiga, och med hjälp av språk skapas 
innehåll (se även Gibbons & Cummins, 2002). En genreöverskridande 
diskurs har aktualiserats på senaste tid exempelvis inom utbildning 
då man har poängterat vikten av att alla lärare inom ramen för sitt eget 
ämne och sin egen undervisning ska satsa mer på skrivandet inom och 
mellan läroämnen. Det är även av vikt att som lärare se skrivandet i sitt 
eget ämne i relation till skrivande inom andra ämnen (Benjamin, 2005; 
Hertzberg & Roe, 2016; Malmbjer, 2017; Zawacki, & Michelle, 2014, i 
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fråga om Writing across the curriculum) eftersom detta har konsekvenser 
för skribentens senare skrivprocesser, exempelvis examensskrivande.

4.3.3 Genrelandskap som begrepp
I avsnittet diskuterar jag betydelsen hos begreppet ”genrelandskap”, och 
redogör för hur detta nya begrepp används i min avhandling. Jag har 
myntat begreppet ”genrelandskap” eftersom det på ett ändamålsenligt 
sätt beskriver aktuella genrer i mitt forskningsmaterial. Min tolkning 
av genrebegreppet (jfr avsnitt 4.3.2) avviker från tidigare tillämpningar 
och därför introducerar jag i avhandlingen genrelandskap. Genom att 
använda ett eget begrepp för det omdiskuterade begreppet ”genre” 
presenterar jag ett nytt sätt att se på skrivna texter. Genrelandskap är ett 
begrepp som inte ska förväxlas med tidigare forskningsinriktningar och 
resonemang kring definitioner på genre och genrers specifika mönster. 
Genrelandskap syftar i min avhandling på en helhet som omfattar 
skrivna texter, uppgiftsformuleringar och examenstexter, och begreppet 
används som ett analysverktyg i avhandlingen. Mina analyser utgår från 
uppgiftsformuleringar som styr ett andraspråksskrivande och denna 
koppling i skrivprocesser motiverar ytterligare det egna begreppet.  

Sammansättningens senare led landskap använder jag metaforiskt 
eftersom genretillhörigheten kan se olika ut, precis som ett landskap kan 
variera i betraktarens ögon. Utmaningen att dra exakta gränser för en 
specifik genre har lett till nya begrepp såsom genreöverskridande diskurs 
(hybridgenre). Dessutom består en skriven text av många faktorer som 
försvårar en klar gränsdragning genrer emellan. Genom att jag tillskriver 
genrer vissa kännetecken berättigar egenskaperna till en yttre ram och 
position i en specifik genrediskurs (för definition av begreppet se tablå 1). 

Min studie fäster uppmärksamheten vid tre olika genreramar, det vill 
säga huvudgenrer inklusive kännetecken (jfr tablå 13). Genrelandskap 
utgör uttryckligen ett analysverktyg men med begreppet belyser jag 
samtidigt resultatet av att förstå, betrakta, analysera samt redogöra för 
skrivna genrer. Genrelandskapet visar med andra ord på erbjudna genrer 
i språkprovet men även på genreutbudet i examenstexterna. Tre genrer 
svarar mot ett behov som är lämpligt speciellt i undervisning på två språk. 
Tre genreramar är lätthanterligt för läraren, eftersom ramarna är färre än 
till exempel de ursprungliga sju och ett mindre antal ramar visar tydligare 
på gränsdragningar. Tre genreramar är relevant även för skribenterna 
eftersom omfånget konkretiserar hur begreppet ska förstås inom ramen 
för olika skrivprocesser. En förtjänst är likaså, att skribenterna ges frihet 
i skrivprocesserna att skapa sin egen text men samtidigt ges skribenterna 
konkreta riktlinjer och stödstrukturer för det egna skrivandet.

Kartläggningen av ett genrelandskap kännetecknas alltid i min 
avhandling av att begreppet ”genre” fungerar som en övergripande 
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ram för en samling texter, vilka dels är igenkännbara i en social 
gemenskap eller i en specifik diskurs, dels även inhämtade i en tidigare 
undervisningskontext på två språk. Språkliga resurser borde inte 
mätas enbart i kvantitativ bemärkelse, i form av mer eller mindre 
språkkunskaper, utan snarare uppmärksammas i skribentens skiftande 
språkliga repertoar även i stigande ålder. Resonemanget innebär alltså 
i min avhandling att skribenten kan ha ett språk för många varierande 
situationer, exempelvis ett kunskapsrelaterat språk och ett vardagsspråk, 
eller ett språk för sin hobbyverksamhet, såsom språket i lagsport (t.ex. 
fotboll) eller estetisk gymnastik. Eftersom skribenten bör kunna skilja 
mellan det språk som en särskild genre förutsätter i skrivprocesser 
är ett genrelandskap ändamålsenligt. Skribenten ska alltså inse när 
är det lämpligt att använda en viss del av den språkliga repertoaren i 
skriven text, exempelvis ett vardagsspråk och när krävs ett mer formellt 
skrivet språk. En språkbadselev har därutöver ett förstaspråk som sitt 
centrala språk särskilt i lärmiljön utanför klassrummet. Förstaspråket 
ska ses som en resurs för tänkandet och språkande generellt vilket 
kan ha konsekvenser för skrivprocesser i examensskrivande.

4.4 Kognitiv utgångspunkt utifrån skribentens 
språkliga tankeverktyg
Avsnittet redogör för den andra teoretiska utgångspunkten. I avsnitt 
4.4.1 redogör jag för diskurskompetenser i skrivna textvärldar och jag 
presenterar en inblick i skribentens kunskapskompetenser. Därefter 
förklarar jag begreppet ”kognitiva diskursfunktioner” (CDF) i avsnitt 4.4.2 
varefter jag i 4.4.3 redogör för tidigare forskning relaterad till CDF och 
för hur jag tillämpar de kognitiva diskursfunktionerna i min avhandling, 
i finländsk utbildningskontext och skriven text på svenska som ett 
andraspråk.

En kognitiv utgångspunkt utgör en inåtriktad teoriram i min 
avhandling. En inåtriktad teoriram innebär att perspektivet i 
skrivprocessen är riktat mot examinanden som andraspråksskribent. 
Fokus ligger då på de tankeverktyg och det skrivande som engagerar den 
individuella skribenten. En inåtriktad teoriram ser vidare skribenten 
som en individuell aktör i skrivprocessen. Skribentens textvärldar 
har mot denna bakgrund en koppling till både lästa och skrivna 
texter inom ramen för olika litteracitetspraktiker (jfr Martin, 2013). 

Betydelser som verbaliseras i examenstexterna är ett resultat av 
kognitiva funktioner75 hos skribenten. Kognitiva funktioner hos individer 
med två språk i bagaget innebär enligt den funktionella76 teorin att 
75 Det som krävs för att förstå, tolka och minnas information via alla sinnen för att 
använda informationen i andra sammanhang (Bialystok, 2002). 
76 Om skillnader i teorier kring språk och kognition, se Bialystok (2002, 147–152). 
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kognition77 och språk samverkar fritt sinsemellan (Bialystok, 2002, 147, 
om kognitiva funktioner och L2 se Bialystok, 2011, 62–71, kognition och 
SLA se Ortega, 2009, 82–109). Schematiskt uttryckt uppfattas minne, 
kognition, språk och perception78 som likvärdiga och centrerade inom 
tänkandet utan någon särskild inbördes status (Bialystok, 2002, 147). 
Det innebär exempelvis att tankeverktyg och språkliga uttryck samverkar 
och resulterar i betydelser som i min avhandling avser skrivna yttranden. 
Betydelserna presenterar skribenterna i examenstexterna genom att 
upptäcka och tolka affordanser i uppgiftsformuleringar (se avsnitt 4.2). Min 
avsikt är inte här att ge en utförlig redogörelse för begreppet ”kognition”, 
utan endast presentera en konkretiserad bild över samverkan mellan 
skribentens tänkande och det språk skribenten använder sig av i skrift. 

Jag använder begreppet ”kognition” för att identifiera och förstå 
möjligheter och utmaningar i samband med uppgiftsformuleringar och 
andraspråksskrivande i examen. Tänkande ses som underordnad kognition 
och därav analyserar jag de kognitiva diskursfunktionerna, vilka alltså i min 
avhandling avser ett särskilt sätt att tänka kring en uppgiftsformulering i 
diverse examensprov. Jag ser en uppgiftsformulering i uppgiftsmiljön som 
en medierande text med eget särskilt syfte och den kräver tankeprocesser 
av olika slag. Uppgiftsformuleringarna förmedlar relevant information 
till skribenten i form av affordanser i skriven text. Skribentens förståelse 
av innehållet i uppgiftsformuleringarna stimulerar samt sätter igång 
tankeprocesser som baserar sig på tidigare erbjuden79 kunskap. Denna 
kunskap innefattar både språkkunskap och ämneskunskap, och i min 
avhandling ligger ett starkt fokus på diskurskompetenser tillägnade i en 
särskild utbildningskontext (om diskurskompetens se avsnitt 4.4.1 nedan).

Definitioner på begreppet ”kunskap” varierar (jfr avsnitt 4.1), 
och läroplaner struktureras i enlighet med föreställningar om vad 
kunskap är samt hur lärande sker (Berg, 2011, 17). Skolelever som 
under den grundläggande utbildningen erbjuds undervisning på 
två språk, såsom exempelvis i svenskt språkbad, behöver i lärmiljön 
garanteras välutvecklade arbetsmetoder och mångsidiga lärandesätt. 
Språkbadselever är i behov av ändamålsenlig stöttning för att 
säkerställa språk- och kunskapsutveckling, eftersom lärandeprocessen 
framskrider även på ett språk som inte är elevens förstaspråk. 
I min avhandling ska konstruktionen kring CDF förstås i relation 
till flerspråkig utbildning såsom språkbad, där undervisning 
ges på två språk och där metodiken koncentrerar sig på 
77 En samlingsterm för rationell tankeverksamhet som i denna avhandling avser minne, 
tänkande, lärande, kunskap, läsande och skrivande. För utförlig definition se t.ex. 
Eriksson (2001). 
78 En term för hur individen tar in information från omvärlden för att bearbeta och tolka 
den till t.ex. upplevelser (Bialystok, 2002, 147). 
79 Jag använder ordet erbjuden, eftersom jag i avhandlingen inte tar ställning till hur 
undervisningen förverkligats i de olika skolorna utan hänvisar till styrdokument. 
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integrering av språk och ämne (om undervisningsmetoder i 
språkbad se avsnitt 1.3 och Cammarata & Tedick, 2012).

Ett dialogbaserat klassrum är minst lika viktigt som ett fungerande 
tvålärarsystem80, enligt vilket lärare på elevernas första- och andraspråk, i 
egenskap av ämneslärare aktivt samarbetar över ämnesgränserna för att lyfta 
fram språket och tänkesättet i det egna ämnet/de egna ämnena. Skribentens 
textvärldar formas av yttre textvärldar som till exempel av lärare som 
utgör språkliga förebilder. Det är därför betydelsefullt hurdan språkmodell 
läraren är och hur förståelsen av skrivprocesser utformas hos läraren. 
Andraspråksinlärarens behov av stöd för kunskapsutveckling i 
skolans olika läroämnen är ett omdiskuterat tema även internationellt 
(Axelsson & Magnusson, U. 2012; Cummins, 2000, 57; Gibbons, 2006; 
Thomas & Collier, 1997). På basis av resonemanget kring kunskap 
och kompetenser är det därför enligt mig betydelsefullt att synliggöra 
kognitiva diskursfunktioner (CDF), eftersom lärande och skrivande 
i utbildningskontext är förknippade med både tänkande och språk i 
skilda ämnen. Att synliggöra ett specifikt sätt att tänka gynnar både 
lärare och elever när det gäller att bidra med stödstrukturer i skrivande. 

4.4.1 Diskurskompetenser i skrivna textvärldar 
I avsnittet diskuterar jag diskurskompetenser i skriven text. Begreppet 
”diskurs” introduceras och jag ger en förklaring till hur begreppet 
används i min avhandling (för mer ingående beskrivning av diskurs, se 
avsnitt 5.1). Därefter redogör jag för diskurskompetenser ur skribentens 
synvinkel, och lyfter fram de diskurskompetenser som är relevanta. 
Fokus ligger på den kognitiva diskurskompetensen som dels poängterar 
den kognition som relateras till skrivprocesser (Luukka, 2004) men 
som även lyfter fram funktioner i skrivna texter som ett resultat av en 
sociokulturell dimension (Lehti-Eklund m.fl., 2011, 27–59). Skrivande är 
en utvecklingsbar färdighet i utbildningskontext, eftersom skrivkompetens 
synliggörs och har relevans på både ett individuellt och ett samhälleligt 
plan (Makkonen-Craig, 2011, 62–84). Examensskrivande är på så vis 
en etappstation för att visa denna färdighet. I examensskrivande blir 
skribenten även genom sin text bedömd av lärare och censorer vilket 
antagligen har en relevans för agerandet i skrift (jfr Borgström, 2010, 140).

Språket anses ha en social funktion, och med hjälp av språket kan 
skribenterna berätta om olika omständigheter och beskriva fenomen. 
Skribentens erfarenheter av diskurser som skapats i social interaktion,
 alltså i autentiska situationer där språket används, och i olika sammanhang 
ger även riktlinjer för skrivandet på ett andraspråk (jfr Halliday & 

80 Enligt språkbadsprinciperna skiljer man i grundskolans senare årskurser på 
ämneslärare som undervisar på elevens förstaspråk (L1) och på språkbadsspråket (L2). 
Mer om lärarpraxis i språkbad se Bergroth (2015, 55–56). 
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Matthiessen, 2014; Hasan m.fl., 2005; Pietikäinen & Mäntynen, 2009, 11–15). 
Det mångdimensionella begreppet ”diskurs” har på basis av perspektivet 
flera olika betydelser. Med begreppet ”diskurs” avser Scollon och Scollon 
(2003) socialt delade tänkesätt, perception och beteende i olika slags 
texter inom genrer av varierande slag. I min avhandling avser begreppet 
”diskurs” skrivet språk i en specifik kontext, och diskursen81 avspeglar 
betydelser i skriven text samt förståelse av verkligheten. Diskurs kan med 
andra ord utgöra både mindre textenheter samt längre ordsekvenser och 
de relateras till skrivdiskurser av olika slag (Ivanič, 2004). Mot den ovan 
beskrivna bakgrunden kan jag poängtera att Liberg (2006a, 77) ser likheter 
mellan diskurs och begreppet ”yttre textvärld”, vilket anses forma den 
inre mentala textvärlden som är av intresse i mitt arbete (se avsnitt 1.1). 

Diskurskompetens är ett svårdefinierbart begrepp, i synnerhet med 
tanke på att definitionen borde grunda sig på särskiljande av olika 
skrivna texter (Makkonen-Craig, 2008; Makkonen-Craig & Niemi, 
2012, 68). Enligt Bhatia (2004) utgörs diskurskompetens av en 
tredelning i textuell kompetens, genrekompetens och social kompetens. 
Den textuella kompetensen avser bland annat en förmåga att skapa 
koherenta textstrukturer och texthelheter, medan den sociala 
kompetensen riktar in sig på färdigheter att fungera effektivt inom en 
verksamhetskultur eller diskursgemenskap i enlighet med rådande 
normer. De här kompetensområdena är betydelsefulla men jag 
analyserar inte alla, eftersom mitt syfte inte är att studera sammanhang 
i skrivna texter eller hur texter fungerar utanför utbildningskontext.

Trots att diskurskompetenserna samverkar och överlappar varandra 
fokuserar jag främst genrekompetens och kognitiv kompetens inom ramen 
för skriven text. Genrekompetens syftar på skribentens genremedvetenhet 
och förståelse av att skriva i enlighet med syftet i uppgiftsformuleringen.  
Genrekompetens som är en del av skribentens diskurskompetenser 
kännetecknas av att examinanden förmår skriva texter som är lämpliga 
för skrivhändelsen (Barton m.fl., 2000, 8–9 om en. literacy event) och 
situationen. Genrekompetens skapas av rika tidigare erfarenheter av läs- 
och skrivprocesser inom den aktuella genren och vidareutvecklas av att 
som skribent tillämpa genrekompetens i nya kontexter och skriva för ett
personligt ändamål. I min avhandling, i språkprovet och skriftlig 
framställning kan examinanden stöta på uppgiftsformuleringar 
som innehåller flera genrer vilket kan utmana skribenten i 
skrivuppdraget och skrivprocessen generellt (Silén, 2011, 263–298). 

Kognitiv kompetens hos skribenten handlar om förmåga att presentera 
idéer och tankar samt se samband och omforma kunskapsbasen. Med 
kognitiv kompetens avses att skribenten exempelvis förmår generera 
81 En ingående framställning om diskursanalys finns hos teoretiker som Blommaert 
(2005), Gee (1999), Hamilton, m.fl. (2001), Hymes (1996), Johnstone (2008), Nunan 
(1993), O’Farrell, C. (2005) och Paltridge (2012). 
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idéer, presentera tankar och se en koppling mellan olika faktorer i skriven 
text. Den kognitiva kompetensen utmanar utöver det här även till ett kritiskt 
tänkande, och synliggör ett fullt utvecklat förhållningssätt gentemot den 
egna texten. (Bhatia, 2004, 145; Makkonen-Craig, 2011, 68–75) I min 
avhandling utmanar den kognitiva kompetensen skribenten att förstå 
skrivuppdraget, uppfatta affordanser och initiera tankeverktyg för 
att verbalisera den egna kunskapen i examenstexten. De kognitiva 
diskursfunktionerna  i min avhandling utgörs av skribentens tankeverktyg, 
och CDF utgör samtidigt den inåtriktade skrivteorin. Med riktningen avser 
jag att de kognitiva diskursfunktionerna utgör ett individperspektiv i 
jämförelse med genreramarnas yttre perspektiv. Figur 5 belyser relationen 
mellan begreppen ”genre” och ”kognitiv diskursfunktion” (CDF) i min 
avhandling. Genreramarna avbildas med raka brutna linjer medan CDF 
anges med cirklar. Figuren strävar till att illustrera hur tre genreramar 
utgör konturer för skribentens tankeverktyg i skrivprocesser i examen.

 

 

Figur 5. Begreppsrelation mellan genre och CDF i avhandlingen

I figur 5 har genretriangeln kompletterats med de kognitiva 
diskursfunktionerna vilka varierar från text till text inom ramen för 
ämnesinriktad litteracitet (jfr figur 4 i avsnitt 4.3.1). Till antalet är 
de kognitiva diskursfunktionerna olika och betydelserna kan likaså 
överlappa varandra, vilket konkret på ordnivå innebär synonyma verb. 
Av den anledningen är en del av de små cirklarna i triangeln illustrerade 
med hel linje, andra igen med bruten linje, exempelvis synonyma verb 
som beskriva – skildra. Det existerar alltså både en rotation och en 
variation mellan kognitiva diskursfunktioner från text till text. Rotationen 
innebär en rörelse på ett kontinuum när det gäller betydelseinnehåll 
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inom en bestämd genreram och variationen innebär synonyma verb 
som skribenten själv väljer i skrivsammanhanget. Skribenten kan alltså 
förstå ett skrivuppdrag på olika sätt och välja sitt skrivsätt på basis av den 
förståelse hen har. På liknande sätt som när det gäller genreram antyder 
de kognitiva diskursfunktionerna ämnesinriktad litteracitet beroende 
på sammanhanget. Beroende på genre samt huvudsyftet med texten 
synliggörs eller framhävs alltså en specifik kognitiv diskursfunktion. 

Ifall huvudsyftet med en uppgiftsformulering är att stödja eller 
motsätta sig ett nytt shoppingcenter framhävs en argumenterande 
kognitiv diskursfunktion (se avsnitt 5.4.3). Via skribentens examenstext 
fullföljs en verbalisering i skrift vilket ger kognitiva diskursfunktioner 
en konkret form. Examinanden framför argument för eller mot ett nytt 
shoppingcenter. Det är skäl att påpeka att i uppgiftsformuleringar är 
inte den kognitiva diskursfunktionen alltid synlig på ordnivå, 
utan funktionen kan kamoufleras i begreppsbetydelser. Exempelvis i ”Skriv 
en insändare där du stöder [sic!] eller motsätter dig förslaget” (uppgiftsmiljö 
10 i tablå 17) döljs den kognitiva diskursfunktionen ARGUMENTERA. 
Examenstexten blir trots kamouflering av tänkesätt i skrivuppdraget ett 
centralt forum för kunskap som presenteras i skriven andraspråkstext.

 I samband med skrivprocesser är därför stöttning relevant för 
att visa på diskurskompetenser. I stället för att inleda skrivprocesser 
med ett pedagogiskt engagemang och därefter övergå till individuellt 
skrivande vore det betydelsefullt att stötta elever till ett tänkande och  
skrivande genom att utnyttja de språkliga kompetenser som redan finns 
i lärmiljön (t.ex. Nuthall & Sjöwall Trodden, 2019). Ett kollaborativt 
skrivande i klass, där även läraren utför ett delat skrivande, gör det 
möjligt att till fullo utnyttja skribentens breda kunskapskompetenser. 
Det gemensamma skrivandet föregås av gemensam betydelseförhandling 
och ämnesintegrering där olika begrepp diskuteras och förstås för 
att bidra till djuplärande. Kunskap lagras och kan vara lättillgänglig i 
fortsatta skrivsammanhang och skrivdiskurser som i examensskrivande.

För att kunna diskutera ändamålsenligt om ett ämnesinnehåll i 
skrivande behövs ett språk som stödjer förståelsen. Det innebär att 
ett vardagsspråk inte nödvändigtvis är tillräckligt för att kunna föra 
ämnesrelaterade diskussioner i skriven text. Ett vardagsspråk som 
kännetecknas som ett här och nu språk har mycket stöd i den omgivande 
kontexten, medan ett mer kognitivt eller akademiskt språk (August 
& Shanahan, 2006, 2008) är kontextreducerat. Cummins’ (1984) 
begrepp är väletablerade inom andraspråkslärande och undervisning 
på två språk. Modellen för hur språk kan användas i syfte att uppnå 
förtjänstfulla mål i undervisningen är överförbar även till skrivprocesser, 
eftersom fokus på betydelse, fokus på språk och fokus på varierande 
användning kan uppmärksammas även i explicit skrivundervisning. 
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Skrivande medför många kognitiva funktioner där läsning samt 
förståelse av text och begrepp är av central betydelse (se avsnitt 3.1). 
En modifierad konkretisering av Cummins’ (1984, 2000) modell och 
skrivverktyg vilka är utarbetade efter Hall (1996, 58, 68–69) exemplifieras 
i matrisen i tablå 8. Variablerna i Cummins’ modell visar på dels kognitiv 
svårighetsgrad dels på graden av kontextberoende och stöttning. 
Uppe i matrisen positionerar sig kognitivt krävande och nere kognitivt 
enkla skrivverktyg. Till vänster i tablå 8 placerar sig kontextbundna 
skrivverktyg med hög stöttning och till höger kontextreducerade 
skrivverktyg med låg stöttning. Med kognitiv svårighetsgrad avser jag 
i tablån den tankemässiga insats som krävs av skribenten i samband 
med ett skrivuppdrag, och med begreppet ”kontextbundet” alternativt 
”kontextreducerat” förklarar jag hur mycket hjälp skribenten får av 
situationskontexten när det gäller att förstå en uppgiftsformulering.

Tablå 8. Kognitiva funktioner i skrivande i relation till Cummins fyrfältare

Hög kognitiv svårighetsgrad

    
 H

ög
 st

öt
tn

in
g

Verbalisera i skrift, 
utveckla, se samband, 
sammanfatta
(skrivträning inom ZDP)

Argumentera, 
kritiskt diskutera, 
jämföra
(för stor skrivutmaning)

    
 L

åg
 st

öt
tn

in
g

Berätta, 
beskriva, 
anteckna 
(svag skrivutveckling)

Avskriva, 
kopiera, 
återge 
(ointresse för skrivande)

Låg kognitiv svårighetsgrad

Tablån visar på vikten av att lyfta fram ämnesinriktad litteracitet och 
tankefärdigheter i skrivsammanhang. Skrivande är kopplat till kognitiv 
mognad, men ju äldre skribenten är desto mer krävs i skrivprocessen. De 
två rutorna längst ner i tablån kan medföra att skribenten inte utvecklas i 
sitt skrivande. Då det gäller att höja på den kognitiva nivån och förståelsen 
i skrivprocessen utgör de två översta rutorna möjligheter. Den gråtonade 
rutan till vänster i tablån visar på tankefärdigheter kopplade till skrivande 
inom den närmaste utvecklingszonen (ZDP), ett skrivande som är i 
förändring från uppnådd skrivkompetens mot en framtida skrivkompetens 
med hjälp av hög stöttning. Rutan till höger fungerar inte optimalt utan hög 
stöttning eftersom en låg stöttning kopplad till en alltför stor utmaning i 
skrivprocessen kan innebära en alltför stor skrivutmaning för skribenten. 
I skrivprocesser är det väsentligt att examinatorn bakom skrivuppdrag ser 
och förstår ämnens språkliga utformning och utmaningar. Kännedom om 
hur språket i skilda ämnen ser ut och hur språket används ämnesrelaterat 
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är likaså betydelsefullt. Särskilt i skrivsammanhang är det av yttersta 
vikt att som skribent känna till skrivverktygen som synliggörs i tablå 8. 
Genom ändamålsenlig skrivträning och stöttning kan skribenterna även 
utmanas till att utöka och fördjupa sin egen skrivrepertoar. Genom att 
skribenten erbjuds stödstrukturer i och för skrivande på ett andraspråk 
kan hen uppfatta affordanser i skriven text som lotsar det självständiga 
skrivandet vidare. Stöttande av det här slaget sker inom ramen för den 
proximala lärandezonen (Kordt, 2018, 140; Vygotskij, 2001) vilket kan 
ha långtgående effekter för skribentens framtida diskurskompetenser.

4.4.2 Kunskapsdimensioner som utgångspunkt för kognitiva 
diskursfunktioner 

Forskare länge har intresserat sig för kunskapstaxonomier och
tillämpningar av dessa (Anderson & Krathwohl, 2001; Bloom, 
1956; Kratwohl, 2002). Lärandemål och kriterier kan enligt 
forskare systematiseras i en matris i vilken kunskap, förståelse och 
kompetens nivågrupperas från enkla till mer komplexa tankehelheter. 

Nivågrupperingen i sig värdesätter inte begreppet ”kunskap” som 
mindre bra eller bättre kunskap, men kategoriseringen kan anses följa 
en rangordning från vardaglig till mer avancerad kunskap och kognition. 
Kognitionen utgör således i det här sammanhanget och i min avhandling  
ett begrepp som används för människans förmåga att förstå, lära sig och 
processa kunskap (Päivänsalo, 2020, 125–129). Följaktligen relaterar 
jag begreppet ”kognition” till skribentens tankeverktyg, det vill säga
dimensioner i tänkandet hos andraspråksskribenten. Kunskap 
kan synliggöras i skriven text som verbaliseringar på ett 
andraspråk i examenstexterna. Detta kunskapande i skriven 
text föregås av tankeverktyg vilka är svårfångade, men som 
ändå utgör en grund för verbaliseringarna som jag undersöker.

Blooms (Bloom, 1956) taxonomi över lärandemål syftar i min 
avhandling på de kognitiva82 förmågorna och utgör samtidigt en 
bakgrundsfaktor till de kognitiva diskursfunktionerna (CDF) som 
jag intresserar mig för. En bakomliggande tanke är att de olika 
uppgiftsformuleringarna i studentexamensprovet i det andra inhemska 
språket svenska förmodligen efterlyser olika slag av förståelse, 
kunskapshantering och skrivkompetenser. Mot denna bakgrund avspeglas 
förmodligen också den ämneskompetens och den språkkompetens 
som andraspråksskribenten innehar i examenstexten som produceras. 
Förmågan att använda språket som tankeverktyg, som förknippas med 
skribentens kognitiva funktioner har för språkbadselever formats 
under en längre period (Cummins, 1984; Bergström, 2002, 57). 
82 Bloom (1956) presenterade ursprungligen taxonomier förutom för det kognitiva (en. 
cognitive domain) även för det affektiva och psykomotoriska området. 
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Bergström (2002, 58) menar vidare att språkbadsforskning antyder 
att språkbadseleverna kan använda sitt andraspråk som tankeverktyg 
och utveckla sina ämnesmässiga kunskaper på L2 samt behandla en 
bred repertoar av ämnen. Genretillhörighet i min avhandling kan dock 
visa att en personlig genre ställer andra kognitiva krav på skribenten 
och ämneskompetensen än en analytisk genre. På samma sätt frågar 
antagligen en enskild uppgiftsformulering efter en särskild tankeförmåga 
och skrivkompetens. Hur en examinand med språkbadsbakgrund tar 
sig an en uppgiftsformulering visar sig förmodligen i både valet av 
uppgiftsformulering och generering av betydelser i examenstexten. 
Betydelserna realiseras alltså via skrivna textvärldar utifrån 
skribentens sätt att tänka och resonera under skrivprocessen.

Blooms (1956) reviderade taxonomi som utgör en bakgrund till 
de kognitiva diskursfunktionerna (CDF) som jag synliggör, lyfter 
fram kunskapsdimensioner och dimensioner hos kognitiva processer 
(Anderson & Kratwohl, 200183 ). Ursprungligen har taxonomin fungerat som 
redskap för planering av undervisning och kunskapsbedömning (Kratwohl, 
2002) men den är likaså användbar som stöd för läraren i formuleringen 
av lärandemål och bedömningskriterier. Exempelvis i studentexamen i 
finländsk kontext har taxonomin tillämpats (Päivänsalo, 2020, 129). I 
min avhandling ska den förenklade och modifierade kategoriseringen 
dock ses ur ett tvåspråkighetsperspektiv i samband med ett formellt 
skrivsammanhang i studentexamen. Trots att figur 6 som sådan inte 
explicit tillämpas i analysen av forskningsmaterialet ligger den till grund 
för min förståelse och tolkning av de kognitiva diskursfunktionerna som 
jag analyserar. Figuren relaterar jag till det särskilda skrivsammanhanget 
och jag drar paralleller till genretillhörighet i min avhandling där 
jag noterar personliga genrer, faktagenrer och analytiska genrer.

I kategoriseringen använder forskarna verb och substantiv i materialet 
så, att verben utgör grund för bestämning av dimensionen i den kognitiva 
processen, medan substantiven bestämmer själva kunskapsdimensionen 
(Kratwohl, 2002). I min figur 6 markerar de inrutade aspekterna i kursiv 
taxonomins kunskapsdimensioner som jag modifierat till skrivande, 
medan verben i fet stil visar dimensioner hos kognitiva processer i 
enlighet med Kratwohl (2002, 216). Dubbelriktade pilar visar på samband 
mellan kognitiva processer i skrivande på ett andraspråk. Figuren 
åskådliggör en kategorisering som är modifierad efter Kratwohl (2002, 
216) och Päivänsalo (2020, 129) i syfte att presentera tankeverktyg i 
samband med skrivande på ett andraspråk i examensprovet i svenska.

83 Mer om revideringen se Kratwohl, 2002, 216. 
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Figur 6. Kategorisering av tankeverktyg och skrivande på L2 (efter 
Kratwohl, 2002, 216; Päivänsalo, 2020, 129)

Dimensioner i tänkandet (minnas, förstå, tillämpa, utreda, sammanfatta, 
värdera) markerar jag med fet stil i figur 6 och de kan ses som ett 
hierarkiskt system, från konkret innehållskunskap på lägre nivå till en mer 
abstrakt form av kunskap på högre nivå. Dimensionerna utmanar enligt 
mig skribenten i olika hög grad. I figuren åskådliggörs hierarkin med hjälp 
av numrering som roterar medsols, från att skriva expressivt utan större 
eftertanke (1) till att förklara och skriva genom kriterier (3–4) till att 
sammanfatta och slutligen värdera (6) i likhet med diskursivt skrivande. 
Exempelvis kan en stigande abstraktionsnivå ses i skrivprocessen genom 
kognitiva processer som att minnas och utreda, där den senare är mer 
abstrakt när det gäller den kognitiva nivån i skrivandet. Vidare kan det 
poängteras att den första dimensionen av skrivande på lägre nivå ofta 
handlar om att minnas samt att återge, och riktningen går ut mot den 
inrutade aspekten av expressivt skrivande (jfr Dysthe m.fl., 2002, 117–
118). Schleppegrell (2004, 15–16) påpekar att många faktorer utöver 
språket inverkar på uppfattningen om huruvida en uppgift kan sägas 
vara kognitivt utmanande. I min avhandling handlar det exempelvis 
om kontexten samt i vilken grad skribenten har kännedom om och är 
bekant med skrivtemat och det aktuella skrivuppdraget. Den kognitiva 
utmaningen, som samtidigt medför en mer abstrakt form av kunskap, ligger 
således mellan uppgiftsformuleringen och, i min avhandling, skribenten.
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Bloom har både i originaltaxonomin (1956) och i den reviderade 
versionen (Kratwohl, 2002) kritiserats för att även om de kognitiva 
processerna inte ska ses som hierarkiskt ordnade kan själva upplägget 
ses som rangordnat. Exempelvis kan det i utbildningskontext och i 
stigande åldrar vara eftersträvansvärt att nå en kognitiv process som 
rör sig kring den kognitiva processen ”att utreda” i jämförelse med ”att 
minnas”. Det kan sålunda tolkas som att mer avancerade kognitiva 
processer är av större värde, och att fokusering på enskilda kategorier 
inte intar ett holistiskt perspektiv när det gäller taxonomins övergripande 
konstruktion. Jag har inte som syfte att diskutera taxonomin ingående, och 
därför hänvisar jag till Bloom (1956) och Krathwohl (2002) för närmare 
beskrivningar. Fokus ligger snarare på kognitiva diskursfunktioner och 
hur skribentens tankeverktyg kan inverka på verbalisering i skriven 
text. Karaktäristiskt för undervisning på två språk är integrering av 
språk och ämnesinnehåll. Lyster (2007, 3) menar att språket ses som 
ett centralt kognitivt verktyg i integrerad språk och ämnesundervisning 
(mer om nyckelmetoden integrering se Lyster, 2007). Det kognitiva 
verktyget kan av den anledningen även synliggöras i skrivprocesser.

Varje språkligt yttrande har ett innehåll och i varje läroämne finns ett 
för det specifika läroämnet typiskt språk (jfr ämnesinriktad litteracitet). 
Språk är vidare starkt anknutet till tanke, och i diskussionen om 
kognitiva diskursfunktioner (CDF) är det väsentligt att uppmärksamma 
förhållandet mellan språk och tankeverktyg. Dalton-Puffer (2013, 231) 
som forskar i integrerad innehålls- och språkinlärning (CLIL) ser kognitiva 
diskursfunktioner som verbaliseringar av tankeprocesser.  I min avhandling 
kan kognitiva diskursfunktioner spåras till skriven text (jfr figur 6). Inom 
ramen för systemisk-funktionell lingvistik betonas det likaså att språket 
representerar tanken. Den vygotskianska (2001) synen har länge hävdat att 
språk och tanke har en nära koppling. I olika kommunikationssituationer 
förstår människor varandra och gör sig förstådda genom meningsskapande. 
Den vygotskianska synen och meningsskapandet gäller även i de skrivna 
texter som jag undersöker. Halliday som förgrundsgestalt inom SFL, 
definierar språkets ideationella metafunktion som en betydelsefunktion, 
vilket representerar språkanvändarens både yttre värld och inre 
värld (Halliday & Matthiessen, 2014). I min avhandling innebär en 
yttre värld lärmiljöer och undervisning och en inre värld den enskilde 
skribenten (se avsnitt 4.3.4). Dalton-Puffer (2013, 228) i sin tur menar 
att språkets inre värld avspeglar språkanvändarens kognitioner och 
perceptioner. Jag är benägen att hålla med Dalton-Puffer, men i min 
avhandling fokuserar jag endast på en liten del av de inre världarna. 
Nämligen de upptäckta affordanserna i uppgiftsformuleringarna 
som skribenten besvarar och verbaliserar i examenstexten. 

Den hallidayanska teorin lyfter fram ett betydelsefullt faktum, 
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nämligen att en individs kognitioner formuleras och får sin inre struktur 
via språket, och språkanvändaren delar med sig av sina kognitioner 
i socialt samspel. Genom skriven text förmår skribenten således till 
omvärlden förmedla tankar som skapas inom individen. Men även 
olika betydelser och nya sätt att se saker och ting i omvärlden formar 
skribentens sätt att tänka och använda språket (jfr Dalton-Puffer, 2013, 
229). Språket är dynamiskt och lever i en dialogisk textvärld, vilket 
innebär att en språkanvändare skapar sig nya betydelser som i sin tur 
lever vidare i flera andra situationskontexter. Både muntliga och skriftliga 
språkvärldar utkristalliserar sig tillsammans med tankevärlden, men 
i min avhandling ges det skriftliga företräde. Skrivforskaren Evensen 
(2005) påpekar att ett dialogiskt perspektiv på språk och text förenar 
en näraliggande här-och-nu-kommunikation med en distanserad där-
och-då-kommunikation. Skrivforskaren avser alltså att det inte räcker 
med att skriva ett innehåll utan det måste även finnas ett perspektiv på 
innehållet (jfr Tjernberg, 2018, 76–81). Mot denna bakgrund får de olika 
formerna av skrivande i figur 6 en central betydelse i min avhandling.

4.4.3 Tidigare forskning i kognitiva diskursfunktioner och 
tillämpning i avhandlingen
Nationellt finns ingen skrivforskning där kognitiva diskursfunktioner (CDF) 
skulle ha tillämpats i examensskrivande på ett andraspråk. Inom tidigare 
internationell forskning har det excerperats totalt 54 verbfunktioner i det 
engelska språket som kan relateras till skilda dimensioner av kunskap och 
tänkande. Dalton-Puffer (2013, 2016) samt Lorenzo och Dalton-Puffer 
(2016, 62) har främst forskat i kognitiva diskursfunktioner (CDF) i muntlig 
kontext, i samband med klassrumsinteraktioner. I den senast publicerade 
artikeln om kognitiva diskursfunktioner och undervisning i ämnet historia 
har Dalton-Puffer och Bauer-Marschallinger (2019) undersökt kopplingar 
mellan funktionerna och det aktuella läroämnet i CLIL-undervisning. 
I studien försökte forskarna kombinera både muntligt och skriftligt 
forskningsmaterial i en specifik undervisningskontext. Resultatet i deras 
studie bekräftar kopplingar mellan CDF och ämneskompetenser. Forskarna 
menar att genom att alltmer uppmärksamma CDF och språkliga resurser 
kan ämneskompetensen i historia avsevärt förbättras hos eleverna. 
Även Morton (2020) har undersökt kopplingar mellan ämnesinnehåll, 
litteracitet och språk i undervisning och bedömning i CLIL-kontext.

Dalton-Puffer (2013) har i sin tidigare forskning föreslagit en 
reducering av det stora antalet verbfunktioner till en mindre helhet 
bestående av sju huvudtyper (se tablå 9). Varje huvudtyp består av egna 
strukturella kategorier som formas av ett specifikt kommunikativt syfte. 
De enskilda huvudtyperna har vidare fått egna benämningar på basis 
av verbfunktionen. (Dalton-Puffer, 2013, 234; Dalton-Puffer, 2016, 32) 
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Dalton-Puffer (2013, 235) betonar starkt att benämningarna klassificera 
(CLASSIFY), definiera (DEFINE), beskriva (DESCRIBE), värdera (EVALUATE), 
förklara (EXPLAIN), utforska (EXPLORE) och rapportera (REPORT) 
representerar vanliga lingvistiska verb vars betydelser varierar i enlighet 
med den omkringliggande kontexten (jfr figur 6). Dalton-Puffer har utöver 
sin egen forskning även handlett ett antal studier som intresserat sig för 
kognitiva diskursfunktioner (CDF). Bland annat har det studerats hur 
användning av ämnesrelaterade diskursfunktioner kommer till uttryck i 
historieundervisningen (Lackner, 2012) och i fysikundervisningen (Kröss, 
2014) i CLIL-kontext i senare årskurser. Kognitiva diskursfunktioner är med 
andra ord ett relativt nytt forskningsområde som behöver utforskas mer.  

De kognitiva diskursfunktionerna (CDF) har jag modifierat så att de 
passar in i finländsk utbildningskontext och i detta fall skriven svensk text 
i utvärderingssammanhang. Av den anledningen avviker funktionerna 
till en del från den ursprungliga formen. Avsikten är dock i likhet med 
Dalton-Puffer samt andra forskare (t.ex. Morton, 2020) med intresse 
för kognitiva diskursfunktioner att skapa en bild av funktioner som 
kan tillämpas i skrivprocesser och senare även i (skriv)undervisning 
på två eller flera språk. Dalton-Puffer (2013, 2016) samt Dalton-Puffer 
och Bauer-Marschallinger (2019) har till skillnad från mig fokuserat 
på CLIL i internationell skolkontext (Dalton-Puffer m.fl., 2014). Tablå 9 
beskriver i en översikt de kognitiva diskursfunktionerna som används i 
min avhandling och visar på utgångspunkter för dem. En utförlig tablå 
presenteras i samband med precisering av analysmetoderna i avsnitt 5.4.3.

Tablå 9. CDF utarbetade efter Dalton-Puffer (2013, 2016)

Kategorier enligt 
Dalton-Puffer 
(2013, 2016)

Ett sampel processer 
relaterade till min 
avhandling

Verbalisering och språkligt 
uttryck i skriven text

CDF 1
CLASSIFY

Klassificera, kategorisera,
gruppera 

Beteckna i skrift hur något kan 
ramas in enligt ett specifikt 
mönster.

CDF 2
DEFINE

Definiera, identifiera, 
karaktärisera

Urskilja kännetecken 
för att förstå och skriva 
om en företeelse utifrån 
innehållskunskap.

CDF 3
DESCRIBE

Beskriva, namnge, 
skildra 

Skriva om egenskaper och ge 
en helhetsbild.
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CDF 4
EVALUATE

Argumentera, ta ställning, 
motivera

Bedömning genom kriterier i 
egen skriven text.

CDF 5
EXPLAIN

Förklara, peka på orsak 
och verkan, dra slutsatser

En skriftlig förklaring med 
tillhörande orsaker.

CDF 6
EXPLORE

Undersöka, utforska,
se olika perspektiv

Utforskande och förmedlande 
diskussion i skrift. 

CDF 7
REPORT

Informera, presentera, 
sammanfatta

Informativt skrivande på basis 
av ämneskunskap.  

Den första spalten redogör för Dalton-Puffers (2013, 234−235, 2016, 
32−33) egna funktioner och kategorier, andra spalten belyser ett sampel 
relaterade processer som alltså syftar på verbfunktioner i finländsk 
kontext. Den sista spalten i tablån exemplifierar ett språkligt uttryck 
i skriven svensk text. Beskrivningen syftar till att teoretiskt visa på 
skribentens sätt att tänka. Det här betyder att en särskild tankeprocess 
kan utmynna i ett särskilt skrivande inom ramen för skrivprocessen.

4.5 Syntes av det teoretiska landskapet 

Min avhandling kombinerar externa och interna faktorer i uppgiftsmiljön 
för att synliggöra förståelse av skrivande och skrivprocesser på ett 
andraspråk svenska. Den externa faktorn utgörs av genreramar och 
den interna av kognitiva diskursfunktioner (CDF). Det betyder att 
jag ser genre som en faktor utanför skribenten, medan jag ser CDF 
som en skribentintern faktor. Det skrivteoretiska landskapet utgörs 
av genrelandskap som får en ny tillämpning i min avhandling och 
konstruktionen kring de kognitiva diskursfunktionerna som jag tillämpar i 
finländsk kontext och i skrivna examenstexter. Både genre och CDF omges 
av en skrivteoretisk referensram med fokus på ett andraspråksperspektiv. 
Texterna som undersöks speglar skrivna textvärldar ur den 
ideationella metafunktionen. Figur 7 på följande sida 
sammanfattar det teoretiska landskapet i min avhandling.
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Figur 7. Avhandlingens teoretiska landskap

Triangeln i figur 7 illustrerar ett genreramverk, där tre genrer personlig, 
faktabaserad och analytisk uppmärksammas med tanke på förståelse 
av skriven text och andraspråksskrivande. Inuti triangeln finns 
skrivna texter av varierande slag, och dessa texter representerar olika 
tankeverktyg inom ramen för skrivprocessen. Ett slumpmässigt antal 
verbaliseringar av tänkande åskådliggörs med mindre cirklar i figuren. 
En del är markerade med bruten linje, andra är däremot formade med en 
obruten linje. De här symbolerna visar att det finns olika benämningar 
på kognitiva diskursfunktioner (CDF), vilka även ibland överlappar 
varandra i betydelse. När benämningarna sätts in i en skrivkontext 
specificeras även betydelsen. CDF synliggörs via examinandens 
tänkande som initieras med hjälp av uppgiftsformuleringarna 
och verbaliseras i texterna. Examenstexterna exemplifierar 
textvärldar som är ett resultat av skribentens tankeverktyg (CDF).
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5 Forskningsdesign, material och 
analysmetoder

One way to see writing is to view texts as autonomous objects – a 
second way of seeing writing as text looks beyond surface structures 
to see them as discourse. (Hirvela m.fl., 2018, 48–49)

I det inledande avsnittet 5.1 redogör jag för forskningsansats och 
metodologiska val. Introduktionen följs i avsnitt 5.2 av en beskrivning 
av forskningsmaterialet där jag även förtydligar mina avgränsningar 
i materialet och för en diskussion om etiska överväganden. Därefter 
beskriver jag i avsnitt 5.3 hur jag identifierat det centrala 
analysmaterialet i min avhandling. I kapitlets avlsutande 
avsnitt 5.4 preciseras metod och de enskilda analysmetoderna.

5.1 Forskningsdesign och metodologisk ansats
Metodologiskt sett samverkar flera teoretiska ramverk i min avhandling (se 
kapitel 4) eftersom jag vill kombinera externa och interna perspektiv för 
att bättre förstå skrivprocesser. Jag kombinerar ett funktionellt, kognitivt 
och sociosemiotiskt skrivteoretiskt ramverk. I enlighet med Luukka (1995, 
31) har min avhandling ett funktionellt perspektiv i forskningsmaterialet, 
eftersom den beskriver de språkliga fenomen som examinanderna 
synliggör i det skrivna textmaterialet. De undersökta språkliga fenomenen 
ramas i avhandlingen in av olika genreperspektiv. Utöver det funktionella 
genreperspektivet som en utåtriktad teori (se avsnitt 4.3.) inspireras min 
avhandling av disciplinen kognitionsvetenskap84, eftersom jag ser skrivande 
som sammanlänkat med skribentens tänkande och språk och skriftlig 
kommunikation i en samverkande utbildningskontext. Den kognitiva 
teorin bidrar med ramverk för studiet av kognitiva diskursfunktioner (CDF) 
i det skrivna textmaterialet. Vidare utgör kognitiva diskursfunktioner 
med en bakgrund i kunskapsdimensioner85 den andra teoretiska ramen 
i avhandlingen som kännetecknas av en inåtriktad teori (se avsnitt 
4.4). Infallsvinklarna antyder en dualistisk uppfattning om skrivande 
på ett andraspråk. Det som utmärker dualismen i avhandlingen är att 
genremedvetenhet formellt kan läras ut i samband med skrivprocesser i 
sociala sammanhang, medan konstruktionen kring CDF är mer abstrakt 
och individrelaterad. Den dualistiska uppfattningen tar alltså avstamp i 
Martins (Martin, 1985; Martin & Rose, 2008) arbeten om att relatera text 
84 Kognitionsforskarna ser numera tänkandet som ett holistiskt fenomen, och menar att 
tänkandet skapas i samspelet mellan hjärnan, kroppen och omvärlden (se t.ex. Robertson, 
2018, 298). 
85 Om kunskapsdimensioner se avsnitt 4.4 samt Anderson och Krathwohl (2001); Bloom 
(1956); Kratwohl (2002). 
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och kontext i skoltextforskning och urskilja samverkan mellan kontext 
och skribent. Det senare syftar i min avhandling på skribentens tidigare 
tillägnande av språk och ämnesinnehåll genom att parallellt erbjudas ett 
språk för begreppsinlärning samt kunskapsinhämtning och ett språk för 
meningsfull kommunikation (avsnitt 1.3). Följaktligen menar jag att både 
genrer och kognitiva diskursfunktioner utmanar andraspråksskribenten, 
men på olika sätt. Det sociosemiotiska i ramverket stödjer ur den 
ideationella betydelsefunktionens perspektiv tolkningen av hur 
skribenterna kommunicerar i skrift, det vill säga vilka betydelser och 
val som förmedlas i skriven text med hjälp av sociosemiotiska resurser 
(Halliday, 1978). Genom språket identifierar, konstruerar och avgränsar 
skribenterna i min avhandling sin erfarenhet och eftersom språket och 
tänkandet är sammanflätade blir innehållet i skribenternas textvärldar 
intressanta att studera. Det betyder samtidigt att examenstexterna i 
avhandlingen synliggör en verklighet som konstruerats av ett tidigare 
socialt språkbruk (jfr Halliday, 1978). Utbildning är ett exempel på ett 
sådant språkbruk som inkluderar muntliga och skriftliga texter (jfr kapitel 
1). Kombinationen av inriktningarna i min avhandling möjliggör analys av 
examenstexter i studentexamen på flera sätt. Det är bland annat relevant att 
utifrån det funktionella perspektivet studera skribenternas medvetenhet 
av att kunna använda sitt andraspråk i både vardagliga men även i mer 
specifika skrivsammanhang (Björklund, 1997, Björklund m.fl., 2007). 

Ansatsen är diskursanalytisk där det teoretiska resonemanget kring 
skrivna texter har en bakgrund i tidigare undervisningsverksamhet. 
Min avhandling sätter även vikt vid min subjektiva förståelse av skriven 
text både när det gäller delar av skriven text och hela den omgivande 
kontexten (jfr hermeneutisk tolkningsprocess t.ex. Ödman, 2017). Jag ser 
dels andraspråksskrivande som ett eget inramat fenomen, dels som ett 
fenomen av den omgivande skrivkulturen i utbildningssammanhang. Min 
tolkning av skrivna texter präglas av skribentens mening eller syfte med sin 
examenstext och som detta uttrycks via skrivhandlingar (jfr Gilje, 2020, 11). 

Diskurs på mikronivå86 innehar samma funktion som det skrivna 
språket generellt, nämligen att beskriva omständigheter och påvisa en 
språklig representation, tala om vem skribentjaget är och visa en språklig 
identitet samt organisera språkliga resurser i genretillhörighet. Diskurs 
handlar med andra ord om utsagor och är kopplad till skilda innebörder 
(Schiffrin m.fl., 2003) och i min avhandling har uppgiftsformuleringar 
utmynnat i examenstexter med betydelseinnehåll. Det diskursanalytiska 
angreppssättet i avhandlingen kännetecknas av ett sätt att tänka samt 
föreställa sig världen och förstå skribentens relationer till omvärlden 
(jfr Elmfeldt & Erixon, 2007, 107). Jag strävar efter att förstå och 
86 Begreppet ”diskurs” finns på både mikro- och makronivå (se t.ex. Gee, 1999; 
Pietikäinen & Mäntynen, 2009, 26–28). För definition av mikro- och makronivå i 
avhandlingen se tablå 1. 
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förklara hur uppgiftsformuleringar styr examenstexter som tidigare 
språkbadselever genererat i en specifik diskurs och skrivkontext.

 Phillips och Hardy (2002, 3, 82, 86) menar vidare att texter tillhör 
diskurser samt representerar sådana och de hävdar att texter får sin 
betydelse genom andra texter. I min avhandling får alltså en examenstext 
sin betydelse via det aktuella skrivuppdraget. Det innebär att texter 
är intertextuellt kopplade till både andra texter och kringliggande 
skrivkontexter. Indirekt innebär det här även att tidigare konsumtion och 
produktion av text spelar en central roll och därför har jag gjort ett medvetet 
urval av examenstexter (se avsnitt 5.2). Begreppet ”diskurs” i skrift (jfr Gee, 
1999, 2002; Tardy, 2004, 11–12) formar med andra ord i sammanhanget 
skribenternas uppfattningar om omvärlden, och detta synliggörs i sättet att 
förstå ett skrivuppdrag och kommunicera i skrift. I den här avhandlingen 
kommunicerar alltså examinanderna sina uppfattningar och erfarenheter 
i examenstexter på ett andraspråk, vilka i sin tur är kopplade till 
skribenternas förståelse av uppgiftsformuleringar som självbärande texter.

5.2 Materialbeskrivning, avgränsning av 
forskningsmaterialet och etiska överväganden
Jag har valt att samla in skrivna texter inom studentexamen som material, 
vilket metodologiskt innebär att jag som forskare är objektiv i den 
bemärkelsen att jag inte interagerar med vare sig provkonstruktörerna, 
censorerna eller skribenterna. Jag har med andra ord inte iscensatt 
skrivtillfället, vilket bidrar med ett högst autentiskt textmaterial. Ingen 
tidigare finländsk forskare har undersökt före detta språkbadselevers 
examenstexter i svenska i studentexamen på det sätt jag valt att göra. 
Av den anledningen är forskningsmaterialet i avhandlingen unikt. 
Examenstexterna ger en inblick i examinandernas skrivkompetens och 
kunskap om  genre, ämnesinnehåll, språkformer samt retorisk förståelse.

Valet av examenstexter skrivna av tidigare språkbadselever i 
studentexamen under åren 2012–2014 motiverar jag med autenticitet. 
Vidare innebär insamlingsmetoden att jag inte har påverkat valet av 
mitt forskningsmaterial på något sätt, varken uppgiftsformuleringarna 
eller examenstexterna. Examenstexterna utgör även sekretessbelagda 
myndighetshandlingar (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
621/1999, 24 §). Fördelarna med datainsamlingsmetoden är således att 
jag som ickedeltagande forskare har förmånen att analysera ett högt 
autentiskt och tillförlitligt skrivet textmaterial. Insamling av examenstexter 
i samband med studentexamensprov skapar förutsättningar för förståelse 
av examinanders kunskapsbas och av hur kunskap kan synliggöras i skrift.

Det insamlade forskningsmaterialet består av skrivna texter 
(2012–2014), dels svenskspråkiga uppgiftsformuleringar (n=24), dels 
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examenstexter (n=1303) på examinandernas andraspråk svenska. 
Provhäften som bland annat innehåller uppgiftsformuleringarna 
som utgör en del av det centrala analysmaterialet kan beställas från 
Studentexamensnämndens kansli. Av upphovsrättsliga skäl publiceras 
inte gamla språkprov av nämnden (Studentexamensnämnden87, 
2021). En del organisationer och medier publicerar däremot gamla 
provuppgifter på sina hemsidor på internet. Tillgång till gamla språkprov 
i det andra inhemska språket svenska har jag fått via Abitreenit88  
(Abitreenit.yle.fi, 2015). Studentexamensproven från åren 2012–
2014 har jag fått tillgång till via hemsidorna. Ur samtliga provhäften 
har jag excerperat sista delen av examensprovet som alltså utgör ett 
delprov och benämns skriftlig framställning. Uppgiftsformuleringarna 
i språkprovet och examenstexterna som skrivits under sex påföljande 
examenstillfällen hör alltså till språkprovets tredje och sista del. 

I studentprovet som ordnas under två examenstillfällen för varje läsår, 
under vår- och höstterminen, väljer examinanden en av fyra uppgifter för 
varje skrivningsomgång och examensprov. Det primära analysmaterialet 
(n=109)89 har jag excerperat ur totalt 1303 examenstexter på det andra 
nationalspråket svenska. Urvalet av primärt analysmaterial representerar 
skribenter som har en bakgrund i undervisning på två språk. Samplet som 
består av examenstexter har examinander med språkbadsbakgrund skrivit 
i samband med studentexamensprovet på olika finländska orter under 
åren 2012−2014. De orter i Finland där examenstexter av examinander 
med tidigare språkbadsbakgrund har identifierats härstammar enligt 
alfabetisk ordning från språkmiljöerna i Esbo, Helsingfors, Karleby, 
Vanda, Vasa och Åbo. Det exakta antalet identifierade examenstexter för 
varje enskild ort har ingen större relevans för avhandlingens analysdel. 
Den regionala markeringen syftar snarare till att åskådliggöra de 
orter där språkbadsundervisning som en del av den grundläggande 
utbildningen är representerad under insamlingen av forskningsdata. 
Skribenter med tidigare språkbadsbakgrund representerar oftast 
de tvåspråkiga finländska kustorterna (jfr Sjöberg m.fl., 2018).

För att få tillgång till autentiska examenstexter och kunna identifiera 
tidigare språkbadselever kontaktade jag Studentexamensnämnden 
och utbildningsanordnare. Jag ansökte om samt beviljades tillstånd 
för vetenskaplig forskning både i det arkiverade materialet beträffande 
87 Studentexamensnämnden, en myndighet under Undervisnings- och kulturministeriet 
vars uppgift är att utveckla studentexamen i samarbete med Utbildningsstyrelsen 
(Studentexamensnämnden, 2021). 
88 Yle Abitreenit är Finlands mest kända online-tjänst ämnad för gymnasister. Tjänsten 
publicerar gamla studentprov, erbjuder mentorskap samt förbereder examinanderna 
inför studentprov (abitreenit.yle.fi). 
89 Examinander med språkbadsbakgrund har skrivit texter (n=109) på svenska som 
omfattar mellan 140 och 249 ord (typvärdet är 205 ord). Det handlar således om relativt 
korta texter. 
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språkprovet i det andra inhemska språket svenska och tidigare 
språkbadselever i grundläggande utbildning. Med hjälp av utredningar 
har jag kontaktat samtliga skolor i Finland där språkbadsundervisning 
erbjudits under åren 2009–2014 (för precisering se avsnitt 5.4).

Med forskningstillstånd att studera konfidentiella elevlistor90 från 
de finskspråkiga skolorna har jag identifierat tidigare språkbadselever i 
hela forskningsmaterialet (n=1303). Jag har jämfört samtliga namn91 och 
skolgångsår antecknade på elevlistorna med examinanduppgifter om 
samtliga examinanders examenstexter i språkprovet. I första hand har 
jag jämfört de elevlistor från den skola som är en del av gymnasieskolan 
(jfr samskola) eller skolor som ligger i närheten av gymnasieskolan i 
samma stad eller kommun. Det är möjligt att någon enstaka tidigare 
språkbadselev inte är identifierad i populationen, eftersom en 
språkbadselev efter den grundläggande utbildningen kan ha sökt sig till 
mer avlägsna specialgymnasier eller andra läroverk som har tillstånd 
att ordna gymnasieutbildning. Likaså har jag inkluderat enbart klara 
fall, vilket betyder att vid oklarheter har examinandernas examenstexter 
uteslutits ur det egentliga analysmaterialet. En tolkningsfråga eller 
ett osäkerhetsmoment kan exempelvis vara ett enstaka förnamn i 
skolans elevlista i jämförelse med tre förnamn på examenstexten i 
examensprovet, där det första namnet och tillnamnet sammanfaller med 
examinandens personuppgifter på själva examenstexten. Ett dylikt fall 
har jag utelämnat ur analysmaterialet. Datainsamlingsmetoden har trots 
allt möjliggjort identifiering av 109 examenstexter, vars skribenter har  
språkbadsbakgrund.

Den nya kunskapen som jag strävar till är av betydelse för 
andraspråksskribenters skrivprocesser. Avhandlingen avspeglar 
forskningsmaterialet i ljuset av mina teoretiska kunskaper om 
undervisning på två språk och praktiska erfarenheter av både 
språkundervisning och korrigering av språkprov i studentexamen. Min 
forskarröst tar således avstamp i en bakgrund som i viss mån avspeglar 
sig i hur jag tolkar olika analysmoment, även om jag inte explicit är 
delaktig i forskningsmaterialet som exempelvis lärare eller bedömare. 
Forskningsetiskt påverkar ändå min lärarbakgrund hela processen 
från valet av forskningsmaterial till analys och tolkning av resultat. 

Vidare har det medvetna urvalet att enbart studera tidigare 
språkbadselevers examenstexter uteslutit en kontrasterande 
infallsvinkel i min avhandling. Komparativ forskning hade varit möjligt 
att genomföra inom ramen för det stora forskningsmaterialet, men 
mitt intresse har varit att analysera enbart tidigare språkbadselevers 
90 Forskningstillstånd att gå igenom konfidentiella elevlistor har beviljats innan 
dataskyddsförordningen (GDPR) som reglerar behandlingen av personuppgifter trätt i 
kraft 25.5.2018.  
91 1−3 förnamn samt efternamn i anknytning till varje skribent och examenstext. 
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examenstexter. Ytterligare är materialvalet inte helt oproblematiskt, 
eftersom forskningstillståndet är begränsat endast till mig som 
forskare. Detta medför att en liknande studie med samma urval 
av examenstexter inte nödvändigtvis är möjlig att genomföra.

5.3 Identifiering av centralt analysmaterial
Identifiering av tidigare språkbadselever har varit en central metod 
när det gäller att rama in urvalet av examenstexterna i min avhandling. 
Tidsspannet på fem år täcker med stor sannolikhet de examinander 
som har skrivit språkprovet under tiden 2011–2014. I det årskurslösa 
gymnasiet bör en examinand ha läst alla obligatoriska kurser92 i svenska 
(se avsnitt 3.2) innan hen avlägger språkprovet i det andra inhemska 
språket svenska. Tablå 10 redogör för det aktuella forskningsmaterialet 
i dess helhet, även om jag är speciellt intresserad av ett specifikt urval. 
I tablån synliggörs även ett sekundärt material bestående av svenska 
andraspråkstexter (n=312)93 som examinander från samma gymnasium 
eller läroverk skrivit i samband med språkprovet i studentexamen. Det 
sekundära textmaterialet utgör de resterande examenstexterna genererade 
under identiska förhållanden, alltså samma examinationstillfälle, ort och 
gymnasium eller läroverk där tidigare språkbadselever identifierats. De 
här texterna (Gy) utgör ett användbart jämförelsematerial för eventuella 
framtida komparativa studier, och fungerar samtidigt som en småskalig 
kvantitativ bakgrundsinformation i en tidigare studie (Rosvall, 2016).

Tablå 10. Översikt över avhandlingens forskningsmaterial

År 2012 2013 2014
Termin vår höst vår höst vår höst
Uppgiftsformuleringar 4 4 4 4 4 4
Sammanlagt 24
Andraspråkstexter 117 86 317 229 234 320
Sammanlagt 1303
Identifierade examenstexter av 
tidigare språkbadselever (SB)

5 20 24 16 14 30

Sammanlagt 109
Andraspråkstexter (Gy) 24 66 56 16 84 66
Sammanlagt 312

92 Gymnasieutbildningen i Finland genomgår förändringar och kurserna omvandlas till 
studiepoäng (mer om gymnasiereformen GLP2021 se Utbildningsstyrelsen, 2021). 
93 Examinander som fått traditionell språkundervisning har skrivit texter (n=312) på 
svenska som omfattar 71–259 ord (typvärde 198 ord). 
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Tablå 10 visar det centrala analysmaterialet markerat med grå färg och 
fet stil efter att jag identifierat tidigare språkbadselever bland samtliga 
examinander under perioden 2012−2014. Tablån visar från vilket år och 
vilken termin forskningsmaterialet härstammar. Uppgiftsformuleringarna 
förblir kvantitativt konstanta från år till år, medan det totala antalet 
examenstexter när det gäller examinander med språkbadsbakgrund ser 
ut att ha en ökande tendens. När antalet identifierade språkbadstexter 
speglas mot de årliga examinationstillfällena, visar det sig i figur 8, 
att antalet språkbadstexter ökar kontinuerligt i viss omfattning under 
de tre åren (2012–2014). Figuren visar perioden våren 2012 till 
hösten 2014 eftersom examinanderna måste gå ett visst antal kurser 
i svenska innan de får skriva examensprovet (se avsnitt 3.3). Antalet 
visar alltså på en långsamt stigande trend för tidigare språkbadselevers 
skrivande i språkprovet i det andra nationalspråket svenska (se figur 8).

 

Figur 8. En långsamt stigande trend för tidigare språkbadselevers 
skrivande i studentexamen

I figuren visar den svarta linjen identifierade språkbadstexters (SB) 
värden. Figur 8 visar endast ett nedslag under åren 2012–
2014 men kan ändå vara ett tecken på att det vore skäl att mer 
uppmärksamma tidigare språkbadselevers examenstexter 
och genomföra till omfånget större kvantitativa studier för att 
exempelvis undersöka om tidigare språkbadselever väljer att 
skriva språkprovet i A-svenskan i allt större utsträckning under 
2020-talet och vad som kännetecknar dessa examenstexter. 

Av samtliga examenstexter i forskningsmaterialet har jag gjort ett 
urval genom identifiering av texter skrivna av tidigare språkbadselever. 
Med hjälp av fokusmaterialet kan jag analysera svenska texter skrivna av 
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finska studenter som sannolikt påbörjat sin skolgång i språkbadsdaghem. 
Vårdnadshavarna har uppskattningsvis beroende av ort låtit sitt barn 
introduceras i språkbad i åldern 3–694  och valt en fortlöpande språkbadsstig 
för barnet. Examinanderna, med andra ord de utvalda skribenterna i 
min avhandling, har deltagit i språkbadsundervisning under hela den 
grundläggande utbildningen, med början i småbarnspedagogiken fram till 
utgången av årskurs nio. Antagandet om skribenternas skolgång baserar 
sig på konfidentiella dokument som jag delgivits från de finländska 
skolorna som erbjudit språkbad och medverkar i min avhandling.

5.4 Precisering av metod och analysmetoder
I avsnittet redogör jag mer ingående för de metoder som jag använt 
mig av i min avhandling. Efter den introducerande metodbeskrivningen 
preciserar jag analysmetoderna detaljerat i skilda avsnitt. I avsnitt 5.4.1 
inleder jag med uppgiftsmiljö som är en central utgångspunkt och ett 
analysverktyg och därefter redogör jag för genrelandskap som också 
fungerar som ett analysverktyg. Vidare i avsnitt 5.4.2 beskriver jag 
analysmetoder när det gäller kognitiva diskursfunktioner (CDF) och 
i avsnitt 5.4.3 preciserar jag analysmetoder gällande affordanser och 
initierade skrivresurser. Avslutningsvis i avsnitt 5.4.4 redogör jag för 
analysmetoderna kring examinandernas verbalisering i examenstexterna. 

Avhandlingen kombinerar olika metoder vid bearbetning och analys 
av det empiriska forskningsmaterialet för att ge ett bredare perspektiv 
på de skrivna texterna som jag undersöker (jfr Denscombe & Larson, 
2018). Argumentationen är empiridriven, och utmärkande för min 
undersökning är en kvalitativ studie med småskaliga kvantitativa inslag. 
Jag söker alltså svar på mina forskningsfrågor i empirin genom att studera 
både uppgiftsformuleringar och examenstexter och relatera dessa till 
valda teorier.

Jag intresserar mig för språkprovet som bygger på den långa 
lärokursen, och som enligt Lagen om studentexamen (4§ L 502/2019) 
anses vara ett mer krävande prov i jämförelse med det medellånga provet 
som påbörjas i ett senare skede. (Studentexamensnämnden, 2011, 2) 
Språkprovet och urvalet examinander utgör en intressant kombination.

Jag har transkriberat samtliga uppgiftsformuleringar och sammanställt 
dem i en separat extern tablå i en personlig forskningsdatabas för att 
underlätta analysen. Jag har vidare valt att analysera examenstexter 
från det språkprov som bygger på den långa lärokursen, även om det 
är möjligt att tidigare språkbadselever har skrivit språkprovet i den 
medellånga lärokursen. Detta textmaterial består av examenstexter 

94 I finländskt språkbad kan barnet i dagens läge inleda sitt språkbad tidigast som 
3-åring eller senast som 6-åring beroende på kommun och ort (Sjöberg m.fl., 2018, 8; 
Utbildningsstyrelsen 2014, 93). 
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genererade från sex på varandra följande, formella examenstillfällen (se 
tablå 10). Det här textmaterialet utgör ett konfidentiellt material som 
inte är tillgängligt för allmänheten utan specifikt forskningstillstånd (jfr 
tillgängliga provhäften och uppgiftsformuleringar). Forskningsmaterialet 
samlade jag in under åren 2014−2016, och då jag ville få tillgång till ett så 
nyskrivet material som möjligt blev insamlingsprocessen en tidskrävande 
faktor. Varje enstaka examenstext i språkprovet i studentexamen bevaras 
hos utvalda censorer under 1,5 år efter varje examenstillfälle. När denna 
tid har löpt ut arkiveras ett litet slumpmässigt urval examenstexter från 
varje språkprov och examenstillfälle. Ifrågavarande sampel utgjorde 
under de givna åren ca 1 procent av det totala antalet examenstexter 
under det aktuella examenstillfället. Det forskningsmaterial jag 
har till mitt förfogande utgör alltså ett rent slumpmässigt urval, ett 
sampel, på basis av de examenstexter som censorerna returnerat 
till Studentexamensnämnden under nämnda år. I praktiken innebär 
förfarandet enligt planeraren, nuvarande examenssekreteraren Rutanen 
vid Studentexamensnämnden, att samtliga provsvar i det aktuella provet 
från en och samma skola arkiveras i sin helhet (personlig kommunikation, 
J. Rutanen, 4 november 2014 och 23 januari 2015). Materialinsamlingen 
försiggick etappvis under 2014−2016 enligt den specifika tidsplan som 
presenteras i bilaga 8. En förenkling av schemat presenteras i tablå 11.

Tablå 11. Schema över materialinsamlingen

Examenstillfällen under år och termin 2012–2014 under både
hösten och våren

Censortid för varje examensprov 1,5 år
Arkiveringstidpunkt vid Studentexamensnämnden 2013–2016
Forskningsmaterialet vid landskapsarkivet i Vasa 26.1.2015–28.12.2016
Bearbetning, identifiering och transkribering av 
forskningsmaterialet.

Från hösten 2015 till 
våren 2017

Ur tablån kan utläsas att det har tagit tid att få forskningsmaterialet 
tillgängligt för bearbetning och analys. Även korrespondensen mellan 
olika instanser har bidragit till att materialinsamlingen varit tidskrävande. 
Tablå 11 visar även det faktum att det inte i den här avhandlingen 
varit möjligt att forska i nyskrivet material, eller att som forskare på 
något sätt kunna påverka insamlingen av forskningsmaterialet. Den 
slumpmässiga arkiveringsmetoden och den tid som varje bedömare 
förvarat examenstexterna, det vill säga sekretesstiden, ger inte utrymme 
för att styra speciella forskningsbehov. Mitt speciella intresseområde är 
examinander med tidigare språkbadsbakgrund. Utbildningsbakgrunden 
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har inte tagits i beaktande i samband med arkiveringsprocessen vid 
Studentexamensnämnden. Det här betyder således att inget specifikt 
urval har möjliggjorts i samband med arkiveringen och detta har inte 
tagits i beaktande trots mitt eget specifika forskningsintresse gällande 
andraspråksskrivande i examen. Under sammanlagt sex etapper har 
forskningsmaterialet varit tillgängligt vid landskapsarkivet i Vasa. 
Varje försändelse från Studentexamensnämnden har innehållit olika 
mängder skrivet textmaterial i sin ursprungsform (se bilaga 8).

Jag har följt god datahanteringspraxis genom att presentera en plan för 
datahantering för Studentexamensnämnden. Efter att nämnden godkänt 
datahanteringsplanen har jag sammanställt en elektronisk korpus över 
hela det skrivna textmaterialet som alltså består av examenstexter. 
Varje examenstext har anonymiserats i fråga om personuppgifter och 
avidentifierats när det gäller läroanstalt samt ort. Varje enskild examenstext 
har jag tillskrivit en egen löpande skribentkod där årtal, termin, kod för 
läroanstalt, skribentnummer och kön framgår, exempelvis 12VGy952F. 
Utöver den anonyma skribentkoden har jag för ett personligt stöd 
sammanställt en separat forskningstablå endast för eget bruk i samband 
med identifiering av centralt analysmaterial. Samtliga examenstexter har 
förvarats skyddat och konfidentiellt, och inga uppgifter om examinander 
eller examenstexter har utlämnats till utomstående. På samma sätt som 
tillfälliga avidentifieringsdokument har alla elevlistor som jag beviljats 
forskningstillstånd för att studera förstörts efter identifieringsfasen.

Samtliga 109 identifierade examenstexter med koppling till språkbad 
har efter anonymisering och avidentifiering schemalagts i en särskild 
forskningstablå där det förutom skribentkod även framgår vilken 
uppgift examinanden har skrivit, vilken rubricering skribenten valt till 
sin text samt antalet löpord och censorernas slutbedömning. Samtliga 
förtecknade uppgifter utgör centrala bakgrundsfaktorer i min avhandling 
och stödjer innehållsanalyserna. Exempelvis den holistiska bedömningen 
av examenstexterna i skriftlig framställning under åren 2012−2014 
väcker intresse, eftersom bedömningsanvisningar och en formell 
interbedömning95 kan ses som ett likvärdigt mått på skrivkompetens 
(Rosvall, 2016). Bedömningen av examenstexter i examen sätter 
störst vikt vid vad skribenten velat uttrycka och hur hen lyckats 
(Studentexamensnämnden, 2011, 26). Det här har relevans för analyserna 
kring språkligt och ämnesrelaterat innehåll i skrivna textvärldar även 
om dessa inte explicit bedöms i språkprovet (jfr tablå 3). Borgström 
(2010, 133) konstaterar i sin forskningsartikel att nationella prov utgör 
en auktoritativ tolkning av styrdokument, men samtidigt har proven en 
kontrollerande effekt och gynnar därmed ett didaktiskt tänkande. En 
central fråga som här uppdagas är enligt mig hur skrivkompetens mäts i 
95 Begreppet syftar på bedömning som genomförts av olika bedömare (jfr 
sambedömning t.ex. Adie, m.fl., 2012). 
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relation till ställda och uppnådda mål i exempelvis tidigare undervisning 
(jfr tablå 2 om fokusområden i kurserna i svenska) och examen.

Innehållsanalys lämpar sig för det skrivna textmaterialet (Elo & Kyngäs, 
2008) som jag förfogar över och analyserar eftersom analysmaterialet är 
relativt omfångsrikt och erbjuder många möjligheter. Innehållsanalys är 
speciellt lämpligt för att identifiera de delar av skriven text (textenheter) 
som är av störst intresse i min avhandling. Analysen av texterna, alltså 
både uppgiftsformuleringarna och examenstexterna genomgår samma 
kvalitativa innehållsanalys (Boréus & Kohl, 2018, 49) för att jag ska kunna 
bilda mig en uppfattning om textinnehållet i sin helhet. Jag väljer att utgå 
från en konventionell (Hsieh & Shannon, 2005) metod där jag strategiskt 
låter texterna synliggöra innehållet och generera skrivteman i samband 
med innehållsanalyserna. Syftet med analyserna av samtliga textenheter 
(se tablå 12) uppnås huvudsakligen med hjälp av programvaran NVivo96. 

Jag närmar mig det skrivna analysmaterialet abduktivt (jfr Mattsson, 
2013, 85) eftersom jag i tillvägagångssättet i analyserna pendlar mellan 
avhandlingens empiri och de teoretiska grunder jag valt (genre, CDF, 
språket som tankeverktyg, se tablå 12). Men å andra sidan kännetecknas 
min forskning även av en induktiv metod, vilket innebär att analysen 
styrs av det forskningsmaterial jag samlat in. Det betyder att kategorierna 
i min analys härleds ur analysmaterialet på ett sådant sätt att de 
specifika forskningsaspekterna i det skrivna materialet kopplas till en 
större helhet som formar textvärldarna i min avhandling. Den induktiva 
metoden får stöd även därför att det finns få studier som kombinerar 
affordanser i skrift och skrivresurser som jag valt att göra. Kodning 
och kategorisering av textenheter bidrar således med ny kunskap. 
Molander (2003, 30) menar att en induktiv slutledning bygger på 
erfarenheter och iakttagelser som i mitt fall präglas av min lärarbakgrund.

Avhandlingens övergripande utformning presenteras i tablå 12, 
vilken även redogör för forskningsaspekter och deras anknytning till 
material samt metoder. Jag har använt dataprogrammet NVivo i samtliga 
analysskeden eftersom det stödjer organisering och innehållsanalys av 
mitt textmaterial samt möjliggör klassificering och undersökning av 
relationer i analysmaterialet. De skrivna texterna blir lättare hanterbara 
med dataprogrammet, medan kodning, tolkning, kategorisering 
och analysering av textenheter förblir min uppgift som forskare. 
Innehållsanalysen genomför jag i många olika steg (se tablå 12). För 
precisering av metod se följande underavsnitt (5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 och 5.4.4).

Utgångspunkten för min avhandling är en tidigare genomförd studie 
(Rosvall, 2016, se avsnitt 2.2). Resultatet av denna studie motiverar till 
en fortsatt kvalitativ innehållsanalys av examenstexterna. Textmaterialet 
är alltså kontextberoende och för att tolka betydelseinnehåll i skrivna 
96 Dataprogrammet som jag använder för kvalitativa innehållsanalyser i min avhandling. 
Mer om NVivo, se t.ex. QSR International (2022). 
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texter ser jag materialet utifrån det sammanhang där de skrivits.   
Tablå 12 presenterar avhandlingens linjära forskningsdesign efter 

processen kring beviljande forskningstillstånd och ger en översikt 
över forskningsaspekter och deras koppling till material, metod och 
analysverktyg. Forskningsdesignen inleds med reflektioner kring vad 
jag som forskare frågar och varför. Fasen efterföljs av reflektioner 
kring empiri och insamling av forskningsdata. Därefter aktualiseras 
relevanta teorier och begrepp samt metod som kännetecknas 
av hermeneutisk tolkning alltså av min subjektiva förståelse av 
skriven text. Pilarna i tablån visar riktningen för forskningsdesignen 
inom varje central fas och stegen (1–6) visar metodiska val.

Tablå 12. Avhandlingens linjära forskningsdesign

Syfte och forskningsfrågor (avsnitt 1.1)
Process

Insamling av 
skrivet           
forskningsmaterial 
(se bilaga 8)

→

Forskningsaspekt

Identifiering av 
centralt analys-
material       
(n=1303)

→

Forskningsmaterial

Skrivuppdrag 
(n=24)
Examenstexter på L2 
med SB bakgrund
(n=109)

→

Forskningssteg

Steg 1:
Genomgång av 
textmaterialet 
i sin helhet. 
Identifiering, urval, 
avidentifiering, och 
transkribering.

Teorier och begrepp (kapitel 4)
Metod för analys av skrivna texter (kapitel 5)
Skapat 
analysverktyg 1

→

Uppgiftsmiljö

→

Uppgiftsformuleringar 
Examenstexter (L2)

→

Steg 2: Kvalitativ 
innehållsanalys 
(NVivo) och 
kvantitativ 
mekanisk analys.

Skapat      
analysverktyg 2

→

Genrelandskap

→

Uppgiftsmiljöerna

→

Steg 3: Kvalitativ 
innehållsanalys 
(NVivo) och 
kvantitativ analys.

Analys-           
aspekter i 
uppgiftsmiljöer

→

Genre                                  
Kognitiva diskurs-
funktioner (CDF)

→

Genreramar (n=3) 
CDF (n=7)

→

Steg 4: Kvalitativ 
innehållsanalys 
(NVivo) utgående 
från huvudsyftet 
med genre och 
tankeverktyg i CDF.

Analysaspekt 
utgående 
från uppgifts-
formuleringar
→

Affordans 
i uppgifts-
formuleringar

→

Utnyttjad affordans 
som verbaliseras i 
examenstexter (L2)

→

Steg 5: Kvalitativ 
innehållsanalys 
(NVivo) utgående 
från textenheter 
(affordans).
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Analysaspekt i 
examenstexter

→

Skrivresurser i 
examenstexter

→

Excerpter i skrivna 
textvärldar
(n=3)

→

Steg 6: Kvalitativ 
innehållsanalys 
(NVivo) utgående 
från textenheter 
(skrivresurs).

Forskningsresultat (kapitel 6 och 7)

Med hjälp av egenhändigt skapade analysverktyg (uppgiftsmiljö och 
genrelandskap), kvalitativ innehållsanalys (Boréus & Kohl, 2018, 50–
89; Schreier, 2014) och NVivo analyserar jag i sex olika faser (steg 1–6) 
uppgiftsformuleringar och examenstexter på varierande sätt. NVivo 
har möjliggjort exempelvis excerpering av skrivtema och instruktioner 
som utgjort textenheter. Det här har för mig skapat en överblick över 
tematik och möjliggjort en analys av kognitiva diskursfunktioner i 
uppgiftsformuleringarna. Jag utgår från en innehållsanalys där jag 
identifierar och kategoriserar delar av textinnehåll i uppgiftsmiljön för 
att kunna besvara forskningsfrågorna om hur uppgiftsformuleringar 
styr examinandernas textdeltagande på ett andraspråk och hur tidigare 
språkbadselever använder affordans i skriven text för att verbalisera genre 
och CDF i sina examenstexter. Textenheter, alltså de delar av text som jag 
analyserar i detalj utgör uppgiftsmiljö, genre, CDF, utnyttjad affordans 
och skrivresurs. Dessa har jag markerat med kursiv stil i tablå 12. För 
att uppnå syftet med min avhandling kartlägger jag först uppgiftsmiljöer 
i analysmaterialet. Uppgiftsmiljöerna är en central utgångspunkt och 
täcker som jag tidigare förklarat både skrivuppgifter och examenstexter. 

Nästa steg är att kartlägga genrelandskap utifrån uppgiftsmiljöerna. Det 
här sker genom metodtriangulering (jfr Åsberg, 2001), det vill säga genom 
en kombination av kvantitativ analys och kvalitativ innehållsanalys av de 
aktuella uppgiftsmiljöerna. Därefter använder jag vidare analysverktyget 
genrelandskap för excerpering av genreramar och identifiering av kognitiva 
diskursfunktioner (CDF) i uppgiftsmiljöerna. CDF i uppgiftsformuleringarna 
urskiljer jag för att analysera tankeverktyg och identifiera en specifik 
stimulans eller utmaning i tänkesättet kring skrivuppdraget. Slutligen 
identifierar jag utnyttjade affordanser i uppgiftsformuleringarna för att 
komma åt initierade skrivresurser i examenstexterna på ett andraspråk. 
Ur ett ideationellt betydelseperspektiv diskuterar jag identifierade 
skrivresurser i examenstexterna som alltså utgör textenheter, excerpter 
ur skrivna textvärldar. Det här betyder slutligen att min syn på skriven text 
i samband med innehållsanalyserna innefattar kriterier som språk- och 
utbildningsbakgrund, skrivsituation, affordanser, skribenternas initierade 
skrivresurser och skrivhandlingar under aktuella skrivprocesser.
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5.4.1 Uppgiftsmiljö och genrelandskap som analysverktyg
De analysverktyg som jag skapat för min avhandling är för det första 
uppgiftsmiljö (se avsnitt 4.2) och för det andra genrelandskap (se avsnitt 
4.3.3). Bägge analysverktygen täcker således både uppgiftsformulering 
och examenstext. Jag har valt att i innehållsanalysen utgå från 
uppgiftsformuleringen, eftersom den är starkt sammanvävd med 
examenstexten i min avhandling. En examenstext i ett examensprov 
kan av naturliga skäl inte genereras utan förståelse av en 
uppgiftsformulering. Uppgiftsformuleringen är därför enligt mig ett 
väsentligt analysobjekt. Uppgiftsformuleringarna antar jag inverkar 
på examenstexterna, och därför är det motiverat att analysera hela 
uppgiftsmiljön och belysa samband samt effekter. De egenhändigt 
skapade uppgiftsmiljöerna bidrar till att analysmaterialet blir lättare 
hanterbart (även när det gäller redovisning i skrift), och de visar 
på en samverkan mellan uppgiftsformulering och examenstext. 

Efter att hela analysmaterialet har genomgått en indelning i 
uppgiftsformuleringar (n=24) och examenstexter (n=109) som 
tidigare språkbadselever har skrivit och hela textmaterialet 
har anonymiserats och transkriberats är nästa steg att urskilja 
centrala uppgiftsmiljöer i textmaterialet. En uppgiftsmiljö kan 
bestå av en uppgiftsformulering och en eller flera examenstexter. 
Uppgiftsmiljön har dock alltid enbart ett övergripande skrivtema.

Jag har genomfört en holistisk tolkning av ämnesinnehållet i 
uppgiftsformuleringarna genom att mata in alla 24 texter i NVivo. Genom 
att markera det tematiska innehållet i varje uppgiftsformulering har jag 
genom en kategorisering av skrivteman fått en grovindelning enligt det 
explicita ämnesinnehållet. Utgående från samtliga uppgiftsformuleringar 
har jag således med hjälp av NVivo skapat 24 skrivtematiska 
uppgiftsmiljöer. Varje uppgiftsformulering har alltså fått ett övergripande 
skrivtema och tillsammans med skrivtemat har alla examenstexter som 
kopplas till den aktuella uppgiftsformuleringen markerats i en skild tablå 
(se tablå 17). Uppgiftsmiljön visar således på både aktuellt skrivtema 
och antal relaterade examenstexter. Uppgiftsmiljön visar samtidigt 
hur examinanderna valt sina skrivuppdrag i examensprovet under de 
aktuella åren (2012–2014). Senare i innehållsanalysen aktualiseras 
totalt 21 uppgiftsmiljöer, eftersom tre miljöer helt och hållet saknar 
examenstexter. Dessa tre uppgiftsmiljöer har jag med andra ord utelämnat 
från vidare innehållsanalys. Samtliga uppgiftsmiljöer redogör jag för både 
kvantitativt och kvalitativt, där antal och ämnesinnehåll lyfts fram (se 
kapitel 6). Uppgiftsmiljön bidrar alltså med resultat när det gäller den 
första forskningsfrågan (se avsnitt 1.1), och indikerar även på vilka sätt 
en uppgiftsformulering kan styra ett textdeltagande på ett andraspråk.

Utgående från uppgiftsmiljöerna (n=24) som jag beskrivit i föregående 
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avsnitt åskådliggör jag genrer med hjälp av genrelandskap. Även 
genrelandskapet redogör jag för både kvantitativt och kvalitativt, där 
antal och innehåll lyfts fram. Uppgiftsmiljöns genrelandskap baserar sig 
huvudsakligen på tidigare genreforskning av Bhatia (2004), Johns (2001), 
Martin och Rose (2008), Rose och Martin (2012), Paltrigde (2001), 
Schleppegrell (2004), Swales (1990) och Ørevik (2015). Med hjälp av 
genrelandskap kartlägger jag genrer efter en modifiering av den teoretiska 
modellen för genrekategorisering som Schleppegrell (2004, 82–88) 
utarbetat på basis av Martin (1985). Forskarna fokuserar på genrer som 
visat sig vara vanliga i skolsammanhang och presenterar en indelning 
i tre övergripande kategorier med tillhörande fyra underkategorier. 
På basis av kommunikationssyftet och grammatiska kännetecken har 
forskarna lyft fram totalt sju genrer, vilka i min avhandling får sin närmare 
beskrivning under kategorierna personliga genrer (P), faktabaserade 
genrer (F) och analytiska genrer (A) (Schleppegrell, 2004, 84). Speciellt 
de analytiska genrerna är intressanta ur forskningssynpunkt sett, 
eftersom de kräver att språkanvändaren resonerar, utvärderar eller 
övertygar i särskilda skrivsammanhang (Berg, 2011, 26). Med tanke 
på språkbad är även de faktabaserade genrerna intressanta, eftersom 
språkbadseleverna skriver ut sin ämneskunskap på ett andraspråk. 
På en del utbildningsnivåer behövs dock även den personliga genren, 
men den är inte lämplig i alla skrivsammanhang. Utöver de nämnda 
forskarnas (Martin, 1985; Schleppegrell, 2004, 82–88) kategorier har 
även Nordenfors’ (2017) resonemang kring elevers texter inverkat på 
det utarbetade analysverktyget genrelandskap. Det har varit nödvändigt 
för mig att mynta begreppet genrelandskap eftersom jag använder 
genre på ett annat sätt i min avhandling än vad tidigare forskning gjort.

Med hjälp av genrelandskap strävar jag efter att redogöra för genrer 
i forskningsmaterialet och klargöra hur uppgiftsformuleringar inom 
genreramar utmanar andraspråksskribenter i examen. Jag antar att 
genrelandskapet visar på ett varierat genreutbud, och av den anledningen 
förespråkar jag en fokusering på ett speciellt antal genrer när det gäller 
skrivprocesser i utbildningskontext. Med den genretillhörighet som 
tillämpas och presenteras i min avhandling kan genrebegreppet definieras 
och bli mer lätthanterligt i skrivprocesser. En begreppsförvirring kan 
i detta avseende undvikas när enbart tre genrekategorier presenteras.

Jag är intresserad av att redogöra för en grov genretillhörighet, 
eftersom tidigare forskning har visat att en skrivutveckling i 
utbildningskontext går från ett personligt skrivande till ett mer analytiskt 
skrivgrepp, speciellt när det gäller individuella examenstexter (Martin, 
1985; Schleppegrell, 2004). Jag tar inte ställning till olika texters 
specifika genresteg eller explicita genremönster, utan jag väljer att utgå 
från huvudsyftet med textinnehållet inom den specifika genren. Min 
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utgångspunkt är inte att analysera specifika genresteg eller genremönster 
i skriven text utan undersöka hur en uppgiftsformulering styr ett 
andraspråksskrivande och då blir huvudsyftet med texten i skrivuppdraget 
en central utgångspunkt. Jag har tillämpat egna kännetecken som 
beaktar både genre och skrivhandling i andraspråksskrivande. 
I innehållsanalysen fokuserar jag därför på ett semantiskt, 
betydelsebärande textinnehåll för att identifiera variation (se tablå 13).

Översikten i tablå 13 fungerar samtidigt som ett innehållsligt 
analysverktyg för mig när det gäller tillämpning av genretillhörighet i mitt 
material. Även om jag inte analyserar ämnesinnehållet eller kunskaper 
i ett specifikt läroämne utgör andraspråket ett centralt analysobjekt i 
språkprovet för det andra nationalspråket svenska. Tidigare
språkbadselever skriver sina texter på svenska som L2, och examinanden 
förmår inte uttrycka ett innehåll ifall hen inte har språket som ett medel 
för sin skrivna text. Det är dock möjligt att en andraspråksskribent har 
ämneskunskapen men inte de språkliga uttrycksmedlen för att kunna 
skriva om ett särskilt tema. 

Möjligheter till att jämföra tidigare språkbadselevers 
skrivande på svenska i provet i ett realämne finns inte eftersom 
realämnesprov är valbara och proven  har skrivits på finska. Men skrivande
i språkprov handlar ändå delvis om ämnesinriktad 
litteracitet (Brock m.fl., 2016, 35–51) och hur skribenten 
kan verbalisera sin kunskap i enlighet med skrivtemat. 

Tablå 13 åskådliggör genrer i skriftlig framställning i språkprovet i
svenska i examen. Tablån är min egen men utarbetad efter Nordenfors 
(2017, 90–91), Otnes (2018b), Rose och Martin (2012, 128−132), 
Schleppegrell (2004, 85) och Shore (2014, 48–49). Jag har reducerat 
antalet genrer till tre (P, F, A), modifierat huvudsyftet för att passa in i 
skrivprocesser på ett andraspråk i en särskild utbildningskontext 
och tillämpat tankegången när det gäller skrivhandlingar (se figur 
6). Modifieringen har jag gjort eftersom jag inte använder genre 
på samma sätt som begreppet använts i tidigare forskning. Jag 
analyserar inte mönster utan betydelseinnehåll i skrivna texter. 

I innehållsanalysen fungerar alltså textens huvudsakliga skrivsyfte som 
en central textenhet, och den utgör samtidigt en kod för genretillhörighet 
(P, F, A) i NVivo. Ett skrivsyfte utgör exempelvis följande textenhet: 
argument för/mot globalisering. Exemplet antyder en analytisk genreram 
eftersom det uppmanar skribenten att ta ställning till globalisering. En 
skrivhandling, alltså det sätt examinanden hanterar sin text språkligt, inom 
varje genreram förtydligar textenheten i samband med innehållsanalysen. 
I exemplet ovan om skrivsyftet med temat globalisering är en skrivhandling 
att argumentera. Tablå 13 exemplifierar centrala kännetecken alltså koder i 
kvalitativ innehållsanalys i NVivo hos samtliga tre genrer i analysmaterialet. 
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Tablå 13. Kännetecken på kvalitativa genreramar i analysmaterialet

Genreram Textens skrivsyfte som 
central textenhet

Skrivhandling

Personlig  
(P)

↓

Erbjuda upplevelser. Att berätta om en 
upplevelse eller händelse 
för att att dela med sig 
av känslor eller något 
skribenten upplevt.

Faktabaserad 
(F)

↓

Kommunicera avgränsat 
ämnesinnehåll med 
koppling till ämnesvisa 
läroplaner.

Att förklara ett fenomen 
eller redogöra för ett 
avgränsat ämnesinnehåll.

Analytisk
(A)

Bedöma och/eller ta 
ställning via diskussioner.

Att argumentera och 
ange motiveringar eller 
att diskutera ur flera 
synvinklar.

På basis av genrelandskap skapar jag genreramar (se avsnitt 6.3). En 
personlig genreram (P) kännetecknas av att textens huvudsakliga skrivsyfte 
är att bjuda på egna skribentnära upplevelser. En skrivhandling som 
examinanden synliggör i texten utmärks av att berätta kring en händelse 
för att dela med sig av upplevelser, känslor och erfarenheter. Utmärkande 
för texten och det expressiva skrivsättet kan även vara moraliska inslag av 
ett händelseförlopp. Det handlar om ett expressivt skrivande via aktivering 
av minnen och erfarenheter, en resurs hos skribenten som kopplas till 
personlig genre (P). Kännetecknande för en faktabaserad genreram (F) 
i min avhandling är överföring av ett avgränsat ämnesspecifikt innehåll. 
Skrivhandlingen kan präglas å ena sidan av att deskriptivt redogöra,
å andra sidan av att förklara ett fenomen. Genreramen i fråga kräver 
innehållsligt och språkligt mer skolrelaterad kunskap och information 
som baserar sig på fakta. Det kan exempelvis vara gedigen ämneskunskap 
som tillägnats i undervisningen under skolåren. Det handlar om ett 
innehållsligt skrivande eller kontextuellt skrivande, ett ämnesrelaterat 
kunskapsvisande från skribentens sida, vilket kan relateras till en 
faktabaserad genre (F) (se figur 6). En analytisk genreram (A) utmärker 
sig i min avhandling genom bedömning och/eller ställningstagande. Den 
skrivna texten innehåller ett argumenterande av något slag inklusive 
motiveringar eller begrundan ur en eller flera synvinklar. Examinanden 
antar såldes ett mer diskuterande, analytiskt förhållningssätt i 
sin examenstext jämfört med i den faktabaserade eller personliga 
genren. Examinanden kan vidare använda ett diskuterande skrivsätt 
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som kännetecknar den aktuella examenstexten. En analytisk genre 
ramar in texter och påminner om det diskursiva skrivandet som flera 
skrivforskare lyfter fram och betonar i dagens skrivsamhälle (Magnusson, 
2018, 2019; Norberg Brorsson, 2007, 8; Nyström Höög, 2010, 13). Ett 
diskursivt skrivande visar alltså på en analytisk (A) genretillhörighet 
(se tablå 13). Tablå 13 visar en koppling till figur 6 i avsnitt 4.4.2 
angående dimensioner av skrivande. Ju längre ner i tablån skribenten 
rör sig desto djupare tanke- och skrivdimensioner utmanas skribenten 
till att använda. På liknande sätt blir tankeverktyg i skrivandet mer 
avancerade i figur 6 när skribenten klarar av ett mer abstrakt tänkande.

5.4.2 Kognitiva diskursfunktioner utifrån uppgiftsmiljöer
Ett annat centralt led i innehållsanalysen förutom genre är 
samlingsbegreppet ”kognitiva diskursfunktioner” (CDF). De kognitiva 
diskursfunktionerna är tillsvidare underforskade i skriven text och 
outforskade i finländsk kontext i studentexamen och skrivande på ett 
andraspråk. Med kognitiva diskursfunktioner vill jag visa på hurdant 
tänkande uppgifterna i språkprovet kan förutsätta, och hur detta tänkande 
kan komma till synes i en egenhändigt skriven andraspråkstext. De 
kognitiva diskursfunktionerna antyder skribentens möjliga tankeverktyg 
bakom ett antal genreramar, och funktionerna ges en koppling till 
genreramarna i min avhandling. Kognitiva diskursfunktioner ger 
därutöver en inblick i hur skribenter kan vägledas i sitt tänkande kring 
en uppgiftsformulering, vilket i sin tur kan bidra med att skribenten 
känner till vad som förväntas av examenstexten. Utöver genre och CDF 
som centrala analysaspekter diskuterar jag även ett antal infallsvinklar 
i analysmaterialet som ansluter till både genre och kognitiva 
diskursfunktioner utgående från uppgiftsmiljön (se avsnitt 5.4.4). 

Den innehållsanalys som omger de kognitiva diskursfunktionerna (CDF) 
baserar sig på den forskning som Dalton-Puffer (2013, 2016) genomfört 
i första hand på muntligt forskningsmaterial. Inom ramen för min 
avhandling har jag valt att använda mig av sju olika kategorier av kognitiva 
diskursfunktioner (se avsnitt 4.4). Jag har delat in kategorierna på samma 
sätt som Dalton-Puffer (2013, 2016) men modifierat kategorierna för att 
de ska passa in i skriven text på svenska och i finländsk utbildningskontext 
(se tablåerna 9 och 14). Jag har utgått från uppgiftsformuleringarna 
och i första hand lagt ett skribentorienterat perspektiv på kognitiva 
diskursfunktioner. Det här betyder att jag försöker sätta mig in i skribentens 
skrivuppdrag och tolka det i ljuset av valda teorier och tidigare forskning.  

De sju valda kategorierna (se tablå 14) är modifierade så att de faller 
naturligt in i finländsk utbildningskontext, språkbadsundervisning, det 
svenska språket som språkbadsspråk och skrivet språk i språkprovet 
i studentexamen. Jag utgår från tidigare teoretisk förankring där det 
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poängteras att kognitiva processer samt lärande kopplas till språket och att 
kognition samt språk är två sidor av samma mynt (Bauer-Marschallinger, 
2016, 13; Dalton-Puffer, 2013; Halliday, 1993a, 93; Vygotskij, 2001 se 
även avsnitt 4.4). De kognitiva diskursfunktionerna identifierar i min 
avhandling tankeverktyg samt skrivprocesser i skrivsammanhang och 
examenstexter. Jag utgår vidare från examinandens synvinkel, vilket 
innebär att jag strävar efter att tolka examinandens skrivuppdrag i 
den tänkta examenssituationen. Centralt blir då att identifiera vilket 
skrivuppdrag examinanden står inför. Hur kan jag som forskare anta 
att en skribent tänker kring en uppgiftsformulering, och vad kan det 
här tänkesättet resultera i när jag genomför en innehållsanalys på 
examenstexter? Som vid genre utgår jag också nu i innehållsanalysen från 
textenheter i uppgiftsformuleringen och relaterar dessa till textenheter i 
examenstexten (se kapitel 7). Den enskilda textenheten (kategorin) och 
ordsekvensen bildar en helhet som exemplifierar den specifika kognitiva 
diskursfunktionen och ett sätt att tänka inom ramen för analysmaterialet.

Både när det gäller funktionerna (CDF) och de relaterade 
tankefärdigheterna i tablå 14 utgår jag från instruktionen i 
uppgiftsformuleringarna eftersom den förtydligar syftet med 
skrivuppdraget. Jag förklarar CDF med hjälp av diskursmarkörer i skriven 
text och exemplifierar funktionerna med en autentisk ordsekvens i 
skrivuppdraget under de aktuella examinationsåren. De modifierade 
kognitiva diskursfunktionerna i första spalten utgör explicita textenheter 
alltså det som jag analyserar och kodar i NVivo. Andra spalten lyfter fram 
relaterade tankefärdigheter (inom parentes) kopplade till varje enskild 
kognitiv diskursfunktion (n=7). Relaterade tankefärdigheter specificerar 
CDF vilket innebär exempelvis att när skribenten berättar behöver hen 
minnas för att kunna återge något och när skribenten beskriver behöver hen 
förstå vilka egenskaper något har. I NVivo har jag fått fram kopplingar mellan 
kodade textenheter så att jag i form av tankekartor kan se vilket innehåll 
som har samband. Exempelvis en kodad referens till berätta synliggör hela 
det ämnesinnehåll som kopplas till denna kognitiva diskursfunktion. Tredje 
spalten i tablån visar generella diskursmarkörer i skriven text och fjärde 
spalten exemplifierar en autentisk ordsekvens i uppgiftsformuleringar 
ur forskningsmaterialet. Tablå 14 ska läsas horisontellt när det gäller 
analys av kognitiva diskursfunktioner och den vertikala förflyttningen 
antyder en större utmaning när det gäller tankeverktyg hos skribenten.
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Tablå 14. Kognitiva diskursfunktioner och sättet att uttrycka dem i 
analysmaterialet

Textenhet som
modifierad 
kognitiv 
diskursfunktion

Relaterade 
tanke-
färdigheter

Diskursmarkörer 
i skriven text

Exemplifierande 
ordsekvens i 
uppgiftsformuleringen 
med koppling till CDF

Makronivå (jfr BICS)
CDF 1
BERÄTTA

(Minnas) Återge och 
relatera till något 
bekant.

Vilka tankar väcker 
följande rader på 
Facebook hos dig?
(Examination B)

CDF 2
BESKRIVA

(Förstå) Karakterisera 
egenskaper eller 
attribut, ge en 
helhetsbild.

Tycker du att 
debatten förändrade 
samhällsklimatet?
(Examination C)

Mikronivå (jfr CALP)
CDF 3
DEFINIERA

(Identifiera) 
(Urskilja)

Avgränsa 
betydelse eller 
innebörd hos 
något.

Vad är vänskap?
(Examination F)

CDF 4
REDOGÖRA 

(Relatera)  
(Kunskapa)

På ett förklarande 
sätt presentera 
en omständighet, 
ett förlopp eller 
ämnesinnehåll.

Studera figuren 
som visar lediga 
arbetsplatser under 
2010–2011. Har 
statistiken någon 
betydelse för ditt 
yrkesval?
(Examination C)

CDF 5
FÖRKLARA

(Tillämpa)  
(Klargöra)

En förklaring 
med tillhörande 
orsaker.

Skriv ett blogginlägg om 
hur världen och sättet 
att kommunicera har 
förändrats på grund av 
sociala medier.
(Examination F)

CDF 6
DISKUTERA

(Utveckla) 
perspektiv
”det finns A 
och det finns
B”  
(Diskutera) 
två olika 
perspektiv

Utforskande 
och kreativ 
diskussion 
av diskursiv 
karaktär. 

Skriv ett inlägg om den 
föreslagna, obligatoriska 
Östersjöskatten. Vad 
borde man göra för att 
förbättra Östersjöns 
tillstånd?
(Examination D)
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CDF 7
ARGUMENTERA

(Värdera) 
(Övertala)

Bedömning 
genom 
kriterier och 
kontrastering.

Vilka argument finns 
det för och/eller emot 
globalisering? 
(Examination F)

 
Jag har i NVivo tolkat och markerat textenheter alltså kognitiva 
diskursfunktioner i varje uppgiftsmiljö. Markören för de kognitiva 
diskursfunktionerna finns ändå inte alltid explicit utskriven som ett 
verbval i uppgiftsformuleringen. Exempelvis skrivhandlingen berätta 
(CDF1) finns ibland explicit på ordnivå (berätta hurdan relation…) i 
analysmaterialet men inte alltid. I skrivuppdragen uppmanas skribenten 
inte heller explicit till att exempelvis beskriva (CDF2) eller definiera 
(CDF3). Av den anledningen behövs en vidare innehållsanalys och 
tolkning för att kunna markera textenheten. Ett stöd utgör exempelvis 
ordsekvensen som är kursiverad i tablå 14: ”Vilka tankar väcker följande 
rader på Facebook hos dig? Men också de relaterade tankefärdigheterna 
förtydligar sättet att tänka (minnas), indikerar kognition, medan 
diskursmarkörerna (återge och relatera) exemplifierar uttryckssättet 
i en fiktiv skriven text. Skribenten måste alltså minnas för att kunna 
berätta, men utöver att minnas behöver skribenten även förstå ett 
sakförhållande för att kunna beskriva (CDF2). Samtliga CDF kategorier 
har jag infört i NVivo och samtliga kategorier har kopplats till en 
autentisk ordsekvens i uppgiftsformuleringen (se sista spalten i tablå 14). 

Tablå 14 exemplifierar utöver de sju kategorierna diskursmarkörer 
och ordsekvenser kopplade till kognitiva diskursfunktioner i 
uppgiftsformuleringar. Begreppet ”makronivå” skrivet med fet stil 
i tablå 14 syftar på att den kognitiva diskursfunktionen har en bred 
domän inom vilken skribenten kan röra sig relativt fritt i enlighet med 
den kompetens hen utvecklat. Det betyder ämnes- och språkkompetens 
men även kompetens generellt vilket enligt den reviderade läroplanen 
(Utbildningsstyrelsen, 2014, 20) innebär ”Förmåga att använda 
sina kunskaper och färdigheter på det sätt som situationen kräver”. 

Jag ser paralleller mellan kognitiva diskursfunktioner på makronivå 
och Cummins (2008) begrepp ”BICS”. Det betyder att tankefärdigheter 
på makronivå kännetecknande nog har drag av ett vardagsspråk i skriven 
form genom vilket en skribent har större rörelsefrihet, medan begreppet 
”mikronivå” i tablå 14 avser ett mer begränsat ämnes- och skrivområde, 
där skribenten måste hålla sig inom vissa specifika skrivnormer och även 
använda ett sådant skrivet språk som uttrycker förståelse och som är ett 
kunskapsrelaterat skolspråk (jfr CALP). Mikronivå kan samtidigt innebära 
större krav på examenstextens utformning både innehållsmässigt och 
språkligt (se figur 6 i avsnitt 4.4.2). De kognitiva diskursfunktionerna på 
mikronivå kan i min avhandling ses som en ny benämning på ett redan 
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tillämpat fenomen, nämligen akademiskt språk eller CALP. Med CALP 
avses oftast ett ämnesrelaterat akademiskt språkbruk men i min avhandling 
lyfter jag fram hur tänkesättet avspeglas i relation till examenstexten. 
Jag gör av den anledningen CDF till en skribentintern faktor, en kognitiv 
aspekt som i detta fall skribenten själv måste ha skapat en förståelse för 
och förmå hantera i skrift. Precis som med genre är det ett faktum att 
även CDF kategorierna överlappar varandra och en klar gränsdragning 
är ibland utmanande. Av den anledningen avspeglar hanteringen i 
avhandlingen mitt tänkesätt och min förståelse samt tolkning av bägge 
begreppen. Resultaten av analysen beträffande CDF diskuteras i avsnitt 6.4.

5.4.3 Affordanser och initierade skrivresurser
I samband med innehållsanalysen av huvudaspekterna genre respektive 
CDF använder jag mig även av ett antal kompletterande aspekter 
som stöd. Figur 9 som ger en översikt av huvudaspekterna och de 
kompletterande aspekterna ska läsas vertikalt från vänster till höger. Det 
innebär att GENRE respektive CDF är paraplybegrepp vilka kompletteras 
med retorisk specificering och affordanser i uppgiftsformulering samt 
förståelse av instruktioner och initierad skrivresurs hos examinanden. 

I figur 9 är genre och samlingsbegreppet kognitiva diskursfunktioner 
(CDF) skrivna med versaler och fet stil inom varsin cirkel med bruten 
linje. Den brutna linjen anger att analysaspekterna går in i varandra även 
om de representerar olika infallsvinklar. Den skribentexterna cirkeln med 
GENRE är markerad med svart färg, eftersom den är synligare i skrift än 
den skribentinterna cirkeln (CDF) som i sin tur markerats med en ljusare 
grå färg. Det här betyder att de abstrakta tankeverktygen (CDF) finns inom 
individen men de synliggör i verbalisering i skrift ett resultat av individens 
tänkande. Detta kan jämföras med de skribentexterna aspekterna 
(GENRE) som i skriven text i viss mån är synliga och mer konkreta.

Figur 9. Kontextualisering av centrala analysaspekter



151

Cirklarna, skribentextern och skribentintern, i figur 9 överlappar 
varandra vilket illustrerar att i en skrivprocess är bägge cirklar likvärdiga 
och genre respektive CDF finns i både skrivuppdrag och examenstext, 
alltså i uppgiftsmiljön. Figuren ska vidare tolkas med utgångspunkt i de 
två analysredskapen som utarbetats i avhandlingen: uppgiftsmiljö och 
genrelandskap. Med hjälp av analysverktygen (som inte explicit synliggörs 
i figur 9) analyseras alltså både GENRE och CDF. Ett centralt kriterium 
och en analysenhet för genre är huvudsyftet med uppgiftsformuleringen, 
eftersom skrivuppdrag står som utgångspunkt, medan CDF utgår 
från skribentens tankeverktyg i skrivprocessen (se även tablå 14).

Utgående från uppgiftsmiljöer identifierar jag potentiella affordanser 
i skrivuppdraget och deras möjliga effekter i form av initierad 
skrivresurs hos skribenten (se bilaga 9, (1)). Affordanserna i skriven 
text och de initierade skrivresurserna utgör kärnan för mitt syfte att 
undersöka på vilka sätt examinandernas skrivresurser realiseras på 
ett andraspråk i examenstexterna (se exempel 3 och kapitel 7). En 
affordans är ofta en del av en retorisk specificering vilket innebär att 
affordansen sätts in i ett skrivet sammanhang. När skrivuppdraget i sin 
helhet beaktas kan dock ett skrivtema, en genre, ett huvudsyfte med 
skrivuppdraget inverka på examinandens val av uppgiftsformulering 
i examensskrivandet. I analysen av examinandernas realiseringar av 
skrivresurser är jag ändå mest intresserad av att undersöka hur en 
affordans i form av exempelvis ett kärnpåstående eller kärnfråga initierar 
skribentens tankeverktyg och därmed ett andraspråk i examenstexterna. 

En affordans kan utgöra en retorisk specificering vilket innehållsmässigt 
stödjer genre och huvudsyftet med skrivuppdraget. Genom att i 
skrivuppdraget erbjuda skribenten en retorisk specificering av hög 
grad, exempelvis som i citatet nedan, kan detta initiera examinanden till
skrivande.

Hej! Min mormor är 68 år och pensionär. Hon bor ganska nära oss, 
men vi träffas väldigt sällan. De gånger vi ändå ses visar min mormor 
knappt något intresse för mig. Hon frågar aldrig hur jag mår eller hur 
det går i skolan. Hon har heller aldrig kramat mig. Jag tycker att det 
här är jättetråkigt. Min morfar är död och eftersom mina farföräldrar 
bor utomlands träffar jag dem mycket sällan. Snälla, skriv och berätta 
hurdan relation ni har till era mor- och farföräldrar. (Examination C)

Citatet ovan exemplifierar en retorisk specificering som utgör en 
affordans för skribenten. Texten erbjuder skribenten ett brett skrivtema 
om relationer ur skribentjagets perspektiv. Samtidigt är huvudsyftet 
att berätta om sin relation, vilket medför att skrivuppdraget faller inom 
ramen för en personlig genre. Dessutom kan det explicit utskrivna 
berätta ensamt utgöra en tillräcklig affordans som skribenten utnyttjar 
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i skrivprocessen. I citatet är kärnmeningen som markerats med kursiv 
och delvis fet stil av störst intresse när det gäller att undersöka hur 
examinanderna realiserar sitt andraspråk i skrift. Den skrivna affordansen 
i uppgiftsformuleringen kan via skribentens tänkande ”omvandlas” 
till en initierad skrivresurs hos skribenten ifall hen upptäcker, 
tolkar och utnyttjar affordansen genom att välja detta skrivuppdrag.

Jag antar att den retoriska specificeringen av hög grad i skrivuppdraget 
utgör en indikator på genren (se citaten i avsnittet ovan). Skribenten ges 
möjlighet till att berätta om sina nära relationer på basis av ett initierat 
textdeltagande i skrivuppdraget. Berättandet i skriven text visar på 
betydelser som i sin tur relateras till den ideationella metafunktionen (se 
avsnitt 4.3 och kapitel 7). Skrivtemat i de aktuella citaten ovan ställer inte 
något särskilt krav på ett ämnesrelaterat språk eller ett diskursivt skrivande 
(trots att det handlar om en diskussion på nätet). Skribenten kan relativt 
brett och fritt skriva om sina erfarenheter utan ett mer avancerat skriftspråk. 
Den retoriska specificeringen i skrivuppdraget antas i min avhandling ha en 
skribentstödjande funktion, vilken lotsar andraspråksskribenten vidare i 
både tankeprocessen och skrivprocessen. Tidigare forskning visar dock att 
den retoriska specificeringen även kan utmana skribenten (se kapitel 4). 

Samlingsbegreppet kognitiva diskursfunktioner (CDF) fungerar 
som den andra analysaspekten gällande uppgiftsmiljön. Skribentens 
tankeverktyg och förståelse av en instruktion kan inverka på en initierad 
skrivresurs hos skribenten. CDF samlar benämningar kring tankeverktyg 
och kring kognitiva processer som tablå 15 och figur 9 åskådliggör. Det 
handlar således om kognitivt bundna verbfunktioner i skriven text vilka i 
min avhandling benämns CDF, alltså tankeverktyg för skribentens agerande 
i skrift. De kognitiva diskursfunktionerna i andraspråket svenska och 
den explicita instruktionen spelar en viktig stödjande roll i skribentens 
verbalisering i examenstexten som svarar på det aktuella skrivuppdraget. 
Den explicita instruktionen initierar examinandens tänkande kring 
skrivuppdraget. Det handlar om en initierad skrivresurs hos skribenten och 
tänkesättet synliggörs delvis i det skrivna andraspråket i examenstexten.

Exempelvis instruktionen Skriv svar som citeras nedan antyder 
att skribenten ska svara till Pernilla, vilket i sin tur tillsammans med 
skrivtemat och den retoriska specificeringen kan anses bidra till en 
initierad skrivresurs hos skribenten inom ramen för skrivuppdraget.

På nätet pågår en diskussion om vilken relation de unga har till sina 
mor- och farföräldrar. Skriv svar på Pernillas inlägg.

I citatet initieras skribenten att på sitt andraspråk svara till Pernilla 
om erfarenheter gällande relationer till sina mor- och farföräldrar. 
När den här instruktionen kopplas till de skribentexterna aspekterna 
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bildar dessa en helhet som antagligen initierar till skrivande. 
Skribenten verbaliserar sina erfarenhetsbaserade tankar i skrift i 
den mån skribentens ordförråd möjliggör. Genom att kombinera 
de skribentexterna och skribentinterna aspekterna skapar jag en 
koppling mellan genre och CDF. Tablå 15 exemplifierar kännetecken 
på initierad skrivresurs hos examinanden i relation till genreramar (P, 
F, och A) och figur 6 förutsatt att skribenten har förstått den aktuella 
instruktionen. Kännetecknen för skrivresurser hos examinanden har 
jag skapat utifrån tankeverktyg (CDF), syfte med skribentens text 
och hurdant skrivande examinandens examenstext ger uttryck för.

Tablå 15. Kännetecken på initierad skrivresurs hos examinanden

Genreram Initierad skrivresurs hos skribenten

Personlig
(P)

Tankeverktyg (CDF) med koppling till personlig genre (t.ex. 
berätta)
Aktivera minnen av tidigare erfarenheter och känslor.
Skriva om händelser eller agerande.
En form av expressivt skrivande.

Faktabaserad
(F)

Tankeverktyg (CDF) med koppling till faktabaserad genre 
(t.ex. redogöra)
Förmå i skrift tillämpa begreppsmässig och ämnesspecifik 
kunskap från tidigare språk och ämnesintegrerad 
undervisning.
En form av innehållsligt eller kontextuellt skrivande.

Analytisk
(A)

Tankeverktyg (CDF) med koppling till analytisk genre (t.ex. 
argumentera).
Diskutera eller övertala läsaren genom att skriva nya 
sammanställningar i egen text. 
En form av diskursivt skrivande. 

Med andra ord visar tablå 15 hur initierade skrivresurser hos skribenten 
kan ha en koppling till avhandlingens genreramar. De initierade 
skrivresurserna har jag tolkat och analyserat i relation till huvudsyftet 
i skrivuppdraget, och skrivresurserna förväntas även visa på 
möjliga tankeverktyg hos skribenten. En utnyttjad affordans som 
excerperats ur en uppgiftsformulering med hjälp av NVivo kan i 
sin tur ha en inverkan på den skrivna textvärlden som alltså syftar 
på en excerperad textenhet i examenstexten. Utifrån till exempel 
affordansen vad är vänskap har alla kärnmeningar kopplats samman 
i ett ordträd (se bilaga 9 (1)). Utifrån ordträdet har excerpter 
urskiljts för att visa på initierade skrivresurser (se bilaga 9 (2)).
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5.4.4 Verbalisering i examenstexterna
Verbaliseringar på ett andraspråk, alltså examinandernas sätt att förstå, 
tänka och skapa kunskap i examenstexter analyserar jag utgående 
från uppgiftsmiljöer. Centrala kännetecken för verbaliseringar är 
skrivsyftet med uppgiftsformuleringen och utnyttjade affordanser (se 
avsnitt 4.2) i varje enskild uppgiftsformulering. Utifrån sammanlagt 21 
uppgiftsmiljöer skapar jag således visualiseringar av textvärldar (PT, 
FT och AT) som täcker samtliga examenstexter. Tre uppgiftsmiljöer 
saknar examenstexter och dessa har som tidigare nämnts utelämnats 
i innehållsanalysen. Figur 10 åskådliggör metoden för excerpering av 
skrivna textvärldar där antagandet att tidigare språkbadselever känner 
igen och kan tillämpa den aktuella genreramen står som utgångspunkt. 
Detta skulle med andra ord innebära att examinanderna i min avhandling 
har kännedom om vilken genreram som aktualiserar sig i de olika 
skrivuppdragen och förmår tillämpa samma genre i sin egen examenstext. 
Figuren är en exemplifiering ur NVivo och visar analysprocessen 
utifrån uppgiftsmiljöer via genreramar i uppgiftsformuleringar 
till skrivna textvärldar i examinandernas examenstexter.

  

Figur 10. Metod för excerpering av skrivna textvärldar

Utgående från uppgiftsmiljöerna (n=21) och genreramarna (n=3) 
som bestämts i tidigare avsnitt skapar jag tre kategorier av textvärldar 
utifrån samtliga examenstexter (n=109). Förfaringssättet som figur 10 
illustrerar innebär att jag utifrån uppgiftsmiljöerna och genreramarna 
skapar en personlig textvärld (PT), en faktabaserad textvärld (FT) och 
en analytisk textvärld (AT) över det semantiska betydelseinnehållet i 
examenstexterna. Mitt första antagande är att varje genreram utmynnar i 
ett specifikt sätt att verbalisera en skriven textvärld (se figur 10). Tidigare 
språkbadselever har i undervisningen exponerats för olika typer av texter 
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i de olika läroämnena och även skrivit egna texter i anknytning till olika 
ämnesinnehåll, bland annat olika texter i svenska som ett andraspråk och 
provsvar på svenska i olika läroämnen (t.ex. biologi). Av den anledningen 
kan det antas att examinanderna kan skilja på olika typer av texter 
som i min avhandling ramas in av tre genrer. Jag har i NVivo samlat alla 
uppgiftsformuleringar från uppgiftsmiljöerna som i innehållsanalysen fått 
en särskild genreram och kopplat alla examenstexterna till genreramarna. 
Det betyder att ett olika antal examenstexter sammanfaller med en 
särskild genreram (se figur 10). Samtliga examenstexter som kopplas 
till uppgiftsformuleringar som hör till personlig genreram utgör en 
kategori (PT). Alla examenstexter som sammanfaller med faktabaserad 
genreram utgör en annan (FT) och alla examenstexter som sammanfaller 
med en analytisk genreram bildar en tredje kategori (AT). Av den här 
anledningen följer textvärldarna samma innehållsliga benämning 
som skrivuppdragens genreramar, och det blir möjligt att tolka samt 
kontrastera analysresultat när det gäller skrivuppdrag och examenstext.

Jag strävar vidare till att se hur affordanser i skrivuppdraget samspelar 
med skribentens individuella resurser i examenstexterna. Resurserna 
verbaliseras i viss mån i textvärldarna på ett andraspråk som varje skribent 
framfört inom de aktuella genreramarna. Alla resurser verbaliseras inte 
nödvändigtvis men de resurser som de utnyttjade affordanserna möjliggjort 
är högst antagligen utskrivna i text. De olika textvärldarna åskådliggörs via 
examenstexterna främst i ljuset av den ideationella metafunktionen som 
visar på skribentens erfarenhet och på hur hen upplever sin omvärld (se 
avsnitt 4.3).  Av denna anledning behöver inte alla initierade resurser hos 
skribenten analyseras utan de ideationella betydelserna får en särskild 
central roll. Den interpersonella metafunktionen som får mindre utrymme 
i min avhandling kommer till uttryck via utnyttjade affordanser genom 
textenheter i form av kärnfrågeställningar och kärnpåståenden eller 
uppmaningar. Den textuella metafunktionen syns i examenstexterna i form 
av skrivhandlingar inom ramen för de olika textvärldarna. Jag skapar med 
andra ord en koppling mellan genreramarna i uppgiftsformuleringarna 
och textvärldarna i examenstexterna inom ramen för min avhandling. 

Det första steget i innehållsanalysen av textvärldarna är att med hjälp 
av NVivo och utifrån exponering av ordmoln göra en första indelning i tre 
huvudsakliga textvärldar. Genom att mata in alla examenstexter relaterade 
till tre olika genreramar har jag skapat noder, alltså digitala mappar 
i NVivo där jag samlat allt det betydelseinnehåll som examenstexter 
till genreramar synliggör. Det är med andra ord möjligt att analysera 
kopplingar mellan noderna när det gäller de tre kategorierna av textvärldar 
(PT, FT, AT) som jag i avhandlingen har skapat. Utifrån noderna exponerar 
ordmoln och ordträd i analysen betydelser och semantiska kopplingar i 
examenstexterna. Noderna kan ses som ett förstadium till textvärldarna, 



156

eftersom noderna grundar sig på referenserna i textmaterialet. 
De olika textvärldarna bestäms utifrån semantiskt innehåll, alltså de 

ord som fått störst exponering i NVivo och de noder som sammanfaller 
med genreramar. Ju mer ordet synliggörs desto mer frekvent har ordet 
använts i examenstexterna. Jag utgår således från att ju mer frekvent en 
skribent har använt sig av ett begrepp eller ord desto mer sannolikt är 
det att just det begreppet eller ordet beskriver examenstexten under 
det specifika examenstillfället. Exempelvis en hög frekvens av ordet jag 
innebär att examenstexten med stor sannolikhet utgår från ett skribentnära 
perspektiv. Med andra ord, beteckningen på skribenten själv i den 
aktuella litteracitetshändelsen exponeras. Textvärlden i sig kan därutöver 
innehålla aspekter som antyder olika genreramar och särskilda kognitiva 
diskursfunktioner (CDF). Ord är betydelser och ord bygger upp skrivna 
texter. Ord behövs för att skribenten ska kunna uttrycka sig i skriven text 
och ge synlighet för sitt begreppsförråd. Det finns innehållsord och formord 
(och, att, men) som Melin (2004, 25) skiljer mellan så att de förra är många 
fler men de senare är vanligare. Forskning visar att ordförståelse är en av 
de viktigaste faktorerna för tillägnande av ämneskunskaper och betonar 
ordförrådet i både ämnesrelaterade och ämnesoberoende begreppssystem 
(Cummins, 2000, 162; Enström, 2004, 76; Viberg, 1993, 68). Tidigare 
språkbadsforskning (Buss, 2002, 131) visar vidare att språkbadselever 
och andraspråksanvändare tenderar att använda sig av innehållsrika 
ord97 i större utsträckning än förstaspråksanvändare. Jag förväntar mig 
alltså att examinander med språkbadsbakgrund i examenstexterna har 
goda förutsättningar för att synliggöra betydelser i form av innehållsord, 
därför är ordnivån en central utgångspunkt. Detta antagande baserar 
jag på forskning som visar att i språkbad är ett innehållsobligatoriskt 
språk (Met, 1998b se även avsnitt 4.1) centralt för eleverna. Jag utgår 
från att examinanderna, som tidigare språkbadselever, i skriven text 
letar efter nyckelord för att skapa en förståelse för skrivuppdraget. 
Av den anledningen blir affordanser i uppgiftsformuleringen 
en central utgångspunkt när jag analyserar examenstexterna.

Avhandlingens specifika textvärldar kännetecknas av textenheter 
i examenstexterna vilka presenteras i kapitel 7. Jag koncentrerar mig 
framför allt på textenheter i form av egenskaper som utmärker en 
särskild textvärld ur ett ideationellt betydelseperspektiv (se avsnitt 4.3). 
Egenskaperna utgår från noder relaterade till den person som skriver (PT), 
ämnesinnehållet i examenstexten (FT) eller från skrivhandlingar med ett 
bakomliggande diskursivt tänkande (AT) hos skribenten. Dessa nämnda 
egenskaper synliggörs alltså i examenstexten och som utgångspunkt står 
97 Innehållsrika ord hör exempelvis till ordklasserna substantiv, verb, adjektiv, och 
particip (Buss, 2002, 131). Jämför dessa ordklasser med t.ex. nominaliseringar och 
mindre frekventa ämnesoberoende ord som t.ex. partikelverb och kollokationer 
(Enström, 2004, 191). 
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en särskild vald genreram som kännetecknar skrivuppdraget. Resultatet av 
innehållsanalyserna förväntas visa på ett eventuellt behov av meningsfulla 
stödstrukturer i skrivprocesser på två eller flera språk. Exempelvis 
diskrepans mellan avhandlingens genreramar och textvärldar kan antyda 
ett behov av stödstrukturer. De kvalitativa innehållsanalyserna beträffande 
de olika textvärldarna utgår från de textenheter som exemplifieras i tablå 
16. Utgående från uppgiftsmiljön har jag urskiljt textvärldar (spalt ett), 
analysenheterna i fet stil (skribent, ämnesinnehåll, diskursivitet) står som 
utgångspunkt i examenstexterna och dessa stöds med omkringliggande 
kännetecken (spalt tre). Innehållet i tablå 16 markerade med grå färg i 
spalt fyra exemplifierar ordnivån, alltså ett lingvistiskt uttryck i varje 
specifik textvärld, exempelvis betydelser som kretsar kring jag (PT) och 
globalisering (FT) i examenstexterna. Nominalisering och diskuterande 
skrivhandlingar är exempelvis kännetecken för en analytisk textvärld (AT).

Tablå 16. Utgångspunkter i skrivna textvärldar

Textvärldar Utgångspunkt 
i examenstext

Kännetecken 
för noder i 
examenstext

Exemplifiering utifrån 
examenstext

Personlig 
textvärld
(PT)

Skribent
↓

Jaget skriver om 
egna upplevelser 
och erfarenheter. 
Skribentjaget 
känner och tycker 
något.

Jag har 200 vänner på 
Facebook.
(12HGy132F)

Faktabaserad 
textvärld
(FT)

Ämnes-
innehåll
↓

Ämnesinnehåll, 
skrivtema 
eller fenomen 
presenteras och 
centreras.

Globaliseringen påverkar 
på människor från olika 
länder på olika sätt.
(14HGy1284P)

Analytisk 
textvärld
(AT)

Diskursivitet
↓

Skrivhandlingar 
(argumentera, 
diskutera)
Nominaliseringar 
och grammatiska 
metaforer.

Med högre beskattning 
skulle Finland bli mindre 
konkurrenskraftig och 
företag skulle börja flytta 
bort. 
(13HGy645P)

Utgångspunkterna exemplifieras med autentiska excerpter i spalt fyra 
från analysmaterialet. Tablån visar med hjälp av pilar i vertikalläge att 
skrivandet går från det personliga inom den personliga textvärlden 
mot att låta ett fenomen eller en omständighet agera i de två påföljande 
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textvärldarna. I den personliga textvärlden exponeras individrelaterat 
jag och man i större utsträckning tillsammans med ett sekundärt 
betydelseinnehåll. Med sekundärt betydelseinnehåll avser jag det innehåll 
som utgår från skribentjaget. I dessa fall tolkas användningen av man 
som jag förutsatt att bägge exponeras likvärdigt i examenstexten. När det 
gäller den faktabaserade textvärlden och analysen av ämnesinnehåll har 
ämnesord och temaområden i gymnasiets läroplan (Ggl, 2003)98 fungerat 
som stöd vid bestämmandet av ämnesinnehållet i det specifika ordmolnet 
och noderna i NVivo. Ifall ämnesordet eller temaområdet existerar i 
läroplanen är det i min avhandling ett kännetecken på faktainslag inom 
utbildningskontexten. Det betyder samtidigt att ämnesinnehållet är 
centrerat och skribenten är inte lika framträdande i de här examenstexterna 
som i den personliga textvärlden. Beträffande den analytiska textvärlden 
har en mer diskursiv form av skrivande stått som utgångspunkt (se figur 
6), och ett centralt analysverktyg är då att det i ordmolnet explicitgörs 
nominaliseringar eller en grammatisk metafor99 (om begreppet se Byrnes, 
2014, 237–263; Byrnes & Manchón, 2014; Christie, 2012, 26–28; Halliday 
& Matthiessen, 2014, 242–312, 2006; Magnusson, U. 2011; Martin m.fl., 
1997, 26–34; Paltridge, 2001, 90–92; Rose & Martin, 2012, 116–118). 
Det innebär i funktionella termer att exempelvis istället för att använda 
sig av processen globalisera, i betydelsen göra global, använder sig 
skribenten av en omvandling till ett substantiviskt uttryck globalisering 
(se avsnitt 7.4 och tablå 47 excerpterna 96 och 97). Examinanden har även 
i sin examenstext använt sig av en nominaliserad egenskap andlighet, det 
vill säga egenskapen att vara andlig, istället för att använda adjektivet 
andlig (se avsnitt 7.4 tablå 46 excerpt 94). Grammatiska metaforer 
utgör här globalisering och andlighet. Inom den analytiska textvärlden 
är skrivhandlingar som argumentera och diskutera centrala och det är 
inte utgående från skribenten som betydelseinnehållet presenteras.

Med hjälp av NVivo har alltså samtliga examenstexter (n=109) i 
uppgiftsmiljöerna (n=21) i sin helhet inmatats och analyserats. Jag har 
med hjälp av noder i NVivo skapat ordmoln för att analysera och redogöra 
för samband i skribenternas textvärldar. Varje uppgiftsmiljö har fått ett 
eget ordmoln som i det här fallet åskådliggör alla examenstexter med 
koppling till det specifika skrivuppdraget. Jag har i NVivo skapat två 
separata ordmoln för samtliga examenstexter med koppling till den 
enskilda uppgiftsformuleringen. Det första ordmolnet har i enlighet 
med NVivo exponerats med en bokstavsgräns på tre ord och för att jag 
ska ha möjlighet att identifiera eventuella olikheter har samma analys 

98 Ggl 2003 = Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar 2003 
(Utbildningsstyrelsen, 2004). 
99 Ett begrepp inom systemisk-funktionell lingvistik (SFL) och en samlingsterm för 
skriftrelaterade samt icke-typiska sätt att uttrycka betydelser på (Magnusson, U. 2011, 
2). 
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upprepats med en bokstavsgräns på fyra ord. De specifika ordmolnen med 
bokstavsgränserna tre och fyra bokstäver har jag sedan tolkat och jämfört 
sinsemellan för att se eventuella skillnader då antalet bokstäver begränsas 
(se figurerna 14, 16 och 17). Exempelvis utfyllnadsord som kan, när, 
med eller ett tillför inte något betydelsefullt ämnesinnehåll beträffande 
syftet och textvärldarna i min avhandling. Genom att utesluta dessa ord 
med mindre bokstavsgräns ges begreppsbetydelser större synlighet. Det 
betyder samtidigt att de innehållsrika orden skapar djupare betydelser 
vilket är centralt i min avhandling. I några enstaka fall går det inte att se 
nämnvärda betydelseskillnader mellan ordmolnen på tre alternativt fyra 
bokstäver, och då stödjer bägge molnen uppgiftsmiljöns karaktär. I andra 
fall har jag analyserat uppgiftsmiljön vidare med hjälp av procentandelar 
i NVivo för att säkerställa min tolkning. Programmet NVivo kan identifiera 
vilka textenheter som procentuellt exponeras i större utsträckning och listar 
dessa ord enligt frekvens. Utgångspunkten för analysen har genomgående 
varit att utgå från det moln vars ord begränsats till tre bokstäver, men 
ord på fyra bokstäver kompletterar analysen och visar på ett bredare 
resultat. Exempelvis när figurerna 14, 16 och 17 jämförs sinsmellan 
uppkommer intressanta analysresultat (se diskussionen i kapitel 8).   

Genom att utgå från en utnyttjad affordans i uppgiftsformuleringar, 
exempelvis en kärnfrågeställning eller ett kärnpåstående har jag vidare 
excerperat kärnmeningar i examenstexterna. Genom att markera 
textenheterna i NVivo har jag identifierat en koppling mellan utnyttjad 
affordans och kärnmening, se bilaga 9 (1). Samtliga kärnmeningar i 
examenstexterna har en explicit koppling till kärnfrågeställningen 
i uppgiftsformuleringen, se exempel (3) och bilaga 9. De initierade 
skrivresurserna, kärnmeningarna, har sedan samlats som referenser 
i en tematisk nod som möjliggör visualisering av innehållet, se bilaga 9 
(2). Resultatet av analysen beträffande skrivna textvärldar diskuteras 
senare i kapitel 7. Alla excerpter i kapitel 7 som presenteras i tablåerna 
27–50 har en explicit koppling till den aktuella affordansen i varje 
enskild uppgiftsformulering. Antalet excerpter varierar på grund av olika 
antal examenstexter och kärnmeningar. Excerpterna är slumpmässigt 
utvalda ur mappen med tematiska noder i NVivo. Endast en markerad 
kärnmening i examenstexten utgör en excerpt, i fall flera kärnmeningar 
i en och samma examenstext representerar ett innehåll har vartannat 
excerperats och exemplifierats i de ovan nämnda tablåerna (i kapitel 7).
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Exempel (3). Utnyttjad  affordans och explicit koppling till examenstexten

Utnyttjad affordans i 
uppgiftsformulering

Initierad skrivresurs och kärnmening i 
examenstexten 

Kärnfrågeställning
Varför konsumerar vi så mycket? 
(Examination, E1)

Jag anser att orsaken till konsumering 
ligger både vid nya teknologiska 
innovationer och i mänskliga relationer. 
(14VGy1671F).

Kärnpåstående
Jag behöver inte 300 vänner 
för att kallas populär. 
(Examination, B4)

Det är ju inte möjligt att ha 300 nära 
vänner! 
(12HGy116F)

Två kopplingar mellan uppgiftsformulering och examenstext i analysen 
belyses i exempel (3). En kärnfrågeställning kopplas till respons och ett 
kärnpåstående relateras till ett yttrande i examenstexten. Det betyder 
samtidigt att den utnyttjade affordansen i form av kärnfrågeställningen 
och  motsvarigheten alltså den initierade skrivresursen bildar en helhet. På 
samma sätt bildar kärnpåståendet om 300 vänner och yttrandet en helhet.

Avslutningsvis är det skäl att påpeka att innehållet i examinandernas 
verbaliseringar, alltså kärnmeningar, har en koppling till en tidigare inom 
skolkontext tillägnad språk- och ämneskunskap. Studentprovet bygger 
nämligen på kursinnehållet i gymnasiekurserna under den gymnasiala 
utbildningen (Lag om studentexamen, 502/2019, §4), och vidare har 
examinanderna en bakgrund i språkbad, vilken följer den nationella 
läroplanen. Även om jag i samband med examenstexterna analyserar 
en produkt av lärande, anser jag att tidigare tillägnad kunskap, speciellt 
den som aktiverats på svenska inom språkbad, spelar en central roll i 
examinandernas texter. Mot den bakgrunden visar förmodligen excerpterna 
i examenstexterna på drag som kan identifieras som kännetecken för 
examinander med bakgrund i språkbad. Ett kännetecken kan vara att 
det väsentligaste ämnesinnehållet presenteras just i kärnmeningarna 
(jfr resonemanget med att språkbadselever söker efter nyckelord och 
betydelsefullt innehåll i texter, se även avsnitt 1.3 och 4.1). Ett annat är de 
ideationella betydelserna som framgår ur kärnmeningarna. Med andra ord 
visar de initierade skrivresurserna på innehåll som relateras till tidigare 
tillägnad kunskap, förståelse av uppgiftsformulering och generering av 
egenhändigt skriven text. De initierade skrivresurserna kan antyda att en 
undervisning på två språk är framgångsrik, men även antyda eventuella 
kunskapsluckor hos examinanden eller utmaningar i uppgiftsmiljön.
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6 Examinandernas utnyttjade affordanser i 
uppgiftsformuleringarna

Vad tycker du att man borde göra för att förbättra Östersjöns tillstånd? 
(Excerpt ur uppgiftsmiljö 13 i examination D)

I avhandlingens sjätte kapitel presenterar jag resultat som 
relaterar till den första forskningsfrågan som fokuserar på 
uppgiftsformuleringar (se avsnitt 1.1). Jag inleder i avsnitt 6.1 med att 
redovisa för ett styrt textdeltagande och för analysresultat på basis 
av potentiella affordanser i skrivuppdrag (se tablå 5 i avsnitt 4.2).  
Därefter presenterar jag uppgiftsmiljöerna i avsnitt 6.2. Uppgiftsmiljön 
utgör i sig ett resultat men den visar även på samspelet mellan 
uppgiftsformulering och examenstext. I avsnitt 6.3 koncentrerar jag mig 
på att redogöra mer ingående för det funktionella genreperspektivet som 
en skrivstödjande faktor, varefter jag i avsnitt 6.4 redovisar analysresultat 
av de kognitiva diskursfunktionerna (CDF) som i sin tur utgör en 
skribentstödjande faktor. Kapitlet avslutas med en sammanfattning i 6.5.

6.1 Ett styrt textdeltagande i uppgiftsmiljön
Examinandens textdeltagande styrs av både skribentorienterade och 
textorienterade faktorer (se avsnitt 3.1). Till de skribentorienterade 
hör de tre första faktorerna i tablå 5 i avsnitt 4.2 samt den retoriska 
specificeringen förutsatt att examinanden kan identifiera textinnehållet 
i den. Excerpten i inledningen av det här kapitlet är ett exempel på en 
potentiell affordans såsom jag använder begreppet i min avhandling. Jag 
ser affordansen som en meningspotential, alltså ett betydelseinnehåll 
som inte ännu fått sin motsvarighet i examinandens examenstext. 
Excerpten kan vara skrivinitierande för de examinander som kan 
identifiera textinnehållet och har intresse för skrivtemat och innehar 
begreppsmässig kunskap. Tablåns (5) övriga aspekter: klart huvudsyfte 
(genreram), välstrukturerad uppgiftsformulering, explicit instruktion och 
verbalisering av tankeprosess (CDF) hör till de textorienterade faktorerna. 

I min avhandling är det sannolikt att studentexamensprov har 
en sporrande effekt på skribentens vilja att utföra ett skrivuppdrag 
på bästa möjliga sätt. Examinandens inre drivkrafter till skrivande 
på ett andraspråk styrs dock av hens val att välja mellan fyra olika 
skrivuppdrag vid samma examenstillfälle och vetskapen om att den egna 
examenstexten sambedöms. Forskning har visat att bedömning anses 
ha en motiverande effekt på lärande (Thygesen & Berge, 2014, 76) och 
eftersom examensprovet baserar sig på kursinnehåll och läroplaner antar 
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jag att skribenten har kännedom om både centralt ämnesinnehåll (se tablå 
2) och lärandemål (se tablå 3). Ett bekant ämnesinnehåll styr skrivandet 
på ett andraspråk vilket resultaten i min avhandling även visar. Vardagsliv 
och personligt umgänge (RUA 1) och mänskliga relationer (RUA 2) är 
ämnesområden inom de två första gymnasiekurserna i svenska (se tablå 
2). Ämnesinnehåll av detta slag har genomgående styrt examinandernas 
val av skrivuppdrag. Jag väljer att använda verbet styra istället för initiera 
eftersom det förra beskriver ett försvagat bestämmande av skribentens val 
(se avsnitt 4.2). Det handlar alltså om att skrivuppdraget styr och resulterar 
i skrivtypiska val som i det här sammanhanget att som examinand skriva 
inom en trygg zon och om ett bekant ämnesinnehåll (jfr Souza, 2012, 78). 
Skrivuppdraget varken uppmuntrar eller utmanar till ett skrivande på ett 
andraspråk som kräver djupare tankeverktyg utan tillåter examinanden 
att minnas och berätta. Givetvis kan examinanden sträva efter att generera 
en text som hen i den här utvärderingskontexten förmodar att bedömaren 
förväntar sig läsa, eller ett textideal som enligt bedömningskriterierna 
uppfattas som en framgångsrik examenstext (jfr Pirnay-Dummer, 2016, 
428–429). Trots genomförda gymnasiekurser och förberedelser inför 
språkprovet kan examinanden inte veta exakt hurdana skrivuppdrag och 
skrivteman hen står inför. I skrivprocesser vill skribenten förmedla ett 
innehåll till läsaren och en förutsättning för skrivandet är ett innehåll som 
skribenten anser vara av intresse även för läsaren och kanske också bidra 
med relevant, nytt ämnesinnehåll. I examensskrivande kan innehållet 
härstamma från skribentens och läsarens gemensamma kunskaper 
i ämnet, men ändå råder en viss diskrepans eftersom skribentens 
kunskapsnivå och läsarens kunskapsnivå högst antagligen skiljer sig åt.

Val av uppgiftsformulering är i varje fall ett av de första stegen 
examinanden tar för att genomföra den sista delen i skriftlig framställning 
i det aktuella språkprovet. Examinanden kan välja att skriva inom en trygg 
zon med hög stöttning men låg kognitiv svårighetsgrad vilket kan resultera 
i en lättläst och relativt felfri examenstext (jfr tablå 8). Samtidigt garanteras 
examinanden medelmåttiga poäng medan genuina kompetenser inte 
nödvändigtvis ges synlighet eller värdesätts. Hen ger alltså en mindre 
kognitivt krävande uppgiftsformulering företräde framom en mer 
kognitivt utmanande. Det här medför samtidigt ett skrivande som följer 
bekanta och välkända mönster som inte leder till ett nytänkande i skrift. 

Trots allt analyserar examinanden mera sällan en uppgiftsformulering 
ur en teoretisk synvinkel, medan provkonstruktörer och skrivuppdraget 
kan via den valda synvinkeln styra ett textdeltagande. Exempelvis 
expressivt skrivande (Bergöö m.fl., 1997; Durst & Newell, 1989) kan ses som 
mindre kognitivt krävande (Weigle, 2002, 100) eftersom examenstexten 
ligger språkligt och innehållsligt nära skribentens eget jag samt ofta 
bjuder på läsning inom en berättande genre (jfr diskursivt skrivande). 
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Genom att erbjuda examinanderna ett urval skrivuppdrag kommer 
konsekvenserna och resultatet att synas i examenstexterna. Av 
den anledningen är det viktigt att begrunda hurdana skrivuppdrag 
examensskrivandet ska erbjuda. Många faktorer kan dock inverka 
på valet av uppgiftsformulering, och examinanden kan även välja 
sporadiskt utan större begrundan. Polio och Glew (1996) lyfter i sin 
studie fram faktorer som skribentens förkunskap, instruktionen och 
skrivämnet, men poängterar att tidsfaktorn är avgörande när studerande 
skriver under tidsbegränsning som i examensprov. Tidsbrist kan med 
andra ord medföra utmaningar och inverka på valet av skrivuppdrag. 

Skrivforskaren och skrivpedagogen Murray (1978) har i ett tidigt skede 
inom skrivforskningen lyft fram att skribenten ofta skriver om ett välbekant 
tema och inom en förtrogen genre, vilket är ett yttrande som även får stöd 
på basis av mina resultat. Examinanderna har valt att skriva om 
människorelationer vilket explicit kan kopplas till både bekant 
ämnesinnehåll och unga människors liv. Det här visar på att 
relationer utgör ett stimulerande skrivtema, medan en redogörelse 
för nordiskt samarbete fungerar som skrivhämmande bland 
examinanderna (se tablå 17 i avsnitt 6.2 om uppgiftsmiljöer).

Språkliga och innehållsliga utmaningar parallellt med riklig stöttning 
i skrivprocessen kan vara kunskapsutvecklande (se tablå 8), särskilt för 
skribenter med bakgrund i språkbad (se avsnitt 1.3). I examensskrivande 
kan stöttning utgöra affordanser i uppgiftsformuleringen, både i form av 
mindre delar (t.ex. kärnfrågeställning) eller en helhet (skrivuppdrag). 
Vid ett examenstillfälle kan dock bristande begreppsmässig kompetens 
även utgöra en begränsning och följaktligen vara skrivhämmande. 
Möjligtvis kan bristande begreppsmässig kompetens hos skribenten 
inverka på valet av skrivuppdrag såsom fallet är beträffande skrivtemat 
energiproduktionsformer som ingen av examinanderna (n=109) har 
valt. Det är ändå troligt att en enskild examinand inte tar onödiga 
risker i samband med ett språkprov i examen, eftersom en uttrycklig 
mellanmänsklig stöttning kring skrivande saknas i examenssituationen. 
Ett risktagande kan exempelvis utgöra ett försök till att uttrycka sig 
begreppsmässigt komplicerat, möjligen till en del oförståeligt, eller 
till att skriva mottagaromedvetet eller bristfälligt utanför det aktuella 
skrivtemat. Direkt avskrivning av textavsnitt i uppgiftsformuleringar 
kan även resultera i oväntade poängavdrag, eftersom censorerna enligt 
föreskrifterna har rätt att göra poängavdrag vid både plagiering och alltför 
korta eller onödigt långa examenstexter (Studentexamensnämnden, 
2011). Att uppnå goda poäng med sin skrivinsats kan med andra ord utgöra 
en faktor som direkt inverkar på skribentens val av uppgiftsformulering. 

På motsvarande sätt kan det ses som en konkret motivationsfaktor att 
prestera väl i gymnasiets slutexamen, eftersom avläggande av examen 
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ger examinanden en behörighet till fortsatta studier vid högskolor. 
Provet i det andra inhemska språket, alltså studentsvenskan, är dock 
frivilligt (Lag om studentexamen 12.4.2019/502). Svenskämnets 
statusförlust100 i studentexamen har troligtvis föga relevans 
för examenstexterna som jag analyserar, eftersom skribentens 
språkbadsbakgrund antagligen har en gynnsam inverkan på viljan att 
avlägga språkprovet och dra fördelar av individuella förtjänster i provet101. 
En tidigare undervisning på två språk där det andra nationalspråket 
har en särskild funktion antas bygga upp ett självförtroende kring 
språkkunskaper och användning av svenskan (Björklund & Mård-
Miettinen, 2011, 24–25). Det frivilliga språkprovets långsiktiga betydelse 
för tidigare språkbadselever diskuteras dock inte i min avhandling.

Tidigare skrivträning och konstruktiv respons (Thygesen & 
Berge, 2014, 80–84; Kronholm-Cederberg, 2009) på examenstexter 
i utbildningskontext kan likaså styra valet av uppgiftsformulering, 
och ha en inflytelserik och gynnsam inverkan på examenstexten. Det 
betyder att ett bekant ämnesinnehåll och ett intressant skrivtema 
kombinerat med tidigare skrivträning och skrivprocesser på ett 
andraspråk kan vara skrivstimulerande i examensskrivandet. Med 
andra ord kan många olika faktorer inverka på vad och hur en 
examinand väljer att presentera sitt skrivande i en examenstext. 

En enskild uppgiftsformulering kan styra skrivandet på ett 
andraspråk, men det hindrar inte flera andra aspekter att inverka på 
examenstextens utformning. I min avhandling är utgångspunkten dock 
uppgiftsformuleringarna, och därför redogör jag för och diskuterar 
enbart affordanser med koppling till ett skrivet, individuellt och 
socialt språk (jfr Aronin & Singleton, 2012). Jag anser att en vald 
uppgiftsformulering och till den relaterad examenstext kan analyseras 
i den form de existerar i och efter skrivsammanhanget. Samtidigt 
bidrar examenstexterna med ett bestående resultat där skribenternas 
förståelse av skrivuppdrag och skrivande på ett andraspråk synliggörs.

När fokus sätts på uppgiftsformuleringen kan den explicita 
instruktionen  visa på en möjlig affordans i skriven text (jfr avsnitt 4.2). 
Avsikten med instruktionen är att vägleda skribenten i skrivprocessen 
och ge upplysning om hur skribenten kan tänka kring den aktuella 
uppgiftsformuleringen. Affordanserna knutna till instruktionerna i 
mitt material ser ut att vara både potentiella och utnyttjade, eftersom 
examinanderna har uteslutit en del uppgiftsformuleringar i samband med 

100 Eftersom företrädesvis vitsord (i Sverige betyg) i studentexamensprovet räknas vid 
antagningen till högskolor och inte vitsord på avgångsbetyget kan sakförhållandet enligt 
Geber (2010, 43; 2013) resultera i uppfattningen att frivilliga prov är mindre viktiga. 
101 Figur 8 i avsnitt 5.3 visar på en långsamt sitgande trend bland tidigare 
språkbadselever att avlägga språkprovet under åren 2012–2014. Lojander-Visanpää 
(2006, 304) poängterar att språket ofta ses som en individuell egenskap och att 
föräldrarnas tidigare val av utbildningsstid har stor betydelse. 
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valet av skrivuppdrag i språkprovet och i stället valt att skriva om andra. 
De explicita instruktionerna på textnivå102 i samtliga uppgiftsformuleringar 
(n=24) visar att den mest frekventa affordansen i skrivuppdragen 
är skriv. Figur 11 exemplifierar samtliga uppgiftsformuleringars 
exponering av affordanser på textnivå (n=24) under åren 2012–2014. 
Figuren åskådliggör ordfrekvensen i alla instruktioner, ju oftare ordet 
skriv förekommer i instruktionerna, desto större exponering har ordet 
i ordmolnet. Det är tydligt att sista uppdraget i språkprovet utgör ett 
individuellt skrivande (se Exempel (1) om introduktionstext). Av den 
anledningen är det skäl att förhålla sig kritisk och enligt min mening 
diskutera huruvida det är relevant att i hög grad upprepa handlingen för 
att producera text (skriv). En andraspråksskribent söker (omedvetet) 
efter affordanser i skrivuppdragen och i första hand blir orden på textnivå 
föremål för intresse. ’Intetsägande’ verb som skriv, obekanta ord och 
främmande ordkombinationer kopplade till instruktionen och skrivtemat 
har högst antagligen ogynnsamma följder för andraspråksskrivandet.  

Det är alltså motiverat att reflektera kring vilka innehållsrika ord, 
begrepp och uttryck en uppgiftsformulering företrädesvis kunde erbjuda 
för att entydigt presentera ändamålsenliga affordanser för skribenten. 
Det här betyder att en noggrann precisering av uppgiftsformuleringen 
och dess syfte kunde informera mer än en självskriven anvisning. 
En frekvent upprepning av det underförstådda ordet skriv kan 
leda till att skribenten åsidosätter andra centrala affordanser i 
skrivuppdraget. Möjligt är även att skribenten hastigt sätter igång med 
sitt skrivande efter att ha snappat upp något eller det mest nödvändiga 
i det aktuella skrivuppdraget. Det mest nödvändiga kan utgöras 
av uppmaningen skriv och ett bland flera teman i skrivuppdraget. 

I min avhandling gör jag en skillnad mellan ett skrivtema och ett 
tema. Skrivtemat (t.ex. gymnasieutbildning i uppgiftsmiljö 5) är tätt 
sammanbundet med skribentens kognitiva förmåga varav förståelse och 
kunskapsstrukturer är av central betydelse. Det betyder att skribenten, i 
detta fall examinanden bör förstå vad gymnasieutbildning omfattar, se 
samband och konsekvenser och i sin examenstext bidra med relevant 
ämnesinnehåll. Däremot är temat i samma exempel en uppsättning ämnen. 
Exempelvis teman som bidrar med innehållsligt stoff i ovan nämnda 
skrivtema är arbetsgrupp, gymnasieutbildning, gymnasiekurser 
och gymnasier. Teman är med andra ord hierarkiskt 
underordnande skrivtemat och skribenten kan göra ett 
medvetet val av dessa teman inom ramen för skrivtemat.

Det har sannolikt tränats på skriftlig framställning i 
undervisningssammanhang och genomförts provskrivningar under 
flera tillfällen inom ramen för de obligatoriska gymnasiala kurserna. 
102 Den analysnivå där den tematiska stommen i en text beskrivs (jfr Koskela, 1996, 
27). 
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Ändå kan skrivtemats betydelse underskattas. En möjlig konsekvens av 
att skribenten endast lägger märke till skriv är med andra ord att andra 
centrala affordanser i skrivuppdraget inte upptäcks. Konceptet 
för ett språkprov i studentexamen är med stor sannolikhet redan 
bekant för examinanderna och att skriva är därmed underförstått.  

Figur 11. Affordans i samtliga uppgiftsformuleringar (n=24) i delprovet i 
skriftlig framställning under åren 2012–2014

Det framgår även ur figur 11 att den begreppsmässiga affordansen i 
sammanhanget är relativt vag (skriv ett inlägg) men själva uppdraget 
att skriva är samtidigt högst bekant för examinanden. Med anledning 
av det ovan nämnda ligger fokus på att skriva, och huvudsyftet med 
texten måste skribenten reda ut och förstå ur ett annat sammanhang i 
uppgiftsformuleringen. Det leder till att skribenten även bör uppfatta andra 
affordanser i skrivuppdraget trots att hen söker efter en explicit instruktion 
för att få vägledning i skrivprocessen. Som framgår av figur 11 åskådliggörs 
ett collage av instruktioner i skrivuppdragen (n=24) men flertalet enskilda 
huvudsyften synliggörs inte explicit i ordkombinationerna i ordmolnet. 

I enlighet med figuren är det mest frekventa instruerande begreppet 
skriv kopplat till ordkombinationen skriv ett inlägg när samtliga 
uppgiftsformuleringar innehållsanalyserats. Ordkombinationen är 
frekvent men styr examinanden i låg grad, och mer förtydliganden 
behövs för att skribenten ska förstå situationskontexten i 
skrivuppdraget. Trots förtydliganden känns konceptet att skriva 
inlägg rätt upprepat under de aktuella examinationsåren. En explicit 
verbalisering av tankeverktyg kopplad till variation i skrivuppdrag 
skulle sannolikt stötta examinanden mer i examensskrivandet. 
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Instruktionen för skrivtemat gymnasieutbildning (uppgiftsmiljö 
5) ”Skriv ett fritt formulerat brev till arbetsgruppen” är enligt 
mig tvetydig när skribenten ska presentera förslag med tanke 
på en reformering av gymnasieutbildning. Jag frågar mig hur en 
examinand utgående från skrivuppdraget och instruktionen kan 
förstå att hen på sitt andraspråk ska utvärdera gymnasieutbildning? 
Jag kan med hjälp av innehållsanalyser se en variation mellan 
uppgiftsformuleringarna främst i skrivtemat och ämnesinnehållet 
men ur skribentens perspektiv blir det problematiskt, eftersom skriv i 
olika konstellationer sticker ut ur samtliga fyra parallella skrivuppdrag. 

Skrivandets mekaniska uppdrag i examensskrivande kunde vidare 
berikas med textmedvetenhet och relevanta instruktioner. För att nämna 
några klargörande tillägg, vore det en förbättring om genremedvetenhet 
och mottagarmedvetenhet explicit skulle komma fram. Därtill behövs 
en kort instruerande följd av ord, ett förtydligande för att skribenten 
ska kunna genomföra huvudsyftet med uppgiftsformuleringen 
(exempelvis presentera förslag och/eller diskutera gymnasieutbildning). 

Ett centralt förtydligande för andraspråksskribenten utgör dock 
uppgiftsformuleringens retoriska specificering, vilken samtidigt fungerar 
som en vägledande aspekt, en affordans. En förutsättning är givetvis 
att skribenten begreppsmässigt förmår förstå och tolka den retoriska 
specificeringen och kan identifiera sig med fiktionen och ämnesinnehållet 
i skrivuppdraget. En balans skapas då mellan fiktionsrollen och 
skrivarrollen i skrivuppdraget. Analysresultatet visar även att en vag 
form av retorisk specificering kan inverka skrivhämmande, exempelvis 
som i uppgiftsmiljö (12) i examination C ”Finland valde en ny president 
i fjol. Tycker du att debatten före valet förändrade samhällsklimatet?”. I 
excerpten kan instruktionen anses vara obetydlig om ens alls existera, 
vilket resulterat i att endast en skribent har valt detta skrivuppdrag (se 
tablå 17 i avsnitt 6.2). Examinanden ska alltså läsa mellan raderna och 
själv bilda sig en uppfattning om hur hen skriver sin text samt presenterar 
relevant innehåll. Ett ytterligare faktum är att alla skrivuppdrag som 
jag analyserar i avhandlingen inte innehåller retoriska specificeringar. 

Kännedom om en genreram kan resultera i att skribenten vägleds i sitt 
tänkande, och detta tänkande kan verbaliseras i den egna examenstexten. 
Skribenten måste dock bli medveten om vilka möjliga affordanser en 
text erbjuder för att kunna använda dessa som skrivresurs i det egna 
skrivandet (jfr avsnitt 4.2). En central aspekt i avhandlingen blir därför 
hurdant tänkande en viss genretillhörighet möjligtvis resulterar i. En 
specifik form av tänkande leder i sin tur till en särskild typ av skriven 
text. Tänkesättet synliggörs även verbalt i examenstexten genom att 
skribenten visar på ordval och använder begreppsuttryck som kan 
relateras till tankeprocessen kring skrivuppdraget. Det skrivuppdrag 
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som skribenten valt resulterar i en verbalisering som kännetecknar den 
examenstext skribenten har åstadkommit under just det examenstillfället. 

På liknande sätt som genre fungerar en kognitiv diskursfunktion (CDF)
som en indikator i skriven text som begreppsmässigt instruerar hur 
examinanden kan tänka under skrivprocessens gång. CDF är en abstrakt 
indikator av den anledningen att tankefunktionen inte nödvändigtvis 
är explicit synlig på ordnivå varken i uppgiftsformuleringen eller i 
examenstexten. I skrivuppdraget kan tankeprocessen verbaliseras via 
berätta vilket sannolikt resulterar i att skribenten berättar om sina 
relationer. Men skrivuppdraget kan även ge en antydan som t.ex. ”Tycker du 
att debatten före valet förändrade samhällsklimatet”. I det fallet är det upp 
till skribenten hur hen förstår och tolkar denna antydan och skriver fram 
sina tankar så att skrivuppdraget kan resultera i ett känslomässigt tyckande 
eller i ett faktabaserat tänkande. En kognitiv diskursfunktion fungerar som 
en resurs inom skribenten för det tänkande som skrivuppdraget förutsätter. 
CDF existerar alltså implicit i ett skrivet sammanhang i en uppgiftsmiljö, 
där uppgiftsformulering, examinand och examenstext samverkar.

6.2 Affordanser i uppgiftsformuleringarna
Skrivandet varierar enligt Blåsjö (2010, 32) beroende på hur skribenten 
förhåller sig till det skrivna och det som skrivs, till textens fiktiva eller 
verkliga målgrupp, till den egna skribentrollen samt till ämneskunskap. 
Jag kompletterar hennes uppräkning med faktorer i uppgiftsmiljön som 
kan resultera i utmaningar, och följaktligen har en hämmande effekt på 
examinandens val av uppgiftsformulering och generering av en skriven 
text på ett andraspråk. Avsnittet redogör för hur uppgiftsmiljön kan tänkas 
bidra med affordanser och på så sätt stimulera initierade skrivresurser 
hos examinanden i syfte att uppmuntra och utmana till skrivande. 

I avsnittet presenterar jag skrivtematiska (ord och uttryck som har 
en tematisk funktion i uppgiftsmiljön) uppgiftsmiljöer (se tablå 17), 
och exemplifierar hur jag med hjälp av analysresultatet strukturerat 
dem tematiskt i forskningsmaterialet. Jag utgår från och fokuserar 
på uppgiftsformuleringarna (n=24, se bilagorna 1–6) även om 
examenstexterna är en central del av miljön (se avsnitt 4.2). I avhandlingen 
är en uppgiftsmiljö alltid unik, men vissa kännetecken identifierar jag 
i samtliga miljöer. En uppgiftsformulering består för det första av en 
övergripande genreram, som belyser huvudsyftet med den tilltänkta 
skrivinsatsen. För det andra bidrar en uppgiftsformulering alltid med 
en kognitiv process, och enligt det här tänkesättet skapas ett krav på ett 
lingvistiskt uttryck i examenstexten. Jag urskiljer med andra ord spår av 
en kognitiv diskursfunktion (CDF) inom ramen för uppgiftsformuleringen. 
Exempelvis en uppgiftsformulering som tillskrivs en övergripande 
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analytisk genreram kan innehålla en kognitiv process enligt vilken 
skribenten förväntas utvärdera och/eller argumentera. Skribenten 
förväntas med andra ord tänka på ett specifikt sätt kring skrivtemat och 
det innehållsliga stoffet i skrivuppdraget. Följaktligen blir kravet på det 
lingvistiska uttrycket i examenstexten en språkdräkt som kännetecknas av 
det specifika argumentativa sättet att tänka, och hur skribenten förmedlar 
detta tänkesätt i skrift. Utmärkande för exempelvis examination F är en 
uppgiftsformulering som utmanar examinanden att tänka kritiskt kring 
vilka argument det finns för och/eller emot globalisering 
(EF2103). Den kognitiva diskursfunktion (CDF) som kan 
identifieras och spåras till detta skrivuppdrag är argumentera.

Analysresultatet visar att det förekommer uppgiftsmiljöer med 
varierande antal examenstexter i relation till varje uppgiftsformulering 
(se tablå 17). I avhandlingen existerar alltså uppgiftsformulering och 
examenstext parallellt, vilket betyder att både uppgift och egen text 
samverkar och bygger upp själva miljön. Då examenstexter fattas saknas 
en central del av uppgiftsmiljön, och mot den bakgrunden uppvisar 
uppgiftsformuleringen intressanta tolkningsmöjligheter. Ett ointressant 
skrivtema och sådana aspekter som främmande ämnesinnehåll i 
uppgiftsformuleringen kan ha en hämmande effekt på skribentens val av 
skrivuppdrag. Förutom detta kan bristande begreppsmässig kompetens 
hos skribenten inverka på att en uppgiftsmiljö saknar examenstexter. 
Likaså kan en otydlig eller en vag instruktion begränsa skrivandet 
precis som jag redogjort för i det tidigare avsnittet. Ifall skribenten 
har utmaningar med att identifiera sig med innehållet i den retoriska 
specificeringen kan även detta utgöra en begränsning (se avsnitt 6.1).

Uppgiftsmiljöerna resulterar i sammanlagt 24 miljöer numrerade 
i kronologisk ordning enligt examination (1)–(24) under åren 2012–
2014. Tablå 17 exemplifierar först samtliga uppgiftsmiljöer numrerade  
med parenteser samt de övergripande skrivtematiska benämningar 
som den innehållsliga analysen av hela texten kring dem gett upphov 
till. Linjen i fet stil i tablån visar att sammanlagt fyra uppgiftsmiljöer 
utgör ett examinationstillfälle, exempelvis uppgiftsmiljöerna (1)–(4) 
representerar examination A, (5)–(8) examination B och så vidare.  
Sedan redogör tablån för samtliga uppgiftsmiljöer och skrivtematiska 
benämningar utgående från uppgiftsformuleringarna. Slutligen 
redovisar tablån antalet examenstexter i analysmaterialet. De 
uppgiftsmiljöer som kopplas till flest examenstexter är skrivna med 
fet stil medan gråtonade uppgiftsmiljöer saknar examenstexter.

103 Examination F uppgiftsformulering 2 som är identisk med uppgiftsmiljö (22) se tablå 
17. 
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Tablå 17. Uppgiftsmiljöer i analysmaterialet

Examenstillfälle 
(A–F) och
uppgiftsmiljö
(n=24)

Övergripande skrivtematisk benämning för 
uppgiftsmiljöer

Examens-
texter 
totalt 
(n=109)

A                             (1) Curlingföräldrar ombesörja vs. kräva 1
                                (2) Nytt konstmuseum vs. idrottshall 1
                                (3) Orolig värld trots välfärd 0
                                (4) Vad är lycka? 3
B                             (5) Motivera reformering av gymnasieutbildning 5
                                (6) Redogöra för nordiskt samarbete 0
                                (7) Andlighet och utträde ur kyrkan 2
                                (8) Jag behöver inte 300 Facebookvänner 13
C                             (9) Min relation till mor-/farföräldrar 14
                             (10) Stödja/motsätta sig ett nytt shoppingcenter 4
                             (11) Lediga arbetsplatser efter näringsgren 5
                             (12) Förändring av samhällsklimat 1
D                          (13) Åsikter om en obligatorisk Östersjöskatt 4
                             (14) Argumentera för ett fadderbarn i Namibia 6
                             (15) Ställningstagande kring sällskapsdjur i kol-

lektivtrafik
5

                             (16) Belysa Europas framtid 1
E                           (17) Anledningar till och konsekvenser av ökad 

konsumtion
5

                             (18) Lumpen vs. civiltjänst 5
                             (19) Debattera om energiproduktionsformer 0
                             (20) Nättid 4
F                           (21) Sociala medier och kommunikation 7
                             (22) Debattera om globalisering 7
                             (23) Min uppfattning om vänskap 15
                             (24) Alternativ för framtidens värnplikt 1

De skrivtematiska benämningarna i tablå 17 är ett analysresultat och utgör 
inte några direkta excerpter ur uppgiftsformuleringarna. Det innebär 
att jag har tilldelat varje uppgiftsmiljö i tablån ett eget identifierande 
språkligt uttryck, ett övergripande skrivtema som belyses genom ett 
begrepp eller en förklarande ordkonstruktion för att underlätta läsarens 
förståelse. Skrivteman som aktualiseras i uppgiftsmiljöerna (n=24) faller 



171

under kategorier som relationer (vänner, curlingföräldrar), fysiska platser 
(konstmuseum, shoppingcenter), nätkultur (nättid, sociala medier), 
skyldigheter (värnplikt, civiltjänst), formell kompetens (gymnasie-
utbildning, yrkesmässig verksamhet), fenomen (globalisering, lycka), 
naturvetenskap (energiproduktionsformer) och sociologi (samhällsklimat). 
Analysen av skrivuppdragen med utgångspunkt i uppgiftsformuleringarna 
(n=24) visar sålunda på ett brett ämnesinnehåll och mångsidig kompetens 
som examinanderna ska kunna vara textdeltagare i trots att de kan 
välja skrivuppdrag. Det breda ämnesinnehållet och den mångsidiga 
kompetensen kan i värsta fall under ett examenstillfälle resultera i en 
uteslutningsmetod vid valet av uppgiftsformulering. Det betyder att 
skribenten väljer bort de skrivuppdrag som hen inte kan skriva om. Det syns  
en tendens vilken skrivtematik som initierar skrivande och samtidigt vilka 
skrivteman som visar sig ha en skrivhämmande verkan i analysmaterialet.

Analysresultaten visar att uppgiftsformuleringarna i uppgiftsmiljöerna 
(8), (9) och (23) med fet stil i tablå 17 initierat flest examenstexter i 
analysmaterialet. Skrivtemat som aktualiseras i de här uppgiftsmiljöerna 
tillhör kategorin relationer. De skrivtematiska benämningarna i fet stil för de 
favoriserade uppgiftsmiljöerna är (8) Jag behöver inte 300 Facebookvänner, 
(9) Min relation till mor-/farföräldrar och (23) Min uppfattning om vänskap. 
De minst framgångsrika uppgiftsmiljöerna, gråtonade i tablå 17 (3), (6) 
respektive (19) har inte några relaterade examenstexter.  Det betyder att 
ingen examinand har valt att skriva en text inom ramen för dessa 
skrivuppdrag. 

De skrivtematiska benämningar som inte lockat till större 
textdeltagande lyfter fram innehåll som (3) Orolig värld trots 
välfärd, (6) Redogöra för nordiskt samarbete och (19) Debattera om 
energiproduktionsformer. Skrivteman kopplade till benämningarna ovan 
faller under kategorier som abstrakta fenomen (3), formell kompetens (6) 
och naturvetenskap (19). Att de här uppgiftsmiljöerna utkristalliseras på 
det här sättet beträffande de skrivtematiska benämningarna återkommer 
jag till och diskuterar mer ingående i kapitel 7. I samma kapitel synliggörs 
och diskuteras excerpter ur examenstexter mer ingående. De skrivtematiska 
benämningarna i en del av uppgiftsmiljöerna antyder vagt ett huvudsyfte 
med uppgiftsformuleringen och ger föga information om vilken 
tankeprocess som ligger bakom varje skrivuppdrag. Motsatsförhållanden 
kan antyda en form av ställningstagande som i exempelvis 
uppgiftsmiljöerna (2), (10) och (18) där skribenten ska ta ställning till 
nytt konstmuseum versus idrottshall eller lumpen versus civiltjänst. 

Av den här anledningen är det intressant att analysera textdeltagandet 
vidare för att reda ut faktorer i uppgiftsformuleringarna som kan tänkas 
utgöra möjliga affordanser, och relatera resultatet till samtliga 109 
examenstexter. Tablå 18 åskådliggör kännetecken för styrande faktorer 
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med anknytning till uppgiftsformuleringarna i språkprovet i skriftlig 
framställning. Tablån exemplifierar genreramar och hur ramarna 
enligt analysen kan utgöra funktionella skrivstödjande faktorer och 
samtidigt styra ett textdeltagande ur ett funktionellt genreperspektiv.

Tablå 18. Kännetecken för styrande faktorer i uppgiftsmiljön

Genre Huvudsyftet 
med skriv-
uppdraget

Affordans i 
uppgiftsformuleringen

Initierad skrivresurs 
hos skribenten

Personlig 
genre (P)

Erbjuda 
upplevelser

En personligt inriktad 
återgivande berättelse 
för att dela med 
sig av känslor eller 
erfarenheter, en 
moralisk syn av ett 
händelseförlopp med 
personlig anknytning.

Skrivtematiskt 
intresseväckande 
intrig.
Aktivering av 
tidigare individuella 
erfarenheter och 
känslor.
Möjligheter till att 
förutspå händelser 
eller agerande.

Faktabaserad 
genre (F)

Överföra 
information

En beskrivning 
eller förklaring av 
ett begrepp eller 
fenomen med explicit 
ämnesanknytning.

Skrivtematiskt 
intresseväckande 
fakta.
Tidigare 
ämnesspecifik 
kunskap från språk 
och ämnesintegrerad 
undervisning.

Analytisk 
genre (A)

Bedöma 
och /eller ta 
ställning

En argumentering 
inklusive motiveringar 
/motargument eller 
en begrundan ur flera 
synvinklar.

Skrivtematiskt 
intresseväckande 
ståndpunkt.
Begreppsmässig 
kompetens.
Lockande 
åsiktsutbyte. 
Högaktuell debatt.

Som framgår av tablå 18 gör jag en skillnad mellan affordanserna i 
uppgiftsformuleringarna och de initierade skrivresurserna hos skribenten 
i skrivprocessen (kursivering i tablån). Skillnaden mellan affordanser 
och skriviniterande resurser är att skribenten ska i egenskap av de egna 
kognitiva förmågorna uppfatta affordanserna i uppgiftsformuleringen 
medan skrivresurserna finns inom skribenten. De kognitiva funktionerna 
som är verksamma i tänkandet finns hos examinanden när hen läser 
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igenom skrivuppdraget och lägger märke till och förstår instruktionen i 
sammanhanget. Den yttre möjliga affordansen i skrift kan således formas 
till en inre resurs hos skribenten i likhet med affordanser i lärande av 
språk (se avsnitt 4.2). En utnyttjad affordans resulterar i sin tur i ett 
skriftligt agerande i text. Textdeltagandet är en följd av utnyttjad affordans 
och de resurser en skribent väljer att synliggöra i examenstexten är 
möjliga att tolka och analysera vidare. Jag vill understryka att alla resurser 
inom en enskild skribent inte kan synliggöras på textnivå. Examinanden 
måste dock uppfatta affordanserna i skriven text för att kunna tillämpa 
ett språk- och kunskapsinnehåll i examenstexten. Examinanden läser, 
förstår och tolkar uppgiftsformuleringen, och står inför ett val där både de 
aktuella affordanserna och skrivresurserna samspelar i skrivprocessen. 
Ifall en uppgiftsformulering speglar en affordans i form av att berätta 
om människorelationer, kan det ämnesinnehållet väcka intresse hos 
skribenten. Resultatet blir då att på basis av sina egna individuella 
erfarenheter och känslor välja att skriva om sociala färdigheter. 
Ämnesinnehållet i sig utgör i det här fallet en tillräcklig affordans för 
att skribenten ska agera. Likaså kan affordanser kopplade till ett socialt 
umgängesspråk resultera i en examenstext, exempelvis kännedom om 
och erfarenheter av hur skribenten motiverar sin åsikt i skriven text.

6.3 Genreram som funktionell skrivstödjande faktor
I avsnittet uppmärksammar jag hur uppgiftsformuleringar med 
en särskild genreram (se tablå 19) visar sig styra skrivprocesser 
på ett andraspråk i utvärderingskontext såsom i studentprovet. 
Uppgiftsformuleringens allmänna introduktionstext i delprovet 
analyserar jag däremot inte (se Exempel (1) i avsnitt 3.4). 

För att exemplifiera en autentisk uppgiftsformulering104 presenterar 
jag följande excerpt: ”I den lokala tidningen pågår en debatt om 
olika energiformer. Vissa argumenterar för mer kärnkraft och 
andra för något annat. Skriv en insändare där du berättar din egen 
åsikt om olika energiproduktionsformer”. Uppgiftsformuleringen 
visar sig vara skrivhämmande när det gäller textdeltagandet i 
språkprovet, eftersom ingen examinand har valt den här medierande 
texten som utgångspunkt i examensskrivande (jfr tablå 18). 

Från att ha diskuterat uppgiftsformuleringarnas inverkan på 
skribenternas val av text övergår jag  till att redogöra för huruvida en genre 
kan inverka på skribentens textdeltagande och val av uppgiftsformulering 
i språkprovet. I min avhandling har genrer formats till genreramar för att 
tydliggöra att det handlar om en yttre ram inom vilken olika texter kan 
skrivas (en skribentextern faktor, se avsnitt 3.1). Resonemanget innebär 
enligt mig att skribenten inte kan lära sig genremedvetenhet i skriven 
104 För fler exempel se bilagorna 1–6 om examinationerna och del tre i språkprovet. 
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text utan explicit skrivundervisning eller medveten exponering för olika 
skriftliga genreramar. Av den anledningen utgör genre en 
central skribentstödjande faktor och också en affordans 
för skribenten speciellt i skrivprocesser på ett andraspråk.

6.3.1 Genreramar utifrån innehållsligt genrelandskap 

I avsnittet redogör jag för genrelandskap i analysmaterialet genom att 
koncentrera redovisningen på innehållsliga betydelser. Det kvalitativa 
genrelandskapet fokuserar på en innehållslig kategorisering av genreramar 
i uppgiftsmiljöerna. I avsnittet presenterar jag genreramar i avhandlingens 
uppgiftsmiljöer utgående från tablå 19 och diskuterar huruvida genreramar 
kan anses utgöra även en affordans för skribenternas textdeltagande. För att 
en genreram ska kunna utgöra en sådan affordans borde någon genreram 
utmärka sig med sin förekomst i genrelandskapet. Förekomsten förutsätter 
alltså ett nedslag i det kvantitativa perspektivet. Avsnittet antar först ett 
kvalitativt perspektiv på genrelandskapet, för att sedan komplettera och 
redogöra för genrelandskapet ur ett kvantitativt perspektiv i avsnitt 6.3.2. 

Utgående från huvudsyftet i skrivuppdraget och med stöd av de 
analysverktyg som tidigare presenterats i tablåerna 13 (5.4.1) och 15 
(5.4.3) åskådliggör jag i avsnittet genrelandskapet ur ett kvalitativt 
perspektiv i tablå 19. Avsikten med det kvalitativa perspektivet är att 
visa på ett genrelandskap där varje uppgiftsformulering tillskrivits en 
genreram och ett övergripande skrivtema. Skrivtemat är kursiverat i tablå 
19 och omges ibland av en eller flera begreppsmässiga förtydliganden 
som klargör skrivtemat och genreramen. Med analysen av skrivtemat i 
uppgiftsformuleringarna avser jag att reda ut huruvida skrivtemat har 
en explicit koppling till avhandlingens specifika genretillhörigheter, alltså 
personlig, faktabaserad och analytisk genreram. I avsnittet diskuterar jag 
vidare skrivtema i relation till respektive genreram i analysmaterialet. 

Genretillhörigheten har bestämts utgående från huvudsyftet med 
texten i skrivuppdraget alltså uppgiftsformuleringen. Den övergripande 
meningen med skrivuppdraget är alltså en central utgångspunkt (se 
avsnitt 5.4.1). I sin korthet syftar den personliga genren (P) således till 
att erbjuda personliga upplevelser och erfarenheter, den faktabaserade 
genren (F) i sin tur till att överföra ämnesinnehåll samt redogöra för 
kunskap som baserar sig på fakta, och den analytiska genren (A) har 
som syfte att argumentera, bedöma eller diskursivt diskutera. Att 
diskursivt diskutera ska i min avhandling förstås som att som skribent 
upptäcka ett diskursivt tänkesätt inom ramen för skrivuppdraget och 
synliggöra ett motsvarande skrivsätt i den egna examenstexten105. 

105 Hur huvudsyftet i uppgiftsformuleringen synliggörs i textdeltagandet och vilken 
verbal effekt de möjliga affordanserna har presenteras närmare i kapitel 7 om 
examenstexterna. 
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Genrelandskapet i tablå 19 redogör horisontalt för examenstillfället 
(examination A, B, C, D, E, F) inklusive årtal (2012, 2013, 2014) och termin 
(vår, höst). I cellerna exemplifieras inledningsvis numrering 
av uppgiftsmiljöerna (1)–(24) i enlighet med de autentiska 
språkproven samt skrivtema (kursiv) och GENRE (versaler). 
Siffrorna inom parentes i tablån anger uppgiftsmiljön.

Tablå 19. Innehållsligt genrelandskap i uppgiftsmiljöerna

Examination A
2012 VÅREN

Examination B 
2012 HÖSTEN

Examination C 
2013 VÅREN

Examination D 
2013 HÖSTEN

Examination E 
2014 VÅREN

Examination F 
2014 HÖSTEN

(1) 
Curlingföräldrar
ombesörja vs. 
kräva

ANALYTISK 
GENRE

(5) 
Motivera 
reformering av 
gymnasieutbild-
ning

ANALYTISK 
GENRE

(9) 
Min relation till 
mor-/farföräld-
rar

PERSONLIG 
GENRE

(13) 
Åsikter om en 
obligatorisk 
Östersjöskatt

ANALYTISK 
GENRE

(17) 
Anledningar till 
och konsekven-
ser av ökad 
konsumtion

ANALYTISK 
GENRE

(21) 
Sociala medier
och kommuni-
kation

FAKTABASERAD 
GENRE

(2) 
Nytt konst-
museum vs. 
idrottshall

ANALYTISK 
GENRE

(6) 
Redogöra för 
nordiskt sam-
arbete

FAKTABASERAD 
GENRE

(10) 
Stödja/motsät-
ta sig ett nytt 
shoppingcenter 

ANALYTISK 
GENRE

(14) 
Argumentera 
för ett fadder-
barn i Namibia 

ANALYTISK 
GENRE

(18) 
Lumpen vs. 
civiltjänst 

ANALYTISK 
GENRE

(22) 
Debattera om 
globalisering 

ANALYTISK 
GENRE

(3) 
Orolig värld 
trots välfärd 

ANALYTISK 
GENRE

(7) 
Andlighet och 
utträde ur 
kyrkan 

ANALYTISK 
GENRE

(11) 
Lediga arbets-
platser efter 
näringsgren 
(stapeldiagram) 

FAKTABASERAD 
GENRE

(15) Ställnings-
tagande kring 
sällskapsdjur i 
kollektivtrafik

ANALYTISK 
GENRE

(19) 
Debattera om 
energiproduk-
tionsformer 

ANALYTISK
 GENRE

(23) 
Min uppfattning 
om vänskap 

PERSONLIG 
GENRE

(4) 
Vad är lycka? 

FAKTABASERAD 
GENRE

(8) 
Jag behöver inte 
300 Facebook 
vänner

PERSONLIG 
GENRE

(12) 
Förändring av 
samhällsklimat 

ANALYTISK 
GENRE

(16) 
Belysa Europas 
framtid 

FAKTABASERAD 
GENRE

(20) 
Nättid

ANALYTISK 
GENRE

(24) 
Alternativ för 
framtidens 
värnplikt 

ANALYTISK
 GENRE

Tablå 19 åskådliggör ett innehållsligt genrelandskap i uppgiftsmiljöerna. 
Samtliga ANALYTISKA genreramar bland uppgiftsformuleringarna under de 
aktuella åren är markerade med vit cellfärg. Det betyder exempelvis att 
uppgiftsmiljö (1) i samband med examination A under våren 2012 har 
kategoriserats som en analytisk genre. Det skrivtema som kännetecknar 
uppgiftsmiljö (1) under samma tidpunkt är curlingföräldrar, vars 
skrivtematiska benämning i tablå 19 är ”Curlingföräldrar ombesörja vs. 
kräva”. Det aktuella skrivuppdraget utmanar till ett ställningstagande 
vilket kan utgöra en affordans för examenstexterna. Cellerna visar att de 
analytiska genrerna ofta innehåller två aspekter som ställs mot varandra, 
exempelvis nytt konstmuseum eller idrottshall (2) och lumpen eller 
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civiltjänst (18). Vidare efterlyser de analytiska genrerna motiveringar eller 
ställningstaganden, skribenten förväntas motivera i sin examenstext (5) 
eller debattera kring ett fenomen (19). Huvudsyftet med skrivuppdraget 
är annorlunda jämfört med de FAKTABASERADE genreramarna i ljusgrå ton 
som syftar till att lyfta fram ett fenomen. I tablå 19 tillskrivs exempelvis 
uppgiftsformuleringen i uppgiftsmiljö (4) en faktabaserad genreram 
där skrivtemat är lycka och den skrivtematiska benämningen utgör 
faktafrågan ”vad är lycka?” På liknande sätt utmanar ”att redogöra för 
ett fenomen” som nordiskt samarbete (6) eller Europas framtid (16). De 
mörkare gråa cellerna utgör PERSONLIGA genrer som har ett berättande 
huvudsyfte som visar sig i uppgiftsformuleringarna (8), (9) och (23). 
Samtliga uppgiftsformuleringar innehåller ett skrivtema som täcker 
relationer (9) samt vänner (8) och (23). Den personliga genreramen 
omger ett expressivt textdeltagande och är minst frekvent representerat 
(3 av 24) i genrelandskapet som exemplifierar innehållsliga aspekter.

I tablå 20 åskådliggörs huvudsyftet med skrivuppgiften och affordanser 
i uppgiftsmiljöerna (8), (9) och (23) gällande personlig genreram 
(P) i samband med examinationerna C, F och B (jfr tablå 19). 
Huvudsyftet och affordansen är inledningsvis markerade 
med grå ton i tablån. Versalen i tablån anger varje enskild 
examination och den efterföljande siffran avser uppgiftsmiljön. 
Excerpterna i tablån är ur de autentiska uppgiftsformuleringarna i 
analysmaterialet och kännetecken för personlig genre är kursiverade.

Tablå 20. Huvudsyftet med skrivuppdrag och affordanser i personlig genre

Att erbjuda personliga upplevelser
Examination B8 Jag behöver inte 300 vänner för att kallas populär.
Examination C9 Snälla, skriv och berätta hurdan relation ni har till era 

mor- och farföräldrar.
Examination F23 Vad är vänskap för dig?

Indikatorer för personlig genreram (P) kan utläsas ur tablå 20. 
Examinationerna B8 och F23 riktar sig explicit till skribenten som 
person och initierar till att skriva om vänner och vänskap utgående 
från skribentens egna erfarenheter. Även examination C9 initierar till 
att skriva personligt om den egna relationen till mor- och farföräldrar. 
Skrivtematiskt hänför sig ämnesinnehållet i uppgiftsformuleringen till 
specifika personer. Det handlar om skribenten och skribentens nära 
mänskliga relationer, i motsats till begreppet ”människa” i generell 
bemärkelse. Personlig genreram (P) utgör således en kategori som i 
avhandlingen visar en stark koppling till skrivtemat i analysmaterialet. 
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På samma sätt som ovan åskådliggörs i tablå 21 huvudsyftet med 
skrivuppgiften och affordanser gällande kategorin faktabaserad 
genreram (F) i relation till aktuella examinationer och uppgiftsmiljöer.

Tablå 21.  Huvudsyftet med skrivuppdrag och affordanser i faktabaserad
genre

Att överföra ämnesinnehåll samt belysa faktabaserad kunskap
Examination A4 Vad är lycka?
Examination B6 I vilka internationella frågor kunde de nordiska länderna 

samarbeta?
Examination C11 Har statistiken någon betydelse för valet av yrke?
Examination D16 Belysa Europas framtid
Examination F21 Världen och sättet att kommunicera har förändrats.

Huvudsyftet med skrivuppdrag inom kategorin faktabaserad genreram 
(F) visar sig inte innehålla direkta anföranden till textdeltagaren om att 
explicit skriva om sina personliga erfarenheter. Det handlar snarare om 
att klargöra för läsaren olika sakförhållanden, vilka samtidigt hänför sig 
till kunskap som baserar sig på ämnesinnehåll. När det gäller kopplingen 
mellan skrivtemat och kategorin faktabaserad genreram (F), kan det i flera 
fall tolkas så att skrivtemat har en koppling till den aktuella genreramen. 
Skrivteman som indikerar att examinanden bör ha kunskap om ett 
ämnesspecifikt innehåll är exempelvis internationella frågor B6, Europa 
D16, yrkesval C11 samt värld och kommunikationssätt F21. Samtliga 
skrivteman kräver någon sorts tidigare kunskap vilket skribenten inte 
spontant kan plocka fram ur sina egna erfarenheter eller personliga 
minnen. Det handlar snarare om särskilt inlärda fakta och internaliserad 
kunskap som grundar sig på tidigare undervisning i skolkontext 
(jfr Bergroth, 2016). 

En tredje tablå, 22, exemplifierar huvudsyftet med 
skrivuppdraget och affordanser i uppgiftsformuleringen som 
har koppling till den analytiska genreramen (A) i relation till 
aktuella examinationstillfällen och tillhörande uppgiftsmiljöer.

Tablå 22. Huvudsyftet med skrivuppdrag och affordanser i analytisk genre

Att argumentera, motivera och bedöma eller diskutera
Examination A1 Är det rätt att föräldrarna ger sina barn full service? Borde 

föräldrarna också kräva någonting av barnen?
Examination A2 Vår stad har inte råd med ett eget konstmuseum. Mycket 

viktigare vore det att bygga en idrottshall.
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Examination A3 Varför är vår värld så orolig, samtidigt som vi aldrig har 
haft det så bra som nu.

Examination B5 Kom med förslag om gymnasiereformen och motivera 
dina åsikter.

Examination B7 Varför är man så intresserad av andliga frågor, samtidigt 
som allt fler unga människor lämnar kyrkan?

Examination C10 Stödjer eller motsätter du dig förslaget om ett nytt 
shoppingcenter?

Examination C12 Tycker du att debatten före presidentvalet förändrade 
samhällsklimatet?

Examination D13 Framför din åsikt om den föreslagna obligatoriska 
Östersjöskatten, och hur man kunde förbättra Östersjöns 
tillstånd.

Examination D14 Presentera idén om fadderbarn i Namibia, motivera och 
försök få eleverna att stödja den.

Examination D15 Är det okej att det är tillåtet att ha med sig sällskapsdjur i 
bussar och på tåg?

Examination E17 Varför konsumerar vi så mycket? Borde vi inte minska 
konsumtionen?

Examination E18 Lumpen eller civiltjänst, vad ger mest för framtiden?
Examination E19 Vissa argumenterar för mer kärnkraftverk, berätta din 

åsikt om olika energiproduktionsformer.
Examination E20 Är det bra eller dåligt att ungdomarna tillbringar så 

mycket av sin tid på nätet?
Examination F22 Vilka argument finns det för och/eller emot globalisering?
Examination F24 Uttryck din åsikt om värnpliktens framtid.

Tablå 22 visar att den analytiska genreramen (A) utmanar till att lyfta fram 
en argumenterande och diskuterande diskurs (se kursiveringarna). 
Antingen utmanar huvudsyftet i uppgiftsformuleringen till att argumentera 
för en sak och motivera denna ståndpunkt eller så utmanas textdeltagaren 
att mer analytiskt diskutera två perspektiv. Kakkuri-Knuuttila (1998) 
menar att det finns en väsentlig skillnad mellan ett argument och en 
förklaring. Det förra kräver motiveringar för argumenten medan det 
senare snarare förklarar en omständighet (Kakkuri-Knuuttila, 1998, 
63). Exempelvis examination F22 har ett huvudsyfte att argumentera 
för eller emot globalisering. Tanken med skrivuppdraget är att 
skribenten utmanas till att  framföra motiveringar till att förespråka 
globalisering. I examination D14 är avsikten även att försöka få de fiktiva 
eleverna i åhörarkretsen att stödja förslaget om fadderbarn i Namibia 
i sydvästra Afrika. I examination E18 är huvudsyftet att diskutera 
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fördelar och/eller nackdelar både med lumpen och med civiltjänst. I 
examination C12 är textdeltagarens skrivuppdrag att förklara varför 
diverse omständigheter inträffade före presidentvalet. Även om det 
i excerpterna i tablå 22 kan ses att det i uppgiftsformuleringen finns 
en strävan att involvera skribenten i skrivtemat är huvudsyftet med 
uppgiftsformuleringen ändå inte att skriva utgående från den egna 
personliga infallsvinkeln. Skribenten utmanas med andra ord att tänka till.

Skrivtematiskt varierar den kategori som är kopplad till den analytiska 
genreramen (A) mest, och eftersom detta sampel är störst bidrar antalet 
med en större variation. Men det finns klara fall beträffande skrivtemat som 
indikerar ett analytiskt förhållningssätt, samtidigt som det å andra sidan 
finns skrivteman som har en svag koppling till den analytiska genreramen. 
Exempelvis indikerar en förväntad argumentation kring obligatorisk 
Östersjöskatt (13), energiproduktionsformer (19) och globalisering 
(22) något slags diskursivt förhållningssätt. Däremot indikerar inte 
skrivtemat i uppgiftsmiljön om sällskapsdjur i kollektivtrafik (15) eller 
i lumpen (jfr värnpliktstjänstgöring) eller civiltjänst (18) explicit att det 
skulle handla om ett diskursivt förhållningssätt eller utgöra en analytisk 
genreram (A). Huvudsyftet är dock att ta ställning vilket berättigar till att 
jag placerar examinationerna under en analytisk genreram (A) framom 
en personlig genreram (P). Det här medför samtidigt att ett skrivtema i 
mitt analysmaterial inte ensamt kan indikera en analytisk genreram.

6.3.2 Kvantitativa perspektiv på genrelandskap
I avsnittet redogör jag för genrelandskap kvantitativt. Avsikten med 
det kvantitativa perspektivet i genrelandskapet är att antalsmässigt 
presentera de genrer samtliga SB-examinander i urvalet106  (n=109) 
har valt att skriva inom, och relatera detta till det kvalitativa 
genrelandskapet som presenterades i föregående avsnitt 6.3.1. 
Fokus ligger på de 109 examenstexter som examinander med 
språkbadsbakgrund genererat. Det kvantitativa genrelandskapet 
visar i likhet med tablå 19 samtliga examinationer (benämnda A, B, 
C, D, E, F) och uppgiftsmiljöer (n=24). Det kvantitativa måttet utgör 
vidare en infallsvinkel i samband med tolkningen av examinandernas 
eventuella intresse för exempelvis skrivtemat i uppgiftsformuleringen. 

Redan i tablå 19 är det möjligt att utläsa intressanta kvantitativa 
resultat som är värda att notera i det här sammanhanget. Den analytiska 
genren är mest (66,7 %) framträdande bland uppgiftsformuleringarna 
i skriftlig framställning under examinationsåren 2012–2014. Den 
faktabaserade genren har tillskrivits fem (20,8 %) uppgiftsformuleringar 

106 Samtliga examinander i samma läroverk på samma ort, 109 tidigare språkbadselever 
samt 312 gymnasister som deltagit i traditionell språkundervisning. Hela populationen 
(n=1303) examinander under 2012–2014. 
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och endast tre (12,5 %) skrivuppdrag har fått ramen personlig genre.
Det kvantitativa genrelandskapet utgår från antalet examenstexter 

per uppgiftsformulering, och visar också i mindre font uppgiftsmiljön 
(1–24) och skrivtemat i varje cell. Förkortningen SB (för akronym 
se tablå 1) syftar på examinander som har en bakgrund i 
språkbadsundervisning vid olika finländska gymnasier. Siffran efter 
SB anger antalet skribenter som valt skrivuppdraget och parentesen 
det totala antalet examenstexter för respektive examination bland 
examinander med språkbadsbakgrund. Det totala antalet skribenter 
av alla examinander som deltagit i examen vid samma läroverk (SB och 
icke-SB) i relation till examinationer kan utläsas längst ner i tablå 23. 

Tablå 23. Kvantitativt genrelandskap i uppgiftsmiljöerna

Examination A
2012 VÅREN

Examination B 
2012 HÖSTEN

Examination C 
2013 VÅREN

Examination D 
2013 HÖSTEN

Examination E 
2014 VÅREN

Examination F 
2014 HÖSTEN

SB 1 (5)

(1) Curling-
föräldrar

SB 5 (20)

(5) Gymnasieut-
bildning

SB 14 (24)

(9) Relationer

SB 4 (16)

(13) Östersjö-
skatt

SB 5 (14)

(17) Konsum-
tion

SB 7 (30)

(21) Sociala 
medier

SB 1 (5)

(2) Konst-
museum 

SB 0 (20)

(6) Nordiskt 
samarbete

SB 4 (24)

(10) Shopping-
center 

SB 6 (16)

(14) Fadder-
barn 

SB 5 (14)

(18) Lumpen vs. 
civiltjänst 

SB 7 (30)

(22) Globalise-
ring 

SB 0 (5)

(3) Orolig värld  

SB 2 (20)

(7) Andlighet 

SB 5 (24)

(11) Arbets-
platser 

SB 5 (16)

(15) Sällskaps-
djur

SB 0 (14)

(19) Energi-
produktions-
former 

SB 15 (30)

(23) Vänskap 

SB 3 (5)

(4) Lycka 

SB 13 (20)

(8) Facebook- 
vänner

SB 1 (24)

(12) Samhälls-
klimat

SB 1 (16)

(16) Europa 

SB 4 (14)

(20) Nättid

SB 1 (30)

(24) Värnplikt

SB 5
A (n=29)        

SB 20 
B (n=86)    

SB 24 
C (n=80)       

SB 16 
D (n=32)           

SB 14 
E (n=98)       

SB 30 
F (n=96)            

Intressanta resultat som kan utläsas ur tablå 23 är att tidigare 
språkbadselever ser ut att främst välja ett skrivuppdrag inom en personlig 
genreram (P) när en sådan erbjuds i samband med examinationerna 
(B, C och F). Dessa uppgiftsmiljöer är markerade med gråtonad färg i 
tablån. Sannolikt är alltså att den personliga genreramen väljs framom 
den analytiska om den valmöjligheten erbjuds. Det ser ut som om 
ett textdeltagande kring sociala färdigheter initierar skrivande när 
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utgångspunkten för analysen är den enskilda uppgiftsformuleringen. 
Tablå 23 visar en följd enligt popularitet, det vill säga 13, 14 eller 15 
skribenter (SB) har valt en specifik uppgiftsformulering och samtidigt 
en särskild genreram. Samtidigt visar tablån att uppgiftsmiljö (23) under 
examination F lockat flest skribenter (n=15). Därnäst följer skribenter 
med språkbadsbakgrund som valt ett textdeltagande i uppgiftsmiljö (9) 
(n=14) i samband med examination C, medan uppgiftsmiljö (8) under 
examination B har inspirerat 13 skribenter (n=13) till aktivt textdeltagande.

För åskådlighetens skull summerar jag i tablå 24 resultatet över vilka 
uppgiftsformuleringar i uppgiftsmiljön som initierat flest SB-skribenter 
vid ett särskilt examenstillfälle. I tablå 24 visar den första spalten 
examenstillfällena (B, C, och F) samt uppgiftsmiljöerna (8), (9) och (23). 
Genreramen i spalt två är i samtliga fall den personliga genren (P). Spalt 
tre redogör för procentandelar som baserar sig på kvantitativa uppgifter i 
tablå 23. Intresset riktas mot examinander med språkbadsbakgrund (SB) 
och procentandelarna (65 %, 58 % och 50 %) är markerade med fet stil.

Tablå 24. Den enskilda uppgiftsformuleringen som utgångspunkt
Examenstillfälle och uppgiftsmiljö 
med uppgiftsformulering som
utgångspunkt.

GENRE Examinander med 
bakgrund i språkbad 
(SB)

B (8)
C (9)
F (23)

(P)
(P)
(P)

65 %
58 %
50 %

Resultaten i tablå 24 bygger på det kvantitiva genrelandskapet (jfr tablå 
23) där procentandelar framgår. En gränsdragning har gjorts för ett 
textdeltagande över tio skribenter i relation till examinationstillfälle och 
uppgiftsmiljö. Gränsdragningen grundar sig på att minst hälften (>50 
%) av examinanderna (SB) under det aktuella examinationstillfället 
har valt samma uppgiftsformulering vilket möjliggör jämförelse. 
Tablån framhäver procentandelen för den personliga genren i 
forskningsmaterialet. Under examinationerna B, C och F i tablå 24 
visar det sig att hälften 50 % (15 av 30) (F) eller mer än hälften 58 
% (14 av 24) respektive 65 % (13 av 20)(C, B) av examinanderna 
med språkbadsbakgrund har valt samma uppgiftsformulering.

Det andra perspektivet som utgår från representerade 
genretillhörigheter, alltså skilda genreramar, under tre påföljande 
examensår visar på andra sifferuppgifter, vilka i sin tur presenteras i tablå 
25. Översikten i tablå 25 förtydligar det kvantitativa genrelandskapet 
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med genreram som utgångspunkt under samtliga tre år 2012–2014. Den 
första spalten visar skilda genreramar (P, F och A). Därefter redovisas i 
tablån procentandelar beträffande de berörda examinanderna (SB).

Tablå 25. Genreram som utgångspunkt
Genreram Examinander med bakgrund i språkbad (SB)

Personlig genreram (P) 38 %

Faktabaserad genreram (F) 15 %

Analytisk genreram (A) 47 %

 

Tablå 25 konkretiserar således utgångspunkten för skrivprocesserna 
i examensskrivandet. När genreramarna summeras och antalet 
examenstexter relateras till varje specifik genreram visar det sig att 
examinander med bakgrund i språkbadsundervisning (SB) visar 
störst (47 %) textdeltagande inom den analytiska genren (n=51/109).  

Att totalt 47 % valt textdeltagande inom ramen för den analytiska 
genren är resultatmässigt intressant, eftersom Hertzbergs 
(2006) studie om gymnasieelevers val av berättande respektive 
argumenterande skrivande på ett förstaspråk (L1), visar att 
studenterna självmant föredrar att skriva berättande texter framom 
argumenterande (se även avsnitt 2.4). Hertzberg (2006) skriver 
vidare i sin studie att kvalitetsskillnaden är stor mellan berättande och 
argumenterande genre, där den senare visar sig vara av lägre kvalitet. 
Orsaker till att studerande behärskar den argumenterande genren 
sämre kan enligt Hertzberg (2006) vara mindre erfarenhet och av den 
anledningen svagare tankescheman för den aktuella genren, men även 
svårare genrestruktur och kravet på en högre abstraktionsförmåga. 
Dock är avhandlingens sampel (n=109) litet och i relation till 
det kvalitativa genrelandskapet en relativt naturlig distribution, 
eftersom den analytiska genreramen även är mest framträdande i 
uppgiftsformuleringarna under tidsspannet på tre år (jfr 16 av 24 i tablå 
19, dvs. 66,7%). Enligt slutgiltig bedömning har tidigare språkbadselever 
trots allt uppnått bra poäng i sitt skrivande (Rosvall, 2016).

Sammanfattningsvis väcker analysresultatet frågor såsom i vilken mån 
den personliga genreramen ska erbjudas under olika examinationstillfällen. 
Likaså väcks en fråga om hur det kunde fås en jämnare fördelning 
mellan textdeltagandet i examen när det gäller genretillhörighet. 
Denna diskussion återkommer jag till i det avslutande kapitlet 8.
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6.4 Kognitiva diskursfunktioner som 
skribentstödjande faktor 

I tidigare avsnitt redogjorde jag för genreramar i uppgiftsformuleringar och 
skrivinitierande faktorer ur ett utifrån perspektiv relaterat till skribentens 
textdeltagande. I det här avsnittet övergår jag till att redogöra för analysen 
av forskningsmaterialet sett ur motsatt riktning, alltså från ett inifrån 
perspektiv, de kognitiva diskursfunktionerna, CDF. Innehållsanalysen 
utgår från att initierade skrivresurser finns hos skribenten som aktör. Det 
handlar följaktligen om skribentinterna faktorer eftersom de kognitiva 
diskursfunktionerna i första hand finns inom skribenten och i hens 
tankeverktyg under skrivprocessen. De kognitiva diskursfunktionerna 
behöver med andra ord en agent, en tänkande och skrivande individ, 
för att ha någon relevans i skrivprocesser. Teoretiskt är CDF en abstrakt 
indikator på hur skribenten kan tänka i samband med ett skrivuppdrag 
(jfr genreram som kan uppfattas i skriven text). Den abstrakta 
tankeprocessen som föds under skrivprocessens gång kan utmynna i en 
verbaliserad, skriven text, alltså i en konkret examenstext. Den abstrakta 
konstruktionen kring CDF inom ramen för uppgiftsformuleringen kan 
ha en inverkan på tänkesättet hos skribenten under skrivprocessen. 
En inverkan synliggörs via lingvistiska val i examenstexten och svarar 
följaktligen på den andra delfrågan i den första forskningsfrågan som 
fokuserar på begreppet ”kognitiva diskursfunktioner” (jfr avsnitt 1.1).

6.4.1 Kognitiva diskursfunktioner ur ett inifrån perspektiv 

Redovisningen för resultatet när det gäller kognitiva diskursfunktioner 
(CDF) utgår från uppgiftsformuleringarna, vilket betyder att analysen 
fokuserar på den explicita instruktionen i uppgiftsformuleringen. 
Eftersom ett skrivuppdrag även innehåller andra delar förutom själva 
instruktionen stödjer uppgiftsformuleringen i sin helhet innehållsanalysen 
av de kognitiva diskursfunktionerna. Stödet för innehållsanalysen varierar 
eftersom även uppgiftsformuleringarna är olika. I en del skrivuppdrag 
exponeras mer stöd än i andra. De kognitiva diskursfunktionerna (CDF) 
belyses således utifrån hur examinanden antas vara beredd att förstå 
och tänka i samband med tolkningen av bland annat instruktionen i 
uppgiftsformuleringen. Resultatet representerar med andra ord min 
subjektiva tolkning och mina reflektioner kring instruktionen och kring 
uppgiftsformuleringen som helhet. Mitt syfte är inte att ge en definitiv bild 
utan att presentera en möjlig tolkning. Hur examinanden i själva verket 
har tänkt är omöjligt att förutspå, men indikationer på tänkesättet går att 
utläsa via det som skribenten verbaliserat i skrift (se vidare kapitel 7).  

Figur 12 visar att flest referenser i noderna över instruktionerna 
i uppgiftsformuleringarna har kopplats till CDF6 diskutera (n=10), 
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medan CDF1 berätta (n=2), CDF2 beskriva (n=1) och CDF3 definiera 
(n=1) har fått minst antal referenser i analysmaterialet som alltså 
utgör uppgiftsformuleringarna (n=24). Enligt figur 12 är antalet 
referenser gällande funktionerna att diskutera CDF6 (n=10) och 
argumentera CDF7 (n=6) störst. Bland uppgiftsformuleringarna finns 
även tankeverktygen redogöra CDF4 (n=2) och förklara CDF5 (n=2).

Figur 12. Antal referenser till CDF i uppgiftsformuleringarna (n=24)

Som figur 12 visar förefaller antalet referenser variera, men tyngdpunkten 
ligger på kognitiva diskursfunktioner som utmanar skribenten till att 
diskutera (n=10) och argumentera (n=6) i sitt textdeltagande. Resultatet är 
i linje med genreramarna som skrivstödjande faktor vilka jag presenterade 
i tidigare avsnitt 6.3, 6.3.1 och 6.3.2. Tyngdpunkten för genretillhörighet 
ligger på den analytiska genreramen och inom den ramen framstår 
diskuterande och argumenterande funktioner i tankeprocesserna. CDF 
är främst implicita i skriven text eftersom funktionerna inte i samtliga 
fall är utskrivna på textens ordnivå i uppgiftsformuleringens instruktion. 
Att CDF-funktionen är implicit betyder samtidigt att instruktionen inte 
avslöjar hurdant tänkande och textdeltagande i skrift som skrivuppdraget 
leder till. Ur skribentens ögon sett finns det ingen affordans i form av ett 
konkret verb som skulle stödja andraspråksskribenten till att utforma sin 
examenstext på det sätt som skrivuppdraget utmanar till. Konsekvensen 
av detta är att det inte står att skribenten ska diskutera, beskriva eller 
redogöra för något i sin examenstext. Endast i en uppgiftsformulering 
(uppgiftsmiljö 9) skrivs det explicit ut att textdeltagaren ska berätta, 
och i två uppgiftsformuleringar (uppgiftsmiljöerna 13 och 19) i sin tur
uppmanas skribenten att i inlägg/insändare ”berätta sin åsikt”. 
Det intressanta med de mest frekventa formerna av CDF är att 
uppgiftsformuleringen aldrig explicit uppmanar skribenten till att vare 
sig diskutera olika omständigheter eller argumentera för en ståndpunkt. 
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Instruktionen är genomgående processen skriv med ett efterföljande 
yttrande som kamoufleras i uttryck som skriv inlägg eller skriv insändare. 
Tankeverktyget kamoufleras i efterleden inlägg och insändare vilka 
kräver att andraspråksskribenten har kännedom om hurdant tänkande 
och språk en formell debatt förutsätter. Exempelvis kan skrivuppdraget 
vara att skriva ett inlägg på en webbsida alternativt skriva ett föredrag 
där skribenten motiverar sitt yttrande (se tablå 26 i avsnitt 6.4.2). 
Däremot exponeras processen berätta explicit i uppgiftsformuleringens 
instruktion, se uppgiftsmiljö (9). Detta är minst lika intressant, eftersom 
berätta hör till de typer av CDF som figurerar på makronivå (jfr tablå 
14 i avsnitt 5.4.2). Makronivån ger skribenterna mer frihet till att skriva 
relativt expressivt. Av denna anledning frågar jag mig huruvida det 
behöver understrykas att examinanden ska använda sig av funktionen 
berätta i sitt textdeltagande, också när det gäller att berätta sin åsikt (jfr 
framföra sin åsikt). Exempelvis uppmanas skribenten att berätta om sin 
relation alternativt delge vilka tankar ett textyttrande väcker. Syftet med 
den senare formuleringen kan ytterligare ifrågasättas, nämligen vilken 
typ av skrivuppdrag det egentligen handlar om. Borgström och Yassin 
(2010, 28) menar i sin studie att berätta kan ha olika betydelser och kan 
realiseras olika i skrivna texter. De menar att en skribent i samband med en 
provuppgift på varierande sätt kan hantera berätta i sin text, exempelvis 
berätta hur (instruera) eller berätta om (informera). Den skrivuppgift 
som de analyserade med hjälp av en modell av Martin och Rose (2008, 7) 
visade att berätta egentligen kan kopplas till åtta resurser för berättande 
och texterna ska ses som rationella lösningar i en skrivsituation 
(Borgström & Yassin, 2010, 32). Det här kan i min avhandling ses som 
både en möjlighet men även som en faktor som kan förvirra examinanden.

6.4.2 Kognitiva diskursfunktioner och lingvistiska uttryck
I avsnittet diskuterar jag hurdant tänkande olika uppgiftsformuleringar 
i forskningsmaterialet utmanar till, och vilken relaterad språkdräkt den 
aktuella uppgiftsformuleringen visar sig ha. Trots att utgångspunkten i 
analysen har varit instruktionen, vilken jag antar visar på sättet att tänka 
kring en uppgiftsformulering, är inte instruktionen som nämnts den 
enda avgörande faktorn beträffande tänkesättet. Enbart instruktionen 
avslöjar inte nödvändigtvis vilken kognitiv diskursfunktion som blir 
mest aktuell, och kring ett aktuellt skrivuppdrag kan examinander även 
tänka olika. Detta gäller i synnerhet i de fall där uppgiftsformuleringen 
är mångfacetterad och dessutom innehåller implicita instruktioner. 

Ett antal uppgiftsformuleringar innehåller divergenta komponenter, 
vilket kan resultera i svårigheter för skribenten att anta utmaningen 
med skrivuppdraget. Exempelvis i examination A (se bilaga 1) utmanas 
examinanden i uppgiftsmiljö (1) med att skriva ett föredrag om för- och 
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nackdelar med skrivtemat curlingföräldrar. Syftet med skrivuppdraget är 
att skribenten själv ska hålla ett muntligt framförande på ett föräldramöte 
vid skolan. Skribenten ska alltså skriva en muntlig text på ett andraspråk 
som underlag för en muntlig presentation inför en främmande 
åhörarskara. Jag menar att upplägget i den här uppgiftsformuleringen 
är mångfacetterat och innehåller motstridiga tankegångar, eftersom 
examinanden ska reflektera kring för- och nackdelar kring ett relativt 
svårfångat begrepp ”curlingföräldrar”, där syftet dessutom är ett muntligt 
anförande som ska uttryckas i skriven textform på ett andraspråk. 
Vidare, i examination C (se bilaga 3) innehåller uppgiftsmiljö (4) 
en implicit instruktion, om den ens kan benämnas instruktion. Det 
visar sig att uppgiftsformuleringen utmanar till ett åsiktsutbyte, 
där det efterlyses ett neutralt åsiktsuttryck. Uppgiftsformuleringen 
i den aktuella examinationen citeras i sin helhet i exempel (4).

Exempel (4). Excerpt från examination C i språkprovet

Finland valde en ny president i fjol. Tycker du att debatten före valet 
förändrade samhällsklimatet?

Citatet i exempel (4) åskådliggör flera utmaningar för examinandens 
textdeltagande på ett andraspråk. Skrivtemat förefaller någorlunda klart, 
även om uppgiftsformuleringen kräver både djupare tolkning och språk-
 och ämneskunskaper. Men ligger fokus på en särskild presidentkandidat
eller på ett rådande samhällsklimat? En relevant poäng är vilket 
huvudsyftet med uppgiftsformuleringen egentligen är. En åsikt 
eller ett omdöme efterfrågas dock i uppgiftsformuleringen, men 
förstår andraspråksskribenten att hen ska framföra sin åsikt och 
sina motiveringar? Trots att det handlar om ett språkprov i examen 
visar exemplet ovan att skribenten utmanas av både språkliga och 
innehållsliga faktorer. Utan samhällskunskap och särskild kompetens 
i ett ämnesspecifikt andraspråk är skrivuppdraget utmanande. Det 
är möjligt att exemplet ovan utgör en potentiell affordans som av 
ovannämnda orsaker aldrig utnyttjas i textdeltagandet i examensprovet.

När samtliga explicita instruktioner eller instruerande textavsnitt 
i uppgiftsformuleringarna (n=24) analyseras med hjälp av NVivo 
framträder flest kopplingar mellan noderna i materialet som skriv ett 
inlägg (8,03 %), skriv ett svar (3,65 %) eller skriv en insändare (2,92 
%). Samtliga kopplingar mellan verbet skriv och de aktuella noderna 
framgår ur figur 13. Den mest frekventa kopplingen (skriv ett inlägg) 
exemplifieras i figurens mitt så som analysen åskådliggörs i NVivo.
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Figur 13. Den mest frekventa kopplingen i instruktionerna enligt NVivo

Det visar sig alltså att ett yttrande som utgör ett bidrag till en 
diskussion är det mest frekventa innehållet i instruktionen i det aktuella 
forskningsmaterial som jag analyserat. Generellt sett är examinandens 
skrivuppdrag att skriva inlägg eller svar alternativt insändare på basis 
av olika skrivtematiska innehåll. Växelverkan mellan de kognitiva 
diskursfunktionerna (CDF) och de relaterade lingvistiska uttrycken visas i 
tablå 26. Översikten i tablå 26 exemplifierar examinationerna i kronologisk 
ordning (A–F), den aktuella kognitiva diskursfunktionen (CDF) och 
relaterade lingvistiska uttryck i uppgiftsformuleringarna. De lingvistiska 
uttrycken i spalten till höger är alltså direkta excerpter ur analysmaterialet. 
I excerpterna är instruktionens explicita kärna markerad med fet stil (t.ex. 
skriv föredrag). I totalt fem excerpter finns ingen explicit kärna utan det 
kursiverade lingvistiska uttrycket kamoufleras i uppgiftsformuleringen.

Tablå 26. Växelverkan mellan CDF och lingvistiskt uttryck

CDF i examinationerna 
(A–F)

Lingvistiskt uttryck i uppgiftsformuleringarna

A Diskutera (CDF 6)
Argumentera (CDF 7)
Förklara (CDF 5)
Definiera (CDF 3)

Skriv ett muntligt föredrag.
Skriv ett svar på insändaren. 
Skriv ett inlägg i en ungdomstidning.
Skriv ett inlägg på nätet.
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B Argumentera (CDF 7)
Redogöra (CDF 4)
Förklara (CDF 5)
Berätta (CDF 1)

Skriv ett brev till arbetsgruppen.
Skriv en artikel till webbsidan.
Skriv en insändare till en dagstidning.
Vilka tankar väcker raderna på Facebook?

C Berätta (CDF 1)
Argumentera (CDF 7)
Redogöra (CDF 4)
Diskutera (CDF 6)

Skriv svar på Pernillas inlägg.
Skriv en insändare där du stöder/motsätter.
Studera figuren.
Tycker du debatten förändrade klimatet?

D Diskutera (CDF 6)
Argumentera (CDF 7)
Diskutera (CDF 6)
Diskutera (CDF 6)

Skriv ett inlägg på HBL:s webbsida.
Skriv ett föredrag där du motiverar. 
Svara på Facebookinlägg.
Skriv ett inlägg i diskussionen på nätet.

E Diskutera (CDF 6)
Diskutera (CDF 6)
Argumentera (CDF 7)
Diskutera (CDF 6)

Skriv ett svar på Jennys inlägg.
Skriv ett svar på Mickes Facebookinlägg.
Skriv en insändare i lokala tidningen.
Delta med inlägg på webben.

F Diskutera (CDF 6)
Argumentera (CDF 7)
Beskriva (CDF 2)
Diskutera (CDF 6)

Skriv ett inlägg på din egen blogg.
Skriv ett inlägg i webbdebatt (för/emot).
Skriv ett svar på Emmas inlägg.
Skriv en insändare i lokaltidningen.

Sambandet mellan CDF och lingvistiskt uttrycksätt har jag analyserat 
med hjälp av noder och deras kopplingar i instruktionerna (jfr figurerna 
12 och 13). Kognitiva diskursfunktioner visar på sätt att tänka kring en 
uppgiftsformulering eller organisera sin text enligt ett funktionellt sätt. I 
språkprovets sista del visar varianterna av CDF en svag explicit koppling 
till ett specifikt lingvistiskt uttryck i uppgiftsformuleringen. Instruktionen 
inleds oftast med uppmaningen skriv som jag redogjort för i tidigare avsnitt. 
I några enstaka fall handlar det om en annan kamouflerad formulering som 
exempelvis Vilka tankar väcker, Studera figuren, Tycker du, Svara på och 
Delta med inlägg. I dessa fall måste skribenten själv förstå, tolka och avgöra 
hur hen tar sig an skrivuppdraget. Vidare är kopplingen mellan CDF och 
lingvistiskt uttryck i hög grad omväxlande, diskutera (CDF6) kopplas till 
exempelvis muntliga texter, tyckande, inlägg och svar. Nodanalysen i NVivo 
visar vidare att enbart en instruktion kopplad till processen skriv inte ger 
tillräckligt med relevant information för att skribenten tankemässigt ska 
veta hur hen kan utforma sin examenstext (jfr Weigle, 2002, 82). Skriv utgör 
således ingen betydelsefull affordans som kunde utvecklas till en utnyttjad 
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eller formad affordans i skriven andraspråkstext såsom i en examenstext. 
De kognitiva diskursfunktioner som förekommer på makronivå (jfr 

avsnitt 5.4.3), ger skribenten mer frihet både för tankefärdigheter och 
skriven text i den egna examenstexten. CDF på makronivå kopplas i min 
avhandling till situationsbundet mellanmänskligt språkbruk (jfr BICS). På 
makronivå urskiljs funktionerna att berätta (CDF1) och beskriva (CDF2) 
vilka medför en bred domän inom vilken skribenten kan röra sig relativt 
fritt i enlighet med den kompetens hen utvecklat. Uppgiftsformuleringar 
som anknyts till kognitiva diskursfunktioner på makronivå ställer inte 
i hög grad krav på skribenten, eftersom det handlar om att återge och 
relatera till någonting bekant samt karaktärisera bekanta egenskaper. På 
makronivå utgörs instruktionens explicita kärna av svar och vilka tankar. 
Att koppla berätta (CDF1) till ett mer kognitivt krävande innehåll och 
skrivsätt är sålunda inte enligt mig en bra lösning i skrivuppdrag. Det 
som skiljer CDF på makronivå från CDF på mikronivå är tankeverktyg på 
konkret nivå med stöd från både situationskontext och skrivsammanhang.

Kognitiva diskursfunktioner på mikronivå som definiera CDF3, 
redogöra CDF4, förklara CDF5, diskutera CDF6 och argumentera CDF7 
kännetecknas av ett självbärande och situationsoberoende språkbruk. 
Mikronivå avser ett mer begränsat ämnesområde och ett textdeltagande 
där skribenten måste hålla sig innanför vissa specifika ramar och även 
använda ett sådant skrivet språk som uttrycker djupare förståelse och 
skolrelaterat språk (jfr CALP). Mikronivå kan samtidigt innebära större 
krav på examenstextens utformning både innehållsmässigt och språkligt, 
vilket kan utmana till ett textdeltagande där skribenten på sitt andraspråk 
ska argumentera för sin sak eller göra slutledningar. Samtliga funktioner 
på mikronivå utmanar skribenten till att ha en bred ämneskunskap 
och språkkunskap, ha kännedom om delar och helhet, om eventuella 
konsekutiva aspekter samt orsakssamband. Det handlar om en diskursiv 
och ställningstagande ansats. Kopplingen mellan CDF och ett lingvistiskt 
uttryck i skrift visar även att de kognitiva diskursfunktionerna och sättet 
att tänka kring en uppgiftsformulering styr skribenten i högre grad. 
Därför är det skäl att begrunda skrivuppdragets innehåll och utformning. 
Instruktionens explicita kärna i CDF på mikronivå är i de flesta fall 
skriv insändare, inlägg, föredrag, artikel eller skriv svar på insändare 
eller inlägg. Funktionerna styr ändå inte isolerade från kontexten, 
utan samtliga CDF kräver ett sammanhang och en yttre ram vilket 
både genre och välstrukturerade uppgiftsformuleringar kan erbjuda.
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6.5 Sammanfattning     

I kapitel 6 har jag med utgångspunkt i uppgiftsmiljöer sökt svar 
på den första forskningsfrågan om hur uppgiftsformuleringarna 
styr examenstexterna. Forskningsfrågan är tudelad och jag har 
valt att först analysera genrer ur ett funktionellt perspektiv för att 
därefter övergå till att analysera kognitiva diskursfunktioner (CDF). 

Vid analys av en övergripande genreram visar resultatet att den 
analytiska genren är mest framträdande i uppgiftsformuleringarna (66,7 
%). Den faktabaserade genren (20,8 %) spelar en betydligt mindre roll 
i språkprovet och den personliga genren (12,5 %) ges minst synlighet 
ur uppgiftsformuleringens synvinkel. Analysresultatet lyfter fram det 
faktum att erbjudande av personliga upplevelser samt överföring av 
ämnesinnehåll för att redogöra för kunskap som bygger på fakta inte 
ges betydande företräde i språkprovet i skriftlig framställning. Det som 
däremot ser ut att vara viktigt med tanke på examinandernas 
skrivkompetens är att i skrift kunna göra en diskuterande, argumenterande 
och motiverande skrivinsats, trots att det här inte explicit bedöms i 
examenstexten (jfr avsnitt 3.3 och tablå 3). Det här är ändå den riktning 
som forskarna (Bergöö m.fl., 1997; Strömquist, 1993) menar att 
skrivutvecklingen borde gå i, från ett expressivt till ett diskursivt skrivande, 
vilket i min avhandling innebär ett skrivande där examinanden även på sitt 
andraspråk använder skrivandet som en central del av själva tänkandet. 

Uppgiftsformuleringarna ser ut att styra examenstexterna på flera 
olika sätt. En kvantifiering av genrefrekvens som utgår från den enskilda 
uppgiftsformuleringen i genrelandskapet över samtliga genrer visar 
att de uppgiftsformuleringar som ramas in av en personlig genreram 
har initierat mest skrivande bland samtliga (n=109) examinander. 
I detta avseende kan en konkret genreram som den används i 
min avhandling ses som en central affordans i examensskrivande.

Ifall utgångspunkten å andra sidan är alla examenstexter under 
sammanlagt tre läsår i följd under examensperioderna och dessa texter 
relateras till varje enskild genretillhörighet (genreram) visar analysen 
att den analytiska genreramen (47 %) har lockat flest skribenter med 
språkbadsbakgrund. Det här betyder att en genreram inte ensam kan 
utgöra en affordans och förklara valet av uppgiftsformulering, utan det finns 
även andra faktorer som spelar roll. De faktorer som inverkar på valet av 
uppgiftsformulering och styr examenstexten är både en utnyttjad affordans 
i uppgiftsformuleringen och en initierad skrivresurs hos skribenten. 
Med andra ord inverkar både skribentorienterade och textorienterade 
faktorer i examensskrivande och det här borde beaktas av examinatorn. 

Skrivande inom en personlig genreram kan anses vara lockande ur 
skribentens synvinkel, eftersom syftet är att dela med sig av sina känslor 
eller personliga erfarenheter. Den här typen av affordans synliggörs i 
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uppgiftsformuleringen av exempelvis ett händelseförlopp med personlig 
anknytning. På liknande sätt kan examinanden utnyttja sin initierade 
skrivresurs genom att aktivera tidigare individuella erfarenheter och 
känslor. Vidare kan skrivtemat möjliggöra att skribenten kan förutspå 
händelser eller ett specifikt personligt textagerande i skrift. Inom en 
analytisk genreram kan däremot ett tematiskt lockande åsiktsutbyte 
och en högaktuell debatt möjliggöra en initierad skrivresurs hos 
skribenten. Skribenten kan uppleva ett argument eller en motivering 
i uppgiftsformuleringen som tematiskt intresseväckande, och 
den här upptäckta affordansen kan bidra till en examenstext 
där motargument eller en diskussion ur olika synvinklar på ett 
andraspråk skrivs fram. Det mest betydelsefulla i skrivsammanhanget 
som aktualiseras i min avhandling är givetvis att skribenten, 
alltså examinanden, har full förståelse för textinnehållet och 
instruktionerna i uppgiftsformuleringarna. Utan begreppsförståelse 
fungerar de teoretiska tankeverktygen i skrivprocessen mindre bra.

Kognitiva diskursfunktioner (CDF) som jag identifierat i 
uppgiftsformuleringarna fokuserar tankeverktyg kring att diskutera och 
argumentera. De lingvistiska uttrycken som antyder de här tänkesätten 
är till en del yttranden som utgör bidrag till diskussioner som inlägg och 
debatterande bidrag i olika medier som exempelvis insändare (Skriv ett 
inlägg). De lingvistiska uttrycken antyder också argumentation av särskilda 
slag, exempelvis skribentens uppdrag blir att stödja alternativt motsätta 
sig eller motivera en ståndpunkt (Skriv ett föredrag där du motiverar […]). 
När detta relateras till kunskapstaxonomier (Kratwohl, 2002, 216) kan 
jag konstatera att en form av diskursivt skrivsätt kräver tankeverktyg 
där examinanden kontrasterar, tar ställning och skriver enligt kriterier 
(se figur 6 i avsnitt 4.4.2). Skrivprocesserna förutsätter ett annorlunda 
tänkesätt vilket bidrar med en högre nivå av skrivande (se avsnitt 4.4.1 
och tablå 8). Genom ett annorlunda tänkesätt och skrivsätt urskiljer 
skribenten vilka språkliga val hen kan göra för att uppnå huvudsyftet med 
skrivuppdraget. En förutsättning för att agera så i skrivprocesser är ändå 
att uppgiftsformuleringar är entydiga så att de inte innehåller en bred 
repertoar olika drag som snarare förbryllar än stödjer skribenten.
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7 Initierade skrivresurser i examenstexterna  
Nuförtiden har vi redan väldigt höga skatter och de borde inte bli 
ännu högre. Fast skattepengarna kunde vara bra för Östersjön, skulle 
det annars vara mycket dåligt. Med högre beskattning skulle Finland 
bli mindre konkurrenskraftig och företag skulle börja flytta bort. 
(13HGy645P)

I avhandlingens sjunde kapitel redogör jag för examinandernas (SB, n=109) 
initierade skrivresurser sådana som de framförs i examenstexterna. Jag 
utgår från utnyttjade affordanser i uppgiftsformuleringarna (se avsnitt 
5.4.4) och redovisningen av resultatet koncentreras till sambandet mellan 
utnyttjade affordanser och centrala kärnmeningar i examenstexterna. 
Min tolkning utgår från att skribenten har upptäckt en affordans i 
skrivuppdraget (Är lycka att leva i nuet och inte fastna i det som varit?) 
och uttrycker samt synliggör centralt betydelseinnehåll i kärnmeningar 
(Jag själv tycker att lycka menar att du har balans i livet, 12VGy952F). 
Innehållet i kärnmeningarna redovisar jag mot bakgrund av en ideationell 
metafunktion (se avsnitten 4.3 och 7.1). Utgångspunkten för alla excerpter 
i tablåerna 28–46 är en utnyttjad affordans i varje uppgiftsformulering i den 
aktuella uppgiftsmiljön och tablårubrikerna beskriver ett centralt innehåll. 

Mitt intresse för sambandet mellan skrivuppdrag och examenstext 
innebär sålunda att jag i kapitlet presenterar centrala utdrag ur 
examinandernas texter i likhet med citatet som introducerar det här 
kapitlet. Citatet ovan exemplifierar hur skribenten interagerar i skriven 
text genom att forma en utnyttjad affordans. Citatet har koppling till den 
excerpt som citeras i introduktionen till kapitel 6 vilken i sin tur utgör 
en utnyttjad affordans. Kännetecken för verbaliseringar utgående från 
en formad affordans i min avhandling är exempelvis nominaliseringar, 
substantivbildande avledningar som semantiskt betecknar 
verbhandlingar (beskattning) och adjektivavledningar bildade till 
substantiv (konkurrenskraftig). Vidare exemplifierar verbaliseringar 
utgående från en formad affordans att skribenten i citatet ovan 
stegvis uppvisar sin förståelse för Östersjöns tillstånd genom att 
skriva vad högre beskattning enligt hen resulterar i. Skribentens 
interaktion via sin examenstext med en förväntad läsare synliggörs 
ytterligare genom en egen ämnesinriktad skrivrepertoar. I excerpten 
skriver examinanden fram det aktuella läget med skatter, Östersjöns 
situation och poängterar konsekvenser av högre beskattning. 
Det här innehållet visar på en form av diskursiv skrivinsats.

I avsnitt 7.1 presenterar jag verbalisering på ett andraspråk svenska 
med koppling till uppgiftsformuleringar generellt. Därefter beskriver jag i 
de tre påföljande avsnitten skribenternas verbalisering av textvärldar och 
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delar in avsnitten enligt de genreramar jag definierat i kapitel 4.3 och 6.3. 
Först analyserar jag alltså i avsnitt 7.2 initierade skrivresurser i personlig 
verbalisering, därefter i 7.3 initierade skrivresurser i faktabaserad 
verbalisering och slutligen initierade skrivresurser i analytisk 
verbalisering i avsnitt 7.4. Mot bakgrund av dessa tre sätt att uttrycka sig 
i skriven text diskuterar jag samband mellan genreramar och kognitiva 
diskursfunktioner i avsnitt 7.5. I det avslutande avsnittet 7.6 sammanfattar 
och kommenterar jag de centrala resultaten av textdeltagandet. Samtliga 
excerpter i kapitlet är autentiska utdrag ur examinandernas examenstexter 
och exemplifierar hur avgränsade (kärnmeningar) men samtidigt centrala 
betydelser realiseras i examenstexterna (se bilaga 9). Varje form av 
verbalisering utmynnar i en avgränsad skriven textvärld, en personlig, en 
faktabaserad och en analytisk textvärld. De utgör tillsammans en helhet 
och visar på ett kontinuum av ett urval skrivna textvärldar i min avhandling.

7.1 Att verbalisera på svenska som andraspråk
I avsnittet redogör jag för hur textvärldar som jag skapat på basis av  
examenstexterna (n=109) realiseras utgående från huvudsyftet med och 
utnyttjade affordanser i uppgiftsformuleringar. En central utgångspunkt 
för resultatredovisningen är affordanser i uppgiftsformuleringarna 
(n=24). Affordanserna utgör vokabulär och grammatiska kännetecken i 
skriven text och är ofta en del av en retorisk specificering (se avsnitt 3.4 
och 5.4.4 samt tablåerna 5 och 7). Mot bakgrund av det genrelandskap över 
uppgiftsformuleringar som jag tidigare presenterat i avhandlingens fjärde 
och sjätte kapitel introducerar jag i det här avsnittet tre övergripande 
textvärldar. Utgångspunkten för de verbaliserade textvärldarna är 
genreramarna och antagandet att en särskild genreram representeras av 
samma slags textvärld på ett andraspråk (se figur 10 och avsnitt 5.4.4). 
Mitt intresse är alltså att redogöra för antagandet att en genreram har en 
direkt koppling till motsvarande textvärld. Av den anledningen tilldelar jag 
även textvärldarna samma beteckning som genreramar, alltså personliga, 
faktabaserade och analytiska. Analysen av textvärldarna tar avstamp i 
en ideationell metafunktion där ett semantiskt betydelseinnehåll och 
erfarenheter av omvärlden synliggörs och fokuseras i excerpterna.

Excerpterna ur textvärldarna presenterar examinandernas förståelse 
av affordans och internalisering av andraspråket svenska och det 
centrala ämnesinnehållet ur ett ideationellt perspektiv där resultaten 
av analysen i kapitlet identifierar möjliga bakomliggande tankeverktyg 
med vars hjälp skribentens förståelse och kunskap hanterats på ett 
andraspråk (jfr kognition avsnitt 4.4). Textvärldarna beskriver alltså hur 
examinanderna väljer att visa sin förståelse av utnyttjade affordanser i 
uppgiftsformuleringarna och hur betydelseinnehåll i ljuset av ideationella 
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betydelser realiseras under specifika examenstillfällen, skrivtillfällen 
och år. Textvärldarna presenterar uppsättningar av personliga 
tankar, utvecklade idéer, valda argument och motargument som 
verbaliseras i skriven text på ett andraspråk svenska. Det rör sig 
om dels examinandernas personliga upplevelser av händelser, 
dels det som examinanderna har erfarenheter av och kunskap om. 
Textvärldarna utgörs därutöver av subjektiva tolkningar vilka speglas i 
det textdeltagande som skribenterna valt att synliggöra (se avsnitt 1.1, 
jfr Jacquet & Danielsson, 2018, 43–44; Langer & Sörmark, 2005, 23).

Examenstexterna (n=109) diskuteras inte av forskningsetiska skäl (se 
kapitel 8 och avsnitt 8.3.3) i sin helhet utan de tre utvalda textvärldarna 
exemplifieras med hjälp av kärntext, alltså excerpter med explicit koppling 
till utnyttjade affordanser i skrivuppdraget. Jag använder affordanserna 
i skrivuppdragen som utgångspunkt eftersom jag utgår från att 
skribenterna har upptäckt dessa affordanser i uppgiftsformuleringarna. 
En följd av att skribenten upptäckt och förstått den aktuella affordansen 
är att det är möjligt för skribenten att verbalisera betydelseinnehåll via sitt 
skrivande i examenstexterna (jfr potentiella affordanser som eventuellt 
inte upptäcks, Kyttä 2002, 109–110). Samtliga excerpter (1–98 och 
1–21 i tablåerna 47, 48 och 49) i kapitlet är genomgående excerperade 
utifrån den affordans som är aktuell i varje uppgiftsformulering.

Kapitlets inledande citat om obligatorisk Östersjöskatt är en excerpt107  
från en autentisk examenstext relaterad till uppgiftsmiljö (13) i delprovet i 
skriftlig framställning år 2013. Samtliga excerpter i resultatredovisningen 
återges genomgående i sin ursprungliga språkdräkt. Den språkliga 
utformningen och eventuella interimspråkliga108 drag har inte korrigerats, 
och analyseras inte alls. Utgångspunkten för resultatredovisningen 
i det här kapitlet är den andra forskningsfrågan (se avsnitt 1.1).

Under skrivprocessens gång aktiveras flera intellektuella funktioner 
vilket jag tidigare har diskuterat i kapitel 3 och 4 (avsnitt 3.1, 4.1). I 
korthet innebär skrivförloppet att examinanden är kognitivt involverad 
i det angivna skrivuppdraget. Examenstexterna kan av den anledningen 
enligt mig ses som ett konkret resultat av den förståelse, det tänkande 
och det verbaliserande i andraspråksskrift som varje examinand 
väljer att uppvisa via den egna texten. Examenstexten bildar således 
en avgränsad kontextuell dimension av examinandens förståelse 
och en tillämpning av erhållen kunskap vid en angiven tidpunkt. Alla 
dimensioner av förståelse och tänkande synliggörs givetvis inte och 
det är inte heller min avsikt att presentera alla möjliga tolkningar 

107 Beteckningen 14HGy2103P syftar på examinandens avidentifieringskod. 
108 Tillfälliga språkdrag i andraspråket vilka testas, utvecklas och omformuleras i 
riktning mot målspråket, t.ex. övergeneralisering av omvänd ordföljd eller analytisk 
dekomposition se Abrahamsson och Bylund (2012, 154, 174, 181); Colliander (2008, 
130–131); Gass och Selinker (2008); Long (1990, 658–660); Viberg (1987, 30–40). 
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och dimensioner. Min avsikt är att redogöra för sambandet mellan 
en utnyttjad affordans i uppgiftsformuleringen och den skrivresurs 
hos skribenten som svarar på detta aktuella meningserbjudande (se 
Exempel (3) i avsnitt 5.4.4). Sambandet visar på examenstextens 
centrala innehåll som en andraspråksskribent via sitt tänkande 
verbaliserar. Den avgränsade kontextuella dimensionen 
baserar sig på en yttre textvärld som enligt Liberg (2006a, 77) 
även kunde benämnas diskurs. Dimensionen som synliggörs 
konkretiseras via erfarenheter av textreception, interaktion 
och kommunikation inom ramen för tidigare skrivprocesser. 

Trots att de verbaliserade textvärldarna i examenstexterna utgår från 
genrelandskap behöver en genreram beträffande uppgiftsformuleringar 
och textvärldar inte nödvändigtvis alltid sammanfalla (jfr Nordenfors, 
2017, 87 om genreskapande). Analysresultaten visar i det här kapitlet 
att det förekommer fall där en genreram och en textvärld uppvisar 
varierande karaktär. En uppgiftsformulering som ramas in av en 
faktabaserad genre motsvaras inte i samtliga fall av en examenstext 
som i avhandlingen karaktäriserats som en faktabaserad textvärld. 
Examenstexten kan av olika anledningar ha bidragit till att 
en text kännetecknas av en annan textvärld än den genreram 
uppgiftsformuleringen i min avhandling anses tillhöra. Exempelvis 
en uppgiftsformulering som i avhandlingen kännetecknas av en 
faktabaserad genreram (för definition av genreram se tablåerna 1 och 
13) kan motsvaras av en textvärld där skribenten genomgående utgår 
från sina egna personliga erfarenheter. Den faktabaserade genreramen 
kommunicerar ett avgränsat ämnesinnehåll utan explicit personifiering 
av uttryckssättet i den skrivna texten, medan textvärlden i sin tur bjuder 
på skribentjagets personliga erfarenheter. I sådana fall motsvarar 
skribentens föreställning inte uppgiftsformuleringens huvudsakliga syfte 
vilket kan vara ett tecken på ett behov av stödstrukturer i skrivprocesser. 
Det innebär också att examinanden inte agerar i enlighet med Nordenfors’ 
(2017, 87) antagande om att en ny text, ett genreexemplar, produceras 
i dynamiken mellan skribentens föreställningar om en prototypisk text 
och de redskap som skribenten väljer för att gestalta sin egenhändiga 
version av genren. Att genrer inte sammanfaller kan vara ett tecken på 
att examinanden inte har tankeverktyg och språkliga resurser för att 
utforma sin examenstext på ett ändamålsenligt sätt. Andra argument 
för att examinander valt att utforma sin examenstext på ett annorlunda 
sätt i jämförelse med uppgiftsformuleringens aktuella skrivuppdrag är 
att den instruerande delen i uppgiftsformuleringen resulterat i ett annat 
sätt att tänka. Skribenten har med andra ord förstått och subjektivt 
tolkat uppgiftsformuleringen utan situationskontextuellt stöd, och 
därför tilldelat sig friheter att skriva i enlighet med den egna spontana 
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och subjektiva tolkningen. Skribenten kan även skriva i enlighet med den 
skrivbakgrund hen har blivit en del av under tidigare skrivsituationer.

Vidare kan uppgiftsformuleringen i skrivprocessen erbjuda en 
affordans som inte nödvändigtvis upptäckts av skribenten eller erbjuda 
en uppfattad affordans som skribenten är medveten om men inte 
använder. Bägge fallen kan resultera i ett textdeltagande som leder till 
att examenstexter utfaller olika. Exempelvis kan skribenten välja att 
åsidosätta statistiska element i skrivuppdraget (faktabaserad genreram) 
eller så vinklar skribenten sin examenstext till att behandla en personlig 
angelägenhet framom argument (analytisk genreram). Utöver ovan
nämnda tillvägagångssätt finns givetvis även individuella 
aspekter som inverkar på examenstexten såsom språk- 
och ämneskompetens samt aspekter relaterade till 
individuella skrivstrategier och skrivkompetens generellt. 

I textvärldarna urskiljs erbjudande av personliga upplevelser inom 
den personliga textvärlden (PT), av kommunicering av ämnesinnehåll 
som en mer objektiv textvärld genom att centrera faktabaserat 
innehåll (FT) samt av en form av diskursiv, diskuterande textvärld 
(AT) inom vilken skribenten exempelvis värderar, argumenterar 
alternativt diskuterar ett ställningstagande. Utdrag ur samtliga 
textvärldar diskuterar jag separat i nämnd ordning i tre avsnitt i följd. 

I avsnitten som följer använder jag fortsättningsvis begreppet 
”uppgiftsmiljö”, även om fokus i kapitel 7 ligger särskilt på examenstexter. 
Uppgiftsmiljön är genomgående av central betydelse, eftersom den täcker 
både uppgiftsformulering och examenstext inom ramen för textdeltagandet 
på ett andraspråk. Utan uppgift och dess specifika skrivuppdrag kan 
ingen examenstext existera, och en uppgiftsformulering genererar 
likaså inte automatiskt en examenstext. Uppgiftsmiljöerna i avsnitten 
är markerade med parentes, tankegången följer samma numrering och 
skrivtematiska benämning som i de tidigare avsnitten (6.1 och 6.2). 

7.2 Skrivresurser för personlig verbalisering
I avsnittet redogör jag för verbalisering av skrivresurser för personliga 
textvärldar sådana som de kommer till uttryck i examenstexterna. 
Excerpterna i resultatredovisningen följer genomgående en löpande 
numrering för att koppla de olika textvärldarna till reflektioner och 
exempel. Kännetecknande för en personlig textvärld (PT) är att jaget 
och skribenten centreras som skrivresurser i examenstexterna. 
Skribentens förståelse av uppgiftsformuleringen och tankeverktyg i 
anknytning till den kretsar tydligt kring jagets personliga upplevelser 
och erfarenheter. Examinanden har explicit utgått från sig själv i sitt 
textdeltagande när hen har läst och förstått skrivuppdraget och skrivit 
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sin text på ett språk som inte utgör ett förstaspråk. I avhandlingens 
examenstexter inom avgränsningen personlig textvärld tillåts det 
personliga agera i texten genom att upplevelser, erfarenheter och känslor 
får explicit synlighet. Skribenten betonar i sitt skrivande ett jagcentrerat 
textinnehåll vilket presenterar ämnesinnehåll utgående från jaget. 

Enligt det kvalitativa analysresultatet i NVivo bidrar sammanlagt 
åtta uppgiftsmiljöer till att skapa en samstämmig personlig textvärld 
utifrån textinnehållet i examenstexterna. Det här betyder att totalt 
åtta uppgiftsformuleringar leder till att samtliga examenstexter 
kopplade till dessa åtta bildar en innehållsligt likadan helhet enligt 
avhandlingens kriterier (se avsnitt 5.4). Utgångspunkten för tre 
uppgiftsmiljöer (8, 9, 23) är en personlig genreram men skrivuppdraget 
i uppgiftsmiljöerna (4, 5, 11, 17 och 18) hör till de faktabaserade och 
analytiska genreramarna. Trots att de här uppgiftsmiljöerna har en 
annan utgångspunkt än den personliga centreras och kretsar innehållet 
i examenstexterna kring jaget och erfarenheter. Konsekvensen är 
att examenstexterna utformas till att spegla en personlig textvärld.

Jag har med hjälp av en detaljanalys i NVivo skapat kategorier för 
personlig textvärld för att underlätta resultatredovisningen. För att 
åskådliggöra resultatet har jag kategoriserat uppgiftsmiljöerna enligt 
semantiskt innehåll i en tredelad gruppering I, II och III. Jag har utifrån 
uppgiftsmiljöerna försett kategorierna med övergripande benämningar 
och de presenteras i tablå 27. Jag har placerat kategorierna I, II och III 
i tablåns första spalt där jag även benämner skrivtemat med fet stil. 
Under skrivtemat exemplifierar jag med versaler de mest frekventa 
processerna (finita verb som avser handlingar eller tillstånd) och 
deltagarna (aktör eller mål till exempel upplevare, fenomen) (jfr 
Holmberg m.fl., 2014, 14–16) utgående från noder i NVivo kopplade till 
examenstexterna. Frekvensen framgår från både viktade procentandelar 
och ordexponering av betydelseinnehåll i examenstexterna. 
Exempelvis ATT TYCKA, ATT VILJA och ATT GÖRA är språkhandlingar, 
alltså processer (se avsnitt 4.3) medan VÄNNER, FACEBOOK, 
KURSER, ÄMNEN, LUMPEN och CIVILTJÄNST kan utgöra deltagare som 
bidrar till att verkligheten framställs på ett särskilt sätt. Andra 
spalten i tablå 27 redogör för uppgiftsmiljöerna (kursiv stil).
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Tablå 27. Kategorisering av uppgiftsmiljöerna i personlig textvärld

Kategorier och benämningar Uppgiftsmiljöer
I Mänskliga relationer och lycka

ATT TYCKA, ATT VILJA (språkhandling)
VÄNNER, FACEBOOK (deltagare)

(8) 300 Facebookvänner
(9) Generationsrelationer
(23) Vänskap
(4) Lycka

II Studier och arbete
ATT VILJA, ATT TYCKA (språkhandling)
KURSER, ÄMNEN (deltagare)

(5) Gymnasieutbildning
(11) Yrkesval

III Livsmiljö och medborgarskap
ATT GÖRA, ATT TYCKA (språkhandling)
LUMPEN, CIVILTJÄNST (deltagare)

(17) Konsumtion
(18) Lumpen vs. civiltjänst

Kategorierna I, II och III för uppgiftsmiljöerna representerar personliga 
textvärldar som betonar språkhandlingar och deltagare kopplade 
till jagets, alltså skribentens, uttryckliga roll i examenstexterna. 
Det är med andra ord skribentjaget som vill, tycker och gör något i 
examenstexten. Detta något syftar alltså på mål eller fenomen och 
samtidigt på deltagarna som utgör språkhandlingarnas aktörer. 

I samtliga examenstexter inom de här uppgiftsmiljöerna exponeras
jag i större utsträckning än i de övriga uppgiftsmiljöerna, vilka i min 
avhandling tillskrivs en annan avgränsad textvärld (se avsnitt 7.3 och 7.4). 
Vokabulären och grammatiska kännetecken uttrycks via språkhandlingar 
(jfr Tedick & Lyster 2019, 13) och i examenstexter blir detta synligt
på ordnivå. 

I figur 14 exemplifieras exponeringen av skribentjaget i 
examenstexterna (n=65) som kopplas till uppgiftsformuleringarna 
beträffande de tidigare nämnda uppgiftsmiljöerna (4), (5), (8), (9), 
(11), (17), (18) och (23) i tablå 27. Två parallella ordmoln skapade med 
NVivo i figur 14 exemplifierar utgångspunkten för examenstexterna som 
faller inom kategoriseringen personlig textvärld. Ordmolnen får stöd av 
frekvens och viktade procentandelar i samband med detaljanalysen. Det 
första ordmolnet exemplifierar resultatet av analysen med en ordgräns 
på tre bokstäver och det senare med en ordgräns på fyra bokstäver. 
Skillnaden i ordgräns visar olika utfall vilket stödjer resultatanalysen. 
Avgränsningen på tre bokstäver lyfter fram skribentjaget (jag) och 
den på fyra bokstäver relevant ämnesinnehåll (vänner) relaterat 
till jaget. Det innebär att om skribentjaget (jag) av någon anledning 
lämnas utanför detaljanalysen kommer vänner att få störst exponering.
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Figur 14. Exponering av skribentjaget och de personliga textvärldarna i 
examenstexterna (n=65)

Figuren presenterar ett textdeltagande som har anknytning till skrivtemana 
mänskliga relationer och lycka, studier och arbete samt livsmiljö och 
medborgarskap. Det första ordmolnet visar att det finns ett framträdande 
skribentjag bakom textdeltagandet i den personliga textvärlden. 
Det andra ordmolnet presenterar skribentens semantiska val ur ett 
ideationellt betydelseperspektiv relaterat till skribentjaget. Vänner får en 
stor exponering eftersom majoriteten av textdeltagandet i språkprovet 
centreras till uppgiftsmiljö (23) (se tablå 23). Ett starkt samband med 
skribentjaget synliggörs av att den som skriver, det vill säga beteckningen 
på sig själv som skribent, centreras starkt i ordmolnet över de aktuella 
uppgiftsmiljöerna i figur 14. Ju större exponering av begreppet desto 
mer frekvens, alltså desto större antal förekomster av jag i de aktuella 
examenstexterna. Av samtliga ord i examenstexterna inom denna 
personliga textvärld utgörs enligt NVivo en viktad procentandel 
på 4,03 % av jag. Procentandelen framkommer ur analysresultatet 
över ordfrekvensen och visar att ordet jag har högst frekvens. Inom 
den personliga textvärldens kontext tolkar jag även skribenternas 
användning av det allmänna pronomenet man som ett jag. Kontexten 
kring användning av man i examenstexterna inkluderar skribentjaget 
i resonemanget. Exempelvis ”[…] Man har sin familj, sina vänner […]
(se excerpt 59). På liknande sätt som jag utgör vänner ett innehåll som 
starkt lyfts fram i examenstexterna inom den personliga textvärlden.

Redovisningen för kategorierna I, II och III inleds med likartat 
innehåll kring mänskliga relationer och lycka (A) där vänner 
och Facebook är de mest frekventa begreppen. Skribentjaget (jag i 
examenstexterna) kopplas alltså till kategorierna (I, II, III) på olika 
nivåer. Därefter diskuterar jag personliga textvärldar med anknytning 
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till kategori studier och arbete (B) där examenstexterna lyfter fram 
skribentens vilja (i betydelsen personlig målsättning) och kurser. 
Avslutningsvis presenterar jag de personliga textvärldarna livsmiljö och 
medborgarskap (C) där lumpen och skribentens agerande synliggörs 
i examenstexterna. Tablåerna 28–41 i avsnitt 7.2 illustrerar ett slags 
kollektivt ämnesinnehåll med utgångspunkt i utnyttjade affordanser i 
uppgiftsformuleringarna. Analysresultaten presenteras som enskilda 
textutdrag excerperade ur examenstexterna, och parenteserna (till 
exempel 12HGy126P) står för avidentifieringskoder för skribenterna.

Begreppsmässigt berör innehållet i de aktuella examenstexterna jaget 
som skribent, och tankegången relateras till utnyttjade affordanser som 
varje uppgiftsformulering angett. Resonemangen i textvärldarna kretsar 
generellt kring individuella erfarenheter och explicitgör skribentnära 
tankar vilket jag synliggör genom efterföljande excerpter och exempel. 
Examenstexterna i uppgiftsmiljö (8) i examination B med benämningen 
300 Facebookvänner utgår från uppgiftsformuleringen att skriva om 
sina tankar beträffande en affordans, ett kärnpåstående på Facebook 
enligt citatet ”Jag behöver inte 300 vänner för att kallas populär, jag har 
mina närmaste och jag har dom jag behöver.” (Examination B8). Min 
utgångspunkt är att det här kärnpåståendet i uppgiftsformuleringen 
utgör en affordans för skribenterna (om kärnpåstående och 
kärnfrågeställning se avsnitt 5.4.4 exempel (3)). I examenstexterna 
inom uppgiftsmiljö (8) handlar det vidare om en utnyttjad affordans 
som skribenterna använt sig av i den egna texten vilket jag synliggör i 
excerpterna. Skribenternas agerande i skrift exemplifieras i förtydligande 
excerpter i tablåerna 28–32 med utgångspunkt i affordansen ovan. 

På basis av affordansen, kärnpåståendet, kan jag i examenstexterna 
inledningsvis med hjälp av noder kopplade till ordet vänner i NVivo 
urskilja två skilda drag av examinandernas verbaliseringar i den 
personliga textvärlden. Skribenternas tankar går dels från att identifiera 
sig med den fiktiva personen i uppgiftsformuleringen som alltså inte 
behöver trehundra vänner för att anses populär, dels från att ha trehundra 
eller fler vänner och framföra sina tankar i anknytning till kärnpåståendet 
generellt. Detaljanalysen av innehållet i examenstexterna med hjälp av 
noder och referenser i NVivo resulterar i två huvudsakliga perspektiv 
utifrån den aktuella uppgiftsformuleringen. Jag har vidareutvecklat 
dessa perspektiv med hjälp av referenser och kopplingar mellan noder. 
Det centrala analysresultatet och dess innehåll presenterar jag under 
rubriceringar i tablåerna 28–32. Utgående från de ovan nämnda 
perspektiven skapar och synliggör skribenterna tillsammans en helhet 
som beskriver en personlig textvärld. Även om samtliga skribenter 
bidrar med sina egna tankar skapas ändå i avhandlingen en kollektiv 
syn på en personlig textvärld sådan som den låter sig beskrivas. Jag 
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väljer att använda textvärldar trots denna kollektiva syn och trots den 
sociala infallsvinkeln som kunde bjuda på en slags skrivkonvention.

En gemensam nämnare för skribenterna, som uppger att de inte 
behöver trehundra vänner på den sociala nätverkstjänsten för att 
anses vara populära, är att skillnaden mellan vänner i Facebook 
och vänner i verkligheten starkt framhävs. Excerpterna i tablå 28 
exemplifierar skribenternas kollektiva tankar om skillnaden mellan 
vänner i Facebook och vänner i det verkliga livet. Excerpterna (1–7) 
visar alltså hur skribenterna utnyttjat affordansen i kärnpåståendet 
som en del av skrivuppdraget. Jag har valt ut excerpterna på basis 
av kopplingar till den aktuella affordansen. Rubriceringen beskriver 
betydelseinnehållet i initierade skrivresurser utgående från den aktuella 
affordansen, och samma gäller hädanefter alla tablårubriker i kapitlet.

Tablå 28. Skribenternas tankar om vänner i Facebook och i verkligheten

1. Jag tycker att en riktig vän är viktigare än hundra facebookvänner.
(12HGy126P)

2. Känner jag verkligen så många människor? De kan väl inte ens kallas 
”vänner”, hellre kanske ”kompisar”? Eller typer?
(12HGy131F)

3. Jag kan säga att det finns inte en enda människa som har 300 riktiga 
vänner.
(12HGy130F)

4. På Facebooken finns det också många människor, som samlar vänner på 
samma sätt som små barn samlar klistermärkar. Jag tycker att det är 
konstigt.
(12HGy116F)

5. Jag har 200 vänner på Facebook. Största delen av dem är personer som jag 
har träffat en gång eller mött på nätet. Jag tror inte att de minns vem jag 
är, heller. 
(12HGy132F)

6. Vännerna i Facebook är riktiga, men på samma tid de är bara bilder och 
text på dataskärm. Kontrasten är stor och jag tycker att en riktig vän är 
viktigare än hundra Facebookvänner.
(12HGy126P)

7. För ens mentala hälsa är det oerhört viktigt att man också har vänner som 
man kan umgås med på riktigt. Att kunna skratta med sin bästis tills man 
får ont i magen eller trösta en gråtande bekant med en smekning på axeln 
lyckas inte via nätet.
(12HGy115F)
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Excerpterna 1–7 i tablå 28 verbaliserar de tankar och initierade 
skrivresurser som affordansen i skrivuppdraget utmanar skribenterna till. 
Skribenterna skriver om hur de förstår och tänker kring vänskap utgående 
från den utnyttjade affordansen i kärnpåståendet. Skribenterna öppnar upp 
för att det enligt dem finns en betydelsefull skillnad mellan synen på och 
uppfattningen om begreppet ”vänner” (1–7). I det verkliga livet existerar 
färre och riktiga vänner, medan det på Facebook handlar om någonting 
annat, menar examinanderna. Erfarenheten som skapar textkärnan i de 
här skrivresurserna är att vänner på den sociala nätverkstjänsten och 
fysiska vänner enligt skribenterna inte är samma sak. Facebookvänner 
kan representera en abstrakt form av relation, som det inte är möjligt att 
visa fysisk tillgivenhet för som excerpterna 6 och 7 i tablå 28 lyfter fram. 

Det andra spåret i examenstexterna är motsatsen, alltså behovet av 
färre vänner på Facebook, och det återges i examenstexterna i enlighet 
med de betydelseinnehåll och excerpterna 8–10 som tablå 29 lyfter fram.

Tablå 29. Ett behov av färre vänner på Facebook

8. Färre vänner skulle vara bättre i facebook, för att jag inte vill att dom som 
jag inte känner läser om mitt liv. 
(12HGy114F)

9. Jag håller mitt antal Facebook-vänner relativt låg eftersom jag vill inte 
veta vad någon person som jag inte ens känner ordentligt gör.
(12HGy131F)

10. Hurudana vänner jag har betyder mycket mera än hur många vänner jag 
har.
(12HGy131F)

Excerpterna 8–10 i tablå 29 kan antyda att examinanderna vill behålla 
sin integritet, och att det eventuellt finns mindre intresse för att känna 
till vad främlingar ägnar sig åt. Det betonas vidare i examenstexterna 
att en kvalitativ aspekt vinner över en kvantitativ, alltså riktiga och 
äkta vänner föredras framom nätvänner. Skribenterna har alltså 
utifrån affordansen och med hjälp av skrivresurser bildat sig egna 
uppfattningar om vad som kännetecknar begreppet ”vän” i skriven 
text. Ett antal skribenter har ändå i examenstexterna speglat ett 
annat betydelseperspektiv, nämligen en bekräftande attityd gentemot 
många nätvänner på Facebook. Tablå 30 klargör sådana attityder 
och tankar kring ett stort antal nätvänner i excerpterna 11–13.



203

Tablå 30. Antalet 300 Facebookvänner

11. Jag har så många vänner, för att när jag var i grundskola var det fint att 
ha många facebook vänner.
(12HGy114F) 

12. Jag har nog många andra vänner än bara mina närmaste och jag har 
också såna som jag inte behöver, men jag tycker att titta t.ex. hur mina 
gamla klasskompisar mår och vad sysslar de på med.
(12HGy124P)

13. Jag själv har över 300 facebook vänner och är inte nöjd med det.
(12HGy114F)

Behovet av ett stort antal nätvänner beskrivs i tablå 30 med att det i en lägre 
ålder var fördelaktigt att ha många nätvänner, vilket kan tolkas som ett 
kriterium på att bli bekräftad i kompisgänget. Vidare berättar en skribent 
att det är intressant att följa med hur tidigare klasskompisar mår och vad de 
sysslar med. Många Facebookvänner håller skribenten uppdaterad, trots 
att det bland nätvännerna förekommer sådana personer som skribenten 
säger sig inte behöva. I excerpt 13 menar skribenten att antalet nätvänner 
till och med kunde vara större än de för tillfället över 300 är. Skribenten 
öppnar inte desto mer upp för det yttrandet i sin examenstext, utan 
berättar vidare om andra angelägenheter inom ramen för skrivuppdraget.
Angående antalet vänner på Facebook och popularitet, vilket i avsnittet 
framhävs som en utnyttjad affordans i uppgiftsformuleringen, 
har skribenterna framfört följande tankar i sina examenstexter. 
Excerpterna 14–21 i tablå 31 exemplifierar förståelse av och 
innehållsmässig tankegång kring begreppet ”popularitet”, vilket 
begreppsmässigt utgör en central del av uppgiftsmiljö (8). 
Popularitet relateras i excerpterna till det egna skribentjaget.

Tablå 31. Skribentjagets tankar om Facebookvänner och popularitet

14. Facebook kan funka som en sätt för människor att känna sig själva 
populära. Men det struntar jag i.
(12HGy119P)

15. Några vill vara populära men det vill inte jag.
(12HGy131F)

16. Man kan säkert kända sig själv ensam fast man har hundratals 
Facebookvänner. Men har Facebook blivit en sorts statussymbol? Ju mera 
du har vänner på Facebook, desto populärare är du?
(12HGy126P)
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17. Några kan ha upp till 500 vänner men ändå känna sig missnöjda för att 
andra har 600 vänner, och är alltså mer populära.
(12HGy118F)

18. Jag har inte nog mera känslan att man är populär om man har över 300 
vänner i facebook.
(12HGy114F)

19. Jag anser att man är populär när man har bra relation med de närmaste. 
Med de närmaste menar jag vänner, familj, släktingar och varför inte 
också husdjur.
(12HGy122F)

20. Jag har själv ca. 500 vänner i facebook och känner mig inte speciellt 
populär.
(12HGy124P)

21. Men varför vill människor bli populära? Det fattar jag inte.
(12HGy119P)

Tablå 31 över personliga textvärldar exemplifierar resonemang kring 
popularitet. Sådant innehåll som framträder i anknytning till en 
eftertraktad egenskap popularitet är skribentjagets förundran över 
omtyckthet och huruvida Facebook möjligtvis blivit en statussymbol. 
Dels synliggörs i tablå 31 en negligering av popularitet kopplad till många 
nätvänner, dels ses goda relationer till de närmaste som en annan sida 
av popularitet. Andra tankar kopplade till affordansen, kärnpåståendet i 
uppgiftsformuleringen, där skribenterna inte uttryckt huruvida de behöver 
eller inte behöver många nätvänner speglas i excerpterna 22–26 i tablå 32.

Tablå 32. Skribenternas övriga tankar kring påståendet om nätvänner

22. Jag tycker att det är ingen skillnad, hur mycket kompisar man har i 
facebook.
(12HGy113F) 

23. Jag själv brukar ”städa” min vänlist en gång i året.
(12HGy124P)

24. Jag klicker delete på sådana människor som jag har sätt kanske en gång.
(12HGy124P) 

24. Jag säga att av alla mina facebook vänner känner jag kanske 40 procent.
(12HGy114F)

26. Jag har tänkt att jag skulle ta bort dom jag inte känner.
(12HGy114F)



205

I excerpterna 22–26 i tablå 32 synliggörs främst betydelseinnehåll om 
hur skribenter hanterar situationen med kopplingen till kärnpåståendet 
kring många nätvänner. Speciellt skriver examinanderna i berättande 
ordalag om möjliga lösningar i fråga om ett stort antal vänner på 
Facebook utgående från sig själva och sina egna tankar. Analysen visar 
att den låga graden av retorisk specificering (se tablå 7 i avsnitt 4.2) i 
uppgiftsformuleringen inte inverkar på skribenternas identifiering av 
den fiktiva situationskontexten. Antagligen är skrivtemat och den aktuella 
affordansen i uppgiftsformuleringen till den grad intresseväckande 
och närvarande i skribentens vardagliga liv att skribenten inte behöver 
vägledas i skrivuppdraget i någon större utsträckning. Utgångspunkten 
i uppgiftsformuleringen ser ut att vara den, att ett välbekant skrivtema 
stimulerar till textdeltagande oberoende av uppgiftsformuleringens 
struktur (jfr Pritchard, 1993, 25 i avsnitt 3.4). Uppgiftsformuleringen 
i sin helhet kännetecknas snarare av en tankeväckande frågeställning 
riktad till skribenten, och det är möjligt att examinanden är van 
vid den här typen av skrivuppdrag från alla tidigare år i skolan.

Inom följande examination C som är av intresse i det här avsnittet 
relaterar uppgiftsmiljö (9) Generationsrelationer till en diskussion på 
nätet om vilka generationsrelationer de unga har till sina mor- och 
farföräldrar. Den uppenbara retoriska specificeringen av hög grad, som 
uppgiftsformuleringen försätter examinanden i, belyser den fiktiva 
personen Pernillas ledsamma relation till speciellt sin mormor. Pernilla 
berättar utförligt i skrivuppdraget om sina känslor och sin relation till sin 
mormor för läsaren, i det här fallet skribenten, se bilaga 3 Examination 
C. Med hjälp av detaljanalys utgående från ordet relationer är det möjligt 
att lyfta fram två aspekter i de personliga textvärldarna som framträder 
via den här uppgiftsmiljön. Dels synliggörs mor- och farföräldrarnas 
delaktighet i skribenternas liv, dels lyfts i examenstexterna fram 
skribentens sätt att identifiera sig med den fiktiva personen Pernilla och 
att erbjuda lösningar eller framföra personliga hälsningar till Pernilla 
angående hennes situation. Det centrala innehållet i examenstexterna 
kopplade till affordansen i skrivuppdraget exemplifieras i tablåerna 33–35. 
Examinanderna har utnyttjat affordansen i skrivuppdraget, berätta hurdan 
relation ni har, och mycket subjektivt skrivit om mor- och farföräldrarnas 
delaktighet i examinandernas personliga liv vilket exemplifieras i 
excerpterna 27–37 i tablåerna 33 och 34. Excerpterna redogör för 
både goda (i tablå 33) och ytliga (i tablå 34) generationsrelationer 
och rubriceringen i tablåerna presenterar det centrala innehållet.
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Tablå 33. Delaktighet och goda generationsrelationer

27. Jag har nära relationer med mina mor- och farföräldrar. Mina mor- och 
farföräldrar är intresserad av mitt liv. Hjälpsamma är de också.
(13VGy441F) 

28. Jag tycker att det är viktigt att ha en bra relation till ens mor- och 
farföräldrar. Jag kan åtminstone inte tänka hur livet skulle ha varit utan 
mina mor- och farföräldrar i mitt liv.
(13VGy1263F)

29. Jag hade de bästa mor- och farföräldrar i världen. Mina mor- och 
farföräldrar lever alltid i mitt minne och hjärta.
(13VGy309P)

30. Jag vill inte att min relation blir dåligare till min mor- och farföräldrar 
och därför ser jag dem ofta.
(13VGy1365P)

31. Man borde också själv visa intresse för sina storföräldrar, och det är 
troligen orsaken till det att jag har värma relationer med mina.
(13VGy543F)

32. Oberoende på hur ofta jag träffas mina mor- eller farföräldrar, har vi 
en bra relation. När vi träffas pratar vi om allt aktuellt i våra liv, skolan, 
jobbet och pantionärliv.
(13VGy440F)

Excerpterna 27–32 i tablå 33 speglar vikten av mor- och farföräldrarnas 
delaktighet och goda generationsrelationer i de personliga textvärldarna. 
Båda parterna tillskrivs delaktighet och skribenterna betonar att det ska 
värnas om relationerna. Det existerar ett genuint ömsesidigt intresse 
att upprätthålla kontakten med den äldre generationen. Men alla 
relationer är inte fruktsamma och det vill några skribenter även delge 
i sina examenstexter. Excerpterna 33–37 i tablå 34 synliggör ett annat 
personligt berättandeperspektiv kring generationsrelationer, vilket 
kännetecknas av en motsats till de föregående excerpterna i tablå 33. 

Tablå 34. Ytliga generationsrelationer

33. Vi träffas bara några gånger om året, oftast på fest. Jag bara träffar dom 
inte så ofta för att jag gör min saker och dom gör deras.
(13VGy203P)

34. Jag verkligen trodde att han inte tyckte om mig, eftersom han aldrig 
hade visat något intresse för mig. Jag har en lillebror och med honom har 
morfar något gemensamt, fotboll.
(13VGy212F) 
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35. Jag har nämligen en nästan likadan relation med min farmor som du har 
med din mormor. Farmor beteer sig som om det skulle vara så otroligt 
jobbigt att träffa mig.
(13VGy957F) 

36. Min andra mormor lever ensam och bor ganska nära oss. Vi ses inte så 
ofta och då vi ses är det på något sätt lite konstigt. Helt från tiden då jag 
var liten har vi varit mera med min mammas föräldrar.
(13VGy202F)

37. Jag tycker väldigt synd om din situation. Att få stöd från sina mor- och 
farföräldrar som en del av uppfostran är viktigt. Mor- och farföräldrarnas 
uppgift är att dela ut sin visdom och erfarenhet till de yngre 
generationerna.
(13VGy543F)

Tablå 34 presenterar betydelseinnehåll och perspektiv relaterade 
till den personliga textvärlden. Skribenterna berättar att ytliga 
generationsrelationer kan bero på faktorer som att leva i olika skeden i sitt 
liv, ytliga relationer på grund av missförstånd och faktorer som inte har med 
skribentens egna val att göra. En skribent har betonat uppfostran generellt 
och har velat synliggöra detta genom att utnyttja affordansen såsom 
excerpt 37 visar i tablå 34. Excerpt 37 exemplifierar och utgör samtidigt 
ett konkret resultat av en formad affordans eftersom innehållet starkt 
speglar en erfarenhetsbaserad och tankemässig mognad som uttrycks i 
skrift på ett andraspråk. Skribenten interagerar med andra ord med den 
fiktiva personen Pernilla i skrivmiljön och ger en inblick i sina erfarenheter.

Det visar sig i examenstexterna att examinanderna verkar ha lätt för 
att identifiera sig med den fiktiva personen Pernilla och hennes situation.  
Skribenterna har med andra ord utnyttjat affordansen i skrivuppdraget 
och i sin examenstext skapat en relation mellan Pernilla och sig själv 
som skribent. Många skribenter har också valt att ge respons på det 
innehållsliga stoffet i uppgiftsformuleringen vilket visar på skribenternas 
inlevelseförmåga. I flera examenstexter synliggörs skribentens personliga 
hälsningar till den fiktiva personen Pernilla. Excerpterna 38–48 i tablå 35 
visar ett antal personliga hälsningar, vilka speglar skribenternas textvärldar 
på ett personligt och vänskapligt sätt. Excerpterna visar även en förmåga 
till inlevelse i den fiktiva personen Pernillas känslor, vilket i sin tur avslöjar 
skribenternas kompetens att verbalisera sin förståelse. Samtidigt pekar 
skribenternas hälsningar på en utnyttjad affordans som alltså resulterar 
i ett visat agerande på textnivå i den egna examenstexten (jfr Kyttä, 2002, 
109–110). Skrivuppdraget är inte explicit att komma med personliga 
hälsningar men skribenterna väljer ändå det här som ett uttryckssätt. 
Tablå 35 exemplifierar de personliga hälsningarna som skribenterna 
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presenterat via sina examenstexter som ett resultat av detaljanalysen 
utifrån affordansen att berätta om relationer som kan vara ytliga.

Tablå 35. Skribenternas personliga hälsningar till Pernilla

38. Hej Pernilla! Din situation låter faktiskt tråkigt. Hoppas ni kunde också 
hitta något gemensamt att tala om.
(13VGy212F)

39. Hej Pernilla! Vad synd att du har en så dålig relation med din mormor. Ni 
skulle kanske kunna tillbringa mera tid tillsammans?
(13VGy441F) 

40. Jag är av den åsikten att du skulle kunna tala med henne, eller kanske ni 
borde göra något roligt tillsammans, till ex. gå på teatern!
(13VGy204F)

41. Kanske borde du diskutera om situationen med din mormor? Det kan ju 
hända att hon också känner sig ensam, och önskar en varmare relation 
mellan er. Jag hoppas att du får möjligheten att njuta av en bättre 
relation med henne!
(13VGy543F)

42. Pernilla om du skulle vara mera intresserad av din mormors liv så skulle 
hon ochså intressera mer av dig. Hoppas att din relation till din mormor 
blir bättre efter tiden.
(13VGy1365P)

43. Jag hoppas att du kunde förbättra din relation till din mormor för jag tror 
att de skulle kunna ge fina stunder till båda av er. Det är alltid synd när 
saker med mest betydelse värderas inte.
(13VGy957F)

44. Jag saknar verkligen henne och hoppas att vi skulle ha träffats mera då vi 
ännu hade en chans.
(13VGy1263F)

45. Mormor lagar världens bästa köttbullar, medan farmor lagar de 
bästa plättarna jag någonsin ätit. Jag är lycklig för att få välja mellan 
köttbullar och plättar. I det bästa fallet kan jag få båda!
(13VGy204F)

46. Ta njut av livet och håll fast på dom som är kär till dig. Du måste själv 
vara ändringen som du vill se i världen och så är det också med relationer. 
Om din mormor har aldrig kramat dig så gå genas och ge din mormor en 
stor kram.
(13VGy309P)

47. Pernilla jag moste tacka dig för att du hade väldigt bra fråga och din 
fråga har fåt mig att tänka av mina mor- och farföräldrar. Och jag måste 
träffa mina mor- och farföräldrar mera än jag nu gör.
(13VGy1060P)
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48. Njut av livet med dina mor- och farföräldrar när du ännu kan.
(13VGy202F)

 
Med anledning av den höga retoriska specificeringen i skrivuppdraget 
förefaller skribenterna ha lätt för att identifiera sig med Pernilla och detta 
resulterar i flerfaldiga hälsningar till den fiktiva personen. Konsekvensen 
av detta är alltså att skribenterna kan utnyttja den aktuella affordansen 
som uppgiftsformuleringen erbjuder, även på en hög nivå, genom att 
bredda sitt tänkande och andraspråksskrivande. I excerpterna 38–48 
handlar det egentligen om att i den egna examenstexten med hjälp av 
initierade skrivresurser forma affordansen i uppgiftsformuleringen, 
eftersom skribenten interagerar med den fiktiva personen Pernilla i skrift. 
Utbildningsbakgrunden kan spela en roll men förmodligen är det den 
fiktiva personens känslor som uttrycks i den retoriska specificeringen som 
bidrar med de excerpter som presenterats ovan i tablåerna 33, 34 och 35. 

Inom examination F relaterar uppgiftsmiljön (23) Vänskap 
till en pågående nätdiskussion. Examinanden får även i den här 
uppgiftsformuleringen ta del av en hög grad av retorisk specificering. En 
fiktiv person vid namn Emma berättar om sina egna upplevelser med sin 
omoraliska barndomsvän. På grund av omständigheterna leder fiktionen 
i skrivuppdraget till en avslutad vänskapsrelation. Skribenten uppmanas 
med Emmas röst att skriva om sina personliga uppfattningar kring vad 
vänskap är. Den utnyttjade affordansen utgör en kärnfrågeställning: Vad 
är vänskap för dig? Excerpterna ur examenstexterna med koppling till den 
här affordansen och till referenser i NVivo av ordet vänskap exemplifieras i 
tablåerna 36–37. Tablå 36 presenterar i excerpterna 49–53 skribenternas 
personliga uppfattningar om och beskrivningar av begreppet ”vänskap”.

Tablå 36. Skribenternas uppfattningar om vänskap

49. Vänskap är en energikälla för mig.
(14HGy2187F)

50. Jag anser att vänskap är ett förhållande där man kan lita på varandra.
(14HGy1189P)

51. Enligt min åsikt handlar en vänskap om att båda är vänliga, ärliga och 
pålitliga mot varandra.
(14HGy2391F)

52. Vänskap åt mig menar att man kan vara hundraprocent sig själv med 
varandra.
(14HGy2288F)
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53. Men vänskap fungerar åt båda håll. Jag måste ochså stödja mina vänner, 
för att vänskap är en likvärdig relation.
(14HGy2109P) 

I excerpterna 49–53 i tablån tillför skribenterna sina texter personliga 
tankar i anknytning till begreppet ”vän”. Enligt examenstexterna anser 
skribenterna att man ska kunna lita på sin vän, vara ärlig samt pålitlig 
och att vänner uppskattar varandra. Textvärldarna i excerpterna 
ovan speglas mot personliga livserfarenheter. Det skrivs att vänner 
är sig själva och vänrelationer fungerar i bägge riktningar, i likhet med 
förståelsen som skribenten i excerpt 53 ovan klargör, vänskap är en 
jämlik relation. Samtliga excerpter i tablå 36 är exempel på vad den 
utnyttjade affordansen kan leda till i examenstexter inom den personliga 
textvärlden. Vänner och vänskap handlar således om en värdefull relation 
i livet som även de följande excerpterna 54–56 åskådliggör i tablå 37.

Tablå 37. Vänner och relationer

54. Till mig har mina vänner nog varit livets hörnsten, och de är de som hjälpt 
mig genom svåra tider.
(14HGy2494F)

55. Vänner är nämligen något som borde stöda ditt välmående.
(14HGy593P)

56. Vänner är viktiga för alla. Om man har inte vänner bli man snabbt ledsen 
och deprimerad.
(14HGy1499)

Excerpterna 54–56 i tablå 37 visar hur betydelsefulla vänner och 
relationer är i skribenternas liv. Examenstexterna speglar relativt 
känslomässiga och privata aspekter i skribentens liv inom den personliga 
textvärlden. Innehållsmässigt handlar det mycket om känslor och 
välmående vilket skribenterna delger läsaren via examenstexterna. 
Ett sådant textinnehåll skulle antagligen inte ha presenterats ifall den 
aktuella affordansen i uppgiftsformuleringen inte hade utnyttjats.

Inom den personliga textvärlden placerar sig även uppgiftsmiljö 
(4) inom examination A med skrivtemat lycka. Uppgiftsformuleringen 
uppmanar kortfattat skribenterna att skriva vad lycka personligen är 
utan att någon retorisk specificering vägleder skribentens tankegång. 
En kärnfrågeställning utgör en utnyttjad affordans: Är lycka att leva 
i nuet och inte fastna i det som varit? Denna frågeställning tillsammans 
med noder kopplade till ordet lycka utgör utgångspunkter för analysen. 
Examinanderna skriver om begreppet ”lycka” på ett sätt som anknyter 
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till såväl vänner och relationer som till arbete vilket åskådliggörs i 
tablå 38. Excerpterna 57–59 i tablån redogör för innebörden av lycka i 
skribenternas liv såsom detta kommer till uttryck i examenstexterna.

Tablå 38. Begreppet ”lycka” och dess koppling till personlig textvärld

57. Vi behöver våra nära och kära att vara lyckliga och vardagslika småsaker 
som till exempel kärlek, vänlighet och kunskap att kunna ta hand om 
varandra. Det är det som jag kallar lycka.
(12VGy1161F)

58. Tänk bara hur skulle livet vara om du var helt ensam. Utan din familj och 
utan dina vänner.
(12VGy953F)

59. Jag själv tycker att lycka menar att du har balans i livet. Man har sin 
familj, sina vänner som alltid lyssnar och tröstar och man har sitt jobb som 
man tycker om.
(12VGy952F)

Tablå 38 exemplifierar tre olika examinanders tankar kring lycka. Inom 
uppgiftsmiljö (4) uppmanas skribenten att skriva om vad lycka är 
enligt skribentens egna uppfattningar. Skrivuppdraget erbjuder några 
enstaka kärnfrågeställningar om begreppet ”lycka”, vilka samtidigt utgör 
affordanser för skribenterna. I uppgiftsformuleringen frågas om lycka är 
att leva i nuet och inte i det förflutna, eller om lycka möjligtvis är någonting 
helt annat enligt skribenten. I excerpterna 57–59 personifieras innehållet 
starkt, men ingen skribent i hela analysmaterialet tar explicit fasta på 
kärnfrågeställningarna i uppgiftsformuleringen. Av den anledningen 
kan det hävdas att kärnfrågeställningarna med stor sannolikhet utgör 
uppfattade affordanser som skribenterna är medvetna om, men som de inte 
använder sig av i skriven text. Skribenterna skriver om mänsklig lycka men 
helt och hållet ur det egna individuella berättarperspektivet och åsidosätter  
samtidigt de aktuella affordanserna, alltså kärnfrågeställningarna.

De följande tablåerna (39–41) redogör för personliga textvärldar ur 
ett utbildningsperspektiv. Uppgiftsmiljöerna (5) Gymnasieutbildning i 
examination B samt (11) Yrkesval i examination C tillhör i avhandlingen 
kategorin II studier och arbete. Fokus i examenstexterna inom 
den här undergruppen är de obligatoriska lärokurserna i gymnasial 
utbildning och lediga arbetsplatser enligt näringsgren i form av ett 
stapeldiagram inom ramen för uppgiftsformuleringen (se bilaga 
3). En affordans i uppgiftsmiljön om gymnasieutbildning är att en 
arbetsgrupp föreslår färre obligatoriska gymnasiekurser vilket antas leda 
till ökad valfrihet. Kärnpåståendet utgör alltså en utnyttjad affordans 
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för de skribenter som valt detta skrivuppdrag. En gemensam linje 
kan urskiljas i skribenternas förslag vilket excerpterna 60–63 i tablå 
39 exemplifierar utifrån referenser kopplade till ordet gymnasium.

Tablå 39. Gymnasieutbildning

60. Det finns många obligatoriska kurser i gymnasien som i mitt åsikt borde 
vara valfria.
(12HGy127F)

61. Jag själv skulle vilja ha ännu mera kurser och valfriheter. Kurser som skulle 
hjälpa i riktiga livet, och inte tex kurser som handlar om matematiska 
problem och så vidare. 
(12HGy129F)

62. Jag tycker att nya idéer är välkomna. Jag föreslår, att man skulle ge mer 
frihet för eleverna när det gäller ämnesvalen. Dagens ord i arbetsliv är 
specialisering och kreativitet.
(12HGy125P)

63. Om man inte får bestämma för sig själv i gymnasiet, varifrån man lämnar 
som en vuxen, hur kan man lära sig göra val, som livet är fullt om?
(12HGy125P)

 

Tablå 39 redogör för excerpter ur examenstexter i personliga textvärldar 
ur ett utbildningsperspektiv. Skribenterna berättar att mer valfrihet i 
gymnasiet skulle lära studenterna betydande kompetenser i livet. Det 
här skrivs det om i flera excerpter, exempelvis i excerpt 63 ovan. Även om 
ämnesinnehållet gymnasieutbildning i uppgiftsbeskrivningen antyder 
att det kunde handla om en annan textvärld än den personliga, utgår 
skribenterna i sitt resonemang ändå från sig själva. Genreramen är av 
analytisk karaktär, eftersom uppgiftsformuleringens huvudsakliga syfte 
är att motivera en reform av gymnasieutbildningen. Trots karaktären i 
skrivuppdraget kretsar innehållet i examenstexterna kring personliga 
förutsättningar, hur skribentjaget tänker kring obligatoriska kurser, 
hur jaget berättar om sina önskemål och hur skribentjaget föreslår 
valfrihet. I anknytning till affordansen i skrivuppdraget kan det 
tolkas att det i tablå 39 snarare handlar om en uppfattad affordans, 
eftersom skribenterna sannolikt är medvetna om affordansen men 
inte explicit använder sig av den. Skribenterna positionerar sig själva 
och inte reformen av de gymnasiala studierna och dess konsekvenser. 

Uppgiftsmiljön (11) som i avhandlingen benämns Yrkesval utgår i 
uppgiftsformuleringen från att studera statistikcentralens stapeldiagram 
över lediga arbetsplatser enligt näringsgren under en bestämd tid 
2010–2011. I uppgiftsformuleringen i examination C aktualiseras 
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kärnfrågeställningen huruvida statistiken har betydelse för skribentens 
framtida studier och yrkesval. Den aktuella affordansen i detta 
sammanhang är huruvida statistiken har någon betydelse för studier 
och yrkesval. Uppgiftsmiljö (11) Yrkesval är i sig synnerligen intressant, 
eftersom uppgiftsformuleringen i avhandlingen tillskrivits en faktabaserad 
genretillhörighet på grund av syftet att överföra ämnesinnehåll kring 
statistiken om lediga arbetsplatser. Uppgiftsformuleringen ramar in  
fenomenet lediga arbetsplatser efter näringsgren, medan examenstexterna 
utgår från examinanden som person. Figur 15 åskådliggör jaget som 
exponeras i examenstexterna om utbildning. Ordmolnet nedan visar 
på samma tendens som tidigare i figur 14 där skribentjaget fokuseras.

Figur 15. Skribentjagets avvikande exponering kopplad till uppgiftens 
faktabaserade genreram

Figur 15 illustrerar jagets (jag och vill) exponering i examenstexterna 
kring utbildning, yrkesval och gymnasieutbildning, trots uppgiftens 
inramning av ett mer faktabaserat textinnehåll. Skrivuppdraget är ändå 
inte att i examenstexten presentera ett ämnesinnehåll objektivt utan att 
berätta om sitt personliga yrkesval. Det här kommer fram i detaljanalysen 
vars resultat exemplifieras i figur 15 där det centrala innehållet fokuseras 
utifrån jaget och viljan. Referenserna visar på den höga frekvensen 
av skribentjaget i examenstexterna och i noderna kopplas jaget till 
ämnesinnehåll med fokus på personliga erfarenheter. Excerpterna 
64–67 med koppling till uppgiftsformuleringen i uppgiftsmiljö (11) 
Yrkesval synliggörs i tablå 40. Skrivuppdraget inleds med uppmaningen 
att analysera enkelt statistiskt material utgående från ett stapeldiagram. 
En affordans riktas in på statistikens betydelse för det personliga 
yrkesvalet. Statistikens betydelse för skribenternas yrkesval exponeras 
i tablå 40 och i de examenstexter som berör det här skrivtemat.
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Tablå 40. Statistikens betydelse för skribenternas yrkesval

64. Statistiken berättar inte allt. Statistiken visar en viktig sak som man borde 
ta hänsyn till: den är inte stabil.
(13VGy542F)

65. Jag har sett massor av olika statistik som den här och lärt bara en sak, som 
är att inte lita på statistiken. Om man väljer enligt statistiken är det en stor 
risk att bli någonting man inte vill bli.
(13VGy544P)

66. Speciellt i mitt fall måste jag då fundera på statistiken och tänka efter om 
det slutligen skulle vara belönande att få utbildning på denna vissa branch. 
(13VGy206F)

67. Statistiken hjälpar valet. Att därifrån ser jag att i kategorin där mina 
drömjobbar tillhör har många lediga platser.
(13VGy958P)

Tablå 40 exemplifierar fyra skribenters upplevelser på basis av den 
potentiella affordansen i skrivuppdraget. I fråga om kärnfrågeställningen 
huruvida statistiken har någon betydelse för examinandens yrkesval 
framgår ur excerpterna 64 och 65 att ur skribenternas synvinkel är 
statistiken både instabil och riskfylld, medan två examinander upplever att 
statistiken kan ha sin betydelse i samband med det individuella yrkesvalet. 
Statistiken kan enligt excerpt 65 i värsta fall leda examinanden in på fel spår. 
I excerpterna handlar det således om en utnyttjad affordans där 
skribenterna är upplevare och skriver på basis av sina erfarenheter. 
En  koppling ses mellan affordansen och skribenternas tankegångar 
eftersom statistiken relateras direkt till skribentjaget. Tablå 41 redogör 
för examinandernas val av studieplats ur skribentjagets synvinkel. 
Excerpterna 68–71 exemplifierar initierad skrivinsats utifrån den 
andra aktuella affordansen i skrivuppdraget om val av studieplats.

Tablå 41. Val av studieplats

68. Jag kommer att välja min studieplats på grund av vad jag kan tänka mig 
att göra som yrke för 50 år.
(13VGy544P)

69. Förståss bör man lite tänka efter för man väljer sin studieplats, jag för 
min del litar inte på en statistik utan väljer min studieplats enligt mina 
egna intressen.
(13VGy542F) 
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70. Då man beslutar sig vart man vill ansöka efter gymnasium lönar det 
ändå att ta reda på sysselsättningsnivån vid olika brancher. I allmänhet 
kommer jag att söka in på en studieplats som verkligen intresserar mig.
(13VGy206F)

71. Jag har valt att skaffa en utbildning som är inte bara intressant och 
allmänbildande. Nuförtiden är det också lätt att byta studieplats eller till 
exempel studera tyska och ha företagsekonomi som biämne.
(13VGy542F)

Av excerpterna 68–71 i tablå 41 framgår inte att en del av examenstexterna 
inledningsvis presenterar faktabaserat innehåll. Det här kan ses som ett 
tecken på att skribenten antagligen är medveten om att examenstexten 
eventuellt borde utformas på ett mer objektivt sätt. Den objektiva ansatsen 
i examenstexten fortsätter inte efter det introducerade textavsnittet, 
eftersom uppgiftsformuleringen senare efterlyser ett mer subjektivt 
perspektiv. Genom kärnfrågeställningarna Har statistiken någon betydelse 
för ditt val av yrke? och Hur kommer du att välja vad du börjar studera? styr 
uppgiftsformuleringen in skribenten på ett annat område än vad statistik 
och tolkning av stapeldiagram främst förväntas göra. Trots allt innehåller 
uppgiftsmiljö (11) Yrkesval i större omfattning begrepp som hänför 
sig till en faktabaserad genre. Exempelvis kännetecknas flera begrepp 
i examenstexterna av faktabaserat, ämnesrelaterat innehåll. Begrepp 
som kopplas till fenomen och därmed ett mer faktabaserat innehåll är 
kursiverade i excerpterna 68–71 i tablå 41 men textvärldarna är ändå 
personifierade där textdeltagandet utgår från ett upplevande perspektiv. 

Avslutningsvis presenterar kategori III med benämningen livsmiljö 
och medborgarskap excerpter ur examenstexter i personliga textvärldar. 
Uppgiftsformuleringarna i uppgiftsmiljöerna (17) Konsumtion och (18) 
Lumpen eller civiltjänst i samband med examination E redogör för en sista 
inblick i skrivna personliga textvärldar. Bägge uppgiftsformuleringarna 
indikerar en analytisk genreram, eftersom huvudsyftet med skrivuppdraget 
är bedömning eller ett ställningstagande via diskussion (se tablå 13 i 
avsnitt 5.4.1). Bägge uppgiftsformuleringarna innehåller en hög grad av 
retorisk specificering, där den fiktiva personen Jenny berättar om sina 
tankar kring konsumtion och Micke om sitt svåra val kring alternativen 
lumpen eller civiltjänstgöring. Uppgiftsformuleringarna har dock olika 
skrivteman men textdeltagandet utgår ändå från skribentjaget, och 
tanken är att svara till de fiktiva personerna Jenny eller Micke utgående 
från skribentjagets personliga uppfattningar och åsikter. En gemensam 
nämnare förutom jaget som utgångspunkt kan spåras i examenstexterna, 
nämligen uppgiften att skriva ett inlägg med samhällsanknytning 
på nätet. Tablå 42 presenterar excerpter från de examenstexter som 
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hänför sig till konsumtion och medborgerliga skyldigheter. Aktuella 
affordanser i anknytning till konsumtion och medborgerliga rättigheter 
kan summeras med Jennys tankar om överflödig konsumtion och med 
Mickes tankar om lönsamhet gällande lumpen vs. civiltjänstgöring.

Tablå 42. Konsumtion och medborgerliga skyldigheter

72. Jag anser att orsaken till konsumering ligger både vid nya teknologiska 
innovationer och i mänskliga relationer.
(14VGy1671F)

73. Tyvärr lever vi i ett samhälle var vad du är beror mycket på hur och ännu 
mera på vad du konsumerar.
(14VGy1175P)

74. Lumpen du får veta om olika vapen vilket är jätte intressant tycker jag.
(14VGy1674P)

75. Du borde välja lumpen i synnerhet om du oroar dig om samhällets framtid.
(14VGy1878F)

 

Excerpterna 72–75 i tablå 42 exemplifierar hur skribenterna utnyttjat de 
aktuella affordanserna i uppgiftsformuleringarna för att skriva om sina 
egna uppfattningar i examenstexterna. I skrivuppdragen har dels Jenny 
dels Micke delgivit läsaren sina tankar, ett erbjudande som skribenten 
har tagit emot och tillämpat i den egna examenstexten. I excerpt 
72 synliggörs ett ämnesinnehåll som visar på anledningar till ökad 
konsumtion, vilket i sin tur är ett tecken på att det finns potential till att 
uttrycka sig mer analytiskt i sin textvärld. Genreramen för konsumtion 
är analytisk men den innehållsrika retoriska specificeringen och Jennys 
berättande ger ett intryck av att vilseleda skribenten till att skriva inom 
en personlig textvärld. I excerpterna 74 och 75 är ansatsen mer personlig 
och kopplingen till den fiktiva personen Micke är mer framträdande. 

Sammanfattningsvis visar excerpterna inom den personliga 
textvärlden på ett uttryckssätt som utgår från den enskilde skribentens 
individuella erfarenheter. Examinanden är med andra ord en upplevare 
vilket betyder att examinanden läser om och förstår fiktiva personers 
upplevelser för att själv agera och berätta om sina egna. Den personliga 
textvärlden ger skribenten utrymme för att skriva expressivt och i enlighet 
med skribentens egna jag. Den personliga textvärlden skapar en nära 
relation till läsaren, det handlar om jag, du och man i den underförstådda 
betydelsen jag. Tre uppgiftsmiljöer (8), (9) och (23) inom kategorin 
Mänskliga relationer och lycka förväntas resultera i en examenstext 
inom den personliga genreramen. Uppgiftsmiljö (4) har jag kategoriserat 
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som en faktabaserad genreram inom vilken huvudsyftet är att definiera 
ordet lycka, trots att definitionen förmodligen ses ur ett subjektivt 
skrivarperspektiv. Flera uppgiftsformuleringar i uppgiftsmiljöerna 
uppvisar en retorisk specificering av hög grad, vilket å ena sidan kan 
ses ha en positiv inverkan på textdeltagandet. Å andra sidan kan en hög 
retorisk specificering även resultera i att examinanden inte kan identifiera 
sig med den fiktiva situationskontexten inom ramen för skrivuppdraget. I 
sådana fall kan examenstexten visa sig ha mindre förtjänster, eller så väljer 
skribenten en annan utväg via valet av en annan uppgiftsformulering. Att 
inte förmå identifiera sig med en retorisk specificering och dess aktuella 
affordanser kan utgöra både en potentiell och/eller uppfattad affordans, 
vilket innebär att skribenten högst sannolikt är medveten om affordansen 
men inte använder sig av det språkliga erbjudandet. Majoriteten av 
uppgiftsformuleringarna i uppgiftsmiljöerna kopplade till den personliga 
textvärlden innehåller dock hög grad av retorisk specificering vilket kan 
vara ett tecken på personifierade examenstexter. Uppgiftsmiljöerna (8) 
300 Facebookvänner, (4) Lycka och (11) Yrkesval har däremot låg grad av 
retorisk specificering, och (8) är ett av de mest populära 
skrivuppdragen. Antagligen utgör Facebook en så stark 
del i affordansen att enbart benämningen på det sociala 
nätverket räcker till att sporra skrivandet på ett andraspråk.

Samtliga examenstexter faller trots allt inom ramen för en personlig 
textvärld, eftersom utgångspunkten är skribentjaget och innehållet kretsar 
kring egna individuella erfarenheter. Det visar sig att uppgiftsmiljöerna 
kring människorelationer har en stark koppling till en personlig textvärld. 
De skrivuppgifter som styr skribenten att i examenstexten tänka utgående 
från sig själv och sina erfarenheter relateras till en personlig textvärld. Så 
är fallet i exempelvis resonemang som ”vad jag som skribent tycker att 
lycka är”, ”vad jag som skribent tycker att gymnasieutbildningen kunde 
vara”, och ”vad jag som skribent tycker att styr mitt framtida yrkesval”. 
Alla de ovan nämnda aspekterna i uppgiftsformuleringarna ser ut att styra 
in skribenten på en mer personlig textvärld trots att ämnesinnehållet 
har en tendens att sporra till ett annat tänkesätt och textdeltagande.

7.3 Skrivresurser för faktabaserad verbalisering
Inom en faktabaserad textvärld (FT) fokuserar skribenten på och strävar 
efter att lyfta fram ett centralt ämnesinnehåll via initierade skrivresurser 
(jfr resonemanget i anknytning till personlig textvärld i föregående avsnitt 
7.2). I en examenstext som uppvisar kännetecken på en faktabaserad 
textvärld låter examinanden ämnesinnehållet i texten agera. Det innebär 
att skribentens fokus ligger på ett specifikt ämnesinnehåll, ett särskilt 
fenomen eller ett angivet kunskapsstoff. I examenstexter inom en 
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faktabaserad textvärld utgör syftet för skribenten att förstå, klargöra eller 
tolka ett ämnesinriktat innehåll eller ett aktuellt fenomen utifrån aktuella 
affordanser inom ramen för skrivuppdraget. Även om det aktuella ämnet i 
uppgiftsformuleringen relateras till eller berör den individuella skribenten 
i någon mån har examinanden inte skrivit sin text utgående från egna 
erfarenheter och uppfattningar, utan hen skriver om ämnet ur ett mer 
objektivt perspektiv. Detta skrivande sker utan att starkt personifiera 
den egna examenstexten (jfr personlig textvärld figur 14 i avsnitt 7.2). 

Examenstextens ämnesinnehåll och begrepp i en faktabaserad textvärld 
bildar en abstraktion, det skrivs om exempelvis begreppen ”curlingbarn” 
eller ”infrastruktur” kring vilka kunskapsstrukturer skapas. Figur 16 
visar på begrepp som får synlighet i den faktabaserade textvärlden. Fokus 
i min avhandling ligger på betydelsebärande ämnesinnehåll och Sipola 
(2006) preciserar i sin doktorsavhandling att det är främst ordklassen 
substantiv som tillför en text ämnesstoff. Wengelin (2008, 43) i sin tur 
menar att skriven text oftast innehåller fler innehållsord som exempelvis 
substantiv, verb och adjektiv än muntlig text. I min avhandling blir 
ersättningsord, i det här fallet pronomen, en tolkningsfråga eftersom 
skribenten kan syfta på fler än ett tankesubstantiv. I avhandlingen utgår 
analysen från substantivet och ersättningsord tolkas semantiskt syfta på 
sitt huvudord. Det betyder att ett pronomen i sig inte på ordnivå har en 
betydelse utan syftar alltid på ett substantiv. I exempelvis […] föräldrar 
som ger sina barn allt de kommer på att fråga […] i excerpt 76 i tablå 43 
syftar pronominet de på substantivet barn. I dessa fall är det substantivet 
som är betydelsefullt i min avhandling eftersom det i språkbad betonas 
att erbjuda elever substantiv framom ersättningsord för att utveckla 
de produktiva färdigheterna och ett skolrelaterat skrivet språk. 

Inom det funktionella synsättet att uppfatta språket syftar deltagare  
i en text på meningsbärande nomen (substantiv) och processer på 
innehållsrika verb (bl.a. Halliday & Matthiessen, 2014). Utifrån ett 
ideationellt perspektiv är allt textdeltagande betydelseskapande. Till 
skillnad från synsättet att samtliga ord skapar betydelser fokuseras ändå 
i den här avhandlingen ämnesrelaterade semantiska alternativ eller val 
i examenstexterna i de faktabaserade textvärldarna. En bakomliggande 
anledning till det här är att skribenterna vars examenstexter analyseras har 
erfarenheter av att fokusera på nyckelbegrepp och centrala ord i texter med 
ämnesinnehåll av olika slag (Björklund, 2006; Kaskela-Nortamo, 2007). 

En annan anledning till det ovannämnda är att andraspråksanvändare 
tenderar att använda innehållsrika ord i hög grad (jfr Buss 2002, 131). 
För att redogöra för meningsskapande element i examenstexterna 
(n=35) med koppling till kategorin faktabaserad textvärld fokuserar 
jag på påtagligt meningsskapande ämnesinnehåll i ordmolnet 
till höger i figur 16. I likhet med den personliga textvärlden i 
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avsnitt 7.2 exponeras i det första ordmolnet en ordgräns på tre 
bokstäver och i det senare molnet en ordgräns på fyra bokstäver.

Figur 16. Skribenternas exponering av ämnesinnehåll i faktabaserade 
textvärldar

Figuren exemplifierar relevant ämnesinnehåll och de semantiska alternativ 
skribenterna valt att synliggöra i det högra ordmolnet ur ett ideationellt 
betydelseperspektiv. Ordmolnet till vänster tydliggör att det finns ett 
skribentjag bakom textdeltagandet (”jag”, ”man” men även prepositioner 
och verb), ordmolnet till höger presenterar mer explicit semantiska val 
i textdeltagandet beträffande den faktabaserade världen (jfr tidigare 
resonemang kring meningsbärande nomen). De semantiska valen är av 
intresse och eftersom ordfrekvensen på fyra bokstäver tydligare visar detta 
betydelseinnehåll riktas mitt intresse till att redogöra för referenserna 
i noderna kopplade till det högra ordmolnet. I det högra ordmolnet i 
figuren ovan exponeras skribenternas semantiska val i form av begrepp 
som exempelvis ”människor”, ”ungdomarna”, ”sociala”, ”Östersjön”, 
”nätet”, ”medier”, ”fadderbarn”, ”shoppingcenter”, ”pengar” och ”förnamn”.

Inom den faktabaserade textvärlden är uppgiftsmiljöerna inledningsvis 
kategoriserade i undergrupper som har ett idémässigt samband 
med temana i gymnasiekurserna i svenska i läroplanen från år 2003 
(Utbildningsstyrelsen, 2004). Undergrupperna bildar tre olika kategorier 
och kategoribenämningarna är mina egna konstruktioner. Benämningarna 
baserar sig på kursinnehållet i de olika lärokurserna109 för svenska 
som det andra inhemska språket svenska inom gymnasial utbildning. 
Analysen i det här avsnittet redogör samtidigt för både en kartläggande 
fas och en djupare analysfas, vilka bägge tidigare presenterats i avsnitt 5.4. 

109 Om gymnasiekurser i svenska som det andra inhemska språket se avsnitt 3.3 tablå 
2. 
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En första underliggande kategori till faktabaserad textvärld lyfter i 
examenstexterna fram fenomenen självbild och identitet med anknytning 
till uppfostran. De här aspekterna lyfts fram i uppgiftsmiljöerna som i 
avhandlingen benämns (1) Curlingföräldrar, (20) Nättid och (21) Sociala 
medier. I de examenstexter som relateras till de tre uppgiftsmiljöerna 
i examinationerna A, E och F betonas dels uppfostran och dels olika 
innehåll kring sociala nätverk och sociala medier. Tablå 43 exemplifierar 
skribenternas bakomliggande tankeprocesser och skrivna textvärldar 
ur ett faktabaserat perspektiv inom kategorin självbild och identitet. 
Aktuella affordanser inom kategorin inom självbild och identitet utgår från 
kärnfrågeställningarna: Är det rätt att föräldrarna ger sina barn full service? 
Är det bra eller dåligt att ungdomar tillbringar så mycket av sin tid på nätet? 
och affordansen Skriv ner dina  tankar om sociala medier på din egen blogg. 
Centrala utgångspunkter för kodning i NVivo är orden curlingföräldrar, 
nätet och sociala medier och excerpterna 76–82 i tablån 
utgör identifierade referenser utefter dessa aktuella teman.

Tablå 43. Fenomenen självbild och identitet

76. Curlingbarn är uppexten av curlingföräldrar, föräldrar som ger sina barn 
allt de kommer på att fråga.
(12VGy955P)

77. Era barn har en hjärna och två händer. De går inte sönder even om barnen 
skulle använda dom. Tvärtom.
(12VGy955P)

78. Människan behöver sociala kontakter också i den riktiga världen, annars 
blir man ju helt galen.
(14VGy1176F)

79. Det finns fördelar till nätet. Man kan delta i politik eller andra 
samhällsaktiviteter man kan studera eller prata med kompisar. Är man 
väldigt duktig på något kan man göra karriär och få arbetserfarenhet på 
nätet, kan det inte vara så besvärligt eller onödigt?
(14HVGy1569F)

80. För de ungdomar som är intresserade av dataspel, kan nätet vara mycket 
facinerande. Där kan man träffa nya människor med samma intressen och 
spela med dem.
(14VGy979F)

81. Vi försvinner vårt identitet med att bläddra på andras bilder, drömma om 
deras liv och med att ladda bilder av oss som kanske inte möter realiteten.
(14HGy3105F)

82. På nätet kan vi, ungdomar, säga vad vi vill utan att någon får veta vem vi 
riktigt är.
(14HGy2186P)
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I excerpterna 76–82 i tablå 43 lyfts fenomenen självbild och identitet fram. 
Examinanderna speglar i excerpterna ur den faktabaserade textvärlden 
fenomen relaterade till centrala frågor i livet med inriktning på bärande 
fakta. Innehållet i de här textvärldarna kretsar kring curlingbarn, 
människan, kroppsligt och själsligt tillstånd samt tillbringande på nätet. 
Generellt sett har affordanserna som aktualiserar sig inom kategorin 
självbild och identitet utnyttjats av skribenterna. Skribenterna har skapat 
text kring de tankar de utnyttjade affordanserna givit upphov till. Excerpt 
76 strävar efter att förklara begreppet ”curlingföräldrar”, medan excerpt 
77 utnyttjar uppgiftsformuleringens andra affordans, nämligen den 
evaluerande kärnfrågeställningen Borde föräldrarna också kräva någonting 
av barnen? I excerpt 76 handlar det däremot mer om att skribenten 
inte uppfattat den aktuella affordansen utan ger sig in på att skriva i 
likhet med  begreppsdefinitionen såsom den exponeras i den retoriska 
specificeringen (se bilaga 1). I uppgiftsmiljö (20) Nättid presenteras en 
kärnfrågeställning om det är bra eller dåligt att ungdomarna tillbringar 
så mycket tid på nätet. Denna affordans har en koppling till excerpterna 
78 och 80 inom vilka det skrivs om både positiva och negativa effekter av 
mycket nättid. I uppgiftsmiljö (21) Sociala medier presenteras inte några 
explicita kärnfrågeställningar utan skribenten tar del av ett faktainslag om 
hur kommunikationen har förändrats på grund av sociala medier samt 
kritik om avsaknad av åldersgräns för olika forum. I excerpterna 79, 81 och 
82 tar skribenterna ställning till det presenterade faktainslaget genom att 
skriva fram relaterat innehåll som delvis baserar sig på fakta (se tablå 43).

Pronomina (t.ex. man) som skribenterna i excerpterna i tablå 43 använt 
i examenstexterna har ingen direkt koppling till skribenten som person. 
Jag tolkar i den här kontexten man som människa och person alltså som en 
obestämd person eller grupp av personer. Genom att skriva man i excerpt 
78 syftar skribenten på personer i allmänhet, och med vi i excerpt 81 avses 
högst sannolikt alla individer i den grupp som skribenten inkluderar i det 
aktuella sammanhanget, med andra ord begreppet ”människor” i samhället. 
Någon explicit personifiering synliggörs inte utan det handlar snarare om 
en generalisering av allmänna deltagare (människor) med koppling till det 
aktuella ämnesinnehållet. I excerpt 77 förekommer dock ett direkt tilltal till 
curlingföräldrar, och orsaken till det här är troligen uppgiftsformuleringens 
instruktion som explicit uppmanar examinanden att skriva ett föredrag 
som ska presenteras muntligt för föräldrar på ett föräldramöte vid skolan.

Följande underliggande kategori till excerpter ur examenstexter 
i faktabaserad textvärld synliggörs i frågeställningar inom ramen 
för samhället. I uppgiftsmiljöerna (2) Nytt konstmuseum, (10) Nytt 
shoppingcenter, (12) Samhällsklimat före presidentval, (14) Fadderbarn 
i Namibia, (15) Sällskapsdjur i kollektivtrafik och (24) Värnpliktens 
framtid (i examinationerna E, A, C, D och F) aktualiseras det omgivande 
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samhället. Inom den här kategorin har examinanderna valt att via 
sitt textdeltagande betona olika servicenäringar, politik och andra 
samhälleliga angelägenheter. Tablå 44 redogör för skribenternas 
förståelse och semantiska val ur ett faktabaserat perspektiv. Aktuella 
affordanser som resulterar i att skribenterna avspeglar finländska 
samhälleliga fenomen diskuteras mer efter tablå 44. Affordanserna utgår 
från betydelseinnehåll som ”att alla behöver röra på sig och det behövs 
inget konstmuseum”, ”det finns redan ett shoppingcenter”, ”förändrade 
debatten samhällsklimatet?”, ”presentera idén om fadderbarn”, ”är det okej 
med sällskapsdjur i bussar och på tåg” och ”könsneutral, valfri värnplikt”. 
Excerpterna i tablån exemplifierar markerade ordsekvenser i NVivo 
utifrån de centrala temana i de aktuella uppgiftsmiljöerna (konstmuseum, 
shoppingcenter, samhällsklimat, fadderbarn, sällskapsdjur och värnplikt).

Tablå 44. Avspegling av finländska samhälleliga fenomen

83. Det skulle vara bättre om man skulle använda pengarna för att bygga 
en ny idrottshall i stället för konstmuseet. Idrottshallen skulle ha mycket 
mera användare.
(12VGy954F)

84. Det har pratas om att kommunen skulle stöda projektet. Om kommunen 
har inte tillräckligt med pengar för hälsovårdet eller för skolorna, hur 
skulle den kunna betala något mera? 
(13HGy1264F)

85. Debatten före valet förändrade inte samhället, men det som hände efter 
man hade räknad resultatet, kommer att påverka oss också i framtiden. 
(13VGy310P)

86. Ni kanske undrar att hur kommer detta att fungera i praktik. Iden är att 
varje månad skicka pengar till barnet så att han eller hon kan gå i skola, 
få undervisningsmaterial och kläder.
(13HGy848F)

87. Om det inte var tillåtet att ha med sig djur, skulle det vara orättvist mot 
människor som inte har något annat sätt att ta sig sig runt. Det skulle inte 
heller skärskilt locka folk att använda kollektivtrafik, vilket skulle vara 
miljövänligare.
(13HGy746F)

88. Jag vill inte vara en sovinist men det är bättre att värnplikten är inte 
könsneutral.
(14HGy2104P)

I examenstexterna i excerpterna 83–88 i tablå 44 förmedlas kunskap 
med koppling till samhälleliga fenomen. Excerpterna utgör ett exempel 
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på varsin uppgiftsmiljö inom den här kategorin. Kommunen, samhället, 
konstmuseum och värnplikt utgör exempel på centrala betydelseinnehåll 
som samtidigt skapar sin textkärna i examenstexterna. I excerpterna 83–
88 i tablå 44 är inte jaget i fokus utan olika slags fenomen ges företräde. 
Det handlar inte om explicit personifiering utan det gäller studerande och 
samhällsmedborgare i allmänhet. I excerpt 88 relaterar skribenten till en 
överdriven fosterländskhet genom att använda begreppet ”chauvinist”. 
Trots åsikten är det begreppsinnehållet och resonemanget kring 
värnplikt som är betydelsebärande och inte skrivjagets gardering som 
introducerar tankegången i excerpten. Detta framgår när examenstexten 
analyseras i dess helhet genom att skribenten fortsätter att resonera 
kring värnplikt och koncentrerar sig på det aktuella ämnesinnehållet.  

Uppgiftsformuleringarna är varierande i den kategori som berör 
skrivtematiken samhället. Analysen visar att det finns exempelvis olika grad 
av retorisk specificering inom skrivuppdragen. De aktuella affordanserna i 
skrivuppdragen ser också olika ut i och med att en del uppgifter innehåller 
retorisk specificering av hög grad medan andra har en vag retorisk 
specificering. Endast två uppgiftsmiljöer (12) och (15) bjuder på  explicita 
kärnfrågeställningar. De här affordanserna är utformade på följande sätt: 
Tycker du att debatten före valet förändrade samhällsklimatet? och Tycker 
ni att det är okej att det är tillåtet att ha med sig sällskapsdjur i bussar och 
på tåg? I excerpterna 85 och 87 kan det utläsas att bägge affordanserna 
har utnyttjats och skribenterna har överfört relevant ämnesinnehåll. När 
det gäller uppgiftsmiljöerna (2), (10), (14), (15) och (24) är den retoriska 
specificeringen av hög grad och skrivuppdraget för skribenten är att 
svara på fiktiva personers resonemang eller delge en större gemenskap 
ett innehåll. Excerpterna 83, 84, 86, 87 och 88 presenterar innehåll som 
konstmuseum, shoppingcenter, fadderbarn, sällskapsdjur och värnplikt. I 
excerpt 85 i tablå 44 handlar innehållet därtill om att forma affordansen 
i och med att skribenten mer ingående skriver om hur debatten före 
presidentvalet förändrade samhällsklimatet. Likaså exemplifierar 
excerpten som citeras i inledningen till kapitel 7 en formad affordans, 
eftersom skribenten skapar en egen repertoar som relateras till affordansen 
i skrivuppdraget. Bägge excerpterna, den introducerande och 85 ligger 
väldigt nära ett diskursivt sätt att skriva om Östersjön och presidentvalet.

Benämningen människans välfärd skapar en tredje underliggande 
kategori med koppling till den övergripande faktabaserade textvärlden. 
Uppgiftsformuleringarna med anknytning till uppgiftsmiljöerna (13) 
Obligatorisk Östersjöskatt och (16) Europa år 2030 tillhör denna undergrupp 
i examination D. En faktabaserad textvärld som avspeglar människans 
välfärd och Finland som en del av Europa explicitgörs i tablå 45. Aktuella 
affordanser som analysen för fram är ”Berätta din åsikt om den föreslagna 
skatten” och ”På nätet pågår en diskussion om Europas framtid”. Excerpterna 
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utgår från tematiska noder utifrån havet Östersjön och världsdelen Europa.

Tablå 45. Fenomenet människans välfärd

89. Genom att odla ekologiskt, utan konstgödselmedel, kan vi göra Östersjön 
mycket, mycket renare.
(13HGy138P)

90. Fast vi måste sköta Östersjön, är en obligatorisk skatt inte en klok idé. I 
stället måste vi fata politiska beslut som får föroreningen att ta slut.
 (13HGy645P)

91. Som vi vet har Europa stått inför stora svårigheter under de senaste åren 
- i synnerhet med tanke på valutan euro och hurdana krissituationer den 
har förorsakat i många länder.
 (13HGy679F)

92. Negativa diskussioner och åsikter om flyktingar, rasism och 
invandrarpolitik har naturligtvis inte förbättrat förhållanden mellan 
människor och länder.
(13HGy679F)

Ämnesinnehåll som ges synlighet i excerpterna 89–92 i tablå 45 visar sig 
vara ekologisk odling, politiska beslut, valutan euro och invandrarpolitik. 
Samhällsliv samt ideologier får skapa centralt betydelseinnehåll i 
examenstexterna och spegla tankegången bakom olika fenomen gällande 
människans välfärd. I fenomenet människans välfärd inkluderas 
samhällets individer, alltså vi i generell bemärkelse, när olika innehåll 
presenteras via initierade skrivresurser. Med vi syftar skribenterna på en 
grupp individer i en gemenskap, och då avses inte en särskild individ i 
närmiljön som exempelvis en närstående familjemedlem. Även excerpterna 
89 och 90 exemplifierar att skribenterna har utnyttjat affordansen, 
eftersom skribenterna visar på hur de tänker kring Östersjön och dess 
tillstånd. Skribenterna har utnyttjat affordansen som i sin helhet lyder: 
Vad tycker du att man borde göra för att förbättra Östersjöns tillstånd? 
Excerpterna 91 och 92 redogör för Europa år 2030, ett skrivuppdrag 
som inte innehåller någon kärnfrågeställning eller något kärnpåstående 
överhuvudtaget. Trots avsaknaden av kärnmeningar som tydliggörande 
affordanser i skrivuppdraget har skribenterna visat på en överföring av 
faktabaserat ämnesinnehåll under den angivna rubriken Europa år 2030.

Sammanfattningsvis visar det sig att inom den faktabaserade 
textvärlden lyfter examinanderna fram tre huvudsakliga kategorier av 
fenomen. Examenstexter inom den faktabaserade textvärlden aktualiserar 
fenomen som självbild och identitet, finländska samhälleliga fenomen samt 
människans välfärd. Å ena sidan presenteras i examenstexterna innehåll 
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kring självbild och identitet, där skribenten lyfter fram det att vara 
barn, ungdom och människa. Skribenterna har en mer objektiv ansats 
än i jämförelse med examenstexter inom den personliga textvärlden. Å 
andra sidan presenterar skribenterna för läsaren kunskap som avspeglar 
det finländska samhället som medborgarna lever i. Även inom den här 
kategorin skrivs det med en röst som inte explicit personifieras. I excerpt 
88 i tablå 44 är det värnplikten som är det betydelsebärande fenomenet, 
och inte den inledande huvudsatsens garderande betydelseinnehåll.  

Utöver de två nämnda kategorierna uttrycker sig examinanderna 
även kring skrivtemat människans välfärd, inom vilket skribenterna 
identifierar fenomen som berör människan som en del av en större 
gemenskap. Skribenterna markerar detta genom att sätta likhetstecken 
mellan  betydelserna människan och vi. Den faktabaserade textvärlden 
ser ut att kännetecknas av och utformas till en mer ämnesrelaterad 
examenstext, vilket innebär att den kan sägas utgöra ett innehållsligt 
skrivande (se figur 6 i avsnitt 4.4.2). Samtidigt kan den faktabaserade 
textvärlden positionera sig ett steg från ett expressivt skrivande som 
kännetecknar den personliga textvärlden. Ett antal excerpter visar 
även på kännetecken för en form av ett mer diskursivt skrivsätt (se t.ex. 
excerpterna 91 och 92 i tablå 45). Det förefaller vara så att den aktuella 
affordansen i en uppgiftsformulering som resulterar i examenstexter 
inom faktabaserad textvärld explicit utnyttjats i form av ett fenomen, 
exempelvis byggen, fadderbarn och värnplikt. Samtidigt blir en 
personifiering av mindre betydelse i examenstexter av det här slaget.

7.4 Skrivresurser för analytisk verbalisering
Avsnittet redogör för verbaliseringar av analytiska textvärldar som de 
kommer till uttryck i de analyserade examenstexterna. Till skillnad från de 
tidigare avsnitten (7.2 och 7.3) är det här avsnittet kortare eftersom det finns 
mindre excerpter att presentera på grund av mindre antal examenstexter 
inom ramen för uppgiftsmiljöerna (n=2). Det betyder samtidigt att 
färre skribenter har utarbetat en examenstext som kan kopplas till en 
analytisk textvärld jämfört med den personliga eller den faktabaserade 
textvärlden. Examenstexterna är även relativt korta (typvärdet 205 ord) 
så kopplingar mellan aktuella affordanser och excerpter blir därför färre.  

En analytisk textvärld (AT) står mycket nära en faktabaserad textvärld, 
eftersom även den analytiska textvärlden innehåller och redogör för 
ett ämnesrelaterat innehåll utan explicit personifiering. Skillnaden 
mellan textvärldarna är dock att i en analytisk textvärld uttrycker 
skribenten en bredare innehållsbetonad och djupare språklig samt 
organiserad åsikt. Eventuellt strävar skribenten också efter att övertyga 
textmottagaren, alltså läsaren, via ett valt interagerande i det skrivna 
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andraspråket. I utvecklade examenstexter kan det dessutom handla 
om en form av ett mer diskursivt skrivsätt (jfr figur 6 i avsnitt 4.4.2).

I examenstexter inom den analytiska textvärlden finns ett krav på 
djupare begreppsförståelse och tankeverktyg för att skapa meningsfulla 
kunskapsstrukturer. Examinanderna uttrycker kunskap genom både 
andraspråket och ämnesinnehållet. Den analytiska textvärlden kommer 
av den anledningen att presentera både ett genomtänkt och explicit 
ämnesinnehåll och ett specifikt lingvistiskt uttrycksätt i skriven text. 
Ett ämnesinnehåll representerar explicit skrivtemat och språket är 
anpassat efter aktuella affordanser. Kunskapsstrukturer i skriven text 
visar på hur skribenten under skrivtillfället valt att presentera sin 
kunskap i relation till skrivtemat. Det specifika lingvistiska uttryckssättet 
synliggörs i de språkliga val skribenten presenterar i examenstexterna.

De uppgiftsmiljöer i avhandlingen vars examenstexter kan sägas 
betona innehåll av mer analytisk karaktär är (7) Andlighet och 
(22) Globalisering. Bägge uppgiftsformuleringarna har tidigare i 
avhandlingen tillskrivits en analytisk genreram, eftersom huvudsyftet 
med skrivuppdragen dels har varit begrundan kring motsatsförhållandet 
andlighet och utträde ur kyrkan, dels att debattera globalisering. 

Figur 17 exemplifierar betydelseinnehåll av ovan nämnd karaktär i 
examenstexterna med koppling till de aktuella uppgiftsmiljöerna. I likhet 
med tidigare presenterade textvärldar i avsnitt 7.2 och 7.3 exponeras i det 
första ordmolnet en ordgräns på tre bokstäver och i det senare molnet 
en ordgräns på fyra bokstäver. I den analytiska textvärlden är det en liten 
skillnad mellan ordmolnen, vilket antyder att även om det finns en skribent 
(jag) bakom examenstexten framhävs hen inte explicit. Skribentjaget 
exponeras inte i ordmolnet till vänster på samma sätt som i till exempel den 
personliga textvärlden eller den faktabaserade textvärlden (jfr figurerna 
14 och 16). Det som exponeras i bägge ordmolnen i figur 17 är globalisering.

Utgående från globalisering som exponeras i hög grad i bägge ordmolnen 
i figur 17 visar ordmolnen även på andra analytiska diskursmarkörer i 
examenstexterna inom den analytiska textvärlden. Markörer är exempelvis 
begreppen ”andlighet” och ”döden” vilka bägge utgör nominaliseringar. 
Vidare markerar användning av värderande ord (dåligt) evaluering (i 
funktionella termer: appraisal som uttrycker interpersonell metafunktion; 
Martin & Rose, 2003, 26) samt fördelar och nackdelar med ett ämnesinnehåll 
och användning av eftersom samt därför att det inte handlar om ett explicit 
expressivt skrivande utan snarare om skriven text i mer diskursiv betydelse 
(jfr diskursivt skrivande Magnusson, 2018, 2019; Nyström Höög, 2010).

Ordmolnen i figur 17 exemplifierar precis som i tidigare avsnitt 
textvärldar och skribenternas semantiska val när det gäller 
initierade skrivresurser. Intressant är att enligt samma metod 
som tidigare (i PT och FT) synliggörs i figur 17 ingen skillnad 
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mellan ordmoln på tre eller på fyra bokstäver. Samma begrepp 
”globalisering” exponeras lika stort i bägge ordmolnen i figuren.

Figur 17. Skribenternas exponering av analytiska textvärldar i 
examenstexterna

I uppgiftsformuleringarna och examenstexterna med anknytning till 
uppgiftsmiljöerna (7) och (22) spelar skribentens ställningstagande 
en betydande roll trots att även fenomenet får agera i examinandernas 
texter. I ordmolnet till vänster synliggörs skribenten i låg grad medan 
ordmolnet till höger exemplifierar semantiskt innehåll och analytiska 
diskursmarkörer (världen, kulturer, företagerna [sic!], fabrikerna, 
ekonomi och därför, eftersom, exempelvis, samtidigt). Begrepp som 
även synliggörs i examenstexterna men som inte syns i ordmolnen på 
grund av att de är mindre frekventa är exempelvis ”diskriminering”, 
”drivhuseffekt”, ”faciliteter”, ”kulturkrockar”, ”livsåskådning”, 
”lönekostnader”, ”naturgas”, ”sanktioner” och ”välfärdsstaterna”. Dessa 
exemplifierande begrepp framkommer i analysprogrammet NVivo i 
listan över frekvensen av samtliga begrepp i alla examenstexter inom 
den analytiska textvärlden. De mindre frekventa begreppen används 
enbart en gång av skribenterna och syns därför inte i ordmolnen.

Diskursmarkörer som resulterar i att jag betraktar examenstexterna 
som analytiska är främst nominaliseringar av olika slag, ordklasser 
som exempelvis adjektiv och ordval i skrift  (t.ex. Magnusson, U. 2011, 
2013). Det skriftspråkliga draget nominalisering är ett exempel på att 
kognitionen i grund och botten är ett språkligt fenomen, eftersom ett 
abstrakt tänkande utvecklas parallellt med ett abstrakt språk (Halliday 
& Matthiessen, 2014, 608). Det här är en central faktor att beakta i 
skrivprocesser, där tänkande och språk resulterar i en examenstext.

Begreppet ”globalisering” som exponeras stort i ordmolnet i figur 17 
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finns dock nämnt i uppgiftsformuleringen. Men utan begreppsförståelse 
och utan att explicit nämna skrivtemat globalisering är det dock utmanande 
att delta med skriven text i det aktuella skrivuppdraget. Adjektivet andlig 
däremot har skribenterna omskrivit till andlighet, vilket samtidigt utgör 
ett substantiv och en egenskap. Skribenten skriver vidare om begreppet 
döden utan koppling till en enskild person, som i exempelvis ’X dog’. Inom 
systemisk-funktionell lingvistik benämns den här typen av omskrivningar 
grammatisk metafor (se avsnitt 5.4.4). Ideationella grammatiska metaforer 
i form av egenskapsbetydelser är ett semantiskt val som skribenten 
gör i sitt textdeltagande. Det handlar egentligen om att som skribent ge 
dubbelbetydelse till det innehållsliga i examenstexterna (jfr Holmberg 
m.fl., 2014, 16). Det som gör användningen av ideationella grammatiska 
metaforer ytterst intressant är att examinanderna skriver på sitt 
andraspråk.

Processen som utgör verbet att globalisera, det vill säga i bemärkelsen 
”göra global”, har vidare använts i examenstexterna som ett substantiv, 
globalisering, vilket även det kan identifieras som en grammatisk metafor. 
Skribenten måste dock förstå innebörden av begreppet ”globalisering” för 
att kunna återanvända det i eget textdeltagande. Grammatiska metaforer 
har tidigare i forskning om andraspråkets utveckling ansetts vara ett 
skriftspråks- och skolrelaterat fenomen samt ett sent steg i skriftspråklig 
utveckling (Magnusson, U. 2011, 3). I examenstexter inom den analytiska 
textvärlden låter skribenten den grammatiska metaforen agera och 
resonemanget utgår från en bedömning eller ett ställningstagande kring 
livssyn. Tablå 46 redogör för begreppen ”livssyn” och ”globalisering” från ett 
diskursivt perspektiv. Kursiveringarna i excerpterna är diskursmarkörer 
för ett skriftligt textdeltagande i en analytisk textvärld. Aktuella affordanser 
som utmynnar i excerpterna i tablå 46 är kärnfrågeställningarna 
”Varför är man så intresserad av andliga frågor?” och ”Vilka argument 
finns det för/emot globalisering”. Utgångspunkten för analysresultatet 
som exemplifieras i tablån är andliga frågor och globalisering.

Tablå 46. Fenomenen livssyn och globalisering

93. Till exempel i den fria norden är man religionsfri, vilket ökar 
ungdomarnas naturlig vill att ifrågasätta och even motsätta de 
konservativa värderingarna.
(12HGy119P)

94. Den äldre generationen har vuxit upp med religion och därför är 
andlighet en viktig sak för dem. Vi unga har alltid levt i ett friare värld, 
vilket är en orsak till att unga människor lämnar kyrkan.
(12HGy123F9)
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95. Utan den gemensamma handeln i världen, skulle Finlands ekonomi vara 
väldigt ostabil och svag.
(124HGy1980F)

96. För dem som är emot globalisering gäller det att ta ett titt på det 
förflutna. Största delen av nuförtidens faciliteter har man ju inte 
uppfunnit här i Finland.
(14HGy2082F)

97. Globaliseringen påverkar på människor från olika länder på olika sätt. 
Jag kan bara ge er välfärdsstaternas synvinkel.
(14HGy1284P)

98. Arbetsmarknaden får nytt blod och generna blandas genom immigranter. 
Priserna sjunker eftersom fabrikerna flyttas till billigare länder.
(14HGy1284P)

Excerpterna 93–98 i tablå 46 exemplifierar genomgående en mer 
diskursiv skrivansats än de förgående excerpterna i de två tidigare 
textvärldarna (de personliga textvärldarna och de faktabaserade 
textvärldarna). De initierade skrivresurserna i examenstexterna 
inom den analytiska textvärlden lyfter fram begrepp som exempelvis 
”religionsfrihet” (’religionsfri’ i excerpt 93), ”konservativa värderingar”, 
”vilja”, (’vill’ i excerpt 93), ”andlighet”, ”handel”, ”globalisering”, 
”välfärdsstaternas synvinkel”, ”arbetsmarknad” och ”immigranter”. 
Ämnesinnehållet och resonemanget i examenstexterna förklaras och 
öppnas upp i excerpterna (t.ex. den äldre generationen vs. unga) och med 
diskursmarkörer som exempelvis vilket, därför och eftersom. Vidare utgör 
förekomsten av adjektiv i argumenterande texter en markör, exempelvis 
friare värld i excerpt 94 eller billigare länder i excerpt 98 i tablå 46. 

De kunskapsstrukturer som skapats i excerpterna i tablå 46 är endast 
korta utdrag ur ett antal examenstexter, men ändå visar de på en form 
av diskursiv ansats i skriven andraspråkstext. Uppgiftsformuleringarna 
innehåller egentligen inte några retoriska specificeringar utan det handlar 
snarare om antydan till ett explicit sakinnehåll som förväntas presenteras 
av skribenten som debatterande bidrag. Affordanserna i sin helhet inom 
dessa två uppgiftsmiljöer utgörs av texten Varför är man så intresserad 
av andliga frågor idag, samtidigt som allt fler unga människor lämnar 
kyrkan? och Vilka argument finns det för och eller emot globalisering? 
Skribenterna som valt detta skrivuppdrag har i excerpterna 93 och 94 
besvarat den första kärnfrågeställningen och i excerpterna 95, 96, 98 har 
skribenterna svarat om globalisering. Excerpt 97 har antagit en neutral 
ställning och skribenten har inte utnyttjat den potentiella affordansen 
i excerpten. Inom den analytiska textvärlden handlar det i hög grad 
om att en formad affordans synliggörs via initierade skrivresurser i 
examenstexterna. Det här uttrycks genom att skribenterna visar på en 
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djupare och bredare skrivrepertoar på ett andraspråk. Examenstexterna 
innehåller med andra ord noggrannare beskrivningar och bjuder på ett 
innehåll som kräver både förståelse av text och ämnesspecifika begrepp.

Sammanfattningsvis visar analysresultatet gällande skribenternas 
textvärldar, att tre olika perspektiv lyfts fram i examenstexterna. I min 
avhandling kan jag med hjälp av de avgränsade examenstexter jag 
analyserat redovisa för och synliggöra en personlig, en faktabaserad och 
en analytisk textvärld. De olika textvärldarna visar på ett nedslag i varje 
enskild examenstext och visar på hur examinanden i skriven text delgett 
innehåll via sina tankeverktyg och initierade skrivresurser. Resultatet 
anger dock att en uppgiftsformulering inom en personlig genreram alltid 
utmynnar i en personlig textvärld, men även att en faktabaserad eller en 
analytisk genreram kan utmynna i en personlig textvärld. Det kan bero på 
att samma slag av kognitivt engagemang inte förutsätts för en personlig 
textvärld eftersom det handlar om en starkt kontextualiserad skrivhandling 
(berätta). En uppgiftsformulering som hör till en faktabaserad genreram 
kan utmynna i examenstexter som kännetecknas av både en faktabaserad 
och personlig textvärld. En analytisk genreram kan vidare utmynna i en 
analytisk textvärld, en personlig textvärld och en faktabaserad textvärld. 
Den analytiska textvärlden som ser ut att ställa högst krav på skribenten har i 
min avhandling en explicit koppling till uppgiftsformuleringens analytiska 
genreram. Figur 18 visar sambandet som analysresultatet i NVivo påvisar.

Figur 18. Samband mellan genreram och skrivna textvärldar
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Den personliga textvärlden är den värld som visar kännetecken på 
en upplevande tankeprocess via initierade skrivresurser medan den 
faktabaserade textvärlden lyfter fram ett fenomen. Den analytiska 
textvärlden uppvisar examenstexter som bottnar i ett mer abstrakt 
tänkande, vilket kan spåras i examenstexten på det sätt jag presenterat i
avsnitt 7.4. På basis av analysresultaten i det här avsnittet kan jag 
avslutningsvis konstatera att i min avhandling avspeglar excerpterna 
en skribentcentrerad (PT), en ämnescentrerad (FT) och en form 
av mer diskurscentrerad (AT) verbalisering. En genreram ser inte 
heller ut att ensam förmå initiera eller styra skribenten under den 
skrivprocess som min avhandling redogör för. Det betyder att de 
tre olika genreramarna inte automatiskt leder till samma form av 
textvärld. Ju fler krav ett skrivuppdrag ställer desto mer variation kan 
alltså identifieras i examenstexterna. En delorsak är att skribenten 
inte upptäcker de avsedda affordanserna i skrivuppdraget vilket 
resulterar i att examenstexten skapas utan stöd och skrivramar.

7.5 Samband mellan genreramar och kognitiva 
diskursfunktioner i textvärldar
I avsnittet redovisar jag för huruvida genreramar och kognitiva 
diskursfunktioner (CDF) i uppgiftsmiljöerna visar på kopplingar till de 
textvärldar som jag presenterat i tidigare avsnitt (7.2, 7.3, 7.4). Jag vill 
med andra ord reda ut varför en faktabaserad och en analytisk genreram 
utmynnar i en variation av textvärldar när en personlig genreram 
uppvisar en direkt koppling till en personlig textvärld. I tablåerna 47, 48 
och 49 redogör jag för textvärldarna skilt för sig i samma ordning som 
tidigare, med exemplifierande excerpter som följer löpande numrering 
enligt uppgiftsmiljö. I alla tablåer i det här avsnittet utgår analysresultaten 
från första spalten som täcker den aktuella uppgiftsmiljön och i andra 
spalten tydliggör jag genreramen i uppgiftsformuleringen. I den tredje 
spalten fokuserar jag på att etikettera den kognitiva diskursfunktionen 
(CDF med versaler) i sammanhanget, alltså hur skribenten verbaliserar 
betydelser i skrift utgående från tankeverktyg. I en gråtonad rad under 
de ovan nämnda aspekterna exemplifierar jag ideationella betydelser (se 
avsnitt 4.3) i kursiv stil och betydelserna är excerperade ur de aktuella 
examenstexterna i uppgiftsmiljön. Analysresultaten i avsnittet redogör 
jag för med hjälp av kopplingar och referenser mellan noderna i NVivo. 
Noderna utgör alltså markerade textenheter utgående från uppgiftsmiljö 
(skrivtema), genre och CDF. Utgångspunkten för analysresultatet är 
samtliga examenstexter som i min avhandling centrerats till en särskild 
textvärld. Det mest centrala resultatet framgår från kopplingar mellan 
genreram (skrivuppdrag) och CDF i examenstexten samt tidigare analyser 
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relaterade till genreram respektive CDF. Den ideationella betydelsen 
som exemplifierar tankeverktyget i skrivprocessen har jag excerperat 
utgående från den aktuella affordansen i varje skrivuppdrag. För att 
inte återanvända tidigare exempel (exempel 13 citeras i inledningen) 
och för att visa på bredden i examenstexterna har jag valt ut totalt 21 
excerpter i tablåerna 47–49 som åskådliggör skrivresursen och som i 
NVivo kopplats till varje aktuell affordans utan att visa för mycket av 
den enskilda examenstexten (se etiska överväganden i avsnitt 8.3.3).
Det är skäl att påpeka att de kognitiva diskursfunktionerna inte 
nödvändigtvis är explicit synliga på ordnivå, utan de kan figurera på 
begreppsmässig nivå och därmed representera en möjlig tankegång hos 
skribenten. Det betyder att det sällan i uppgiftsformuleringen på ordnivå 
uppmanas till att beskriva, förklara eller redogöra i de skrivuppdrag som 
jag redogör för i min avhandling. Det förblir skribentens uppgift att reda 
ut hur hen begreppsmässigt borde tänka kring ett aktuellt skrivuppdrag. 
Skrivuppdraget kan med andra ord erbjuda en grundlig retorisk 
specificering utan att avslöja tänkesättet eller erbjuda tankeverktyg för 
andraspråksskribenten. Det innebär att exempelvis BESKRIVA (CDF 2) inte 
alltid explicit synliggörs som ett konkret verb i uppgiftsformuleringen utan 
examinanden borde uppfatta det som ett bakomliggande tankeverktyg i 
skrivuppdraget. Tablå 47 åskådliggör kopplingar mellan uppgiftsmiljöer 
(alltså skrivuppdrag och alla relaterade examenstexter), genreramar och 
kognitiva diskursfunktioner (CDF) inom ramen för en personlig textvärld.

Tablå 47. Koppling mellan genre och CDF i personlig textvärld

Uppgiftsmiljö 
(8),(9),(23),(4),(5),(11), 
(17),(18)

Genreram 
utgående från syftet i 
uppgiftsformulering

CDF 
som tankeverktyg för 
examenstexten

Exemplifiering med ideationell betydelse
1 (8) 300 Facebookvänner Personlig genre (P) BERÄTTA (CDF 1)

Till exempel min pappa, som skaffade sig en Facebookprofil för några månader 
sedan, har ännu bara 15 vänner, men det räcker för honom. (12HGy118F)

2 (9) Generationsrelationer Personlig genre (P) BERÄTTA (CDF 1)

Farmor var den som intresserade sig mycket för sina barnbarn. Hon frågade 
alltid om framtidens planer och hur det gick i skolan. (13VGy1263F)

3 (23) Vänskap Personlig genre (P) BERÄTTA (CDF 1)

De hjälpte mig att vinna anoreksian, de var där när jag lämnade min 
våldsamma pojkvän, och de gick igenom mina föräldrars smutsiga skillsmässan 
med mig. (14HGy2494F)
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4 (4) Lycka Faktabaserad genre (F) BESKRIVA (CDF 2)

Lycka menar olika saker för olika människor. Någon kan vara lycklig om hon har 
massor av pengar och fina kläder. Någon annan är lycklig om hon har allting 
bra i livet. (12VGy952F)

5 (5) Gymnasieutbildning Analytisk genre (A) REDOGÖRA (CDF 4)

Jag föreslår att bara en kurs av alla ämnen utom matematik, engelska, svenska 
och finska skulle vara obligatoriska. Då skulle alla välja mera kurser av de 
ämnen som de tycker mest om men endå gå på en kurs av varje ämne. Gymnasiet 
borde var en intressant och valfri plats där man studerar. (12HGy117P)

6 (11) Yrkesval Faktabaserad genre (F) REDOGÖRA (CDF 4)

Jag har alltid velat vara en läkare. Läkaren kan utbilda sig till många andra 
läkaryrken exempelvis till psykiatrisk läkare. I tabellen ser man att det har varit 
en av de mest nödvändigaste arbete i år 2011. (13VGy956F)

7 (17) Konsumtion Analytisk genre (A) FÖRKLARA (CDF 5)

Jag tycker att vi behöver mycke mindre än vad vi har idag. När något nytt på 
riktigt behövs kan man alltid kolla om det kan köpas begagnad. Då sparar man 
natur och pengar. Det är riktigt klokt av dig Jenny att du till exempel lånar 
böcker på biblioteket. (14VGy1673P)

8 (18) Lumpen vs. 
civiltjänst

Analytisk genre (A) FÖRKLARA (CDF 5)

Jag anser att det skulle vara bättre för dig att göra lumpen. Det är jätte kul 
och där få man också många nya vänner. Dessutom får du veta om olika vapen 
vilket är jätte intressant tycker jag. (14VGy1674P)

Tablå 47 redogör för kopplingar mellan genreramar (jfr tablå 19) och 
kognitiva diskursfunktioner, vilket alltså indikerar det primära syftet 
med uppgiftsformuleringen och skribentens tankeverktyg, vilket i sin 
tur speglas i examenstexten. Uppgiftsmiljöerna (8) 300 Facebookvänner, 
(9) Generationsrelationer och (23) Vänskap ser ut att ha en koppling 
mellan genreram och personlig textvärld. Resultatet visar att både 
uppgiftsformuleringarna och examenstexterna faller in under ramen för 
både personlig genreram (uppgiftsformulering) och personlig textvärld 
(examenstexter). Den kognitiva diskursfunktionen gällande de här tre 
uppgiftsmiljöerna (8, 9, 23) är BERÄTTA (CDF 1). Med excerpterna 1–3 vill 
jag visa att skribenterna meddelar personliga omständigheter i en följd 
som relateras till varje enskild affordans i skrivuppdraget. Nämligen att 
pappa bara har 15 vänner, att farmor intresserade sig för barnbarnens 
framtid och skolgång samt att personligt återge vännernas stöd. Skribenten 
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skriver således ett svar till en fiktiv person på nätet, vilken även uttrycker 
sitt ärende i en personifierad jag-form. Den retoriska specificeringen är 
hög i uppgiftsmiljöerna (9) och (23), inom vilka de fiktiva personerna 
Pernilla och Emma figurerar. I uppgiftsmiljö (8) om vänner på Facebook 
förekommer däremot endast en kort frågeställning utan närmare 
situationsbeskrivningar. I uppgiftsformuleringarna och examenstexterna 
relaterade till både personlig genre (P) och personlig textvärld (PT) handlar 
det om erbjudande av personliga upplevelser och individuella erfarenheter. 
Det är således möjligt att upptäcka en koppling mellan det fiktiva jaget 
i den retoriska specificeringen i uppgiftsformuleringen och det verkliga 
skribentjaget i examenstexten. Det fiktiva inslaget i uppgiftsformuleringen 
får ett personligt bemötande och en verklighetsanknytning i 
examenstexten som är ett kännetecken på skribentens tankeverktyg.

I excerpt 4 beskriver skribenten genom sina egna erfarenheter
egenskaper hos lycka för läsaren. Beträffande excerpterna 5 och 
6 har skribenterna redogjort, alltså använt skrivresurser för att 
uppvisa ett lite längre förklarande innehåll utgående från sina egna 
erfarenheter. Excerpterna 7 och 8 exemplifierar hur skribenterna 
använder sina skrivresurser när det gäller att tillkännage personliga 
erfarenheter och visa på samband med det betydelseinnehåll 
som presenteras när det gäller konsumtion och lumpen.

En anledning till att textvärldarna utformas till personliga i 
excerpterna 1–8 är att innehållet i de retoriska specificeringarna får 
en mycket betydande roll i uppgiftsformuleringarna. Det betyder att i 
skrivuppdragen förekommer uttryck som vilka tankar väcker raderna 
på Facebook hos dig?, Vad är vänskap för dig?, Vad tycker du att lycka 
är?, Har statistiken någon betydelse för ditt val av yrke? och Kom med 
dina förslag om gymnasieutbildning. I de fall där en fiktiv person skildras 
i den retoriska specificeringen yttrar sig hen (Pernilla, Jenny eller 
Micke) i jag-form och skribenten uppmanas att i sin egen examenstext 
svara till den aktuella personen. En vidare tolkning är att affordansen i 
skrivuppdraget är lätt för skribenten att upptäcka och tillämpa i sin egen 
examenstext. Sannolikt är då att även skrivuppdraget ramas in av en 
personlig genre trots att både diskussion på nätet och inlägg kan antyda 
att skribenterna eventuellt borde ange skäl eller till och med framföra 
argument för sina respektive uppfattningar. Exempelvis i uppgiftsmiljön 
med skrivtemat trehundra Facebookvänner kan det tolkas som om 
skribenten borde göra ett val och skriva utifrån det valda perspektivet. 

I tablå 47 kan det ses en variation i fem uppgiftsmiljöer (numrerade 3, 
4, 5, 7, 8) beträffande den kognitiva diskursfunktionen, vilket betyder att 
den CDF som kopplats till uppgiftsformuleringen inte är densamma som 
i examenstexten. Uppgiftsmiljö (23) Vänskap har i uppgiftsformuleringen 
BESKRIVA (CDF 2) men skribenten har i examenstexten berättat (CDF 
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1). Uppgiftsmiljö (4) om lycka uppmanar till att DEFINIERA, CDF3 men
skribenten har beskrivit (CDF 2). Skillnaden är att definiera (CDF 3) 
efterlyser ett skrivsätt där skribenten anger en klar innehållslig 
betydelse av begreppet ”lycka” medan skribenten i personliga 
ordalag återgett en vardaglig innebörd i sin text. Uppgiftsmiljö (5) 
uppmanar likaså till att ARGUMENTERA (CDF 7) men i examenstexten 
redogör (CDF 4) skribenten i sin text. I både uppgiftsmiljö (17) och 
(18) efterlyser skrivuppdraget en tankeprocess att DISKUTERA, 
(CDF 6) men i bägge fallen har skribenterna förklarat (CDF 5).

I examenstexterna kopplade till den personliga textvärlden har 
examinanderna uppmärksammat affordanserna vilket lett till att dessa 
initierat tankeverktygen hos skribenterna som följaktligen fokuserar 
på de retoriska specificeringarna i uppgiftsformuleringarna. Av den 
anledningen blir det ett stort fokus på att erbjuda upplevelser utifrån 
det egna perspektivet. Det handlar om att skribenten aktiverar minnen 
av tidigare erfarenheter och känslor samt skriver om händelser eller 
agerande. Den kognitiva diskursfunktionen BERÄTTA överlappas samtidigt 
av tankeprocessen att minnas, vilket resulterar i att skribenten återger 
textinnehållet i sin examenstext och relaterar till någon närliggande 
erfarenhet. Det här sker tydligt i excerpterna 1–3 (tablå 47), medan de 
faktabaserade och analytiska genrerna bidrar med andra tankeverktyg som 
i excerpterna 4–8. Inom de faktabaserade och analytiska genreramarna 
kännetecknas tänkesättet hos skribenterna snarare av att BESKRIVA, 
REDOGÖRA och FÖRKLARA men ändå ur ett skribentnära perspektiv. I 
excerpt 4 karaktäriserar skribenten begreppet ”lycka” med att ha balans i 
livet. I excerpterna 5 och 6 ligger fokus på att redogöra. I syfte att redogöra 
för någon omständighet krävs i avhandlingen att skribenten antingen 
presenterar ett faktabaserat argument med förklarande motiveringar 
(se excerpt 5 tablå 47) eller alternativt relaterar till fakta som utgör en 
tabell i excerpt 6. I de fall där skribenten förklarar utgår examinanden i 
excerpterna 7 och 8 ur den egna synvinkeln och hänvisar inte till andra 
källor. Andra källor är exempelvis arbetsgruppen vid undervisnings- 
och kulturministeriet (uppgiftsmiljö 5) eller stapeldiagrammet 
(uppgiftsmiljö 6). I de här aktuella excerpterna ger skribenten en 
förklaring med tillhörande skäl till konsumtion och militärtjänstgöring.

Den faktabaserade textvärlden avspeglar däremot ämnesinnehåll 
och information kring en företeelse. Inom den faktabaserade textvärlden 
centreras inte examinandens individuella tankar till personliga minnen, 
utan det är snarare fenomenet (curlingföräldrar, konstmuseum, 
samhällsklimat, Östersjöskatt, Europa etcetera) som får företräde i 
examenstexterna. I tablå 48 framhäver jag med citat ur examenstexterna 
ett särskilt betydelseinnehåll ur det ideationella perspektivet.



236

Tablå 48. Koppling mellan genre och CDF i faktabaserad textvärld

Uppgiftsmiljö
(1), (2), (10), (12), (13), 
(14),(15), (16), (20), (21), 
(24)

Genreram 
Utgående från syftet i 
uppgiftsformulering

CDF 
som tankeverktyg för 
examenstexten

Exemplifiering med ideationell betydelse
9 (1) Curlingföräldrar Analytisk genre (A) DISKUTERA (CDF 6)

De sköter om alla barnens problemer, och even mera. Men vad händer då 
när curlingbarnen växer upp och det skulle bli tid att flytta till ett eget hus? 
Kommer mamman eller pappan att laga mat eller tvätta kläder? Nej, hoppas jag. 
(12VGy955P)

10 (2) Nytt konstmuseum Analytisk genre (A) DISKUTERA (CDF 6)

Behovet till det nya konstmuseé är minimaliska. Den är onödig därför att det 
finns tiotals konstmuseer på huvudstadsregionen. Bara få människor skulle 
besöka museet. Bättre om man skulle använda pengarna för att bygga en ny 
idrottshall. (12VGy954F)

11 (10) Nytt shoppingcenter Analytisk genre (A) ARGUMENTERA (CDF 7)

Nej till ett shoppingcenter. Först och främst: vi har redan ett shoppingcenter. I 
en stad vid den här storleken finns det inte tillräckligt många invånare. Som alla 
vet, ett shoppingcenter behöver kunder. (13VGy1264F)

12 (12) Samhällsklimat före 
presidentval

Analytisk genre (A) DISKUTERA (CDF 6)

Hur kommer resultatet att påverka samhället? För det första, folket såg att man 
kan faktiskt påverka med att rösta. För det andra, insåg alla att det som vi tror 
att gäller bland människorna, är inte alltid sanningen. (13VGy310P)

13 (13) Obligatorisk 
Östersjöskatt

Analytisk genre (A) DISKUTERA (CDF 6)

Nuförtiden har vi redan väldigt höga skatter och de borde inte bli ännu högre. 
Fast skattepengarna kunde vara bra för Östersjön, skulle de annars vara mycket 
dåligt. Med högre beskattning skulle Finland bli mindre konkurrenskraftig och 
företag skulle börja flytta bort. (13HGy645P)

14 (14) Fadderbarn i 
Namibia

Analytisk genre (A) ARGUMENTERA (CDF 7)
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För oss är det en självklarhet att vi kan gå i skolan, vi har böcker och fina kläder 
och så vidare. Nu har vi bestämt oss att vi vill stödja dem som inte har dessa 
möjligheter. Kom ihåg att det här är en unik möjlighet att hjälpa någon som 
behöver ert hjälp. (13HGy848F)

15 (15) Sällskapsdjur i 
kollektivtrafik

Analytisk genre (A) DISKUTERA (CDF 6)

Å ena sidan måste man kunna resa med buss eller tåg utan att få en allergisk 
reaktion, men å andra sidan igen borde det också vara tillåtet att ha med sig 
sitt sällskapsdjur om man vill. Syftet borde vara att alla kan njuta av sin resa. 
(13HGy746F)

16 (16) Europa 2030 Faktabaserad genre 
(F)

DISKUTERA (CDF 6)

Frågorna om Europa och dens framtid är aktuella då vi numera lever i ett 
globalt samhälle och har möjlighet att påverka vår omgivning. Som vi vet har 
Europa stått inför stora svårigheter under de senaste åren - i synnerhet med 
tanke på valutan euro och hurdana krissituationer den har förorsakat i många 
länder. (13HGy679F)

17 (20) Nättid Analytisk genre (A) DISKUTERA (CDF 6)

Sanningen är nog att nätet har en hel del nackdelar också. Det kan bli ännu 
svårare att sköta sina saker om man bara sitter framför datorn hela dagen. Om 
man tillbringar massor av tid på nätet kan det påverka personens psykisk, fysisk 
och social hälsa. (14VGy1569F)

18 (21) Sociala medier Faktabaserad genre 
(F)

REDOGÖRA (CDF 4)

Det är dåligt att ungdomar tillbringar över tre timmar per dag i webben och det 
är ju ungefär 70 procent av ungdomar som gör det. De är dåligt för ens hälsa att 
tillbringa så mycket tid på datorn. (14VGy1466F)

19 (24) Värnpliktens framtid Analytisk genre (A) DISKUTERA (CDF 6)

Obligatorisk värnplikt är det bästa för Finland. I framtiden kunde vi kanske 
göra värnpliktet lite mer intensivt. Så där kunde vi bestämma bättre att vem gör 
vilken sak i armén. (14HGy2104P)

De kognitiva diskursfunktionerna som synliggörs i tablå 
48 i excerpterna (9–19) är främst DISKUTERA (CDF 6) och 
ARGUMENTERA (CDF 7) men också REDOGÖRA (CDF 4). De flesta 
tankeverktyg inom den faktabaserade textvärlden utgörs av skribentens 
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diskuterande. Tankeverktyg som i min avhandling relateras till DISKUTERA 
(CDF 6) är att skribenten anger olika perspektiv i sin text eller diskuterar ett
perspektiv i examenstexten. I flera fall handlar det om en förmedlande 
diskussion kring ämnen som curlingföräldrar, offentliga byggnader, 
samhällsklimat, Östersjöskatt, Europa 2030 och värnplikt. I viss mån 
utvecklar skribenten perspektivet kring skrivtemat genom att först 
skriva om en omständighet och sedan övergå till en annan, exempelvis 
för det första och för det andra eller å ena sidan och å andra sidan. 
Samtidigt handlar det även om att uttrycka sin åsikt, ett tankeverktyg 
som också ligger bakom funktionen ARGUMENTERA (CDF 7), det vill säga 
en bedömning genom att belysa kriterier och ställningstaganden som 
i excerpterna 11 och 14 i tablå 48. Skribenten kan utöver detta även 
ange en omständighet eller klargöra ett fenomen genom funktionen 
REDOGÖRA (CDF 4). I examenstexten synliggörs det här som en saklig 
redogörelse med tillhörande aspekter eller orsaker såsom i excerpt 
18 i tablå 48.

Ur tablån framgår att alla CDF förutom i excerpterna 16 och 18 
korrelerar med uppgiftsformuleringarna och examenstexterna. Det 
betyder att i uppgiftsmiljö (16) Europa 2030 har skrivuppdraget varit 
att REDOGÖRA (CDF 4) men skribenten har istället diskuterat situationen 
i Europa i sin examenstext. Angående uppgiftsmiljö (21) om sociala 
medier har skrivuppdraget utmanat skribenten till att DISKUTERA 
(CDF 6) men i examenstexten har examinanden redogjort (CDF 4) för 
antalet timmar och procentandelar utgående från sina tankeverktyg. 

Tablå 48 visar vidare att en faktabaserad textvärld oftast utgår från 
uppgiftsformuleringar med en analytisk genreram, endast i två fall är 
utgångspunkten en faktabaserad genreram (excerpterna 16 och 18). En 
faktabaserad textvärld uppstår exempelvis ur en uppgiftsformulering 
som handlar om hur världen och sättet att kommunicera har förändrats 
på grund av sociala medier. Syftet är att skriva ett inlägg, det vill säga ge 
ett skriftligt yttrande till en diskussion om förändrad kommunikation, 
men som ett tillägg i uppgiftsformuleringen handlar det om en blogg där 
skribenten ska skriva om sina tankar, vilket å andra sidan passar bättre 
in på en personlig genre. Det råder en viss diskrepans mellan delarna i 
uppgiftsformuleringen, vilket kan vilseleda examinanden i skrivprocessen. 
Det handlar ändå om att skriva om fenomenet kommunikation, vilket 
kan kopplas till en faktabaserad textvärld. Skribenten syns dock i 
textvärlden, men på ett annat sätt än i den personliga textvärlden. Ifall 
skribenten synliggörs i examenstexten får hen en mer objektiv roll och 
skribentjaget är inte i explicit samverkan med det aktuella skrivtemat, 
utan tar i själva verket en distanserad roll och presenterar  resonemanget 
utifrån fakta. Det här betyder till exempel att skribentjaget skapar en 
retorisk frågande röst vilket exemplifieras i excerpt 9 i tablå 48. Den 



239

senare retoriska frågan besvaras kort genom att skribenten uttrycker 
en önskan. Jaget kan även kopplas till den fiktiva personens åsikter som 
synliggörs i den retoriska specificeringen som i excerpt 9 i tablå 48. 

Analysresultatet indikerar att flera av excerpterna i tablå 48 även 
kunde utgöra analytiska textvärldar. En slutsats att dra av detta är att en 
del affordanser upptäcks lättare än andra inom ramen för skrivuppdragen. 
Det här leder till att uppgiftsformuleringen är en så vital utgångspunkt i 
skrivprocessen att det bör reflekteras kring ordval och innehåll. Dessutom 
står de faktabaserade och de analytiska textvärldarna relativt nära varandra 
när det gäller betydelseinnehållet. Ett betydelsefullt resultat är dock att det 
skrivande som synliggörs inom både de faktabaserade och de analytiska 
textvärldarna placerar sig inom kunskapsdimensioner modifierade till 
alla typer av skrivande förutom det expressiva (se figur 6 i avsnitt 4.4.2).

I den analytiska textvärlden handlar det om att uttrycka åsikt i en särskild 
fråga ofta genom att stödja någon part, eller genom att försöka övertala 
någon part i kommunikationen. Skribentens subjektiva bedömning 
aktualiseras i examenstexten. Inom en analytisk textvärld är det även 
vanligt att ett värderande utlåtande om någon omständighet vanligen 
grundar sig på sakliga överväganden. Bland de tre aktuella textvärldarna 
påminner den analytiska textvärlden i hög grad om en form av ett diskursivt 
skrivande (se figur 6). Tablå 49 belyser den analytiska textvärlden 
med exempel i excerpterna 20 och 21. Understrykningar framhäver 
innehållsmarkörer för ett diskursivt angreppssätt i textdeltagandet.

Tablå 49. Koppling mellan genre och CDF i analytisk textvärld

Uppgiftsmiljö
(7) och (22)

Genreram 
utgående från syftet i 
uppgiftsformulering

CDF 
som tankeverktyg för 
examenstexten

Exemplifiering med ideationell betydelse
20 (7) Andlighet Analytisk genre DISKUTERA (CDF 6)

Som Jesus och Gandhi förr har de moderna andliga ledarna en otroligt kraftig 
makt över sina följare jorden runt. Ändå är fenomenen tvärtom i några 
västerländer där särskilt ungdomar skriver sig ut ur kyrkan allt oftare. Det 
går inte att förklara detta enkelt för det är alltid fråga om ens personliga 
värderingar. Omgivningen, kulturen och de sociala normerna kan begränsa ens 
möjligheter att påverka sina värderingar och då gäller det att få med mängden. 
(12HGy119P)

21 (22) Globalisering Analytisk genre ARGUMENTERA (CDF 7)
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Ett bra exempel av globaliseringens nackdelar är situationen mellan Ryssland 
och Ukraina. Rysslands sanktioner har påverkat Finlands ekonomi och ingen vill 
veta vad som skulle hända om Ryssland slutade att leverera naturgas till oss. 
Vårt beroende av andras resurser och varor är oroväckande. (14HGy2082F)

Tablå 49 exemplifierar kopplingar mellan genreram och CDF i en 
analytisk textvärld. Den analytiska textvärlden visar på tankeverktyg 
som leder skribenten in på en form av ett diskursivt skrivande som 
behövs för skolframgång och för att kunna agera i det samhälle vi lever 
i (Magnusson, 2019; Martin & Rose, 2008; Norberg Brorsson, 2007). 
Andraspråksskribenten rör sig på en mer abstrakt nivå både när det gäller 
tänkandet och det skrivna språket. Skribenten diskuterar och uttrycker 
sin åsikt och det synliggörs i både ämnesinnehåll och i examenstexten (jfr 
Magnusson, 2019; Nyström Höög, 2010, 13). I den analytiska textvärlden 
uppmärksammas i examenstexterna det som har en koppling till ett 
kritiskt tänkande. Att förhålla sig kritisk till omvärlden också i skriven 
text är angeläget även inom andraspråksskrivande. Excerpterna 20 
och 21 i tablå 49 exemplifierar en analytisk textvärld med de kognitiva 
diskursfunktionerna DISKUTERA (CDF 6) och ARGUMENTERA (CDF 7) 
som samtidigt aktualiserar två olika tänkesätt. Skribenten diskuterar 
exempelvis intresset gentemot andlighet och andliga ledare trots 
ungdomars utträde ur kyrkan. Vidare argumenterar följande skribent för 
nackdelar med globalisering. Kopplingen mellan en analytisk genreram 
och analytisk textvärld ser ut att korrelera i detta fall. Endast uppgiftsmiljö 
(7) om andlighet visar sig ha olika CDF. Skrivuppdraget har utmanat till 
att FÖRKLARA (CDF 5) anledningar till varför man är intresserad av andliga 
frågor trots utträde ur kyrkan. Skribenten har trots detta i excerpten 
valt att diskutera begreppet andlighet såsom utdrag 20 i tablå 49 visar.

7.6 Sammanfattning
Tre skilda textvärldar har myntats på basis av examenstexterna. Analyserna 
beskriver tre dimensioner kopplade till examenstexterna ur ett ideationellt 
betydelseperspektiv på ett andraspråk (om språkets betydelseskapande 
roll se kapitel 4 om SFL). En slutsats angående textvärldar i skrivet 
andraspråk är den att inom en personlig textvärld har skribenten generellt 
sett större frihet att utforma sin examenstext. Det innebär att examinanden 
relativt enkelt kan överskrida normer inom både en skrivdiskurs och olika 
genreramar och skriva på flera varierande sätt utan att examenstexten för 
den skull lider. Uppenbart är dock att examinanderna betonar skrivarjagets 
roll, och textinnehållet på andraspråket utgår och kretsar kring jagets 
trygga tillvaro. Däremot visar det sig att inom en faktabaserad textvärld 
är det lite mer utmanande för skribenten att tillämpa överskridningar, 
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eftersom det finns ett genuint behov av ett faktabaserat ämnesinnehåll. I 
en faktabaserad textvärld ligger fokus trots allt på ämnesinnehållet, som ur 
skribentens synvinkel sett måste ges synlighet via andraspråket. Inom den 
analytiska textvärlden ser det ut som om examenstexten är mest renodlad 
och skribenten får av den anledningen minst frihet att skriva på sitt eget 
expressiva sätt (jfr figur 6). En begränsad frihet kan likaså förklara den 
blygsamma förekomsten av examenstexter som placerar sig inom ramen 
för en analytisk textvärld. Inom både den faktabaserade och den analytiska 
textvärlden presenteras en form av ett diskursivt skrivsätt, vilket samtidigt 
kännetecknas av ett ’skolskt’ skrivande och mer abstrakt tänkande. Det 
abstrakta tänkandet är den färdighet som Cummins (1984, 2000, 2001) 
förespråkat, nämligen CALP, ett kontextreducerat språk som samtidigt 
är ett tecken på kognitiv mognad och skrivutveckling hos skribenten. 

Genreramarna utifrån syftet med skrivuppdragen uppvisar intressanta 
resultat. Samtliga personliga genreramar i avhandlingen ser ut att utmynna 
i en personlig textvärld. I den personliga textvärlden är tänkesättet hos 
skribenten att berätta, beskriva och att redogöra. Resultatet signalerar att 
det handlar om CDF på både makronivå och mikronivå. Det här innebär att 
textvärlden snarast ska betraktas som en innehållspotential där skribenten 
själv avgör hurdant innehåll hen aktualiserar via sin examenstext. Den 
faktabaserade textvärlden utgår i de flesta fall från en analytisk genreram, 
endast i två fall är utgångspunkten en faktabaserad genreram när skribenten 
t.ex. förväntas belysa sociala medier i sitt skrivuppdrag. Det är dock 
intressant att flera av de faktabaserade textvärldarna enligt excerpterna i 
tablåerna kunde tolkas som analytiska textvärldar. Men min avsikt har varit 
att med exemplifiering visa på ett ideationellt betydelseinnehåll och dess 
relation till kognitiva diskursfunktioner utifrån utnyttjade affordanser. 
Affordanserna speglar på så sätt skrivresurserna i examenstexterna. 

I faktabaserade textvärldar där genreramen och textvärlden möts 
är en CDF att redogöra. I 8 fall av 11 är CDF att diskutera och i de 
resterade två fallen, att argumentera, dvs. skribenten strävar efter att 
övertala mottagaren att det inte behövs ett nytt shoppingcenter eller 
att det lönar sig att skaffa ett fadderbarn i Namibia. Slutligen ser den 
analytiska genreramen ut att locka fram endast CDF som att diskutera och  
argumentera, vilket exemplifierats i tablå 49. Resultatet är väntat, eftersom 
tankeverktyg kring att diskutera och argumentera kan i avhandlingen 
sägas tillhöra ett mer diskursivt skrivande. Detta förtydligar excerpterna 
20 och 21 vilka även skiljer sig från flera tidigare excerpter i kapitlet. 
Analyserna visar att syftet med ett skrivuppdrag och tankeverktygen 
bakom examenstexter är två helt skilda fenomen. Skrivsyftet och det 
individuella tänket är centrala element men utmanande att kombinera. 
Excerpterna som exemplifierar textvärldarna är ett slags textutdrag av en 
examenstext som helhet och visar riktlinjer för examenstexter av olika slag.
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8 Avslutande diskussion
Learning to write within certain domains is closely integrated with 
learning the knowledge, forms of reasoning, criteria of evaluation, 
and forms of action in those domains. (Bazerman, 2016, 16)

I det avslutande kapitlet tolkar och diskuterar jag resultaten i min 
avhandling i förhållande till syfte och forskningsfrågor. Syftet har varit 
att reda ut hur uppgiftsformuleringar i språkprovet i studentexamen 
styr en särskild grupp examinanders skriftliga textdeltagande i 
utvärderingskontext, och analysera på vilka sätt examinandernas 
språkliga skrivresurser på ett andraspråk realiseras i examenstexterna. 
Jag har alltså valt att i min avhandling undersöka hela uppgiftsmiljön, med 
andra ord sambandet mellan uppgiftsformuleringar och examenstexter, 
vilket samtidigt är en infallsvinkel som är föga beforskad. Kapitel 8 har 
delats in i tre skilda avsnitt varav det första 8.1 diskuterar avhandlingens 
centrala resultat. På basis av mina resultat lyfter jag i avsnitt 8.2 fram 
ett stöd i form av en affordanskonstruktion som jag anser vara central 
för att skribenter som skriver på ett andraspråk framgångsrikt ska 
kunna delta i en skrivprocess och utveckla sitt skrivande. Jag avslutar 
kapitlet med att kritiskt reflektera kring teoretiska utgångspunkter, 
forskningsmetoder och etiska överväganden (i avsnitt 8.3). 

8.1 Examinandernas textdeltagande
Begreppet ”textdeltagande” avser i avhandlingen skribenternas 
förståelse av ett skrivuppdrag som initierar skrivprocesser som i sin tur 
förväntas resultera i examenstexter på ett andraspråk. Resonemanget 
kring begreppet medför att jag presenterar en betydelseutveckling 
av läsforskarnas uppfattning om textdeltagande som ett läsande och 
tolkande inom olika litteracitetspraktiker (jfr Luke & Freebody, 1999; 
Hattie, m.fl., 2018). I min avhandling innefattar textdeltagandet även 
skrivprocesser. Vidare öppnar begreppet ”textdeltagande” upp för vidden 
och omfattningen av skrivande där läsning och särskilt förståelse av det 
lästa utgör en central del i skrivprocessen på ett andraspråk. Barton (2007) 
menar att litteracitet (en. literacy) är en del av individens sätt att tänka, 
vilket är en grundläggande uppfattning i min avhandling. Men i mitt arbete 
utkristalliserar sig även ett textdeltagande som formas av kognition och 
kännetecknas av kopplingen till ämnesinriktad litteracitet i form av tidigare 
språkbadsundervisning på svenska (jfr Brock m.fl., 2016) och på grund 
av kontexten som utgörs av studentexamen i språkprovet i svenska som 
det andra inhemska språket. Utan förkunskaper i en mångfald ämnen och 
ämnets språk är det utmanande för examinanderna att välja och producera 
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skriven text som svarar mot ett skrivuppdrag i examensprovet (se tablå 4).
I avsnittet fästs uppmärksamhet på de mest centrala resultaten 

med tanke på skribentens textdeltagande i den skrivprocess som 
kännetecknar avhandlingen. Med hjälp av de centrala analysverktygen 
som jag skapat för min avhandling, uppgiftsmiljö och genrelandskap, 
anknyter jag analysresultaten till skribenternas textdeltagande. 
Resultaten gällande avhandlingens forskningsfrågor (se avsnitt 1.1) 
har jag redovisat för i kapitel 6, uppgiftsformuleringar, och i kapitel 
7, examenstexter. Utifrån forskningsmaterialet har jag först skapat 
analysverktyget uppgiftsmiljö för att analysera uppgiftsformuleringar och 
examenstexter och sedan verktyget genrelandskap för att tolka tre olika 
genrer. Verktyget uppgiftsmiljö gjorde det möjligt för mig att i min analys 
få fram resultat om vilka skrivuppdrag som initierat examinanderna 
till skrivande och har möjliggjort vidareanalys av både genrer och CDF. 

Det andra verktyget genrelandskap bidrog till att jag fått en 
helhetsbild av genrer i studentprovet. Genom en reducering av 
antalet genrer till tre och en annorlunda definition på genre skapar 
jag ett annat perspektiv på skrivna texter i utbildningskontext. 
Genrelandskap har utmynnat i genreramar på uppgiftsformuleringar 
och examenstexter för att skapa yttre ramar för individuellt skrivande 
och för att fördjupa analysen av kognitiva diskursfunktioner i 
analysmaterialet. På basis av genreramarna för examenstexterna har 
jag format tre skilda textvärldar utifrån excerpter ur examenstexterna. 

Textvärldarna har jag myntat för att fånga de tankeverktyg som 
skribenterna använt sig av i skrivprocesserna och som inte nödvändigtvis 
följer de förväntade genreramarna i uppgiftsformuleringarna. Jag har i 
uppgiftsformuleringarna koncentrerat mig på affordanser i skrivuppdrag 
och kopplat dem till excerpter i examenstexter för att exemplifiera de olika 
skrivna textvärldarna (se bilaga 9). Excerpterna svarar mot skribenternas 
utnyttjade affordanser i uppgiftsformuleringarna och utgör samtidigt 
kärnan i examenstexterna. Kärnan är samtidigt ett resultat av skribenternas 
tankeverktyg. Analysresultaten visar att det är av vikt att man mer aktivt 
uppmärksammar hur man utarbetar skrivuppdrag för att bättre vägleda 
skribenterna till olika typer av textdeltagande och användning av olika 
genreramar. Ett explicit synliggörande av textdeltagande kunde bidra till 
att man allt mer uppmärksammar relationen mellan ett skrivuppdrag 
och en examenstext, eftersom uppgiftsformuleringen visar sig styra 
ett andraspråksskrivande i min avhandling. Skribenterna har i stor 
grad styrts att skriva och berätta om vänskap vilket samtidigt utgör ett 
skrivuppdrag inom en personlig genreram (se avsnitt 6.3.1). Jag menar 
att explicitgörande av olika typer av både textdeltagande och genre 
på flera sätt kunde stödja och utveckla skribenternas skrivprocesser. 
Skribenten blir införstådd med att inom dessa tre kategorier ryms en 



244

mångfald texter men samtidigt att texter inom en genreram i sin tur ser 
olika ut. Skribenten erbjuds erövra kunskap om att det finns kännetecken 
för både genre och texter som är betydande att ha kunskap om.

Resultaten i avhandlingen visar som nämnts att uppgiftsformuleringar 
styr ett andraspråksskrivande i examen. Analysresultaten beträffande 
genreramar i kapitel 6 klargör att analytiska genreramar (66,7 %) 
prioriteras i språkprovet i skriftlig framställning under åren 2012–2014 (se 
tablå 19). Det här är i linje med tidigare studier om att kunskapsutvecklande 
samt argumenterande genrer har ökat i antal när det gäller skrivuppgifter 
(jfr Ørevik, 2015). Prioriteringen av den analytiska genreramen 
beträffande uppgiftsformuleringarna förklarar vidare resultatet av de 
genreramar examinanderna valt under åren 2012–2014. Examinandernas 
val av uppgiftsformulering korrelerar av naturliga skäl med genreutbudet, 
eftersom utbudet av en analytisk genreram är så framträdande.

Av analysresultaten framgår vidare att när enskilda genreramar står 
som utgångspunkt föredrar examinanderna under nämnda år att skriva 
i första hand inom personliga genreramar, ifall det ges möjlighet att 
välja en personlig genreram bland uppgiftsformuleringarna. Antagligen 
upplevs genreramen som tilltalande för examinanderna eftersom en 
skrivträning inom ett expressivt inriktat skrivande, alltså ett skrivande 
som kännetecknas av ett berättande eller återberättande, är ett frekvent 
återkommande skolskrivande (Nyström 2000, 77, 232). Även Toropainens 
(2008) analysresultat visar att niondeklassare verkar behärska berättande 
i sitt skrivande. Examenstexterna som jag undersökt har skrivits ett antal 
år efter att examinanderna slutfört den grundläggande utbildningen, och 
ändå väljer de en form av expressivt skrivande. Examinanderna jämför 
innehållet i skrivuppdraget med sina egna erfarenheter och verbaliserar 
delvis i examenstexterna det som skrivuppdraget får examinanden 
att minnas och tänka på. Utifrån analysresultaten framgår det klart 
att examinanderna känner en större trygghet med att skriva inom en 
personlig genreram, både innehållsmässigt och språkligt. Belägg för 
den här tolkningen ger analysresultatet av examenstexter som visar 
att även en faktabaserad eller en analytisk genreram kan utmynna i en 
examenstext som uppvisar kännetecken för en personlig textvärld (se 
figur 18). Det finns med andra ord affordanser i uppgiftsformuleringarna 
inom de här genreramarna som initierar skribenterna till att 
skriva utgående från sig själva och sina minnen samt erfarenheter.

Ett ytterligare centralt analysresultat visar att när det gäller antalet 
uppgiftsformuleringar förekommer det endast en (n=1) personlig 
genreram under varje examinationsår under åren 2012–2014. Personliga 
genreramar (n=3) förekommer således endast i tre av samtliga 
examinationer (B, C och F se tablå 19). Det är alltså värt att förhålla sig 
kritisk till erbjudandet av personliga genreramar bland skrivuppdragen 
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i skriftlig framställning, eftersom examenstexter inom denna genreram 
ser ut att dominera i det forskningsmaterial jag har haft möjlighet att 
analysera. Särskilt ifall det är av vikt att skribenterna förmår uppvisa sin 
kompetens när det gäller de aktuella lärandemålen för slutbedömning 
(se tablå 3). Lärandemålen för skrivande, alltså att skribenten ”kan 
skriva personliga och mer offentliga meddelanden, och i dem innefatta 
nyheter och uttrycka tankar om bekanta abstrakta ämnen och om kultur 
som exempelvis musik eller film” har många spår. Spåren antyder både 
personliga genreramar och faktabaserade genreramar men utesluter 
egentligen den argumenterande genreramen såsom denna presenteras 
i min avhandling. Trots lärandemålen utgör uppgiftsformuleringarna 
skrivuppdrag som ramas in av en analytisk genreram. För att 
vidareutveckla skrivandet från ett expressivt skrivande i riktning mot ett 
mer diskursivt vore det fördelaktigt att skribenten ges skrivträning även 
i genreramar som stödjer förflyttningen mot det diskursiva skrivandet 
och dess bakomliggande tankeverktyg (se figur 6 i avsnitt 4.4.2). Det 
här borde även tas i beaktande när det gäller lärandemålen. På basis 
av mina resultat skulle detta innebära en större satsning på att stödja 
skrivandet inom faktabaserade genreramar och analytiska genreramar. 
Ett skrivande inom nämnda genreramar skulle ge skribenterna en 
möjlighet att träna skrivsätt som behövs i samband med ämnesspecifika 
provsvar och också för att kunna uttrycka sig i samhälleliga sammanhang.   

Ett diskursivt skrivsätt kan även ses som ett tecken på skrivutveckling 
och en mer avancerad användning av skrivet skolrelaterat språk 
(jfr Cummins, 2008, CALP). Ett mer avancerat skrivande kan för 
skribenterna medföra en utmaning, men med hjälp av funktionella 
stödstrukturer är det sannolikt att skribenterna kan vidareutveckla 
ett skrivet andraspråk när det gäller både innehåll och språk. Stöd i 
skrivprocesser kan bidra med ett betydelsefullt textdeltagande som 
sedan syns i de slutliga examenstexterna. Genom att kritiskt reflektera 
över tilldelade uppgiftsformuleringar och deras utformning finns det 
även möjligheter till att få en jämnare fördelning mellan de genreramar 
examinanderna väljer att skriva inom språkprovet i studentexamen. 
En fördelning på tre genreramar skulle visa på en bredare kännedom 
om skrivkompetens hos skribenterna eftersom de här genreramarna 
betonar olika skrivprocesser. Den faktabaserade genreramen ser ut att 
vara utmanande för andraspråksskribenterna (se tablåerna 23 och 25). 
En tolkning av utmaningen kan vara att det handlar om ett språkprov. 

Examinanderna som medverkar i avhandlingen är inte medvetna om 
att deras examenstexter analyseras utifrån ett myntat genrelandskap. 
Därför är det av naturliga skäl sannolikt att skribenterna inte alls 
resonerar kring genre i samband med skrivprocessen i examensprovet. 
Men faktum är att skrivande egentligen handlar om att som textdeltagare 
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lära sig en uppsättning genreramar, och i min avhandling hävdar jag 
att skillnaden mellan tre övergripande genrer är meningsfullt för 
skribenten att lära sig. Särskilt med tanke på skribenter inom språkbad 
som i finskspråkiga skolor i Finland representerar en växande grupp 
av elever som tar del av en omfattande undervisning på svenska som 
inte tidigare erbjudits, är det angeläget att undersöka vilket utrymme 
skrivproduktionen på ett andraspråk ges och hur examinanderna i 
senare utbildning upplever trygghet under aktuella skrivprocesser även 
om utbildningsprogrammet har avslutats efter årskurs nio. Det finns 
ännu få studier om tematiken men en fallstudie i språkbad har visat att 
språkbadselever är ovana att diskutera sitt individuella skrivande (jfr 
Sandström, 2019). Att vänja sig med reflektion kring sin egen text kan 
i sinom tid utmynna i förtjänster inom ramen för examensskrivande. 

Rose och Martin (2012, 69) hävdar att genre är en del av 
betydelseskapande, och av den anledningen skapas betydelse via språket 
och sociala aktiviteter. Resonemanget medför att skribenten borde 
vara införstådd med till vilken skrivkontext genrer hör och lära sig en 
mellanmänsklig växelverkan även i skriven text. Exempelvis redogörelse 
inom en faktabaserad genreram är en sorts betydelseskapande som 
får sitt särskilda lingvistiska uttryck i skrivna texter. Ett faktabaserat 
skrivande aktualiseras i samband med exempelvis provskrivning där 
ett särskilt kunskapsinnehåll ska påvisas. Även examinationsprovet i 
svenska kräver en faktabaserad skrivkompetens, trots att det inte handlar 
om ett realprov. På samma sätt är debattförmåga inom en analytisk 
genreram central för att skribenten ska förmå föra fram ett eget synsätt 
där även det logiska och rationella tänkandet får synlighet. Diskursivt 
skrivande behövs också i det omgivande samhället speciellt med tanke 
på individens rätt att uttrycka sin åsikt (om emancipation i utbildning 
och emancipatoriskt skrivande se t.ex. Deranty, 2014; Galloway, 2012; 
Rancière, 1991; Vlieghe, 2018). I det diskursiva skrivandet blir argument 
och ställningstagande centrala aspekter, vilket innebär att det personliga 
inslaget inte synliggörs utan personens värderingar blir betydelsefulla. 
I exempelvis situationer där skribenten vill delta i en debatt med en 
insändare för att framföra sin åsikt i ett sakförhållande är det av vikt att 
skribenten har redskapen som behövs för att skriva fram åsikterna. Att 
framföra åsikter behöver inte alltid ske på skribentens förstaspråk och inte 
heller alltid handla om relationer till mor- och farföräldrar eller vänskap.

I motsats till faktabaserat och diskursivt skrivande kan berättande 
kopplas till texter som kännetecknas av personligt skrivande, vilket 
också behövs men inte nödvändigtvis i alla skrivsammanhang. Personliga 
inslag kännetecknas av att skribenten uttrycker sig ur ett jag-relaterat 
perspektiv medan värderande innebär ett annat förhållningssätt, nämligen 
skribentens motiveringar och/eller motargument i syfte att sakligt övertala 
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någon. När yttre ramar för skrivandet erbjuds mer medvetet gynnas den 
enskilde skribentens skrivutveckling på ett annorlunda sätt och förfarandet 
kan resultera i mer utvecklade examenstexter. Skrivandet blir av den 
anledningen mer ändamålsenligt och får en ny innebörd samt en djupare 
dimension. Skribenterna får skrivverktyg som lotsar dem i skrivprocessen 
och resulterar i texter som fungerar i sin aktuella kontext vare sig de är 
personligt laddade eller mer inriktade på faktainslag och särskilt agerande.

I det teoretiska resonemanget kring begreppet ”genre” kan det 
identifieras en utvecklingsgång från en personlig till en faktabaserad och 
en analytisk genre (jfr Schleppegrell, 2004, 85). En tolkning av denna 
utvecklingsgång är att det är av betydelse att möjliggöra en förskjutning 
från ett berättande till ett resonerande i skriven text utan att underskatta 
värdet av färdigheter i att berätta. Bådadera skrivförmågorna behövs, 
men i olika grad och kontexter. En kognitiv mognad hos skribenten ska få 
den begreppsmässiga synlighet i skrivandet som den utmärks av, och för 
att få skribenten att skriftligt kunna verbalisera denna mognad behöver 
den individuella skribenten sannolikt hjälp av stödstrukturer. En form av 
stödstrukturer i skrivprocesserna är genreramarna. Borgström (2010, 
138) problematiserar dock genrekategorisering (se Swales, 1990) så långt 
att han anser att kategoriseringen vacklar ifall skribenten själv inte är 
medveten om olika skrivgenrer. Genrekategorisering i provsammanhang 
diskuteras även av andra skrivforskare. Berge (2005) menar att genre 
kopplas till en kulturkontext utanför skolan och genrekännetecken utgör 
egentligen inget kriterium för bedömning av examenstexter. Berge ser 
snarare examensuppsatsen som en egen genre. I avsnitt 3.3 visar jag på att 
genrebegreppet förblir en tolkningsfråga i de finländska styrdokumenten, 
vilket kan resultera i begreppsförvirring i pedagogisk kontext. Begreppet 
”genre” varken definieras eller förklaras i sitt sammanhang. Genre används 
dock i min avhandling på ett annorlunda sätt än i tidigare skrivpedagogisk 
forskning (se avsnitt 4.3). Genreramen anses i avhandlingen initiera 
en examenstext genom att vägleda skribenten i den individuella 
skrivprocessen. För examinanden är syftet med examenstexten dock 
avgörande, och kontexten styr tankeprocessen både när det gäller 
förståelsen av skrivuppdrag och det egna skrivandet. I skrivprocessen 
är ändå skribenten den agerande parten och hen är ägaren av texten, 
vilket utmanar de kognitiva processerna. Av det skälet ser jag genre 
med sina rötter i SFL som en skribentextern faktor, medan de kognitiva 
diskursfunktionerna utgör skribentinterna faktorer i skrivprocessen.

Ett centralt bidrag i min avhandling är att jag urskiljer kognitiva 
diskursfunktioner på makronivå och mikronivå. Resultaten beträffande 
kognitiva diskursfunktioner antyder att uppgiftsformuleringarna 
har fokus på att diskutera och argumentera. De lingvistiska uttryck i 
uppgiftsformuleringarna som stödjer de här kognitiva diskursfunktionerna 
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är yttranden som utgör mediebidrag till diskussioner, dels inlägg 
och dels debatterande insändare. Utöver det här ser det ut som om 
kognitiva diskursfunktioner på makronivå, exempelvis att berätta 
(CDF1) och beskriva (CDF2) är få, och de ser ut att ha en koppling till 
personlig genreram. Kännetecknande för CDF på makronivå är att de 
främst engagerar skribenten till att minnas och skriva om karaktäristik 
för att ge en helhetsbild. Makronivån ger examinanden en större frihet 
att röra sig inom genren och skriva expressivt. Ändå skrivs det explicit 
ut i uppgiftsformuleringen att skribentens skrivuppdrag är att berätta, 
medan det i CDF på mikronivå inte specificeras hur skribenten kan tänka 
till för att uttrycka sig mer specificerat i sin examenstext. Att kamouflera 
tankeverktyg i skrivuppdrag är inte skrivstödjande i en skrivprocess 
utan snarare förbryllande för en andraspråksskribent (se avsnitt 6.4.2). 
CDF på mikronivå ställer med andra ord högre krav på skribenten, och 
av den anledningen borde uppgiftsformuleringen mer explicit tala 
om för skribenten vilka tankeverktyg hen behöver för att skriva fram 
innehåll. Som ett alternativ till att frekvent använda exempelvis skriv 
i varierande fraser kunde uppgiftsformuleringen initiera skribenten 
till att i examenstexten diskutera kring ett aktuellt ämnesinnehåll. 
Högre krav på mikronivå leder även till att skribenten ges möjlighet till 
att förmedla kunskaper via sina tankeverktyg på ett andraspråk men 
samtidigt behöver hen stödstrukturer för att verbalisera sina kunskaper.

Tidigare forskning (Cummins, 1984, 2000 om BICS och CALP, se även 
Zwiers, 2008) har presenterat skillnader mellan ett vardagsspråk och ett 
mer kunskapsrelaterat språk. Min avhandling utvecklar resonemanget 
kring BICS och CALP genom att koppla CDF till en makronivå och en 
mikronivå som dels relateras till en låg grad av stöttning och dels till en 
hög grad av stöttning. En slutsats blir att kognitiva diskursfunktioner 
på makronivå som BERÄTTA och BESKRIVA behöver i sammanhanget 
en låg grad av skrivstöttning, medan kognitiva diskursfunktioner på 
mikronivå, DISKUTERA och ARGUMENTERA, utmanar skribenten i det 
kunskapsrelaterade språket och kräver av den anledningen en hög 
grad av skrivstöttning i skrivprocessen (se tablå 50 i avsnitt 8.2). Ändå 
visar mina analysresultat att något stöd inte erbjuds i samband med
examensskrivandet, eftersom skrivuppdragen inte erbjuder 
affordanser som skribenten kan uppfatta och använda sig av i sin 
examenstext. Bristen på stöd framgår i analysresultatet genom 
att skribenterna ofta väljer att berätta framom att diskutera eller 
argumentera oavsett vilken genreram skrivuppdraget tillhör.

Ett ytterligare centralt resultat som framkommer i avhandlingen 
är det mer abstrakta fenomenet CDF i jämförelse med genreramen. 
CDF är en skribentintern faktor som är svårare att explicit aktualisera 
i skrivprocesser, eftersom det handlar om intellektuella tankeverktyg 
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inom skribenten som individ. Visserligen kan yttre kontexter stödja 
sättet att tänka och föreslå alternativ till lingvistiska uttryck, men det 
varierar mellan varje enskild examinand och skribent huruvida kunskap 
internaliseras och används. I det långa loppet medför det här utmaningar 
för exempelvis examinanden vilket leder till behov av stödstrukturer.

I motsats till avhandlingens genrebegrepp skapar konstruktionen 
kognitiva diskursfunktioner kopplingar både till skribentens 
tankeverktyg och till en instruerande del av uppgiftsformuleringen. Då 
skribenten läser och förstår en uppgiftsformulering och instruktionen 
är det naturligt att en tankeprocess inleds. Tankeprocesserna 
medför att ett betydelseinnehåll speglas i den egna examenstexten.

Resultaten beträffande skribenternas verbaliseringar i 
examenstexterna tyder på att skribenten inom en personlig textvärld 
har större frihet i sitt textdeltagande. Skribenten kan förstå och tolka 
skrivuppdraget på flera olika sätt och skriva varierat utan kvalitetsmässiga 
lapsusar i examenstexten. Däremot visar analysen att det inom en 
faktabaserad textvärld är mer utmanande för skribenten att tillämpa 
rörelsefriheter, eftersom det råder ett behov av ämnesinnehåll som 
bottnar i en djupare förståelse där faktakunskaper måste ges synlighet. 
En annan slutsats är att det inom den analytiska textvärlden ser ut som 
om examenstexten är mest renodlad och skribenten tilldelas minst 
rörelsefriheter till ett expressivt skrivande. Få examinander i avhandlingen 
har via sin examenstext synliggjort en analytisk textvärld trots att den 
analytiska genreramen är välrepresenterad bland skrivuppdragen. Det 
här tolkar jag som ett tecken på att studiens skribenter är i behov av 
stödstrukturer när det gäller skrivprocesser på ett andraspråk. Forskning 
har de facto visat att även om skribenter exponeras för olika typer av 
texter inom olika genrer behöver skribenterna explicita redskap för 
hur genrer kan betraktas i skrivprocesser (Beers & Nagy, 2010, 184).  

Skrivande är en utvecklingsprocess, både när det gäller skrivande 
under ett enskilt kortvarigt examenstillfälle och när det gäller skrivande 
under en längre tid inom skola och utbildning. För skribenten är 
kontexten för skrivandet en avgörande faktor, och skrivlärandet influeras 
av varierande diskursgemenskaper. En skriven text skapar betydelser 
beroende på språkliga val och skribenten avgör vilka ord hen använder 
i det aktuella sammanhanget (jfr resonemanget inom teoribildningen 
SFL). Med andra ord är det befogat att allt mer synliggöra skribenternas 
tankeverktyg under skrivprocessen oberoende av hurdant skrivandet 
är. Det kan handla om att skriva i samband med ämnesundervisning 
eller om att skriva inför prov eller att prestera text inom ramen för en 
nationell examen. I skrivprocesser överförs skribentens tankar och 
kunskap. Examenstexten ska inte ses enbart som en språklig helhet som 
täcker ett färdigt ämnesinnehåll eller har en redan presenterad betydelse 
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utan snarare som ett framväxande betydelseinnehåll som revideras 
med hjälp av språket och stödstrukturer kring själva skrivprocessen.

Ur ett kognitivt perspektiv är det av betydelse vad 
uppgiftsformuleringen innehållsmässigt handlar om och hur den är 
strukturerad, eftersom det i språkprov inte handlar enbart om att uttrycka 
sig på ordnivå. Det finns ett begreppsmässigt samband mellan språk och 
tankeinnehåll vilket borde synliggöras för skribenten (jfr Dalton-Puffer, 
2013; Morton, 2020). Ett innehållsligt skrivande som kännetecknas 
av en ämnesövergripande ansats, oavsett vilket läroämne det aktuella 
stoffet härstammar från, är att förespråka (jfr Berge m.fl., 2015; Evensen 
m.fl., 2016; Otnes, 2018b). Det betyder alltså att det ska vara möjligt för 
skribenten att skriva mer utbrett, inte snävt eller enbart inom ett särskilt 
ämnesområde. Ett ämnesövergripande skrivande utesluter dock inte ett 
ämnesinriktat skrivande med särskilda begrepp och ämnesinnehåll utan 
det stödjer användningen av bägge skrivformerna. Minst lika centralt 
är att synliggöra det tänkesätt som verbaliseringar ger uttryck för. 

I ett ämnesövergripande skrivande används alla tillgängliga affordanser 
och då avser jag affordanser gällande både ämnesinnehåll och språk. 
Affordans innefattar i min avhandling allt det en skribent lyckas uppfatta, 
förstå och kan ta fasta på när hen tar sig an ett skrivuppdrag. Affordanser 
i skrivuppdrag utgörs ofta av kärnpåståenden eller kärnfrågeställningar 
(se kapitel 6). Skribentens utnyttjande av affordanser resulterar i att 
skrivandet synliggör mer innehåll och djup, eftersom guldkornen i de 
olika ämnena ges synlighet både begreppsligt och innehållsligt. Genom 
att synliggöra affordanser i uppgiftsformuleringar har jag i den här 
avhandlingen velat lyfta fram det som utmärker tidigare språkbadselevers 
skrivande. Nämligen att tidigare språkbadselever söker reda på nyckelord 
i skrivuppdraget för att bilda sig en uppfattning om och förståelse för 
skrivuppdraget. Detta förfarande är en inlärd förmåga som antagligen är ett 
kännetecken för andraspråksskrivande. När examinanden har upptäckt en 
affordans i skrivuppdraget är detta en strategi som uppföljs efter ett tidigare 
inlärt mönster vilket betyder att den kognitiva aspekten i skrivprocessen 
framträder både i språk och i innehåll i skribentens verbaliseringar.

Skrivande inom examen innebär ett individuellt agerande som även 
kan innebära att examinanderna enligt mig skriver utan att ägna tankar 
åt skrivande som process. Skrivande utgör en kognitiv process vilken 
behöver ändamålsenliga stödstrukturer för att kunna vidareutvecklas. 
Å andra sidan är examenskrivande en kontext med få stödstrukturer. 
Stödstrukturer kan vara kollegialt lärande, betydelseförhandlingar och 
tillämpning av affordanser gällande både språk och ämnesinnehåll. 
Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt via genrepedagogiskt 
angreppssätt kan exempelvis utgöra en form av ändamålsenlig 
stödstruktur (Gibbons, 2010; Gibbons & Sandell Ring, 2016; Hägerfelth, 
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2011; Paltridge, 2001; Martin & Rose, 2005; Rose & Martin, 2012; 
Rothery, 1996). Med hjälp av ett kollaborativt inslag där även läraren 
tänker högt och skriver tillsammans med eleverna kan det individuella 
skrivandet hos skribenterna få en stabil grund att vidareutvecklas på. 
Yttre mentala textvärldar i diskursgemenskapen, alltså undervisningen, 
möter på så sätt de skrivna textvärldarna hos den enskilde skribenten (se 
avsnitt 1.1 och Langer & Sörmark, 2005; Liberg, 2006a). Både den yttre 
textvärlden via skrivundervisning och den inre mentala textvärlden hos 
skribenten är betydelsefulla, men det är snarast den förra som kan utgöra 
en central stödstruktur i skrivprocessen. Den yttre textvärlden utgör 
således en skrivstöttande verksamhet som lotsar skribentens tänkande 
via verbalisering i skriven text. För skribentens examensskrivande vore 
det fördelaktigt ifall sådana stödstrukturer fanns i skribentens bagage.

Garme (2002, 11, 2012) har påpekat att en provsituation inte är jämförbar 
med andra skrivsituationer. Kontexten kring provskrivning kontrolleras 
av bedömning av examenstexter och den är kopplad till tidsbegränsning, 
givet skrivuppdrag och skribentens isolering i skrivsal (jfr Borgström, 
2010, 133). Kännedom om bedömningskriterierna, tid och isolering kan 
inverka på skribentens examenstext. Baker, S. (2017) menar dessutom 
att bedömning i skrivundervisningen medfört att även skribenterna 
speglar sitt skrivande i relation till bedömningen. Examensskrivande är 
en speciell situation som ändå är kopplat till tidigare yttre textvärldar, 
vilket både utmanar och skapar förutsättningar för skribentens agerande 
i skrift. Många faktorer inverkar alltså på skrivandet och en del är utom 
räckhåll för skribenten. Tidigare erfarenheter, kreativitet och textinnehåll 
präglar skrivande, men även situationskontexten inverkar i hög grad på 
skrivprocessen. En aning generaliserat innebär skrivande att skribenten 
egentligen sätter igång skrivarbetet innan hen har tänkt färdigt kring 
det aktuella skrivtemat. Överfört till kontexten för min avhandling 
innebär det att examinanden påbörjar skrivandet utan att ha slutfört 
tankearbetet kring uppgiftsformuleringen i språkprovet. Givetvis utgör 
även tidsaspekten i examensprov en begränsning, vilket kan medföra att 
det inte finns tid att begrunda skrivuppdraget. Uppgiftsformuleringen kan 
så att säga väljas impulsivt vilket efterföljs av ett mekaniskt skrivande.

Ur ekologisk synvinkel sett sker språklärande inte bara genom att 
individen processar ett språkligt inflöde, det behövs även fortlöpande 
och aktivt deltagande i interaktion för att uppfatta möjliga medierande 
resurser (t.ex. Cummins, 2000; Moate m.fl., 2019; Sandwall, 2013, 
728). De yttre textvärldarna kan utgöra en betydelsefull resurskälla för 
interaktion, både mellanmänskligt interagerande och interaktion med 
textbaserade artefakter. Resultaten från min studie visar att det vore 
viktigt att inom ramen för gymnasial utbildning satsa mer på kursinnehåll 
där fokus ligger på skriftligt textarbete av varierande slag. Skribenten 
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skulle då få möjligheten att uppfatta medierande resurser såsom de 
skriftliga affordanser jag identifierat i min analys. En orsak till behovet 
av att interagera med textbaserade artefakter är analysen gällande 
kursinnehållet i läroplanen från 2003 som visade att skrivande egentligen 
tränas enbart inom en kurs (se avsnitt 3.3). I skrivträning av detta slag är 
det givetvis klart att ett omfång av skrivträning under endast en kurs inte 
är tillräckligt för att det ska vara möjligt att bibehålla en stabil grund i 
vidareutveckling av skrivandet på ett andraspråk. Dessutom visar forskning 
att andraspråksskrivande är mer tidskrävande, och att tiden som går åt till 
tänkande också är en del av skrivprocessen (t.ex. Palviainen m.fl., 2012).

Ur ett kognitivt perspektiv är andraspråksskrivande en komplicerad 
process som ställer många krav på skribenten vilket avhandlingen försökt 
klargöra (jfr Hayes & Flower, 1980, 370; Zimmerman, 2000, 77). Skrivande 
på ett andraspråk kan vara annat än ett mekaniskt, återgivande skrivande. 
Genom meningsfulla läs- och skriverfarenheter kan skribenten tillägna sig 
kunskap om skrivande inom olika genreramar och utveckla mer avancerad 
kunskap om affordanser. En utveckling till en skrivande individ som 
gynnar individens skrivna språk utmanas av rådande litteracitetspraxis, 
och som min avhandling betonar, förståelse av affordanser. Ju tidigare den 
mekaniska kompetensen är införlivad i skribentens basfärdigheter, desto 
snabbare ger arbetsminnet utrymme för att kunna börja bearbeta kognitiva 
förmågor på en mer avancerad nivå (Olive, 2011). I det skedet är det 
möjligt för skribenten att sträva efter en språkanvändning som motsvarar 
ett akademiskt kunskapsspråk (jfr Cummins, 2008, CALP) och diskursivt 
skrivande (Magnusson, 2018). Utöver det här kan skribenten tränas i att 
uppfatta affordanser även i andra textvärldar förutom i den personliga.

8.2 Affordanskonstruktion i skriven text
I avsnittet förankrar jag resultaten från föregående avsnitt och 
presenterar en tankegång kring stödstrukturer för skrivprocesser 
på ett andraspråk utgående från examenstexterna. Jag benämner 
stödstrukturerna för affordanskonstruktion och den bygger på  
analysresultaten för genreramar, kognitiva diskursfunktioner (CDF) och 
affordanser i min avhandling. Tankegången kring affordanskonstruktionen 
behöver uppmärksammas i god tid inför examensskrivandet. Det 
betyder att skribenten behöver förstå och tränas in i tankegången kring
konstruktionen. En central utgångspunkt i konstruktionen är 
affordanserna i andraspråksskrivande eftersom de kopplas till språk 
och ämnesinnehåll som till genre och kognitiva diskursfunktioner (CDF). 

Att stödja skribenter i skrivande är inget nytt fenomen (Cykeln för 
undervisning och lärande; Hammond m.fl., 1992, 17; Rothery, 1996, Den 
genrepedagogiska modellen; Hedeboe & Polias, 2008; Rose & Martin, 
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2012 och Skrivehjulet; Berge m.fl., 2015) och forskningsresultat antyder 
att en explicit skrivpedagogisk modell vore gynnsam med tanke på 
skrivutveckling (Magnusson, 2018; Ongstad, 2005) och för att vägleda 
examinanderna till ett mer diskursivt skrivsätt (se figur 6 i avsnitt 
4.2.2). Exempelvis genrer och texters roll i ett sammanhang förknippas 
ursprungligen med australisk genrepedagogik, vilken betonar ett explicit 
och språknära textarbete. (Christie & Unsworth, 2000; Hammond, 
1987; Martin & Rose, 2005; Rothery, 1996). Betoning av ett explicit 
och språknära arbete lämpar sig även väl för finländsk undervisning 
på två språk som i språkbad. Ett genrepedagogiskt angreppssätt i dess 
ursprungsform passar för en lärarstyrd undervisning (jfr Humphrey 
& Macnaught, 2011). En lärarstyrd undervisning ger inte alltid stort 
utrymme för elevernas individuella tänkande, vilket kan medföra att 
skribenten inte blir förtrogen med sina tankeverktyg på ett andraspråk. 
Däremot kännetecknas språkbad av att det är i hög grad elevcentrerat 
vilket innebär att det finns möjligheter till riklig interaktion och 
diskussion kring skrivande. Det här innebär även att eleven kan tränas i 
att själv upptäcka ledtrådar i skrivuppdrag som gynnar skrivprocessen. 
Alla tankeverktyg är inte uttalade i skrivuppdraget, utan det är genom att 
upptäcka affordanserna och förmå dra slutsatser som skribenten vägleds 
vidare i sitt skrivande. I motsats till elevgrupper där genrepedagogik 
vanligen tillämpas har språkbadseleverna alla samma språkliga 
utgångspunkt när det gäller att skriva på sitt andraspråk och samtidigt 
också samma förstaspråk som ett viktigt stöd i lärandet (Bergroth, 2015, 
7–8). I språkbad aktualiseras heller inte socioekonomiska faktorer som en 
utjämnande faktor för att ge alla tillgång till skrivande på ett andraspråk 
såsom genrepedagogiken i början var avsedd för att göra (Olofsson, 2010). 

Utöver det ovan nämnda har Liberg (2009) ur ett didaktiskt perspektiv 
kritiserat genrepedagogiken. Liberg (ibid.) förhåller sig kritisk till de 
didaktiska val av ämnesinnehåll som läraren står inför och forskaren 
uppmärksammar samtidigt att genremodellen kan bli för formaliserad. 
Även Hertzberg (2006) kritiserar genrepedagogikens formalism eftersom 
hon ser att eleven inte får skriva personligt utan efter en konstruerad 
modelltext vilket kan sänka elevens skrivmotivation. Mot denna bakgrund 
kan arbetssättet inom genrepedagogiken, cykeln för undervisning och 
lärande, anses innefatta ett instrumentellt skrivande ur skribentens 
perspektiv. På grund av genrepedagogikens flera ansikten och en 
annorlunda tillämpning av genrebegreppet i min avhandling väljer jag 
att presentera en annan tankegång kring stöttning i skrivande på ett 
andraspråk.

Undervisningsmetoderna i språkbad kännetecknas som tidigare 
nämnts av autentisk mellanmänsklig interaktion och elevinitierade 
arbetssätt där språket samtidigt är ett verktyg för lärandet och inramas av 
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språkliga samt innehållsliga mål (se avsnitt 1.3). Språkbadseleverna kan 
dock behöva stöttning för att kunna använda den språkliga repertoaren 
i hela dess vidd på ett relevant sätt, särskilt i andraspråksskrivande (jfr 
till exempel Skrivhjulet; Berge m.fl., 2015). Ett innehållsobligatoriskt 
språk behövs för att andraspråksskribenten ska kunna presentera 
ett ämnesinnehåll. Förståelse av ett innehållsobligatoriskt, alltså ett 
temabundet (en. content-obligatory), språk (t.ex. centrala ord, uttryck, 
begrepp) är en förutsättning för att en andraspråksskribent ska förmå 
utveckla sin text (jfr Met, 1998a, 59–60; Sipola 2006, 151–152; Snow, 
1987). Av denna anledning behövs skrivträning för att examinanden 
ska kunna uppfatta affordanser. Det är möjligt att minnet av ett tidigare 
lärande efter avslutat språkbad och möjligheter till att använda 
andraspråket meningsfullt i en ny form av undervisning behöver stödjas. 

Enligt analysresultaten har skribenterna inte uppfattat eller utnyttjat 
affordanserna i skrivuppdrag om diskussioner t.ex. kring nordiska 
länders samarbete eller i debatter om olika energiformer. Sannolikt 
har skribenterna inte lagt märke till affordanser i skrivuppdragen. 
Möjligt är även att skribenterna anser att deras tillgång till språk- och/
eller innehållskunskap för bearbetning av temat i skriven text är mager, 
trots att det handlar om språkprov och inte om realprov. Konsekvensen 
av det här är att fastän jag i avhandlingen har analyserat texter inom 
ramen för språkprov behövs både innehålls- och språkkunskaper för 
att examinanden ska kunna generera en meningsfull examenstext. Det 
är inte möjligt att utesluta det ena kompetensområdet. Det beror på att 
i språkbad integreras språk och ämnesinnehåll samt läroämnen, vilket 
förväntas ge en djupare begreppsmässig förståelse för ämnestexter, 
eftersom andraspråket är tillräckligt utvecklat för att skriva ut 
ämnesinnehåll (om språklig planering i språkbad se Met, 1998b).

Det finns alltså skrivpedagogiska modeller men det som varken 
genrepedagogiken, Skrivehjulet eller undervisningsmetoderna i språkbad 
(CAPA) explicit aktualiserar är affordanser och tankeverktyg (CDF) 
kring ett textdeltagande där fokus är skrivande. Det vore betydelsefullt 
att aktualisera centrala tankeverktyg i skrivprocesser på ett andraspråk. 
Affordanskonstruktionen kan förmodligen även tillämpas av andra 
skribenter som önskar explicita verktyg för vidareutveckling av språk- och 
kunskapsutvecklande skrivprocesser. Konstruktionen som i det följande 
presenteras utgår från detta faktum i ljuset av mina resultat. Jag presenterar 
ingen färdigt utarbetad modell utan ett koncept som lyfter fram affordanser. 
En övergripande kulturkontext, en finländsk utbildningskontext, omger 
förslaget om affordanskonstruktion (se figur 2). Det nya perspektivet är att 
förutom att introducera tankeverktyg ännu mer än tidigare lyfta fram det   
egna ämnets språk, och visa på hur de olika läroämnena och språket 
samverkar. Figur 19 är en schematisering av stödstrukturer 
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för skrivprocesser på ett andraspråk och i synnerhet språkbad. 
Även om fokus ligger på det skrivna språket är det underförstått att 
även muntliga texter bidrar med sin egen insats (t.ex. i undervisningen) 
eftersom muntlig interaktion är minst lika väsentlig som skriven. 
Skolskrivandet har sällan fokus på skrivsamtal (Lundell, 2019) och på att 
erbjuda skribenten utrymme för eget tankearbete kring det individuella 
skrivandet (om kreativt skrivande i skolan se Björklund & Svenlin, 2019; 
Harper, 2015; Leahy, 2016 och om kollaborativt skrivande på andraspråket 
se t.ex. Rubiaee m.fl., 2016). I språkbadsundervisning är dock interaktion 
både mellan lärare och elev samt elever emellan av stor vikt (Swain, 1993, 
1995) vilket examinanderna i avhandlingen antagligen har erfarenheter av.
Den muntliga formen diskuteras ändå inte i det här sammanhanget 
utan figuren belyser uttryckligen stödstrukturer för skrivande på 
ett andraspråk i språkbad. I enlighet med avhandlingens teoretiska 
bakgrund är tankegången i affordanskonstruktionen tudelad. 

Utgångspunkten i figur 19 är affordanser i andraspråksskrivande 
vilket markeras med romben i figurens mitt. Romben lyfter fram 
affordanser i skriven text som en central faktor i skrivprocessen. Från 
affordanser går pilar i bägge riktningarna till fyra mindre trianglar och 
med detta avser jag att skribenten kan uppfatta potentiella affordanser 
i form av ämnesinnehåll eller språk men också i form av genre eller CDF. 
Det betyder samtidigt att innehållet i alla ovan nämnda fyra trianglar 
kan formas till en affordans ifall skribenten lägger märke till dem. 

Figurens övre trianglar i bruten linje, ämnesinnehåll 
och språk, som bildar ett par i språkbad är 
en del av skribentens kompetens eftersom ämnesinnehåll och språk 
integreras i språkbadsundervisningen (avsnitt 1.3). De transparenta 
trianglarna innebär också att ämnesinnehåll och språk redan har lyfts 
fram i tidigare undervisning. Genom att explicit synliggöra tankeverktyg 
och ämnesspråket breddas den språkliga repertoaren i ett andraspråk, 
och läsförståelse och skrivande ges en möjlighet att utvecklas 
ömsesidigt hos skribenten. Skribenten kan på så sätt bli medveten om de 
affordanser som ett skrivuppdrag kan erbjuda. Dock är ett ämnesinriktat 
skrivande möjligt att införa först efter att det egna ämnets språk 
internaliserats, eftersom ordförrådet korrelerar med läsförståelse och 
skrivutveckling (jfr tablå 8 och för stor skrivutmaning). Ämnesinnehåll 
och språk samverkar i affordanskonstruktionen för skrivande 
och i examensskrivande kopplas ett skrivtema till ett andraspråk.  

Både de gråtonade och de transparenta delarna i figur 19 är 
likvärdiga. Medan integrering av språk och ämne tidigare aktualiserats 
i språkbad utgör de gråtonade delarna  (genre och CDF) områden som 
inte tidigare lyfts fram som jag gjort i min avhandling. Figur 19 har en 
färgnyans som skiftar från ljusare ton till mörkare och med detta avser 
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jag att ämnesinnehåll är sammanflätat med genremedvetenhet och 
språk är sammanflätat med de kognitiva diskursfunktionerna (CDF). 
Ämnesinnehåll och genremedvetenhet är en del, och språk och CDF utgör 
en annan del av skribentens textdeltagande. Delarna i figuren har formen 
av ett timglas vilket innebär att de har en koppling till varandra på så sätt 
att ämnesinnehåll medför genremedvetenhet och vice versa. På samma 
sätt medför ett mer utvecklat språk CDF och omvänt. I skrivprocesser på ett 
andraspråk kan alltså det ena framhävas mer än det andra men de har ändå 
ett samband. Detta samband markeras med dubbelriktade pilar i figuren.

Analysverktyget genrelandskap visar att uppgiftsformuleringarna 
utmanar examinanderna i skriftlig framställning men examinanderna 
väljer trots allt en mindre utmaning. Ur ett skrivdidaktiskt 
andraspråksperspektiv antyder analysresultaten att det vore till fördel att 
stödja examinanderna i att skriva även inom andra genreramar än den 
personliga. Stödstrukturer kan vara exempelvis skrivprocesser som beaktar 
de tre olika genreramarna som avhandlingen redogör för. Därutöver vore det 
betydelsefullt att skrivuppdraget är formulerat på ett sätt som klargör för 
examinanden vad som förväntas. Skrivuppdraget borde med fördel visa på 
vad skribenten verkligen förväntas uppnå med sin examenstext, exempelvis 
diskutera, redogöra eller argumentera för ett sakförhållande. Det här gäller 
särskilt när skribenten uppnår en kognitiv mognad i sitt lärande, vilket 
enligt forskning inträffar i tonåren (Abrahamsson & Hyltenstam, 2013; 
Hyltenstam, 2016). Affordanskonstruktionen är en möjlig utgångspunkt 
för undervisning av stödstrukturer i skrivprocesser i språkbad. 

Figur 19. Affordanskonstruktion som stöd för examinander med 
språkbadsbakgrund
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I mitt förslag till affordanskonstruktion för andraspråksskrivande lyfter 
jag fram tre diskurser av genremedvetenhet: en personlig diskurs, en 
faktabaserad diskurs och en analytisk diskurs (triangeln till vänster). 
Det medför att jag nu övergår till att använda begreppet ”diskurs” istället 
för ”ram” eftersom ram hittills har fungerat som ett analysverktyg 
och för att mitt förslag till stödstrukturer inte ska bli en schablon för 
skrivprocesser på ett andraspråk. I likhet med Libergs (2006b, 77) 
definition av yttre textvärldar, som även enligt forskaren kunde benämnas 
diskurs, utgör genreramen och genrediskursen en yttre textvärld i en 
omgivande kontext (i motsats till inre mental textvärld hos skribenten). 

Genrediskurserna utgör yttre ramar, alltså stödstrukturer för 
skrivande, och inte färdiga modeller eller koncept med ett statiskt mönster 
som kan tillämpas i förutbestämda sammanhang. SFL förespråkar 
nämligen ett systematiskt mönster och inom genrepedagogiken ses 
genrebegreppet som en explicitgörande pedagogisk modell med 
tydliga ramar. Genrediskurs i min avhandling erbjuder däremot 
andraspråksskribenterna ett yttre ramverk inom vilka skribenterna 
ges möjlighet till ämnesinriktad litteracitet i sitt textdeltagande. En 
genrediskurs är möjlig att identifiera i uppgiftsformuleringarna, medan 
skribentens textdeltagande och användning av CDF är skribentrelaterat. 
De kognitiva diskursfunktionerna (tankeverktygen) verbaliseras i 
samband med skribentens textdeltagande. Skrivstödet som jag i den här 
avhandlingen kopplar till andraspråksskrivande innefattar följaktligen 
två huvudsakliga stödstrukturer, genrediskurs och CDF. Begreppet 
”genremedvetenhet” omfattar de tre diskurserna som avhandlingen 
redogjort för och CDF för de sju olika kognitiva diskursfunktionerna.   

Genreperspektivet visar sig utgöra en skribentstödjande yttre faktor 
inom ramen för skribentens lärandezon (ZDP; Vygotsky, 1978, Vygotskij, 
2001). En slutsats och ett steg vidare från genre är att begreppet 
”genrediskurs” kan utgöra en skribentstödjande faktor. Som tidigare 
påpekats anser jag att det är tillräckligt med tre genrediskurser för att 
skribenten ska kunna dra nytta av sättet att resonera inom genretänkandet 
och därutöver utnyttja kännedomen om CDF för att identifiera tänkesätt 
(jfr Schleppegrell, 2004; Dalton-Puffer, 2013). En explicit nyttoeffekt 
med att skribenten har kännedom om CDF är att hen klarar av att känna 
igen stödstrukturer för ett akademiskt och kontextreducerat språk (jfr 
CALP; Cummins, 1984). Detta gäller speciellt mot bakgrund av att det i 
uppgiftsformuleringarna i språkprovets del skriftlig framställning finns 
ett tydligt fokus på den analytiska genren. Trots detta fokus visade det sig 
vara utmanande för examinanderna, som gått i språkbadsundervisning, att 
skriva inom fler genrediskurser eller skriva i enlighet med en faktabaserad 
eller analytisk diskurs utan att det expressiva skrivsättet synliggörs. 

För att skribenten ska kunna utveckla sin skrivrepertoar med tanke 
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på de aktuella diskurserna behöver hen ha kännedom om tankeverktyg 
kopplade till de specifika genrediskurserna (jfr tablå 1). Av den anledningen 
lyfts de kognitiva diskursfunktionerna fram i skrivdiskurserna. Med hjälp 
av CDF kan man åskådliggöra att tänkesättet inom de olika diskurserna 
varierar. Det innebär att skribenten blir medveten om de lingvistiska 
uttryck ett skrivuppdrag erbjuder och kan urskilja tillgängliga affordanser. 

På basis av forskningsresultaten i min avhandling kan följande CDF 
representera en specifik diskurs på makronivå och mikronivå vilket 
klargörs i tablå 50. Första spalten redogör för genrediskurserna och CDF på 
makro- och mikronivåer, andra spalten för behovet av stöd i skrivprocessen 
och tredje spalten beskriver mötet mellan skribent och skrivuppdrag. 
Riktningen går från makronivå till mikronivå och kopplas till skribenten 
på den åldersnivå som examinanderna i min avhandling befinner sig på. 
Pilarna avser graden av utmaningar i skrivande, ju längre ner i tablån desto 
fler utmaningar har skribenten. Tablån tydliggör att skribenterna enligt 
analyserna behöver stöttning i skrivande för att självständigt klara av 
skrivuppdrag på mikronivån (se det gråtonade fältet). Tablån exemplifierar 
också det nya när det gäller affordanskonstruktion för skrivande 
på ett andraspråk (se figur 19), alltså riktlinjer för hur de kognitiva 
diskursfunktionerna kan presenteras och involveras i stödstrukturer för 
skrivande hos andraspråksskribenter. Stödstrukturerna gynnar även i det 
långa loppet ett examensskrivande och utvecklar ett skrivet andraspråk 
genom att minska på kännetecken för andraspråkstext (jfr avsnitt 2.1). 

Tablå 50. Kognitiva diskursfunktioner och behovet av affordanser

Genrediskurser (n=3) 
och 
CDF (n=7)

Behov av stöd för 
affordanser

Beskrivning av skrivprocesser

Makronivå

Personlig diskurs
BERÄTTA
BESKRIVA

Oberoende av stöd
↓

Begränsat stöd
↓

Skribenten fullbordar 
skrivuppdraget självständigt.

Skribenten slutför 
skrivuppdraget med hjälp 
av utnyttjade affordanser i 
skriven text.
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Mikronivå
Faktabaserad diskurs
DEFINIERA
REDOGÖRA
FÖRKLARA

Brett stöd
↓

Skribenten behöver stegvisa 
förklaringar, förståelse av 
ämnesspecifika ord/begrepp, 
konkret bildstöd, modelltext 
för att upptäcka affordanser 
och klara av skrivuppdraget.

Analytisk diskurs
DISKUTERA
ARGUMENTERA

Omfattande stöd
↓

Skribenten behöver explicita 
instruktioner, frekvent 
interaktion, respons och 
stöd för tankeverktyg och 
affordanser för att klara av 
skrivuppdraget.

Helt beroende av stöd Skribenten är helt beroende av 
omfattande stöd, ämnes-och 
kunskapsrelaterat språk samt 
affordanser för att klara av 
utmaningar i skrivuppdraget.

 

Som framgår av tabellen är det inom en personlig diskurs som skribenten 
producerar skriven text på makronivå genom att berätta och beskriva 
i enlighet med skrivtemat, medan det inom en faktabaserad diskurs 
skrivs texter med faktabaserat ämnesinnehåll genom att avgränsa 
ämnesinnehåll, presentera omständigheter eller förlopp och förklara orsak 
samt samband. Den analytiska diskursen diskuterar och bedömer olika 
perspektiv genom exempelvis argumenteringar och motiveringar. Både 
den faktabaserade och den analytiska diskursen utgör ett textdeltagande 
på mikronivå, vilket innebär att skribenten måste ta hänsyn till flera 
normgivande aspekter i examenstexten. Skribenten utmanas i de två senare 
diskurserna att skriva både ämnesinriktat och diskursivt, ett skrivsätt 
som efterlyses i exempelvis provsammanhang, examen och samhället. 

Behovet av stöd i skrivprocessen kan se olika ut och nivåerna av 
stödstrukturer presenteras i andra spalten (jfr McTighe & Wiggins, 2013; 
Tjernberg, 2016, 36, 2018, 46–47). Det handlar om ett kontinuum från 
skribentens oberoende av stöd till helt beroende av stöd i skrivandet. 
På makronivå är behovet av stöd inte särdeles stort vilket resulterar 
i att skribenten klarar av skrivuppdraget självständigt. Mikronivån 
förutsätter stöd och behovet är större särskilt på vertikal nivå, alltså på 
djupet. En vertikal skrivutveckling utmanar skribenten att avancera till 
nästa stadium. Mot denna bakgrund och analyserna i min avhandling 
behövs mest stödstrukturer för skrivande när det gäller faktabaserad 
diskurs och analytisk diskurs samt kognitiva diskursfunktioner på 
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mikronivå. En central stödstruktur när det gäller mikronivån är alltså 
att som skribent lära sig att upptäcka möjliga affordanser i skriven text.

De kognitiva diskursfunktionerna och språket (L2) har på liknande sätt 
en koppling vilket även kan uppmärksammas i examensskrivande. Genom 
att skribenten förstår att tänkesättet har en motsvarighet i det skrivna 
språket lyfts de kognitiva diskursfunktionerna fram. Textdeltagaren 
kan på så sätt lära sig uppfatta och utnyttja affordanser i skriven 
text och tillämpa dessa i sin egen examenstext. Affordanser i tidigare 
muntligt samt skrivet språk och skrivet språk i stunden är tillgängliga 
för skribenten och vägleder tankeverktygen under skrivprocessen 
(om affordanser och flerspråkighet jfr Aronin & Singleton, 2012). 
Sammanfattningsvis utgör genrediskurserna yttre ramar för tre olika 
skrivsätt medan de kognitiva diskursfunktionerna klargör för skribenten 
sätt att verbalisera sina olika tankegångar. I skrivprocesser formas 
genrediskurserna således till en skribentextern faktor och de kognitiva 
diskursfunktionerna till en skribentintern faktor. Bägge faktorerna ska ses 
både som ett verktyg i examensskrivande och som ett teoretiskt perspektiv.

8.3 Kritiska reflektioner
Avhandlingens sista avsnitt utgör en kritisk genomgång av min genomförda 
studie. I avsnitt 8.3.1 framför jag kritiska reflektioner kring teoretiska 
utgångspunkter, i avsnitt 8.3.2 kring metodologiska val och avslutningsvis 
i avsnitt 8.3.3 kring etiska överväganden. Få avhandlingar har 
uppmärksammat skrivuppdrag och examenstexter på samma sätt som min 
avhandling, vilket vid första anblicken kan verka trivialt. En självklarhet är 
att en uppgiftsformulering i utbildningskontext och särskilt i examen styr 
en examenstext eftersom skribenten står inför ett val att antingen skriva 
eller låta bli att skriva. Jag har ändå i min studie visat att det finns många 
olika dimensioner för hur styrandet framskrivs och vad dess följder blir. 

8.3.1 Teoretiska utgångspunkter
Ett kanske självskrivet resultat är att ett skrivuppdrag alltid styr 
examinandernas textdeltagande, eftersom det inte annars skulle finnas 
tillgång till några examenstexter. Min avhandling presenterar ändå en 
autentisk bild av hur tidigare språkbadselever som examinander skrivit 
inom ramen för examensprovet i A-svenska. Det är dock inte möjligt 
att ta ställning till huruvida skrivuppdraget explicit styrt eller initierat, 
eftersom bådadera är lika möjliga. Ett styrande skulle för examinandens 
del medföra ett textdeltagande som begreppsmässigt kan uppfattas 
ha en negativ klang. Styrandet kan möjligtvis anses ha en normerande 
funktion vilket ger skribenten färre valmöjligheter i skrivprocessen. 
Däremot kan ett initierat skrivande vägleda och ge textdeltagaren 
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riktlinjer för ett skrivande som kännetecknas av genomtänkta medvetna 
val och en ändamålsenlig skriven språkdräkt. Resonemanget medför att 
tillvägagångssättet att initiera vore att föredra framom att styra vilket 
även skulle ha konsekvenser för slutresultatet, alltså examenstexten. I 
skrivsammanhang skulle det ideala resultatet utgöra en produkt som 
skapats via stödstrukturer för skrivandet och utifrån uppgiftsformuleringar 
som erbjuder meningsfulla affordanser som skribenten även kan upptäcka. 

En uppgiftsformulering kan styra skrivandet på många sätt vilket 
avhandlingen har skrivit fram. Resultaten av undersökningen visar 
att majoriteten av uppgiftsformuleringarna i språkprovet i skriftlig 
framställning tillskrivs en analytisk genreram. Det innebär således 
att examinanderna, vilkas examenstexter analyserats i avhandlingen, 
skriver inom den analytiska genreramen men de skriver ändå inte en 
egen text med explicit koppling till en analytisk textvärld. Ett av de mest 
betydelsefulla resultaten är att examinanderna inom de examinationer där 
en uppgiftsformulering inom ramen för en personlig genreram erbjuds, 
väljer att skriva inom en personlig genreram. Ett stort textdeltagande 
inom en personlig genreram visar dock inte på all den potential 
tidigare språkbadselever kan tänkas besitta, eftersom den tidigare 
utbildningsbakgrunden har förutsättningar för att möjliggöra en mer 
utvecklad språklig repertoar hos andraspråksskribenten. Resultatet att 
examinanderna snarare skriver om personliga teman, berättar i form av 
brev, än att de skriver om fakta stödjer ändå tidigare forskningsresultat (jfr 
Otnes, 2018b, 17; Vagle & Evensen, 2005, 173). Examenstexterna som jag 
undersökt i min avhandling visar vidare på resultat av examensskrivande 
nationellt under ett antal enskilda examenstillfällen. Detta innebär att 
en enskild examenstext kopplas till ett enskilt skrivtillfälle och visar inte 
på en täckande helhet utan är ett nedslag i examensskrivande generellt.

Genre ska i avhandlingen inte uppfattas som ett utskuret mönster efter 
vilket olika examenstexter ska etiketteras utan snarast som ett ramverk 
inom vilket flera olika texter ryms in. Genre ska förstås som en utåtriktad 
teori, ett utrymme för en yttre mental textvärld, och syfta på den 
skrivundervisning en skolpraxis kan erbjuda eleverna. De i avhandlingen 
presenterade genreramarna som utgör yttre ramar för skrivandet 
lyser med sin frånvaro i styrdokumenten för finländsk utbildning. I de 
läroplansgrunder (Utbildningsstyrelsen, 2004, 2014, 2015; Opetushallitus, 
2003, 2004, 2014) som tillämpats i avhandlingen och tidigare redovisats i 
avsnitt 3.3 förblir genrebegreppet en tolkningsfråga. Även inom forskning 
existerar flera perspektiv på begreppet ”genre” (Bazerman, 1994, 2009; 
Bazerman m.fl., 2009; Berge & Ledin, 2001; Martin & Rose, 2008; Swales, 
1990, 33) vilket lätt leder till begreppsförvirring. I avhandlingen tillämpas 
genrebegreppet på ett annat sätt än i tidigare forskning (Holmberg, 
2012; Martin & Rose 2008; Schleppegrell, 2004, 82–88; Unsworth, 2000, 
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245–274; Rose & Martin, 2012, 128–132; Shore & Rapatti, 2014a, 48–49) 
vilket kan förefalla som en förenklad version av ett komplext begrepp. 
Avsikten med avhandlingens genreramar är dock att konkretisera det 
omdiskuterade begreppet ”genre” (fi. tekstilaji) och erbjuda 
ett nytt förtydligat sätt att tänka kring fenomenet genre i 
examensskrivande. Det nya sättet är att se genre som en 
affordans inom ramen för skrivprocesser på ett andraspråk.

Genom att lyfta fram en repertoar av kognitiva diskursfunktioner och 
koppla dessa till genretänkande kan det bli lättare att förstå fokuspunkter 
i skrivprocesser när det gäller undervisning på två språk. Repertoaren 
av de kognitiva diskursfunktionerna ska ses som en inåtriktad teori som 
fokuserar på skribenten som en tänkande individ. Att kombinera två 
avskilda teoririktningar är dock en stor utmaning vilket även gör den 
inledande delen av min avhandling tungläst. Trots utmaningar har jag 
försökt mig på en kombination av två teoririktningar till skillnad från 
tidigare forskning som företrädesvis hållit utåtriktad (sociokulturell teori, 
Säljö; Vygotskij) och inåtriktad (kognitiv teori, Bruner; Piaget) teori skilt 
för sig (för Bruner och pedagogiska teorier se Olson, 2007). Kombinationen 
tillför likväl ett mervärde, eftersom examenstexterna i avhandlingen ses 
som ett sammanflätat resultat av tidigare utbildning och med skribenter 
som skriver på svenska som ett andraspråk. Kombinationen av två 
teoririktningar har i min studie lett till att det teoretiska ramverket blir 
mer omfattande men jag anser ändå att skärningspunkterna är centrala 
eftersom det är angeläget att analysera examensskrivande från bägge 
perspektiven. Tvärdisciplinen är central, eftersom det är en stor skillnad 
mellan skribentens reproduktion av text och egenhändig produktion av 
text. Tidigare skrivforskning har visat att elever ofta skriver av texter, alltså 
reproducerar skrivna texter. Av denna anledning behövs bägge teorierna 
för att synliggöra ett andraspråksskrivande och peka på stödstrukturer 
för skrivandet. Därför har jag också gått in i slutprodukten och arbetat 
mig bakåt för att visa på vad man kan åstadkomma i tidigare stadier. En 
kombination av externa och interna teorier är den väg forskningsfältet 
bör gå för att kunna förstå skrivprocesser och andraspråksskrivande. Det 
skrivna språket är ett resultat av sociala aktiviteter i utbildningskontext. 
Språk och tanke är kopplade till varandra och ett visst sätt att tänka 
eller resonera resulterar i betydelser och en särskild skriven text (om 
betydelser se Halliday & Webster, 2003; Halliday & Matthiessen, 2014 
och kognitiva diskursfunktioner se Dalton-Puffer, 2013, 2016; Morton, 
2020). Något självklart sätt att klassificera olika tänkesätt finns inte (jfr 
Peters, 2008) men av pedagogiska skäl är det betydelsefullt att visualisera 
olika typer av tänkande (Hjort, 2019, 176). När dessa olika teoretiska 
perspektiv i sinom tid omsätts i praxis ger det flerfaldigt mer möjligheter 
för skribenten att utveckla sitt andraspråksskrivande i olika kontexter.
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Tydliga genreramar med ett genomtänkt syfte i uppgiftsformuleringen 
ger skribenten trygghet vid mötet med skrivuppdraget i skrivprocessen. 
Det som behövs är stödstrukturer för skrivande som bidrar med ny 
kompetens hos skribenterna. Ju tidigare skribenten blir bekant med 
stödstrukturer desto bättre möjligheter finns det till att träna även för 
ett diskursivt skrivande. Skrivträning bäddar för större möjligheter 
att våga ta sig an utmaningar även i ett examensskrivande som 
exempelvis skriftlig framställning i ett nationellt språkprov. En fördel 
med stödstrukturer är även att skrivuppdrag och examenstexter 
motsvarar varandra, eftersom affordanser i skriven text lättare upptäcks.

Med hjälp av kognitiva diskursfunktioner (Dalton-Puffer, 2013, 2016, 
Dalton-Puffer & Bauer-Marschallinger, 2019; Morton, 2020) har jag 
redogjort för ett sampel processer relaterade till skrivande i finländsk 
utbildningskontext. Till skillnad från tidigare forskning kopplar jag CDF 
till skriven text och genreramar, medan forskaren Dalton-Puffer (2013, 
2016) hittills främst använt dem i muntlig kommunikation. Vidare gör 
jag i avhandlingen en distinktion mellan kognitiva diskursfunktioner på 
makro- och mikronivå och diskuterar vilka konsekvenser nivåerna kan ha 
i skriven text (se tablå 50). När den kognitiva aspekten förflyttas till en mer 
abstrakt nivå förändras den skrivna texten och tankeverktygen utmynnar 
i ett mer diskursivt skrivande. Uppgiftsformuleringarna i avhandlingens 
material efterlyser kognitiva diskursfunktioner på mikronivå (se tablå 50). 

Att lyfta fram CDF i avhandlingen visar att det kan vara en större 
utmaning än förväntat att verbalisera sina tankar i skriven text. För att 
de kognitiva diskursfunktionerna ska kunna tillämpas som affordanser 
i skriven text behövs stödstrukturer. Med hjälp av stödstrukturer kan 
skribenten få tillräckligt med stöttning i sitt skrivande för att kunna 
utnyttja sina resurser i skrivprocessen. Analysen av textvärldarna 
(utifrån Langers & Sörmarks, 2005 resonemang kring fenomenet inre 
mentala textvärldar) antyder att ett begreppsmässigt kunskapsvisande 
i form av faktabaserade texter inte synliggörs i examenstexterna. 
Möjligtvis kunde stödstrukturer i skrivande bidra med att tidigare 
språkbadselever, i avhandlingen examinanderna, vågar ta sig an även 
uppgiftsmiljöer som berör ett mer faktabaserat ämnesinnehåll som 
exempelvis ett nordiskt samarbete eller former av energiproduktion. 

I affordanskonstruktionen för andraspråksskrivande som presenterats 
i avhandlingen saknas en central faktor. En skrivpedagogisk gestaltning 
borde nämligen utmärkas av ändamålsenlig återkoppling  (t.ex. Nassaji & 
Swain, 2000; Nottingham & Nottingham, 2017). Respons på skrivna texter 
som är under arbete ger ett stort mervärde (Skolforskningsinstitutet, 
2018, för varianter av respons se Hoel, 2001, 108–110, Hoel & Andersson, 
2010, 29; Krashen, 1984; Kronholm-Cederberg, 2009, om respons på 
skriven L2 se Bitchener & Storch, 2016, lärares uppfattningar om respons 
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på L2 se t.ex. Jakobson, 2019). Forskning har visat att respons på färdig text 
egentligen inte anses vara värdefull. Respons under ett pågående skrivande 
är givetvis möjlig inom skrivprocesser i undervisningskontext, men inte 
längre i språkprovet i examen där den enda responsen på examenstexten 
är en slutlig bedömning i poäng. Av denna anledning är det betydelsefullt 
att skribenten själv kan uppfatta potentiella affordanser i skriven text 
för att självständigt kunna utveckla sin text på ett ändamålsenligt sätt.

Inom skrivforskningen kan man se på skrivande som en produkt, en 
skrivprestation, istället för att se på skrivande som en dynamisk aktivitet.  
En produktorienterad syn på skrivande kan se texter som självständiga 
objekt lösryckta från kontext, skribent och läsare. Texterna analyseras och 
beskrivs utifrån ord, meningar och satser inom ramen för grammatiska 
regler och normativ kontroll. Alternativet att se skrivande som ett bredare 
textdeltagande och nå betydelser som finns bakom orden i skriven text 
kan resultera i att det skapas en förståelse för hur det skrivna språket 
används för att uppnå olika syften i olika sammanhang. (Hirvela m.fl., 
2018, 46–49) Min avhandling är ett bidrag till det produktorienterade 
perspektivet även om den ser textdeltagande utifrån en särskild kontext. 
Trots att språkbadsundervisning erbjuds enbart under den grundläggande 
utbildningen, och således slutar efter årskurs 9, är det angeläget att 
uppmärksamma de skrivpedagogiska grunderna som exempelvis 
gymnasisterna i min avhandling lutar sig tillbaka på i samband med det 
nationella studentexamensprovet i svenska. Min förhoppning är även 
att  avhandlingen bidrar med att reflektera kring värdet av kompetens 
och hurudana skrivuppdrag examinanderna utsätts för eftersom det 
handlar om ett skrivande inom examen. På basis av resultaten har jag 
också lyckats identifiera olika potentiella affordanser och stödstrukturer 
för andraspråksskribenter som likt språkbadselever har svenska som ett 
av sina undervisningsspråk. Resultatet kan bidra till ny förståelse kring 
stödstrukturer för skrivande i språkbad eller ge en inblick i alternativa 
gymnasiekurser för tidigare språkbadselever. En effekt av resultaten i 
avhandlingen är att väcka intresse för möjliga riktlinjer för en eventuell 
revidering av examensbaserade uppgiftsformuleringar i studentexamen.

8.3.2 Metodologiska val
Skrivuppdraget som examinanderna i avhandlingen stått inför innebär 
att under begränsad tid generera en examenstext på ett språk som inte 
utgör skribentens förstaspråk. Examinanderna vilkas examenstexter 
analyserats har en bakgrund i undervisning på två språk där eleverna 
tidigare möjliggjorts lärande i läroämnenas ämnesinnehåll på det andra 
nationalspråket svenska. I språkbadsundervisning utvärderas både 
språket och ämnesinnehållet vilket de tidigare språkbadseleverna har 
fått erfara under hela sin grundläggande utbildning. Lärandemålen 
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för skrivande i gymnasiet har däremot utvärderats enligt bestämda 
språkliga kriterier (se tablå 3) och förutom rent lingvistiska aspekter 
ska skribenten bland annat kunna åstadkomma personliga/offentliga 
meddelanden, kunna motivera huvudtankar och ta hänsyn till läsaren. 
Det är en stor skillnad mellan de mål som skribenterna utvärderats 
för under den tidigare utbildningskontexten och den som varit aktuell 
under språkprovet i studentexamen. Ur examinandens och skribentens 
synvinkel utvärderas examenstexterna i examen på ett annorlunda 
sätt vilket kan medföra utmaningar i att som skribent känna till vilka 
kriterier som bedöms. Detta i sin tur kan ha relevans för det urval jag i 
studien gjort, nämligen att analysera enbart tidigare språkbadselevers 
examenstexter. Stadieövergången till gymnasial utbildning innebär för de 
tidigare språkbadseleverna en återgång till undervisning i svenska som 
ett språkämne. Ett skifte i undervisningsprogrammet kan ha sin inverkan 
på vilka möjligheter det svenska skolrelaterade språket har för att 
vidareutvecklas. Cummins (2000, 37) betonar att läs- och skrivkompetens 
i olika kontexter på bägge undervisningsspråken är av central betydelse 
för att förståelsen av avancerad undervisning på ett andraspråk inte 
ska begränsas. Det kan alltså antas att en återgång till att läsa svenska 
som ett språkämne har konsekvenser för valet av uppgiftsformulering 
i språkprovet. Mitt antagande om frekvent skrivträning i expressivt 
skrivande på ett andraspråk ser ut att inverka på skrivprocessen och 
examenstexten. Skribenten väljer att skriva inom en trygg zon som är bekant 
från ett tidigare skrivande. När skribenten har tränats mera i expressivt 
skrivande utelämnas det akademiska och mer kunskapsrelaterade språket. 
Det här kan även resultera i att kognitiva funktioner på en mer avancerad 
nivå inte används som tankeverktyg och synliggörs av den anledningen 
inte heller i examenstexten. Trots detta har tidigare språkbadselever 
visat sig klara av språkprovet bra i studentexamen (Bergroth, 2015, 
108; Rosvall, 2016). Tidigare språkbadselevers höga vitsord och poäng i 
språkprovet och skriftlig framställning under specifika examenstillfällen 
är dock ett vagt mått på skrivkompetens generellt, men min förstudie 
(Rosvall, 2016) motiverar till ämnesvalet för den här avhandlingen.

Examinanderna i avhandlingen skriver även examensprovet som ett 
språkämne vilket kan ha sina konsekvenser med tanke på en tidigare 
undervisning på två språk där språket utgjort ett instrument. En följd kan 
vara att en kunskapsdimension går förlorad, eftersom träning inför det 
examensbelagda språkprovet inte sätter så stort fokus på ett ämnesinnehåll. 
Frågan är i hur hög grad skribenterna anser att ett språkprov i svenska 
ska vara faktabaserat. Som jag tidigare framfört behövs ämneskompetens 
i allt skrivande. Utan innehåll är det omöjligt att verbalisera sitt tänkande. 
Av denna anledning behövs både språk och innehåll även i den del av 
språkproven som undersökts i avhandlingen. I den reviderade läroplanen 
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för grundläggande utbildning (Glgu, 2014) poängteras att minst en 
ämnesövergripande helhet ska genomföras per år vilket lyfter fram vikten 
av mångvetenskapliga lärområden (Utbildningsstyrelsen, 2014). Som en 
konsekvens av detta utgör även tidigare språkbadselevers examenstexter 
ett angeläget forskningsområde som även behöver undersökas mer. 

Faktum är att det stora arbetet med att identifiera tidigare 
språkbadselever bland examinander är tidskrävande. Det kunde 
med fördel reflekteras över huruvida en utbildningsbakgrund kunde 
registreras i samband med examensskrivande. Genom att göra ett 
värdefullt forskningsmaterial tillgängligt för forskare skulle detta 
förfarande gynna fortsatt forskning när det gäller exempelvis skrivande. 
Fortsatt framtida forskning vore gynnsamt för alla utbildningsstadier, 
eftersom språkprovet i studentexamen är en etappstation där 
kompetensen mäts efter en långvarig lärandeperiod. Dessutom har 
den nya läroplanen för grundläggande utbildning nu ett eget kapitel 
för undervisning på två språk och klara definitioner. Konsekvensen av 
detta kan vara att det med tiden uppstår andra program i likhet med 
språkbad där det undervisas på två eller flera språk. Vidare lever vi i ett 
mångkulturellt land där ett ökat antal elever med annat språk än skolans 
undervisningsspråk är en realitet. Med tanke på dessa elever är det av vikt 
att stödja både förstaspråket och andraspråket i det omgivande samhället.

Under avhandlingsprocessen övervägde jag intervjuer med skribenterna 
i samband med datainsamlingen, men denna metod visade sig vara svår 
att genomföra. Utmaningen ligger i att ett nationellt examenstillfälle 
inte möjliggör explicit samverkan mellan skribent och forskare. 
Examenstexterna blir tillgängliga först två år efter examinationstillfället. 
Detta resulterar även i få möjligheter till intervjutillfällen med 
skribenterna. Nackdelen med att inte genomföra intervjuer är bortfallet av 
skribenternas egna tankar kring skrivandets process och examenstextens 
utformning. Däremot anser jag att intervjuer med provkonstruktörer 
inte tillför något mervärde inom ramen för min avhandling eftersom 
ett stort fokus ligger på andraspråksskrivande. Dessutom borde både 
provkonstruktörer och examinander intervjuas för att få en trovärdig 
helhetsbild. Med tanke på fortsatt skrivforskning inom fältet är det 
ändå skäl att överväga alternativa metoder, till exempel i form av en 
interventionsstudie. Exempelvis är en ”tänka högt”-metod (om metoden 
en. thinking aloud -protocol se Hayes & Flower, 1980, 3–30 refererad i 
Gregg & Steinberg, 2017) ett alternativ, det vill säga att skribenterna 
genererar text samtidigt som de verbaliserar sina tankar för forskaren. 
Kännetecknande för de här studierna är att metoden har använts synkront, 
där tankar och ett samtidigt skrivande synliggjorts. Intressant vore även 
att undersöka hur skribenterna tänker redan i den situationen när de 
tilldelats olika skrivuppdrag. Uppvisar skribenterna andra tankeverktyg 
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innan skrivandet så att säga påbörjas jämfört med när skrivandet redan 
pågått en stund? Alternativt ger även olika loggningsprogram, och de 
så kallade eye tracking eller keystroke logging -metoderna moderna 
faciliteter för forskning i andraspråksskrivande (se Knospe, 2017; 
Wengelin m.fl., 2019). Dessa metoder är dock inte användbara i exakt 
samma kontext och skrivmiljö som den som avhandlingen redogör för, och 
kräver av den anledningen en annan mer experimentell forskningsdesign 
vilket de elektroniska studentproven i Finland nu kan möjliggöra.

Analysverktyget uppgiftsmiljö används i metaforisk bemärkelse och 
innefattar konkret uppgiftsformulering och examenstext. Användningen 
av begreppet ”uppgiftsmiljö” konkretiserar i min avhandling relationen 
mellan ett skrivuppdrag och examenstext. Det finns dock en risk att läsaren 
inte förstår begreppets innebörd eftersom uppgiftsmiljö kan misstolkas så 
att det skulle syfta enbart på en uppgift, det aktuella skrivuppdraget. Trots 
eventuella missuppfattningar utgör uppgiftsmiljö ett centralt analysverktyg 
eftersom det i avhandlingen existerar skrivuppdrag utan examenstexter, 
men examenstexter kan inte existera utan ett skrivuppdrag. Av den 
anledningen är skrivuppdrag intressanta forskningsobjekt. I sådana fall 
där ett skrivuppdrag inte kan kopplas till några examenstexter blir själva 
uppgiftsformuleringen föremål för intresse. Anledningar till att ingen 
examinand (n=421) har tagit sig an skrivuppdrag som nordiskt samarbete 
(examination B) och att inga examinander med språkbadsbakgrund 
(n=109) valt energiproduktionsformer (examination E) väcker intresse. 
Att föra diskussioner om nordiskt samarbete kring internationella frågor 
på basis av en rapport från Utrikespolitiska institutet i Finland kan 
utgöra en alltför stor utmaning och för litet stöd. Likaså kan en debatt 
om olika energiformer kräva ett begreppsförråd kring kärnkraftverk och 
produktionsformer som examinanden inte har i den skrivsituationen. 

En slutsats beträffande ordmolnen (för detaljer se tidigare 
avsnitt 7.2, 7.3 och 7.4) som skapats med NVivo och använts
för att visa på skillnader mellan varierande textvärldar i 
forskningsmaterialet är att resultatet kan visa på en relativt snäv 
tolkning. Ordmolnen har i sig dock utgjort vägvisare för examenstexterna 
vilket betyder att grova kännetecken synliggjorts. När figurerna 14, 
16 och 17 jämförs sinsemellan och fokus ligger på bokstavsgränsen 
fyra (det högra ordmolnet) kan jag konstatera att examinanderna 
går från en närhet till en distans i sitt skrivande. Examinandernas 
textvärldar rör sig från vänner (PT) via människor (FT) till globalisering 
(AT). De ideationella betydelserna framförs mer distanserat och 
abstrakt i excerpterna inom de två senare textvärldarna. I dessa 
textvärldar handlar det inte längre enbart om skribentjaget utan om 
människors kopplingar till fenomen (Östersjön, sociala medier, nätet) 
och människans delaktighet i ett världsomfattande sammanhang.      
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Å andra sidan är ett textdeltagande som utgår från ett ord eller begrepp 
inte ett heltäckande mått för samtliga textvärldar, trots att centrala 
nyckelbegrepp utgör en strategi för tidigare språkbadselever i läs- och 
skrivprocesser. Det behövs en bredare kontext som omger innehållet 
i textvärldarna och därmed examenstexterna. Det här resultatet kan ha 
en betydande relevans för språkbad, eftersom resultatet även antyder 
att ordinlärning inte är tillräckligt för språk- och kunskapslärande. 
Det som behövs är begreppslärande i en autentisk kontext och 
inom det språk som kännetecknar de olika läroämnena (jfr content-
compatible language, Met 1998a, 40). Textvärldarna i avhandlingen 
har analyserats genom excerpering av kärnmeningar, främst 
kärnpåståenden och kärnfrågeställningar, utifrån utnyttjade affordanser 
i uppgiftsformuleringarna. Metodologiskt är detta dock skäl att reflektera 
över, eftersom examenstexterna i sin helhet inte synliggörs. Men en stor 
förtjänst är att alla enskilda excerpter bidrar med eget betydelseinnehåll 
vilket i sin tur ger respektive textvärld ett ansikte. Det visar sig också att 
när jag analyserat examenstexter från inledning till avslutning att helheten 
inte vacklar, utan excerpterna inom en personlig textvärld (PT) uppvisar 
de kännetecken som en personlig genreram efterlyser i uppgiftsmiljön. 
Till kännetecken räknas att huvudsyftet med texterna i uppgiftsmiljön 
är att erbjuda upplevelser och skribenterna har exempelvis aktiverat 
tidigare individuella erfarenheter och känslor samt förutspått agerande 
i examenstexterna. Dessutom är utgångspunkten för examenstexter inom 
en personlig textvärld alltid en uppgiftsformulering inom en personlig 
genreram. Vidare har den personliga genreramen genomgående initierat 
flest skribenter i det material jag analyserat. Det här visar än en gång 
hur central uppgiftsformuleringen är i alla skrivsammanhang. En del av 
skribenterna har även överfört skolrelaterat ämnesinnehåll genom att 
visa på ämneskunskap (faktabaserad genre och FT) och argumenterat 
för en sak genom att visa begreppsmässig kompetens i skrift (analytisk 
genre och AT). Givetvis kan en annan utgångspunkt än huvudsyftet 
men skrivuppdraget ge andra resultat när det gäller genreramarna. 

För att en andraspråksskribent ska kunna dra nytta av analysresultaten 
i forskningsmaterialet utgör excerpterna en tillräcklig vägvisare 
(se tablåerna i avsnitt 7.2, 7.3 och 7.4). Syftet har inte varit att analysera 
genremönster i samtliga examenstexter utan syftet har varit att reda 
ut hur ett skrivuppdrag styr ett skrivande och hur detta tar sig uttryck. 
Av den anledningen är det motiverat att utgå från affordanserna och 
i kärnmeningarna analysera hur skribenten synliggjort en ideationell 
metafunktionell betydelse. Genom att analysera affordanser i skriven 
text synliggörs det sociala skapandet inom tidigare undervisningspraxis 
och det kognitiva i form av två olika aspekter, men bägge är centrala 
både för skrivuppdragen och examenstexterna. Å andra sidan, genom 
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att analysera den ideationella metafunktionen bidrar resultatet med 
att uppvisa kunskap och kompetens kopplade till tidigare erfarenheter. 
Trots att kärnmeningarna är de som syns i mitt material har jag 
analyserat examenstexterna som helhet. Affordanserna i form av 
kärnpåståenden eller kärnmeningar stämmer väl överens med hur 
det allra mest centrala i skrivuppdraget har förståtts och vad detta 
tänkande har resulterat i när det gäller verbalisering i skriven text.

8.3.3 Etiska överväganden
Forskning i tidigare språkbadselevers, i avhandlingen examinanders, 
examenstexter är av stor betydelse. Dels för individens och utbildningens 
skull, dels för att kunna utvärdera språkbadets relevans i det omgivande 
samhället. I språkbad är målet funktionell flerspråkighet vilket innebär 
att språkbadseleven obehindrat förväntas kunna använda sina språk i 
både vardagliga och även i mer specifika sammanhang (Björklund m.fl., 
2007; Mård, 1997, 7). Enligt läroplansgrunderna (Utbildningsstyrelsen, 
2014, 89) ska språkbadseleverna i alla läroämnen uppnå de innehållsliga 
målen i de nationella grunderna för läroplanen för den grundläggande 
utbildningen. Skribenterna i min avhandling har varit en del av språkbad 
och senare studerat svenska som A-språk vid olika finländska gymnasier. 
Stadieövergången utgör ett utmanande men samtidigt ett intressant 
forskningsområde. Dock kräver detta medvetna urval god forskningsetik.

I enlighet med forskningsetiska principer har jag ansökt om 
forskningstillstånd hos Studentexamensnämnden till det skrivna material 
som arkiverats under åren 2012–2014. Studentexamensnämnden har 
med andra ord tagit ställning till alla forskningsetiska principer och 
beviljat mig ett personligt forskningstillstånd (bilaga 7). Vidare har 
även samtliga utbildningsanordnare i de aktuella kommunerna beviljat 
mig forskningstillstånd för identifiering av tidigare språkbadselever. Jag 
har ytterligare förbundit mig till kraven på att det insamlade materialet 
endast används för mitt specifika forskningsändamål och skribenterna 
har både avidentifierats och examenstexterna anonymiserats. För 
Studentexamensnämnden har jag presenterat och undertecknat min 
personliga datahanteringsplan. Trots alla dokumenterade handlingar 
för vetenskaplig undersökning har inte examinanderna som medverkar 
i avhandlingen personligen informerats om min forskning eller själva fått 
bestämma över sin medverkan. Samtycket har med andra ord hämtats via 
företrädare, alltså Studentexamensnämnden. Forskningsmaterialet som 
arkiverats vid Studentexamensnämnden från varje skrivomgång utmanar 
vidare förverkligandet av samtyckeskravet, eftersom alla examinander 
borde underteckna sitt samtycke i samband med deltagandet i 
examensprovet. Som forskare borde jag dock bemöta varje examinand 
på ett humant och respektfullt sätt. På grund av att examinanderna inte 
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informerats eller gett sitt personliga samtycke till mig för att forska i 
examenstexterna har jag som forskare gjort följande etiska val inom 
ramen för avhandlingen. Först och främst diskuterar och publicerar jag 
inte examinandernas examenstexter i sin helhet. Det har ur etisk synvinkel 
sett varit viktigt för mig som forskare att exemplifiera skrivandet i form av 
excerpter. Genom att endast synliggöra korta utdrag ur examinandernas 
examenstexter skyddar jag den enskilda skribentens integritet. 
Excerpterna synliggör ofta dessutom ett personligt betydelseinnehåll 
och därför bör skribentens integritet skyddas. Att läsaren däremot inte 
får tillgång till de verkliga texterna är ett medvetet val som kan inverka 
på möjligheten att bedöma rimligheten i analyserna. Vidare kan det även 
ses som problematiskt att inte kunna återanvända analysmetoderna i min 
avhandling. Trots detta förfarande med att endast exemplifiera excerpter 
visar min avhandling på det innehåll som affordanserna i skrivuppdragen 
utmanar till, utan att riskera skribenternas anonymitet. Av etiska skäl 
går med andra ord individskyddskravet före reliabilitet i min avhandling.

Analysresultatet av uppgiftsformuleringarna och examenstexterna i 
examensskrivandet ses i avhandlingen som ett retroaktivt led i en formativ 
utvärderingsfas, som bidrar med tankeverktyg för framtida skrivändamål. 
Först och främst finns det vägande skäl att begrunda hur skrivuppgifter 
formuleras. För skribenternas del däremot, vilkas examenstexter 
analyseras i avhandlingen, handlar det om en engångsföreteelse 
efter vilken skribenterna inte längre efter examenstillfället berörs av 
skrivandet, responsen eller konsekvenserna. Examinanderna har med 
andra ord slutfört sina studier i ämnet svenska på gymnasial nivå, men  
utbildningsbakgrunden är av central betydelse och nuvarande skribenter 
inom den behöver möjliggöras skrivutveckling. Resultatet beträffande 
analyserna av examenstexterna kan inte skribenterna ha användning för  
men resultaten kan användas i framtida utveckling av undervisningspraktik 
och skrivundervisning särskilt i undervisning på två språk.

I den bästa av alla textvärldar existerar yttre stödstrukturer som 
både möjliggör och synliggör andraspråksskribentens individuella 
textvärldar i ljuset av examenstexter. Andraspråksskrivandet har länge 
kännetecknats av en ny dimension i det inkluderande skrivsamhället, 
eftersom digitala medier influerar skribenten, skrivprocessen och 
den skrivna texten. En förändrad syn på skrivandet och oväntade 
händelser i samhället medför även nya textorienterade aktiviteter och 
forskningssyften. Därför vore det angeläget att via aktionsinriktad 
skrivforskning följa, utvärdera och stimulera skrivutvecklingen i Finland. 
En sådan skrivforskning där teori och praxis möts stödjer alla slags 
textvärldar i varierande skrivprocesser. Ett sista citat ur det ideationella 
betydelseperspektivet i analysmaterialet får avsluta min avhandling 
”Man måste leva i nuet men man kan inte helt glömma det som har varit.”
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BILAGOR

Bilaga 1. Examination A (2012)

1. Som gulan i ägget, helt skyddade från allt ont. Den uppväxten vill 
nutidens föräldrar ge sina barn, menar den danske psykologen Bent 
Hougaard. Curlingföräldrar kallar han dem, överengagerade vuxna 
som vill göra livet perfekt för barnen. Föräldrarna hämtar, skjutsar och 
fixar problemen. De shoppar leksaker i det oändliga − samtidigt som 
de lider av dåligt samvete av att inte räcka till. 
Är det rätt att föräldrarna ger sina barn full service? Borde föräldrarna 
också kräva någonting av barnen? Skriv ett föredrag om s.k. 
curlingföräldrar som du ska hålla på ett föräldramöte på din skola.

2. Det finns planer på ett nytt konstmuseum i din hemstad. Den här 
insändaren ingick i den lokala tidningen:
Vår stad har inte råd med ett eget konstmuseum. Museet skulle kosta 
miljoner att bygga och miljoner att driva. Och vem skulle besöka 
det? Inte jag och inte mina vänner heller. Mycket viktigare vore det 
att bygga en idrottshall. Alla behöver röra på sig, men bara få är 
intresserade av konst. Så är det.
Karin Andersson
Skriv ett svar på insändaren.

3. Varför är vår värld så orolig, samtidigt som vi aldrig haft det så bra 
som nu? Vilka tankar väcker frågan hos dig? 
Skriv ett inlägg i en ungdomstidning.

4. På nätet pågår en diskussion om lycka. Är lycka att leva i nuet och 
inte fastna i det som varit? Eller är lycka något annat? 
Skriv ett inlägg i diskussionen om vad du tycker att lycka är.
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Bilaga 2. Examination B (2012)

1. En arbetsgrupp vid Undervisnings- och kulturministeriet har 
en rad förslag till hur gymnasieutbildningen borde reformeras. 
Arbetsgruppen föreslår bland annat färre obligatoriska 
gymnasiekurser vilket skulle öka valfriheten i gymnasierna. 
Arbetsgruppen vill gärna höra de studerandes åsikt om reformen. 
Skriv ett fritt formulerat brev till arbetsgruppen, där du kommer med 
dina förslag och motiverar dina åsikter.

2. Enligt en rapport från Utrikespolitiska institutet i Finland har 
Norden just nu en unik chans att skapa en gemensam nordisk vision. I 
vilka internationella frågor tycker du att de nordiska länderna kunde 
samarbeta? Skriv en artikel till Nordiska rådets webbsida och sätt 
själv rubrik.

3. Andliga ledare samlar tusentals åhörare. Varför är man så 
intresserad av andliga frågor i dag, samtidigt som allt fler unga 
människor lämnar kyrkan? Skriv en insändare till en dagstidning.

4. Vilka tankar väcker följande rader på Facebook hos dig? Sätt själv 
rubrik.
Jag behöver inte 300 vänner för att kallas populär, jag har mina 
närmaste och jag har dom jag behöver.
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Bilaga 3. Examination C (2013)

1. På nätet pågår en diskussion om vilken relation de unga har till sina 
mor- och farföräldrar. Skriv svar på Pernillas inlägg
Hej!
Min mormor är 68 år och pensionär. Hon bor ganska nära oss, men vi 
träffas väldigt sällan. De gånger vi ändå ses visar min mormor knappt 
något intresse för mig. Hon frågar aldrig hur jag mår eller hur det går 
i skolan. Hon har heller aldrig kramat mig. Jag tycker att det här är 
jättetråkigt. Min morfar är död och eftersom mina farföräldrar bor 
utomlands träffar jag dem mycket sällan. Snälla, skriv och berätta 
hurdan relation ni har till era mor- och farföräldrar.
Pernilla

2. Det pågår en livlig debatt i den lokala tidningen om ett eventuellt 
nytt shoppingcenter. Det finns redan ett shoppingcenter på 20 
kilometers avstånd. Skriv en insändare där du stöder eller motsätter 
dig förslaget.
Motivera din åsikt.

3. Studera figuren nedan som visar lediga arbetsplatser efter 
näringsgren under perioden mars 2010 till mars 2011. Har statistiken 
någon betydelse för ditt val av yrke? Hur kommer du att välja vad du 
börjar studera? 

4. Finland valde en ny president i fjol. 
Tycker du att debatten före valet förändrade samhällsklimatet?
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Bilaga 4. Examination D (2013)

1. Enligt en undersökning är över 60 procent av finländarna beredda 
att betala mer skatt för att Östersjön ska bli renare. I snitt är 
människor villiga att satsa 60 euro per år. Det har föreslagits att det 
ska införas en obligatorisk Östersjöskatt för medborgare och företag i 
Östersjöländerna. (Hbl 2.7.2012)
Skriv ett inlägg på Hufvudstadsbladets webbsida och berätta din åsikt 
om den föreslagna skatten. Vad tycker du att man borde göra för att 
förbättra Östersjöns tillstånd?

2. Du sitter med i skolans elevråd. Elevrådet har tänkt skaffa ett 
Fadderbarn i Namibia. Din uppgift är att presentera idén för hela 
skolan. Skriv ett föredrag där du motiverar idén och försöker få 
eleverna att stödja den.
   
3. Svara på nedanstående inlägg på Facebook.
I dag åkte jag buss till landet och bakom mig satt en äldre man med sin 
hund. Hunden hade en egen plats och satt där som vilken passagerare 
som helst, men den luktade och flåsade nästan hela vägen. Jag är 
allergisk och bussresan var verkligen ansträngande.
Tycker ni det är okej att det är tillåtet att ha med sig sällskapsdjur i 
bussar och på tåg?

4. På nätet pågår en diskussion om Europas framtid. Skriv ett inlägg i 
diskussionen med rubriken ”Europa år 2030”.
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Bilaga 5. Examination E (2014)

1. På nätet pågår en diskussion om konsumtion. Jenny skriver så här:
Jag är en l7-årig tjej som vill skriva om mina tankar om konsumtion. 
Många av mina kompisar köper hela tiden nya kläder, böcker och 
telefoner. Jag själv lånar böcker på biblioteket, ränner på second 
hand och har haft samma telefon redan i många år. Trots det känner 
jag mig lycklig och är nöjd med mitt liv. Varför konsumerar vi så 
mycket? Hur mycket behöver vi egentligen? Borde vi inte alla minska 
konsumtionen?
Jenny
Skriv ett svar på Jennys inlägg.

2. Micke har ett dilemma: han vet inte om han ska göra lumpen eller 
civiltjänst.
Nu ligger det till så här att jag inte har någon aning om vad jag ska 
göra i höst! Jag vet inte om det är värt att göra lumpen eller om det är 
bättre att göra civiltjänst istället. Lumpen låter ju onekligen kul och 
ger säkert en del nyttiga erfarenheter men civiltjänst skulle ge mig 
arbetserfarenhet och samtidigt skulle jag få göra något nyttigt för 
samhället. Vad anser ni? Vad ger mest för framtiden?
Micke
Skriv ett svar på Mickes Facebookinlägg.

3. I den lokala tidningen pågår en debatt om olika energiformer. Vissa 
argumenterar för mer kärnkraft och andra för något annat.
Skriv en insändare där du berättar din egen åsikt om olika 
energiproduktionsformer.

4. Enligt en ny statistik är sociala medier stort bland ungdomar. 
Närmare 90 procent av ungdomar i åldrarna 15-24 år använder 
sociala medier varje dag. Cirka 45 procent av ungdomarna lägger mer 
än tre timmar på nätet i genomsnitt varje dag och cirka 25 procent 
lägger mer än fem timmar. 
Är det bra eller dåligt att ungdomarna tillbringar så mycket av sin tid 
på nätet? 
Delta med ett inlägg i en diskussion på webben.
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Bilaga 6. Examination F (2014)

1. Det är många som är oroliga över hur världen och sättet att 
kommunicera har förändrats på grund av sociala medier. Dessutom får 
sociala medier kritik för att allt blir så offentligt och för att det saknas 
åldersgränser för olika sociala forum. Skriv ett inlägg på din egen 
blogg där du skriver ner dina tankar om detta.

2. Globalisering är något som människor upplever på gott och ont hela 
tiden. Vilka argument finns det för och/eller emot globalisering? Skriv 
ett inlägg i en webbdebatt om globalisering.

3. På nätet pågår en diskussion om vänskap. Skriv ett svar på Emmas 
inlägg.

Jag har ganska nyligen kommit underfund med att jag har låtit mig be

handlas väldigt dåligt av min bästa barndomsvän. Hon tar nog inte så 
bra hand om sina vänner, eftersom de kommer och går hela tiden. Det 
är fel på alla förutom henne. Alldeles nyligen tröttnade jag på det och 
visade exakt hur jag kände om vår relation. Jag tänker inte gå igenom 
hela relationen med min före detta nära vän men jag skulle vilja veta 
hur ni andra ser på vänskap. Vad är vänskap för dig?

Emma

4. Det pågår en debatt i lokaltidningen om värnplikten i framtiden. 
Borde man t.ex. behandla båda könen likvärdigt i ett modernt 
samhälle och ha könsneutral värnplikt i framtiden, borde värnplikten 
vara valfri för alla eller vilka andra framtida alternativ finns det? Skriv 
en insändare där du uttrycker din åsikt om värnpliktens framtid.
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Bilaga 7. Beviljat forskningstillstånd
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Bilaga 8. Materialinsamling enligt detaljerad tidsplan

Examens-
tillfälle
År/termin/
datum

Censortid Arkiverings-
tidpunkt 
vid Student-
examensnämnden

Forskningsmaterial vid 
landskapsarkivet i Vasa

2012/vår 
(19.3)

1,5 år 2013/höst 26.1−31.3.2015

2012/höst 
(21.9)

1,5 år 2014/vår 26.1−31.3.2015

2013/vår 
(18.3)

1,5 år 2014/höst 26.1−31.3.2015

2013/höst 
(20.9)

1,5 år 2015/vår 22.6−22.8.2015

2014/vår 
(17.3)

1,5 år 2015/höst 14.12−14.2.2016

2014/höst 
(19.9)

1,5 år 2016/vår 31.10−28.12.2016
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Bilaga 9. Analysexempel (1 och 2) ur NVivo som exemplifierar kopplingen 
mellan affordansen ”Vad är vänskap för dig?” och dess excerpter

Analysexempel 1
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Analysexempel 2
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I avhandlingen undersöker Rosvall tidigare språkbadselevers textdeltagande efter att de 
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