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Abstract 

Eva Nilson. 2011. Students’ writing as identity construction in a school 
context – content and limitations. Studier i språkdidaktik – Studies in 
Language Education 8. Institutionen för språkdidaktik, Stockholms 
universitet. 

The aim of this licentiate thesis is to study how self presentations and 
reflexive writing work as displaying identity in the school context. In the 
curriculum from 1994 and the current curriculum (GY11) for the Swedish 
upper secondary school, identity making is central in how the subject 
Swedish is defined. It is through language and different media the student 
will strengthen her individual and cultural identity. 

The material consist of students’ texts, inspirational texts and an assignment 
from the national test 2008 in the subject Swedish from upper secondary 
school. I examine how these texts provide a context for the student's own 
self presentation. I see this as a situation of interaction between the school as 
an institution and students’ writing. 

The study is discourse analytical where self presentations produced within 
the school are linked to a societal and historical context, based on theories on 
reflexivity and modernity, communication and enterprise culture, 
individualization/subjectivity and power. The methodological tools are 
primarily drawn from Systemic Functional Grammar and Narrative analysis. 

The results indicate a clear interaction, when it comes to content as well as 
form, between self presentation/life story and the construction of the 
assignment and the inspirational texts that the school provides. The 
discursive practice has great impact on the students’ own stories about 
themselves, and shows how they handle the discursive framework and the 
prerequisite provided from the school. The study's main contribution to 
school and writing research is to show how this is carried out.  

 
 

Key words: Identity construction, narrative analyses, power/knowledge, 
reflexivity, discourse analyses, late modernity, intertextuality 



 

Förord 

Tack! 
 

En eftermiddag vintern 2009 stod jag i Uppsala och kopierade elevtexter till 
min forskning. Där vid kopiatorn slog det mig hur fantastiskt det var att jag 
faktiskt skulle få läsa alla dessa elevtexter! Elever från hela Sverige som 
hade satt sig ned för att skriva om vad som hade format dem till de 
människor de hade blivit. Samma hisnande känsla som jag kände då, kände 
jag igen från mina första år som svensklärare. Att få arbeta med elevers 
skrivande är i sig ett så stort privilegium att mitt första och största tack måste 
gå till alla dessa skribenter runt om i landet, vars texter jag har läst och 
använt till denna studie, och till den elev vars hela text jag har kunnat 
använda i min forskning. Jag vill också passa på att tacka mina egna elever 
för att de har grundlagt mitt stora intresse för skrivandet i skolan. 

Forskarskolan i läs- och skrivutveckling har varit en intellektuell och 
spännande arbetsplats som jag har tillhört under dessa år då jag har arbetat 
med min text. Jag vill tacka Ulla Ekvall, Olle Josephsson, Anna Vogel och 
Karolina Wirdenäs för en mycket välfungerande forskarskola! Forskarskolan 
bestod dessutom av 16 licentiander varav jag fick nöjet att vara en. Dagarna 
på SU var alltid spännande och alltid givande. Tack för det! 

Min handledare Gunilla Molloy har läst och kommenterat och diskuterat och 
korrigerat mina texter från dag ett. Tack för ett engagerat och kunnigt 
handledarskap! Mina två andra handledare, Karolina Wirdenäs och Håkan 
Åbrink, delade handledarskapet mitt i ungefär, och där Karolina ledde mig in 
i det akademiska skrivandet tog Håkan vid och ledde mig vidare. Tack 
Karolina och Håkan! 

Anders Björkvall läste hela manuset i början av sommaren 2011 och gav 
konstruktiv kritik som jag har haft god nytta av. Tack! Särskilt tack också till 
Pia Anderson och Yvonne Hallesson som har läst hela texten i sluttampen! 

Min älskade familj, Mats, Nils och Axel, vill jag tacka för att ni är dem som 
står mig allra närmast och som ger mening till allt. 
 

Stockholm i november 2011 
Eva Nilson 
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1 Inledning 

Ordet självpresentation för tankarna till många olika slags berättande. Vi 
berättar om oss själva för familj, vänner, arbetsgivare etc. Vi berättar också 
om oss själva för oss själva. Det är bl a genom den egna berättelsen som vi 
konstruerar ett jag och på så sätt skapar vår identitet.  

För de privata tankarna har många av oss haft en dagbok, där vi har 
reflekterat över oss själva och våra liv. Den här dagboken kännetecknades en 
gång av dess lås; antingen av ett faktiskt lås med en nyckel, eller av en 
hemlig kod där alla visste att man inte läste någon annans dagbok. Det som 
vi nu kallar det reflexiva skrivandet var något vi använde för oss själva, som 
en privat spegel för de egna tankarna och erfarenheten. I vår tid låses dessa 
tankar och erfarenheter inte längre in, utan läggs istället ut på nätet till 
allmän beskådan. Genom bloggandet kan vi ta del av andra människors 
omedelbara tankar och åsikter nedskrivna och publicerade i stunden. Det 
privata, reflexiva skrivandet har fått en plats i det offentliga. Det privata blir 
allas angelägenhet. Genom att presentera sig själv genom bloggande, my 
space-presentationer, facebook, twitter, chat-forum etc har det egna livets 
vardag blivit oerhört mycket mera dokumenterat än för bara några år sedan. 
Det är fråga om ett nytt sätt att förhålla sig till det allmänna, där det är tydligt 
att det privata/personliga får en större plats gentemot andra genrer.  

Att berätta om sig själv, både för sig själv och andra, har blivit ett sätt att 
skapa ett sammanhang för den egna identiteten i ett samhälle som förändras 
allt snabbare, och där traditionens makt håller på att lösas upp alltmer 
(Giddens 1991, Ziehe 1992). Att berätta om sig själv är också ett ideal i vår 
tid, där vi konkurrerar på en kommersiell marknad med våra berättelser om 
oss själva. Det handlar om att kunna tala för sig för att kunna ta plats i ett 
samhälle där kommunikation värderas högre än tidigare (Cameron 2000).  

Dessa självpresentationer har också blivit en del av skolans vardag. I ett 
flertal olika ämnen, i samhällskunskapen, i livskunskapsämnet och inte minst 
i svenskämnet har skrivandet med sig själv som utgångspunkt blivit en 
central del av det vardagliga skolarbetet. Att presentera sina egna upp-
fattningar och känslor i relation till ämnesstoffet, är idag en viktig 
pedagogisk idé. Det handlar om att kunskapsstoff måste relevantgöras för 
eleven men det handlar också om att genom språket formulera vem man är, 
både för sig själv och för andra (Ziehe 1992).  
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Självpresentationer innanför skolans väggar är givetvis inte något nytt – en 
vanlig skoluppgift genom tiderna är t ex ’Mitt sommarlov’. Eleven kommer 
tillbaka från sin tid utanför skolan, och bär med sig minnen och erfarenheter 
som ska presenteras och bedömas av skolan. Går vi tillbaka till de första 
examenskrivningarna finns uppgifter där eleven ska redogöra för  
t ex sin hembygd eller sina tankar kring religiösa frågor. Att relatera sina 
egna tankar och uppfattningar om världen till skolans ämnesstoff är på intet 
sätt något nytt, men man kan nog ändå säga att den här typen av uppgifter 
tycks ha fått en allt större plats i vår tid. Fenomenet med självbiografiskt 
skrivande i skolan ger oss därför möjlighet att ställa en rad frågor: om 
svenskämnets karaktär, historiska förändringar och framtid, om vilket 
berättande som skolan uppmuntrar till och vilken typ av berättande som inte 
ryms i skolan.  

Det finns också, med empiriska studier, möjlighet att ställa intressanta frågor 
om hur berättandet om det egna jaget utförs mera i detalj; hur formuleras 
jaget? Vilka sociala kategorier skriver unga människor in sig i? Med andra 
ord: hur berättar vi om oss själva i skolan och vad berättar vi? 

I den här studien vill jag undersöka hur elever berättar om sig själva givet de 
förutsättningar som ges av skolan, när eleverna sätter sig ned för att skriva. 
Hur är det möjligt att berätta om sig själv i skolans kontext? Mitt material 
består av elevers uppsatser på nationella provet i kursen Svenska B på 
gymnasiet. Studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkt är diskurs-
analytisk, där jag med verktyg från den narrativa analysen undersöker hur 
elevens egen berättelse konstrueras i interaktion med skolans diskursiva 
praktik. Genom att sätta in materialet i en samhälls- och skolhistorisk 
kontext vill jag synliggöra vilka berättelser som är möjliga att skriva och 
vilken typ av berättande som inte ryms i skolan.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studien har som huvudsyfte att undersöka hur elevidentiteter konstrueras i 
och genom skolans skrivundervisning. Empiriskt sker detta i kontexten av ett 
nationellt prov.  

Mina frågeställningar är: 

• Vilka förutsättningar för skrivandet kan man se i en analys av den 
diskursiva praktiken och elevtexterna?  

• Hur ser interaktionen ut mellan uppgiftskonstruktioner, stimulans-
texter och elevens egen berättelse? Vilka narrativa resurser 
använder sig eleverna av vid skrivtillfället?  

• Vilka berättelser är möjliga att berätta? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är uppdelad i åtta kapitel enligt följande disposition. Det första 
kapitlet ger en bakgrund till undersökningen där också studiens syfte 
presenteras. I kapitel 2 ges en bakgrund till hur begreppet reflexivitet i vår 
tid kan kopplas till olika samhälleliga och samtida historiska teorier. Här 
kommer berättandet om sig själv som identitetsskapande praktik att relateras 
till det senmoderna samhället, och hur detta både ställer krav och ger 
möjligheter att kommunicera vem man är. Reflexivitet analyseras också här 
utifrån ett maktperspektiv. I den andra delen av detta kapitel visas hur 
examensprov, centrala prov och nationella prov från slutet av 1800-talet och 
fram till vår tid kan sättas in i en skoldidaktisk kontext. Här visas hur 
självpresentationer både kan undersökas som en historisk konstans, men 
också som en skolpraktik som både anpassar sig till, och samtidigt leder en 
samtidsdiskurs, där berättelsen om sig själv har fått en central plats som 
skrivpraktik. 

I kapitel 3 presenteras tidigare forskning med fokus på flera olika forskares 
kritiska röster kring kravet på öppenhet i skolan idag. Utifrån olika 
perspektiv belyses den problematisering, som redan finns uttryckt eller 
beforskad, inom detta område.  

I kapitel 4 redogörs för studiens teoretiska och metodologiska utgångs-
punkter där konstruktionism och diskursanalys presenteras. Här ligger fokus 
på hur livsberättelser konstrueras och kontextens betydelse för berättelsen. 
För analys av det material som skolan tillhandahåller använder jag mig av 
mer textnära analys genom den systemisk funktionella grammatiken, och 
denna analysmetod presenteras här. För elevtexterna använder jag mig av 
narrativ analys, och dessa metodverktyg presenteras och motiveras här. 
Metaforikanalys är både teori och metod som jag använder mig av både i 
analys av skolmaterialet och i analys av elevtexterna. Till detta analyseras 
texterna från intertextualitetsbegreppet som också presenteras i detta kapitel. 

Mitt material består i huvudsak av uppgiftskonstruktion, elevtexter och 
stimulanstexter. Mitt empiriska material presenteras i kapitel 5 tillsammans 
med en beskrivning av hur materialet har bearbetats.  

Mina analyskapitel är uppdelade i två delar. Det första kapitlet, 6, består av 
analys av uppgiftskonstruktion och delar av stimulanstexterna. I det andra 
kapitlet, 7, är mitt fokus främst på elevernas texter och berättelser. Detta 
kapitel är i sig uppdelat i två delar där jag först analyserar en hel elevtext och 
därefter gör en liknande analys på mitt stora material, som presenteras 
genom utdrag ur elevtexterna. Dessa utdrag ska i sig representera det stora 
materialet.  
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Analysdelen avslutas med kapitel 8 där studiens resultat diskuteras utifrån 
studiens huvudsakliga syfte och frågeställningar, samt utifrån den tidigare 
forskning som har presenterats.  
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2 Bakgrund 

Vi efterfrågar idag en alltmer utvidgad självpresentation inom flera av de 
institutioner som samhället är uppbyggt kring. Inom såväl media som 
arbetsliv och skola har självpresentationen blivit en viktig del i hur vi 
kommunicerar om oss själva i förhållandet till dessa institutioner. Vi har 
kanske också fler möjligheter än någonsin i västvärlden idag att påverka våra 
liv i ena eller andra riktningen. Detta s k självförverkligande går bland annat 
genom självreflektionen där vi själva måste definiera vilka vi är och vart vi 
är på väg. I alla fall ser flera rådande diskurser ut på det sättet i vår samtid. 
Det finns flera teorier om hur det senmoderna samhället kräver av, eller 
erbjuder, individen ett reflexivt förhållningssätt, ofta i det offentliga rummet. 

Skolan som en av de större institutionerna i samhället står naturligtvis inte 
utanför dessa påbud om reflexivitet och självpresentationer. Skolan både 
följer och leder samhällsutvecklingen. Som en stor del av samhällskroppen 
får det som sker i skolan konsekvenser för samhället i stort. Inte heller i den 
diskussion som sker inom skolan vill någon att skolan ska stå isolerad ifrån 
omvärlden. Istället blir det allt viktigare att skolan ska spegla samhället 
därute och att skolan ska ’hänga med’ i de stora förändringar som sker t ex i 
IT-världen eller företagsvärlden. Reflektion är ett nyckelord i vår samtid och 
återfinns också på flera ställen i kursplanerna i svenska, både på grundskolan 
och i gymnasiet. För att vi ska förstå vad diskurser om reflexivitet och 
förväntningar på frekventa självpresentationer har för roll i skolans praktik, 
vill jag här kontextualisera begreppen och undersöka dem från flera olika 
perspektiv.  

Det är främst utifrån självpresentationen som begreppet reflexivitet är 
intressant i mitt projekt. Reflektionen ses här som självpresentationens 
förutsättning, men inte vice versa. En självpresentation i dag förutsätter 
reflektion, men reflektionen i sig måste naturligtvis inte kopplas ihop med 
berättelsen om det egna livet. Reflexivitetsbegreppet ska här ses som ett 
generaliserat vetenskapligt samlingsnamn för olika diskurser där någon/-
något refererar till sig själv via något utanför jaget. Reflektion är en aspekt 
på begreppet reflexivitet, men inte liktydigt. I detta och nästa kapitel 
kommer reflexivitetsbegreppet relateras till de teoretiker som främst har 
lanserat dem, både i och utanför skolan. 
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Det är utifrån teorier av Anthony Giddens, Deborah Cameron, Thomas Ziehe 
och Michel Foucault som olika perspektiv på hur vi kan se på begrepp som 
reflexivitet och självpresentationer i vår samtid hämtas. Dessa författare har 
alla skrivit om hur kravet på, eller möjligheten till, kommunikation om det 
egna livet är centralt för identitetskapandet i det senmoderna samhället, om 
än från olika perspektiv. Ovanstående författare får främst presentera 
reflexivitetsbegreppets roll utanför skolan. 

I den andra delen av detta kapitel vill jag istället ge en skolhistorisk 
bakgrund till svenskämnets utveckling, där ovanstående begrepp också har 
fått en stor plats både som ämneskunskaper i sig, men också som ett 
demokratiskt sätt att arbeta på.  

Då mitt material är hämtat från nationella provet i svenska har jag undersökt 
vad som har skrivits om tidigare nationella examina där uppsatsen har stått i 
fokus. Utifrån hur provens syfte och teman är formulerade, samt vilka 
kunskaper och färdigheter som har efterfrågats tillsammans med den egna 
erfarenheten, vill jag visa hur en skrivpraktik har vuxit fram och anpassat sig 
till den tid och det samhälle inom vilket det verkar - men också att det finns 
många konstanser över tid som proven bär med sig.  

2.1 Samhälle- historia/samtid 

Reflexivitet och självpresentationer kan knytas till många olika perspektiv, 
och här presenteras några av dessa som jag anser kan ha betydelse för hur vi 
kan se på det reflexiva skrivandet i skolan, där självpresentationen står i 
fokus. Anthony Giddens (1991) ser begreppet reflexivitet som en mänsklig 
strategi för det som kännetecknar det senmoderna samhället. I ett samhälle 
där valen och intrycken är många, och disparata, är det genom den egna 
reflektionen människan kan hålla ihop sin självbild, och förhålla sig till 
samtiden och världen. Thomas Ziehe (1992) skriver om hur ungdomar 
tvingas vara reflexiva i en avtraditionaliserad kultur för att en identi-
tetsutveckling ska kunna ske. Deborah Cameron (2000) studerar reflexivitet 
utifrån ett senmodernt företagsklimat där det kommunikativa idealet, med 
ständiga reflektioner och självpresentationer, har fått ett stort genomslag. 
Här handlar det om vem man är i förhållandet till arbetsliv och 
arbetsmarknaden. Michel Foucault (1974/1987, 1980) ger en annan bild där 
istället den reflexiva människan är den självreglerande människan. Själva 
reflektionen kan ses som ett maktutövande- den vänliga makten - där den 
yttre makten har flyttat in i människans inre och på så sätt blivit mer 
effektiv; genom ett reflexivt förhållningssätt kontrolleras medborgaren. Här 
kan vi därför se att hos Giddens, Ziehe, Cameron och Foucault finns det en 



 7 

gemensam grund där reflexivitet och självpresentationer är samhälls-
företeelser som är centrala och kan knytas till vår samtid.  

2.1.1 Reflexivitet i det senmoderna samhället 

Börjar vi med Anthony Giddens (1991) syn på det senmoderna samhället 
menar han att det i dagens samhälle i högre grad råder en högriskkultur, till 
skillnad ifrån tidigare generationers samhällen. Detta ska inte förstås som att 
det finns fler risker idag än tidigare, utan att vi räknar med och förhåller oss 
till fler risker, p g a vår globaliserade värld. Massförstörande krig, natur-
katastrofer, sammanbrott av ekonomin eller uppkomster av totalitära regimer 
är risker vi måste kalkylera med p g a mediernas genomslagskraft. 
Mediernas roll med det elektroniska genomslaget har gjort att vi samtidigt 
har gemensamma erfarenheter av tid och rum, samtidigt som världen är 
fragmenterad och splittrad (Giddens 1991:13).  

Det tryckta ordets roll ser Giddens som själva kärnan i moderniteten, men 
det väsentliga i den kommunikation som har skett under högmoderniteten är 
hur tryckt media och elektronisk kommunikation har blivit delar av samma 
kommunikationsstruktur. De visuella medierna som television, film och 
videos har fått en framträdande roll tillsammans med det tryckta ordet. 
Presentationen av förmedlade erfarenheter utgår inte längre ifrån att nyheter 
kommer ifrån en speciell plats, utan tidsrummet är det som förenar de 
presenterade erfarenheterna. Media presenterar samtidigt händelser som är 
viktiga och har hänt under samma tid från många olika håll. Det här kallar 
Giddens collageeffekten. Berättelserna ligger sida vid sida, men är samtidigt 
beroende av varandra, och uttrycker en enhetlighet av tankar och 
medvetenhet (ibid:37). Händelser som ligger långt utanför oss kommer in i 
våra liv på ett ganska rutinartat sätt. Media ska här inte ses som en spegel till 
verkligheten, utan är istället med och formar vår verklighet. Giddens menar 
att detta inte ska ses som att vi här har en egen mediaverklighet, som är 
hyperreell, utan istället tydliggöra den fragmentarisering av verkligheten 
som är typisk för moderniteten (ibid:38-39).  

I den här bilden av det senmoderna samhället ska sedan individen placeras 
in. Giddens beskriver hur jaget och samhället har blivit ömsesidigt 
förbundna med varandra i en global abstrakt verklighet, och att det är första 
gången i mänsklighetens historia som det sker. Tidigare har t ex sociala 
uppbrott som krävt en psykisk omorganisering kunnat vila på traditioner och 
riter för de här överträdelserna och dessa har då gått från generation till 
generation. I det moderna samhället måste dessa överträdelser istället 
omformuleras tillsammans med aktuella samhällsförändringar. Detta leder 
till att jaget blir ett reflexivt projekt som måste konstrueras tillsammans med 
en social förändring. Det är dock inte bara vid viktiga övergångar i livet, som 
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vi går tillbaka och försöker koppla ihop våra tidigare erfarenheter med vår 
nya situation, utan det har blivit något som sker kontinuerligt (ibid:44-45). 

I den här posttraditionella sociala världen med abstrakta system1, en 
omorganiserad rums- och tidsuppfattning där det globala har fått ersätta det 
lokala, är valet det som är särskilt framträdande för den moderna människan. 
Samtidigt som mångfalden är otrolig har vi inte någon fundamental grund 
för våra val. Detta får konsekvenser. Den här anpassningen till olika miljöer, 
som Giddens skriver om, där uppförande och utseende måste anpassas till 
olika kontexter för den moderna människan, leder inte till multipla 
personligheter. Istället är det genom att känna sig hemma i sin kropp och 
genom det egna narrativet som man håller ihop sig själv genom tid och rum 
(ibid:123-124).  

Hur det här narrativet, där jaget reflekterar över sig själv, hanteras i samtiden 
ser Giddens i floran av böcker av mer självterapeutisk prägel. Genom att 
undersöka Janette Rainwaters bok Self-Therapy med underrubriken A Guide 
to Becoming Your Own Therapist vill han visa hur de frågor boken ställer till 
subjektet, inte bara handlar om självterapi, utan är frågor som är i centrum 
för den moderna människan. Frågor som: ”Vad ska man göra? Hur ska man 
handla? Vem ska man vara?” ställer vi till oss själva genom vårt dagliga liv i 
det senmoderna samhället (ibid:89).  

Ur Rainwaters text sammanfattar Giddens några punkter som är centrala för 
självterapi och hur det reflexiva projektet kan se ut. Bland annat menar 
Rainwater är vi inte vad vi är, utan vad vi gör oss till. Jaget blir ett ’reflexivt 
projekt’ där vi själva är ansvariga för att skapa en positiv identitetskänsla. 
När vi tittar bakåt tillägnar vi oss vårt förflutna genom att knyta det till vår 
framtid. Det är själva livsbanan, livsförloppet som avgör vad som tränger sig 
in av händelser som har betydelse. De händelser som uppmärksammas är 
händelser som har betydelse för självutvecklingen, något som måste 
övervinnas eller hanteras på något annat sätt för att vi ska kunna utvecklas. 
Det handlar här om att vi själva skapar vår identitet genom vår berättelse om 
vårt livsförlopp. 

Giddens knyter också samman Rainwaters resonemang kring risk-
medvetenhet, som en integrerad strategi, för hur vi ser på vår framtid. Det 
handlar om att hela tiden skapa en balans mellan möjligheter och risker. De 
passager eller steg i vår utveckling, som vi måste göra för att gå från en plats 
till en annan, gör att just risker och möjligheter accentueras. Frånvaron av 
traditionella riter gör att dessa övergångar ser annorlunda ut, men med hjälp 
av att hålla sig till ett reflexivt förhållningssätt kan självförverkligandet 

                                                      
1 Giddens definition av begreppet abstrakta system: ”Symboliska tecken och expertsystem” 

(ibid: 273) 
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stöttas. Det är utifrån den här inre referenspunkten som livshistorien 
konstrueras eller rekonstrueras. Det betyder att jagets utvecklingslinje 
refererar till sig självt; den är internt referentiell. Här blir därför sökandet 
efter ett autentiskt jag viktigt. För att hitta sig själv måste man vara sann och 
ärlig emot sig själv. Denna självkonstruktionsprocess styrs av överordnade 
mål där det handlar om att bli fri från beroenden för att kunna förverkliga sig 
själv. Ett autentiskt jag är också ett gott jag, ett förverkligat jag (ibid: 95-
100).  

Det handlar alltså om att skapa en berättelse om sitt livsförlopp, där vi 
skapar en plats för det förflutna som passar våra framtidsutsikter. Här ligger 
en görbarhet genom att vi själva skapar berättelsen och på så sätt vår 
identitet. Det här identitetsskapandet går dock genom vår bild av oss själva, 
och refererar till sig själv. Det är i sökandet efter vårt autentiska jag som vi 
kan hitta oss själva i oss själva, enligt ovanstående resonemang. Det 
autentiska jaget blir en resurs för att skapa sig själv och sin identitet. 

När eleven i mitt material ska berätta om sig själv och om hur livet formas 
gäller det även här att skapa en plattform som passar in i de framtidsutsikter 
som eleven har.  

2.1.2 Identitetsutprovning 

Också Thomas Ziehe skriver om sökandet efter ett autentiskt jag men hur 
detta jag brottas med samhällets bilder och normer. Enligt Johan Fornäs i 
förordet till Kulturanalyser. Ungdom, utbildning, modernitet (1992) menar 
Ziehe att de här autentiska erfarenheterna kolonialiseras av de yttre intryck 
som samhället ständigt förser oss med. Det autentiska jaget blir då något som 
tas ifrån oss genom samtiden med dess krav och intryck. Detta samtidigt som 
vi i det moderna samhället har fått ett språk där vi kan verbalisera och 
kommunicera erfarenheter och upplevelser som tidigare varit outsägbara. 
Den här dubbelheten mellan att, å ena sidan leva i ett samhälle i ständig 
förändring där traditioner och normer förändras allt snabbare, ifrågasätts och 
till slut försvinner helt, och å andra sidan samtidigt leva i ett samhälle där det 
just i själva förändringspotentialen finns en öppning för nya sätt att se på 
verkligheten, leder till fram till begreppet kulturell friställning (ibid:9). Med 
detta begrepp vill Ziehe visa hur vi lever i en tid då gamla system och 
traditioner har fallit samman och vi famlar efter nya, vilket leder till 
ifrågasättande och att inget längre kan tas för givet.  

Ziehe menar att det idag finns ett krav på att den enskilde individen själv 
måste prova ut sin identitet (Ziehe använder ordet identitetsutprovning 
istället för identitetsutveckling (ibid:36)). Man kommer enligt Ziehe inte 
undan detta samhällets krav, men å andra sidan, är det inte heller på förhand 
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fråntaget människan (ibid: 38). Samtidigt som auktoriteter och tidigare 
generationer har mindre betydelse för ungdomars orientering i vuxenvärlden, 
har konsumtionen å andra sidan en större betydelse. Det här menar Ziehe gör 
att samtidigt som unga människor har möjlighet att prova ut sin identitet, 
bortsett från traditioner, normer och symboler, måste de samtidigt bygga upp 
motkrafter för att stå emot de samhälleliga bilder som de överröses med. 
Ziehe skriver:  

Vart ungdomarna än kommer, vad de än vill och planerar, så är (den 
bokstavliga och symboliska) ’orten’ alltid redan ockuperad av de allestädes 
närvarande samhälleliga tolkningarna och värderingarna (ibid: 39).  

För mitt projekt vill jag koppla ovanstående resonemang till den diskursiva 
praktiken för elevers skrivande. I den identitetsutprovning som sker i skolan 
är ”de allestädes närvarande samhälleliga tolkningarna och värderingarna” 
också där. Intressant är att se hur dessa tolkningar och värderingar ser ut, och 
hur interaktionen ser ut mellan dessa och elevens egen självpresentation. 
Sökandet efter sig själv går också i skolan genom bilder och tolkningar och 
genom den diskursiva praktik som undervisning och examination innebär.  

Hur normer och livsformer ständigt förändras är naturligtvis inte något som 
bestäms på förhand, utan något som förhandlas fram i samförstånd. Ziehe 
skriver om hur vår historiska epok inte längre lutar sig mot grundläggande 
värden eller påtvingande värdeorienteringar. Stabila identitetsprocesser 
handlar istället om att hela tiden vara förändringsbenägen och kunna hantera 
de förändringar och kriser som vi möter (ibid: 44). En ständig 
identitetsutveckling förutsätter en hela tiden öppen och flexibel personlighet. 
För unga människor handlar det hela tiden om att kunna hantera 
ungdomsdiskursen, eller bilden av hur det är att vara ung. Ziehe menar att 
det leder till en ökande reflexivitet eftersom unga hela tiden måste förhålla 
sig till, och konfrontera bilden, som samhället ger av vad det är att vara ung 
idag. Detta menar Ziehe är ett fenomen, som tillhör det moderna samhället, 
och har alltså inte varit lika framträdande under tidigare epoker (ibid: 52-53). 

Han menar också att i en tid, när konservativa värden och symbolisk ordning 
inte längre uppfattas som positiva i sig, har många av de former av rituella 
praktiker i skolan slopats. Symbolik och modernism inte går ihop, enligt 
Ziehe. Han menar att den subjektiva erfarenheten istället har ersatt det 
sociala erfarenheten. Han skriver: 

Viktigt och betydelsefullt är våra ’jags’ realitet. Jaget har blivit en realitet av 
högsta rang. Det sociala rum, i vilket vi kan umgås ’opersonligt’ d v s utan 
psykisk intimitet, har däremot sjunkit i värde. Allt som är ’opersonligt’ 
tenderar att upplevas som meningslöst, och det gäller då också det symboliska 
formspråket i det offentliga, sociala rummet (ibid:107-108). 
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Subjektiveringens uppgift blir här att hålla intresset vid liv hos eleven för 
ämnet. Ämneskunskaper kan få relevans och legitimitet om de relevantgörs 
genom den egna berättelsen. Detta skulle jag vilja koppla till vad vi 
efterfrågar i de skrivuppgifter som är konstruerade till t ex nationella provet. 
Den diskursiva praktiken kopplas till elevens tänkta egna erfarenhet och 
relevantgörs på så sätt för eleven. 

Ziehe nämner tre områden där vetandet har förändrats vad det gäller 
reflexivitet och självpresentationer. Det första är att reflexiva vetandeformer 
har utvidgas och blivit allestädes närvarande. Här handlar det om att de idag 
erbjuds av kulturen, inte som en innehållslig reflektion, utan som en 
möjlighet till självrelatering och självvärdering. Det här har då gjort att vi rör 
oss med ett antal begrepp som den amerikanska socialpsykologin kallar 
”selfconsciousness” (ibid: 134). 

Den andra förändringen av vetandet som Ziehe tar upp är görbarheten. Vi 
har hela tiden förväntningar på hur vår personlighet kan formas och 
omformas, och även om allt inte är möjligt att förverkliga så är 
förändringarna ändå tänkbara och något att sträva efter. Här kommer 
begrepp som livsstil och personliga förändringar in. Man måste också kunna 
rättfärdiga alla de beslut och de göranden man företar sig. Ziehe hänvisar till 
Richard Sennet, som jämför den här moderna rättfärdighetslogiken med 
traditionen att bikta sig offentligt, och ta avstånd från de fel man har begått 
och utlova bättring. För de som inte klarar av att förändra sig själv, utan 
behöver hjälp med förändringsarbetet, finns terapin som stöd.  

Till sist tar Ziehe upp de sociala krav som finns på individualiseringen. Det 
är jag som individ som medvetet kan planera min livsväg, utan att vare sig 
luta sig mot en materiell eller symbolisk bakgrund som någon garant för en 
given framtid. Inte heller innebär en viss social ställning en färdigbestämd 
livsstil (ibid:135). 

Berättandet om sig själv i skolan passar därför ganska bra in i de områden 
som Ziehe sammanfattar här: de reflexiva vetandeformerna, sättet att se på 
livet som görbart, d v s utvecklingsbart samt en individualiserad syn på hur 
eleven själv kan utvecklas. 

I den här identitetsutprovningen, som Ziehe skriver om, menar han också att 
prestationsprincipen har fått ett stort genomslag. Vi bedöms dagligen och 
måste bevisa vårt värde genom att kvalificera oss. Detta gör att en slags 
psykisk och social konkurrens hela tiden är närvarande. Ziehe skriver: ”Man 
måste kunna framställa, representera sig själv socialt och psykiskt, vinna 
poäng och – cyniskt uttryckt – ’sälja sig’.” (ibid:37).  
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2.1.3 Entreprenöriell kultur 

Att presentera sig själv för att kunna sälja sig, och ta sig fram på en marknad, 
är också något som Deborah Cameron skriver om i Good to Talk (2000), när 
hon skriver om vår tids kommunikativa ideal. Också hon tar sin 
utgångspunkt i Giddens resonemang om hur senmoderniteten med en ständig 
föränderlig samhällsbild tvingar individen att förhålla sig till sin samtid, och 
därför ’göra om sig’. I en föränderlig värld kan man inte förlita sig på att 
livet går genom olika stadier i en kultur där dessa ser likadana ut generation 
efter generation. Varje individ måste därför konstruera en personlig 
berättelse om sig själv, och det gäller att hela tiden hålla berättelsens igång. 
För en någorlunda stabil person handlar det om att få ihop en sammanhållen 
berättelse. Det gäller att se sin biografiska kontinuitet, samtidigt som man 
integrerar de nya berättelserna i en föränderlig värld.  

Cameron fokuserar på hur företagsamhetskulturen (enterprise, här översatt 
med företagsamhet) och de kommunikativa kunskaper som denna kräver, ser 
ut i dagens samhälle. Cameron vill visa hur språket är både ett instrument, 
men också ett objekt för de samhälleliga och historiska skeenden, som sker 
just nu. Genom att lyfta fram hur kommunikation har fått en central plats i 
det offentliga livet och på arbetsmarknaden, vill hon visa ett skifte kring 
begreppets användbarhet. Kommunikation har, enligt Cameron, blivit ett 
fenomen där språket är både ett instrument för kommunikationen, men också 
i sig ett objekt för en kulturell svängning. Det kommunikativa ideal dagens 
marknad kräver förutsätter att vi är skickliga på att kommunicera för att visa 
vår företagsamhet, eftersom det är med den vi konkurrerar. Företag-
samhetskulturen har därför blivit ett större begrepp i dagens samhälle. 
Genom att produktion av varor ofta är förlagd till lågprisländer i vår 
senkapitalistiska tid måste vi konkurrera på andra sätt. Den konkur-
renssituation som finns i affärsvärlden, och som ovan är ett exempel på, 
kopplar hon till individers terapi eller självhjälpsprogram där det gäller att 
‘make sense’ eller att göra något av sitt eget liv precis som det handlar om 
att ‘make sense’ av det vi konkurrerar med på en marknad. 

Cameron skriver också om hur självförbättring är centralt i vår tid där vi hela 
tiden ska arbeta med oss själva för att bli gladare, hälsosammare, mer 
välanpassade, och på så sätt mer framgångsrika (ibid:9). Det individuella 
projektet får samma form som företagsfilosofin. Cameron menar med stöd 
av Burchell (1993:275) att detta har blivit en modell för allt vi företar oss 
idag, all sorts uppförande. Det här blir ett medborgarskapsideal där det inte 
bara handlar om att vi ska bli företagare, utan att vi ska bli företagsamma, 
och ständigt utforska den egna kompetensen och dess svagheter genom ett 
reflexivt förhållningsätt. Det här idealet går igenom på flera olika områden i 
samhället. Företagsamhet ska här ses som en kultur som står emot byråkrati 
där kontroll och hierarki råder. Idag handlar det inte längre om att bestämma 
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vad arbetstagarna ska göra, utan att sätta mål för arbetet och motivera 
arbetstagarna att nå dessa mål (ibid: 10). Här blir det inte så viktigt för 
chefen hur man når fram till målet, utan det är resultatet som räknas.2  

En annan stor del av kommunikationen på företagen idag är 
utvecklingssamtalet. Här ska varje individ delta i ett interaktivt samtal om 
sig själva och sitt jobb, och då dessa samtal kopplas både till lön och 
eventuell karriärstege, är det av stor vikt att kunna tala för sig. Just genom 
hur varje anställd kan hantera den kommunikativa situationen avgörs mycket 
av den anställdes villkor på arbetsplatsen. Cameron menar att 
utvecklingssamtalet liknar terapisamtalet och att många företag också har 
dessa samtal under beteckningen ”counselling”. De anställda ska diskutera 
sina svagheter och styrkor, men också reflektera över vad de har 
åstadkommit och sin egen framtid (ibid:15). 

Samma kommunikativa förmåga är något som värderas högt vid anställning 
av personal. Företagare i undersökningar anser att kommunikativ förmåga är 
en nyckelförmåga, men ser inte alltid att de som söker jobb har den. Detta 
område blir därför ett större projekt för självförbättring.  

Att kommunikativ förmåga inte bara är något som skolan själv efterfrågar är 
tydlig om vi jämför med Camerons resonemang. Vi har ett 
medborgarskapsideal och en företagsamhetskultur idag där behovet av ett 
reflexivt förhållningsätt och förmåga att presentera sig själv är central. 
Kravet på att förändras och att vara flexibel, samt att kunna kommunicera 
detta, är vad dagens arbetsmarknad efterfrågar. Cameron menar att vi är i en 
tid då en ny våg, en ny kultur har skapats kring det hon kallar företagsamhet. 
Här är det inte bara så att företagsvärldens begrepp och tankesätt har tagit sig 
ut på andra områden, utan att också en ny kultur har tagit sig in i 
företagarvärlden, s k ”cross- fertilization” (ibid:22). 3 

Det senmoderna samhället, som Giddens, Ziehe och Cameron beskriver och 
problematiserar i sina texter, har ovan studerats utifrån hur identitetssökande 
eller självpresentationer går genom ett reflexivt förhållningssätt. Genom att 
förstå hur ett kommunikativt ideal, som de ovan nämnda författarna skriver 
om, ser ut i en samhällelig kontext, får vi en förklaring till vad detta vetande 
har för roll i samhället och hur det har uppstått. För mitt projekt är det 
reflexiva skrivandet med elevens egen livsberättelse i skolans 
examinationsformer som står i fokus.  

                                                      
2 Samma tankar och idéer kan vi se i de målrelaterade betygssystem, som infördes med lpf 94, 

där själva kunskapen i sig ska värderas, och inte flit eller närvaro i sig under lektionstid. 
3 Jämför med hur Skolverket 2009 fick uppdraget att att stimulera entreprenörskap 

på skolans alla nivåer 
(www.skolverket.se/skolutveckling/entreprenorskap/uppdraget ). 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/entreprenorskap/uppdraget
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Reflexivitet ska nu i nästa del problematiseras och utforskas utifrån ett 
maktperspektiv, där ovanstående begrepp också kan studeras som ett led i en 
samhällelig maktutövning. Utifrån Michel Foucaults syn på makt och 
vetande ska reflexivitetsbegreppet undersökas. 

2.1.4 Makt och individualisering 

Michel Foucault (1974/1987) har skrivit om hur övervakning och straff har 
sett ut under olika historiska epoker. Han menar att när vi studerar en 
speciell diskursiv praktik måste vi studera framväxten av denna från ett 
bredare perspektiv och som en längre historisk process. De system vi har för 
praktikutövning får sin legitimitet ifrån olika områden. Vi kan t ex inte förstå 
straffet utan att förstå samhället och tiden inom vilket det verkar. Det är de 
flera lagren av makt och vetande som förklarar varför vi gör som vi gör. När 
Foucault skriver om hur vi rättfärdigar ett juridiskt dömande system kopplar 
han det till det civila samhället. Straffsystemen måste studeras utifrån ett 
helhetsperspektiv där framväxten av straff ska ses som en sammansatt social 
funktion där makt, straff, vetenskap och människovetenskap är en helhet och 
inte kan studeras var för sig (ibid:31).  

Att använda sig av historiska jämförelser med Foucaults metod är dock inte 
att se historieskrivning som något som går framåt eller bakåt utan något som 
aldrig slutar eftersom historien inte går någonstans. Historiska jämförelser 
blir istället ett sätt att sätta diagnos på vår samtid; ett sätt att störa det vi tar 
för givet (Kendall, Gavin & Wickham, Gary 1999:4). Det handlar därför om 
att distansera sig från det rådande på samma sätt som vi gör till historien. 
Den foucaultianska historiediskursen ställer sig därför utanför berättelsen om 
historia som utveckling och humanisering över tid.  

För Foucault hör makt och vetande ihop. Makten ligger i det vi kallar 
kunskap, inte hos den som har kunskapen. Makten ska här inte ses som 
negativ eller ond utan som något som producerar verkligheter. Det är genom 
att producera ämnesområden och det vi kallar sanning som makten visar sig. 
Därför är kunskap om individen något som tillhör produktionen av makt 
(ibid:227). Det är genom det vi t.ex kallar vetenskap som makten 
produceras. 

Ett led i denna maktutövning är individualisering, som enligt Foucault, är ett 
mått på underordning. Makten är funktionell och osynlig samtidigt som 
individen övervakas och iakttas och jämförs mot en norm. Det är genom 
avvikelser mot denna norm som individualiseringen görs. Det här betyder att 
barn, dårar, förbrytare och sjuka är mer individualiserade i ett disciplinärt 
system än vuxna, de normala eller friska. Denna underordning går genom att 
det är genom avvikelsen som individualiseringen sker. Foucault skriver: 
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när man vill individualisera den friske, den normale eller den laglydige gör 
man det hädanefter genom att fråga ut honom om det som är kvar av barnet 
inom honom, om vilken hemlig dårskap han är behäftad med eller om vilket 
avgörande brott han hade velat begå (ibid: 226). 

Foucault kopplar individualiseringen till examinationen där subjektet lämnar 
ut delar av sig själv som ett sätt att underordna sig institutionen.  

Som en metafor för makten i det moderna samhället använder sig Foucault 
av det panoptiska fängelset. Det panoptiska fängelset utformades som en 
tårtformad byggnad med vakten i mitten dold för fångarna. Man gjorde här 
tvärtom mot det traditionella fängelset; istället för att låsa in någon i mörker 
och gömma undan fången gjorde man nu bara det första -låser in fången. I 
ljuset och öppenheten blir bevakningen än effektivare. Makten, d v s vakten 
blir här osynlig men massan, fångarna blir synliga. Fången syns men ser inte 
själv. Fången vet inte heller när han är iakttagen, vilket innebär att det inte 
har någon betydelse längre om det finns en fångvaktare eller inte. Det 
panoptiska fängelset blir för Foucault en metaforisk bild av hur makten i det 
moderna samhället har internaliserats i individen, och hur denna 
maktutövning därför har blivit både mer effektiv, men också icke-våldsam 
(ibid:234). Foucault menar att makten blir mycket mer effektiv när den utgår 
ifrån den som den tillämpas på. Den som vet om att den är iakttagen tar 
också på sig rollen som iakttagen och underkastar sig på så sätt den 
maktrelation som synligheten utgör. Här behövs inget fysiskt tvång utan ju 
mer okroppslig makten är desto djupare verkar den (ibid:237).  

Med en effektivare makt ökar vetandet och Foucault skriver att ”ett ökat 
vetande uppstår varje gång makten gör framsteg och upptäcker nya föremål 
att känna till inom alla de områden där makten utövas” (ibid: 239). Det är 
genom den öppenhet och genomlysning som det panoptiska schemat 
tillhandahåller som en subtil disciplinering av individerna kommer till stånd. 
Därför hänger vetenskaperna ihop med panoptikonen; vi får här en relation 
mellan mera makt och mer produktion (ibid:239-242). När makten har flyttat 
in i varje individ behöver samhället inte längre utöva fysisk makt eller våld. 
Det inspekterande ögat ”the inspecting gaze” har nu flyttat in i individen och 
blivit mer effektiv (Foucault 1980:155). Den yttre makten kryper in i varje 
medborgare och självregleringen tar form. Fången blir sin egen vakt. 

När Foucault skriver om det moderna straffsystemets förändring vill han visa 
hur det kan kopplas ihop med vetande och makt inom andra institutioner i 
samhället. Disciplineringen av individen får sin legitimitet ifrån olika 
kunskapsområden. Han skriver: 

Det moderna straffsystemets idealiska slutpunkt borde vara en disciplin utan 
gräns: ett förhör utan slut, en oändlig undersökning som ständigt utökas med 
nya minutiösa och ständigt mera analytiska iakttagelser, ett dömande som 
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innebär att man upprättar en aldrig avslutad dossier samtidigt som man 
utmäter milda straff parade med examineringens envetna nyfikenhet, ett 
rättsförfarande som ständigt skulle mäta avvikelsen från en ouppnåelig norm 
och samtidigt utgöra en asymptotisk rörelse i riktning mot det oändliga. 
Inkvisitionens rättsförfarande utmynnar logiskt i en plågsam avrättning. En 
rättvisa genomsyrad av disciplinära metoder och examensförfaranden förlängs 
helt naturligt av att individen sätts under ’observation’. Det är då knappast 
förvånande att cellfängelset med sin rytmiska uppdelningar av tiden, sitt 
tvångsarbete, sina instanser för övervakning och betygsättning, sina 
normalitetslärare som övertar och mångfaldigar domarens funktioner har blivit 
straffsystemets moderna verktyg. Det är då inte heller förvånande att fängelser 
liknar fabriker, skolor, kaserner, sjukhus, de liknar ju alla fängelser. (Foucault 
1974/1987: 265-266). 

Detta är ett långt citat men visar hur Foucault kopplar disciplineringen till 
vår tids institutioner. Här är det också tydligt att genom att examinera och 
observera, synliggöra och individualisera ser Foucault panoptikons 
maktutövning. Genom samhällets närvarande blick utövas makten. Detta kan 
då kopplas till reflektionen och till att kunskap och makt hör ihop. 
Samhällets ’blick’ har nu flyttat in i människan själv och genom den 
ständiga reflektionen över sig själv har makten internaliserats. ”En aldrig 
avslutad dossier” skriver Foucault och tankarna kan gå till den i vår tid aldrig 
avslutade portföljen som kan följa en del elever från förskolan och uppåt i 
skolåren. Man bär med sig sina arbeten och kan observeras och examineras 
utan slut. Ju mer produktion ju mer maktutövning. 

Reflexivitet i vår tid kan alltså studeras utifrån flera olika perspektiv. 
Foucaults bidrag till min studie är att också reflexivitet och själv-
presentationer kan studeras som maktutövning och underordning i skolans 
värld. Genom en skrivpraktik där eleven reflekterar över sig själv, 
presenterar sig själv, synliggörs han/hon samtidigt som det panoptiska ögat 
tar plats i eleven.  

2.2 Bakgrund – Skola/didaktik 

De samhälleliga och historiska diskurser som har presenterats ovan står 
skolan naturligtvis inte utanför, utan är på många sätt en del av. Undersöker 
vi svenskämnet, som sådant, är det dock inte så lätt att ringa in ämnet då det 
inte är ett och detsamma varken över tid eller i tiden, enligt Thavenius 
nedan: 

Ordet är alltså ett- svenska – men det elever och lärare gör när ämnet står på 
schemat kan vara vitt skilda saker: olika vid skilda tider, olika i skilda 
skolformer, olika för pojkar och flickor, ibland också olika i samma skola eller 
för skilda grupper av lärare (Thavenius 1999:17). 
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Vad vi istället ser när man tar del av olika diskussioner kring hur 
svenskämnet har sett ut och hur det bör se ut är att det finns många 
ideologiska skiljelinjer. Svenskämnet är både en avspegling av den tid och 
det samhälle inom vilket det verkar, men också ett ämne som visar många 
konstanta drag över tid. I min studie där jag undersöker elevers 
självpresentationer vill jag visa hur denna del av undervisningen har rötter 
långt bak i tiden, men också speglar en tid då självpresentationer har ökat 
markant i det omgivande samhälle. Skolan blir då en institution som bevarar 
en tradition samtidigt som den anpassar sig till en viss tid och till det 
omgivande samhället. Diskussionen om vad svenskämnet består av, eller vad 
det bör bestå av, är därför inte ny och naturligtvis inte avslutad. Ämnet kan 
beskrivas som ett pendlande mellan färdigheter/förmågor, kunskap/bildning, 
elevens egna erfarenheter i centrum samtidigt som eleven i en demokratisk 
skola bör få reflektera och ta ställning till omvärlden (Malmgren 1996, 
Molloy 2005). I en tid och ett samhälle där offentliga skriftproducerade 
självpresentationer bland unga människor (och även äldre) har exploderat 
och fått en stark ställning både som läs - och skrivpraktik måste skolan även 
förhålla sig till denna trend. Samtidigt har vi i de nya kursplanerna för 
gymnasiet 2011 en tydligt uttalad ambition att svenskämnet ska bidra till att 
eleven utvecklar förmågor (=färdigheter), att kunna använda språket 
muntligt och skriftligt samt ha kunskaper om språk och litteratur. 

På nationella provet på gymnasiet efterfrågas elevens egna erfarenheter 
samtidigt som texten måste ha en samhällsrelevans genom sitt förhållande 
till ett textstoff. Är det andra kunskaper vi efterfrågar idag än tidigare och 
hur har dessa i så fall förändrats? Vad för färdigheter, bildning, erfarenheter 
och omvärldskunskap efterfrågas idag och tidigare i historien? 

2.2.1 Examination i en historisk kontext 

Mitt huvudsakliga empiriska material ären uppgift ifrån nationella provet i 
svenska från hösten 2008. I detta avsnitt vill jag dock sätta in mitt material i 
en historisk och samtida kontext för att visa hur examinationen som 
skrivpraktik har konstanta drag över tid men också hur skrivpraktiken 
förhåller sig till sin samtid. Berättelsen om mig själv ser olika ut över tid och 
har olika diskursiva praktiker att förhålla sig till. Det här kapitlet kommer 
därför att handla om studentexamen, centrala proven och nationella proven, 
d v s uppsatsskrivningar i skolan från 1800-talet fram till 2010. Jag tema-
tiserar proven för att se hur materialet förändras men också vilka rester 
dagens prov bär med sig när det gäller arbetets huvudsak: att se relationerna 
mellan svenskämnets praktik och identitetspolitik. 
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2.2.1.1 Att mäta kunskaper - i relation till vem och vad? 

1864 hölls avslutningsprov i läroverket för första gången. Dessförinnan hade 
studenterna skrivit ett inträdesprov till universitetet. Mellan 1864 och 1878 
hette denna examen avgångsexamen men bytte namn 1905 till mogen-
hetsprövning. För att få godkänt på examen krävdes fram till 1928 att man 
blev godkänd på uppsatsen (Lötmarker 2004:55)4. I den första samlingen 
uppsatser från vt 1864 till 1878 slås det fast i de inledande kommentarerna 
att det är elevens mognadsgrad som uppsatserna i samlingen är ämnade att 
pröva. I provsamlingarna står det att de ”är ämnad att fylla det kända 
behofvet af att finna uppgifter för den skriftliga mogenhetspröfningen vid 
elementarläroverken sammanförda på ett ställe” (Citerat i Lötmarker 
2004:56). 

När den gamla studentexamen avskaffades 1969 infördes istället de centrala 
proven med ett relativt betygssystem där proven skulle fungera som en 
betygsekvivalens. Det var klassens resultat i relation till andra klassers 
resultat som var av vikt. För den enskilde eleven skulle provet inte ha en mer 
avgörande betydelse för betyget än andra prov under året (Hultman:54-55). 

1994 infördes en ny läroplan för både grundskolan och gymnasiet, Lpo94 
och Lpf94, och som en garant för likvärdighet skulle nationella prov införas i 
svenska, engelska och matematik. Skolverket fick i uppdrag att delegera 
detta arbete till olika universitetsinstitutioner och för svenskans del blev det 
Institutionen för nordiska språk i Uppsala. De första proven användes i 
gymnasieskolan läsåret 1995/96 (Garme 2002:9-10). 

När det gäller nationella provens syfte ska dessa ses i relation till den nya 
gymnasieskolan. För att säkerställa likvärdigheten i en skola, där både ett 
nytt betygssystem infördes och valfriheten ökade, såväl till innehåll och 
form, blev nationella proven en viktig del. Nu var det inte i relation till 
varandra eleverna skulle bedömas, utan efter givna kriterier. Dessa behövde 
konkretiseras och det var också ett av provens syfte (Garme 2002:9). 
Skolverket intention med proven var också att dessa skulle visa hur 
kunskapsmålen ser ut på skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå samt 
att stödja en rättvis och likvärdig bedömning (Skolverket.se). Resultaten på 
nationella proven ska precis som de centrala provresultaten inte vara 
avgörande för betygen utan ses som vilket prov som helst under kursen.  

                                                      
4 Efter 1928 kunde man få ett sammanfattningsbetyg över samtliga uppsatser under det sista 

läroverksåret. 1958 blev det däremot möjligt att få godkänt på examen även om man hade 
missat uppsatsskrivningen. Man måste dock vara godkänd i alla läroämnen och på den 
muntliga prövningen( Lötmarker 2004:55). 
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Syftet med uppsatsskrivandet har med ovanstående retorik alltså förändrats 
från att testa mognadsgrad hos studenten till att göra jämförelser eleverna 
emellan till att relatera uppsatsresultatet till givna kriterier.  

2.2.1.2 Teman - kunskap och färdigheter 

Under hela perioden från 1864 fram till våra dagar har det funnits en 
valfrihet i ämnen att skriva om. Den vanliga ordningen mellan ämnena i 
studentexamen såg ut som följer: kristendom, litteratur, historia, geografi, 
filosofi, naturvetenskap och därefter allmänna ämnen (Lötmarker 2004:67). 
Om ett ämne tillhörde fackämne eller ett allmänt ämne har inte alltid varit så 
lätt att avgöra. Distinktionen mellan om ett ämne ska tillhöra gruppen 
allmänna ämnen eller fackämnen verkar handla mer om ämnet har hamnat 
innanför eller utanför skolans diskurs. Ett ämne som ”Finnes det mellan 
männen och qvinnan med afseende på deras anlag och befåfning någon 
olikhet som tyder på att en olika verkningskrets är dem anvisad?” från 1884 
klassades som ett antropologiämne då men återfinns i liknande form till 
exempel i nationella provet från ht 20015. 

Att uppsatsämnen över tid kan ses som en ”kulturhistorisk bilderbok” där 
samhällets såväl politiska som kulturella historiska skeenden kan studeras är 
något som uppmärksammas redan i mitten på förra seklet i de kommentarer 
till ämnessamlingar som Lötmarker har undersökt i sin avhandling (ibid:61). 
Genom att titta på hur uppsatsämnena är formulerade menade man i dessa 
kommentarer att man kunde se en utveckling från enbart redovisning av 
fakta och etiska föreställningar, till en mer undersökande och kritisk hållning 
till det man skrev om där också det subjektiva och självständiga 
engagemanget fick en tydligare roll (ibid:62). 

Man uppmärksammade också att Skolöverstyrelsen styrde de ämnen som 
skulle behandlas i skolan genom att öka ämnesbredden. Med uppsatsämnen 
där t ex socialvård och försvaret efterfrågas vidgas samhällsämnet till att inte 
bara handla om dess statskick: ”Skolöverstyrelsen vill ge lärarna anvisningar 
om vilka områden som bör behandlas (och indirekt vilka censorerna kan 

                                                      
5 ”B1 Olika kön- olika världar? 

Författaren Gunilla Persson och Jämo Claes Borgström är två röster i samhällsdebatten. 
Persson hävda att pojkar lever i helt olika världar. Frågan är om de någonsin kan mötas. 
Borgström anser att jämlikhet på arbetsmarknaden kan bli verklighet om männen börjar ta 
större ansvar för sina barn. Också i dagstidningar pågår en debatt om kvinnligt och manligt. 
Frågor om uppfostran, biologiska skillnader, musik, mode, jämställdhet i hemmet, arbetsliv 
och relationer har diskuterats. Du bestämmer dig för att ge dig in i debatten. 
Skriv ett debattinlägg. Ta ställning till några av de synpunkter som presenteras i texthäftet. 
Framför dina åsikter om jämställdhet mellan kvinnor och män och argumentera för dem. 
Tänk på att alla läsare inte följt debatten.  
Rubrik: Olika kön – olika världar? Bedömningsskala: IG-MVG” 
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väntas begära muntliga förhör på)”(Bohman citerad i Lötmarker 2004:63).6 
Genom att från sporadiskt ha haft med ett ämne om svenska språket 
förekommer det från 1930-talet och framåt alltid vid skrivtillfällena: ”syftet 
med dessa ämnen ha varit att ’stimulera till en förstärkt undervisning i 
språkets liv och historia”(ibid:63). 

De centrala proven hade däremot inte för avsikt att testa eleven på 
ämneskunskaper utan på övergripande färdigheter och förmågor. Hultman 
skriver:  

De avser dock inte en begränsad ’kunskapsmassa’ utan är inriktade på 
övergripande färdigheter. De prövar om eleverna har förmågan att överblicka, 
bearbeta och kritiskt granska ett mer omfattande material och att ge uttryck för 
sina egna tankar och åsikter på ett självständigt sätt (Hultman 1991:47).  

Vad som bedöms blir alltså elevens förmåga att hantera kunskap i 
förhållande till varandra och till sig själv. Proven gjordes tematiska med från 
början fyra till fem skrivuppgifter att välja mellan (ibid: 55-56).  

Även nationella proven är tematiska och prövar kursmål som färdigheter 
istället för ämneskunskaper7. Eleven har mellan åtta och nio uppgifter att 
välja mellan som alla knyter an till temat på olika sätt. 

Hur språkfärdigheter och ämneskunskaper förhåller sig till varandra är något 
som Kent Larsson i ett diskussionsinlägg till kursplanen 1987 problema-
tiserar. Han skriver om relationen mellan språkförmåga och ämneskunskap 
och menar att det kanske är just kunskap om världen som är språklig 
förmåga: 

Vi är kanske på väg att kunna se språkförmåga som en kunskapsform snarare 
än en färdighet skild från kunskaper om världen, att kunna betrakta skrivande 
och läsande som språkliga processer så bemängda med kunskaper om världen 
- med avancerade språkligt burna kunskaper - att det är missledande att 
beteckna dem som färdigheter. Det kan alltså vara dags att helt avfärda 

                                                      
6 Lennart Bohman (1963) Hundra års studentämnen. I: Modersmålslärarnas förenings 

årsskrift 1963, s.34-51. 

7 I häftet ”Bedömningsanvisningar. Intryck och avtryck” anges syftet till 
skrivuppgifterna i delprov B: ”Eleven kan ’förmedla egna och andras tankar 
i…skrift, göra sammanställningar och utredningar samt dra slutsatser och 
föra fram argument, så att innehåll och budskap blir tydliga och anpassade 
till målgrupp och syfte’ har ’utvecklat skrivande som ett medel för tänkande 
och lärande”. Vad det gäller uppgifter vars grund hämtas ifrån litterära texter 
testas också följande mål: ”Eleven kan ’jämföra och se samband mellan 
litterära texter från olika tider och kulturer” (Skolverket 2008a:2). 
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begreppet färdighetsträning som ett led i svenskundervisningen (citerat i Dahl 
1999: 65). 

Här har vi ytterligare en position där färdigheter inte skiljs ut ifrån 
omvärldskunskap utan språkförmåga istället definieras som att kunna 
uttrycka kunskaper. Dikotomin färdigheter och omvärldskunskaper fungerar 
inte, enligt Larssons resonemang. Kan Larssons synpunkt ovan ha relevans 
när vi analyserar hur elever hanterar berättelsen om sig själva i relation till 
ett textstoff där omvärldskunskap ska kopplas samman med den egna 
självpresentationen? Kanske prövas samma saker då som nu fast explicit-
görandet av att vi pratar om det egna ställningstagandet har blivit mer 
framträdande i vår tid?  

Att också dagens nationella prov, precis som uppsatsämnena, kan studeras 
som ett tidsdokument är något som har uppmärksammats av Anders Danell, 
gymnasielärare och en av provkonstruktörerna (Danell 2002). Här är det 
dock en förskjutning från att se uppgifterna som styrande till att fokusera på 
elevtexterna som bärare av tidens idéer. Danell menar att trots att texterna är 
underkastade betygsbedömning kan vi genom elevens röst få fatt i en 
tidsanda (Danell 2002:159). Detta resonemang kommer jag att koppla 
tillbaka till i min analys av den diskursiva praktiken då jag istället vill 
problematisera vad som är elevens egen berättelse i förhållande till uppgifts-
konstruktion och stimulanstexterna. 

2.2.1.3 Att skriva i relation till skolans material 

Första gången eleverna erbjöds hjälpmedel vid studentexamen var 1927 då 
Tegnérs sång d.5 april 1836 fanns att tillgå. Syftet med hjälpmedel var att 
skrivsituationen i så stor mån som möjligt skulle likna en autentisk 
skrivsituation utanför skolan och att man skulle undvika för mycket 
utantillkunskap (Ullstad 1963 citerat i Lötmarker 2002:103)8. Psalmboken 
och Bibeln har varit tillgängliga sedan 1930-talet när det har funnits 
anledning. Det har också bifogats texter för olika analyser och även andra 
faktauppgifter såsom tabeller, kartor tillsammans med ordlistor har varit 
tillåtna efter 1950. Under 50- och 60-talet bifogades också textutdrag, 
tidningsartiklar, originaltexter och översättningar (ibid:103-104). 

De centrala proven gick från att eleverna läste och bearbetade texterna på 
skrivdagen till att de läsåret 1988/89 fick en veckas förberedelsetid inför 
skrivtillfället. För eleverna på de tre-åriga linjerna förutsattes det att de 
kunde förbereda sig själv medan eleverna på de två-åriga linjerna skrev ett 
referat och senare ett läsprov antingen vid skrivtillfället, eller veckan före 
(Hultman 1991:57-58,65). Användning av källhänvisningar var också något 

                                                      
8 Evert Ullstad (1963) Modersmålet. I: Studentexamen 100 år. S.90-105. Stockholm. 
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som från början ansågs vara av vikt vid bedömning. Utebliven text-
anknytning gjorde att högsta betyget inte kunde ges (ibid:61). 

Vad det gäller konstruktion av provet och texterna var fokus på att många 
olika åsikter och tankar skulle komma fram och inspirera tänkandet i vidare 
riktning. Här kan man se en tydlig demokratisk diskurs där eleven ska 
komma vidare i sitt tänkande genom att ta del av olika argument. Det egna 
ställningstagandet ingår också som en grundbult i visionen om formandet av 
den demokratiska medborgaren, den som väger för och emot, tänker 
rationellt men också skaffar sig en individuell åsikt. Hultman skriver:  

Kravet på de texter som väljs ut är att de tillsammans ska belysa temat från 
olika håll, så att eleverna får se att det finns fler aspekter än de som man 
först kommer att tänka på. Men det får inte kännas som om allt redan vore 
sagt i ämnet när man har läst provhäftet. Varje text ska vidare kunna 
aktualisera ett eller flera intressanta delproblem och väcka tankar och 
framför allt mottankar hos eleverna. Texterna ska också tala med och mot 
varandra, så att eleverna får möta olika åsikter och få sina egna 
föreställningar ifrågasatta. Texterna bör också ha en viss fräschör för elever 
och lärare. /…/ I lyckliga fall ska läsarna fyllas av nya tankar och lust att 
diskutera vidare kring det som står i provhäftet (ibid:72). 

För årskurs två provades texter och uppgifter ut i förväg med motivet att det 
är viktigt att veta i förväg att provet passar just ”föga läs- och skrivvilliga” 
elever. Proven prövades därför ut i ”garanterat svaga” klasser (ibid:73).  

Förberedelseveckans syfte var att eleverna skulle läsa texter som handlade 
om provets tema, både i häftet men gärna även andra texter som också kunde 
kopplas till temat. Förberedelserna handlade om att sätta in sina egna 
erfarenheter till temats innehåll. Hultman skriver: ”De bör också diskutera 
temat, innehållet i texterna och sina erfarenheter inom området med t ex 
kamrater och föräldrar.” (ibid:73).  

Själva uppgifterna skiljde sig också åt mellan de två studievägarna. I årskurs 
två skulle eleven berätta om något och föra ett resonemang om det skildrade 
medan elever i årskurs tre skulle kunna skriva en diskursiv text där en åsikt 
framfördes som styrktes av argument (ibid:74-75). 

Går vi över till de nationella proven ska texthäftena vara skolan tillhanda ca 
6-7 veckor före skrivtillfället. Texthäftet består av en samling texter från 
olika kontexter och skrivna i olika genrer men samlade under ett tema. 
Textanknytning krävs till samtliga uppgifter förutom en uppgift. Denna 
uppgift kan eleven inte heller få mer än Väl godkänt på i betyg. Eftersom 
provet i svenska b är samma för elever som läser svenska eller svenska som 
andraspråk är det viktigt att de inte till innehållet utesluter några grupper: 
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”De texter som används får t.ex. inte begränsa referensramarna till alltför 
kulturbundna områden.”(Garme 2002:13). 

Man kan säga att historien har gått ifrån att efterfråga bearbetning av stoff 
som eleven har mött i skolan genom sina ordinarie studier till ett material 
som är likadant för alla skrivande elever i Sverige idag men inte 
nödvändigtvis hänger ihop med tidigare studier i ämnet. Det handlar inte 
heller längre om utantillkunskap utan om att eleven måste förhålla sig till 
olika röster och källor i materialet. Till arbetsform ska den nya prov-
situationen mer efterlikna ett journalistiskt sätt att arbeta. Att pedagogiskt 
arbeta med att kontrollera elevers förmåga att memorera utantill ger inte 
heller skolan tillgång till något annat än den enskilde elevens minne och 
rimmar illa med de nya pedagogiska idéer som de senare proven tar sitt 
avstamp i. Man kan säga att vi går ifrån en kognitiv/psykologisk diskurs till 
en mer social diskurs där individens förhållande till det omgivande samhället 
blir viktigare i formandet av eleven än att kontrollera minnet.  

2.2.1.4 Den egna erfarenheten efterfrågas 

Lötmarker visar i sin undersökning av studentexamen att de första 
ämnesrubriker där elevernas perspektiv är klart uttryckt kan dateras till 1906 
och 1907. Det är dock under perioden 1950 till -59 som de personligt formu-
lerade ämnesrubriker är vanligast. Det kan också vara ämnen där elevens 
egna åsikter ska komma fram i en argumenterande text även om de också 
kräver att eleven skriver om en viss företeelse såsom: ”Vilken eller vilka av 
Jesu liknelser sätter du högst? Ht 1928” eller ”Vilka studieämnen anser du 
äga det största bildningsvärdet? Ht 1929” (Lötmarker 2004:104-106). Det är 
den egna erfarenheten som knyts samman med aktuella samtidsfrågor och 
detta fortsätter under 40- och 50-talet:  

Man förutsätter, att ungdomen har stött på och reflekterat över alla dessa nya 
företeelser och frågor. Man vädjar till ungdomens egna iakttagelser och 
åsikter. Man förutsätter också att ungdomen lär sig att skriva svenska bättre 
genom att skildra egna observationer och tankar än genom att redovisa ren 
minneskunskap (Landquist 1957 i Lötmarker 2004:97).9 

Att uppsatsämnena knyts till samtiden på ett annat sätt än tidigare under 
denna period blir tydligt om man undersöker ordval som har explicit 
anknytning till samtiden såsom: ”aktuell”, ”för närvarande”, ”modern” etc. 
Här sker en tydlig uppgång från noll till fyra belägg under varje decennium 
under 1800-talet, till 26 och 48 belägg under 40- och 50-talet (ibid:98).  

                                                      
9 John Landquist (1951) Så skriver man A i modersmålet. 50 A-uppsatser i studentexamen 

1946-1951 samt systematisk förteckning över ämnen för svenskuppsats 1864-1951. 
Stockholm. (Senare uppl. t.o.m. 1966) (Lötmarker refererar till tredje upplagan) 
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Ämnen formulerad med du och jag återfinns endast under 1900-talet och 
ökar under perioden 1950-59. Under det tidiga 1900-talet är det främst 
elevernas hembygd som står i centrum medan under senare delen av 
undersökningsperioden knyts ämnena mer till den egna, individuella 
erfarenheten. 

Ämnen som ”Betydelsefulla händelser i mitt liv. jan 51” eller ”Vad vet jag 
om mig själv. Ett försök till självkarakteristik. aug 1953” har klarare fokus 
på elevens personliga erfarenheter än tidigare ämnen.  

Vi såg tidigare att i Hultmans redovisning av de centrala proven var syftet att 
ge uttryck för egna tankar och åsikter, samtidigt som man kan överblicka ett 
större textmaterial. Samma syfte har nationella proven. I det nationella prov 
som jag använder mig av i min studie, d v s nationella provet från höst-
terminen 2008, efterfrågas den egna erfarenheter, eller egna ställnings-
tagande, explicit i sex uppgifter av nio. 

2.3 Sammanfattning 

Uppsatsen som del i studentexamen, centrala provet i svenska och nationella 
provet i svenska B har haft olika syften över tid och som vi såg ovan 
relaterats till elevens mognad, till elevkollektivet eller till givna kriterier. De 
ämnen som eleverna har erbjudits att skriva om har redan tidigare 
uppmärksammats som en kulturell spegel och är därför intressanta att lyfta 
fram. Vi ser hur uppgifter som rör elevens hembygd utvidgas med frågor 
som rör större områden inom samhället under 1900-talet. Också materialet 
som eleven ska förhålla sig till utökas från t ex psalmboken till ett större 
material samlat från olika områden i samhället. Under förra seklet kan vi 
också se hur det egna ställningstagandet varit en viktig resurs i bearbet-
ningen av skolans stoff, både explicit och implicit. På nationella provet från 
det år jag undersöker är elevens egna erfarenheter och ställningstagande en 
central del i hur uppgifterna är formulerande. Man kan dock kanske ändå 
säga att trots att den egna erfarenheten inte explicit efterfrågas i allt material 
från 1800-talet och framåt, så skulle man kunna koppla det man vill testa till 
individen. Den mognadsgrad som man sa sig vilja pröva genom student-
skrivningen skulle kunna ses som en väg genom ämnet för att pröva mognad, 
eller anpassning, hos eleven.  

Kopplar vi ihop bakgrundsbilden av skolans uppsatsexamination med den 
bild av det senmoderna samhället som Giddens, Ziehe, Cameron och 
Foucault gav i det tidigare avsnittet kan vi också se hur efterfrågan efter den 
egna självpresentationen har ökat över tid. Den egna berättelsen blir ett sätt 
att både göra skolarbetet relevant för eleven men också en anpassning till ett 
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samhälle där ett reflexivt och individualiserat vetandeideal har blivit rådande 
som förutsättningar för att lyckas i skolan och på arbetsmarknaden.  
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3 Tidigare forskning  

Den tidigare forskning som presenteras i det här kapitlet har på olika sätt 
uppmärksammat ett flertal aspekter på självpresentationer i skolan. Urvalet 
är främst gjort utifrån hur självpresentationer kan studeras med utgångspunkt 
från ett samtids- och maktperspektiv, eftersom det är utifrån bl a dessa 
perspektiv jag vill problematisera mitt material. Delar av den forskning som 
presenteras nedan presenterar även andra forskningsområden än mitt men jag 
har här valt att lyfta fram just den del av denna forskning som proble-
matiserar självpresentationer i skolans praktik. Mitt urval av tidigare 
forskning begränsar sig inte heller till endast elevers skrivpraktik - som är 
min studies inriktning - utan här ges ett bredare perspektiv som ska ses som 
en kontextualisering till min undersökning. Olika aspekter på själv-
presentationer i olika åldrar i skolan kommer därför att belysas i detta 
avsnitt. Utgångspunkten är här att visa att självpresentationer i skolans sfär 
är en allomfattande diskurs tillhörande vår tid.  

Broady (2007), Granath (2008) och Irisdotter Aldenmyr (2007) visar i sin 
forskning hur hela skolan omfattas av denna praktik. I ämnet svenska har 
skrivuppgiften ’Boken om mig själv’ uppmärksammats utifrån hur detta 
arbete fokuserar på elevens privata liv som kunskapsbyggande. Norberg 
Brorsson (2007) och Lundgren (2000) konkretiserar detta i klassrums-
observationer. I forskning om skrivundervisning i skolan uppmärksammas 
också hur den egna berättelsen ska fogas in i ett övrigt textunderlag. 
Parmenius Swärd (2008) och Lyngfelt (2006 a,b) skriver om hur elever 
hanterar uppgifter och textunderlag för sina egna berättelser. För högt betyg 
måste eleven kunna perspektivera sin berättelse visar Evensen (2005) och af 
Geijerstam (2006) visar hur visar god textrörlighet kan bidra till det. 

Mitt bidrag till detta område blir att synliggöra vilka maktrelationer som 
uppstår när elevers livsberättelser efterfrågas i skolans diskursiva 
skrivpraktik. Genom att lyfta fram hur interaktionen mellan skolans material 
av texter, uppgifter och elevernas självpresentationer förhåller sig till 
varandra vill jag visa hur intertextualiteten kan fungera mellan olika texter i 
skolans skrivpraktik.  
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3.1 Självpresentationer i skolans olika kontexter 

Donald Broady (2007) har ett övergripande perspektiv på dagens skola, när 
han tretton år efter att han lanserade tanken om den dolda läroplanen, menar 
att det är dags att återigen uppmärksamma dolda maktstrukturer i skolans 
praktik. Idag är det andra frågor som måste lyftas fram. Broady menar att det 
är dags att uppmärksamma presentationer i skolan, som berör elevens privata 
och personliga sfär, för att se vilka konsekvenser denna skolpraktik kan få, 
speciellt för barn från de lägre klasserna. Han uppmärksammar t ex ordet 
”erfarenhet” i skolans läroplan som han menar tolkas som erfarenheter som 
helt utgår ifrån den enskilde elevens personliga upplevelser. Broady menar 
att i skolan finns det krav och förväntningar på eleven att berätta om sitt 
privata liv, och att detta kan hindra elever från att ta sig fram i skolan. Han 
skriver: 

Tag ordet erfarenhet som i skolans gällande läroplan närmast betecknar den 
enskilde elevens personliga upplevelser./…/ Eller tag en begynnande tendens 
som/…/kravet på den enskilde eleven att exponera sitt sinnelag och sina 
personliga förhållanden. Detta krav innebär att den gode läraren förväntas 
tränga in i varje elevs föreställningsvärld och privata situation därhemma och i 
kamratkretsen, och att den gode eleven förväntas blotta sig. Vilket kan få till 
effekt att vägen till social uppstigning stängs. Förr kunde en måttlig 
skolanpassad elev klara sig långt genom att göra bra ifrån sig på proven. Så 
icke i dag (Broady 2007: 10). 

Genom att göra denna bedömning av elevers presentationer, med material 
från elevens privata liv, stärks skolans kontroll över individen, menar 
Broady. Han menar att detta är en förändring i skolan över tid då det tidigare 
i historien funnits större möjligheter att undanhålla privatlivet från skolans 
kontroll, och att detta då har gynnat elever med annan bakgrund än den 
sociala kultur som representeras av skolan (ibid: 27). 

Hur elevers hela livssituation kan lyftas fram och diskuteras under 
utvecklingssamtal och i loggboksreflektioner står i fokus i Gunilla Granaths 
avhandling där hon undersöker hur ovan kan fungera som nya 
disciplineringstekniker i skolan idag (Granath 2008). Granath gör en 
etnografisk studie där hon sitter med vid utvecklingssamtal och även läser 
elevers loggböcker i tre högstadieklasser. Namnet på avhandlingen Milda 
makter går tillbaka på Foucaults begrepp ’pastoral power’ och Granath visar 
i sin studie hur det dialogiska kan bli en teknik för att förflytta den yttre 
auktoriteten till en inre reglering. Hon liknar denna reglering vid ett 
panoptikon eller en övervakningskamera (ibid: 171).  

Granath visar hur just det reflektiva skrivandet och samtalet förutsätter att 
eleven vill det rätta. Hon ser kommunikationen mellan lärare och elev här i 
ljuset av intimisering, normalisering och genusifiering. Eleverna skriver och 
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samtalar om sig själva och genom dessa texter och samtal ska lärarna få dem 
att passa in i skolans och samhällets ramar, som ansvarsfulla samhälls-
medborgare, men inom ramen för den könskategori de tillhör, menar 
Granath. I elevernas röster hörs ett slags buktaleri där vi hör diskursen från 
samhällets normsystem. Det blir här omöjligt för eleven att komma undan 
den milda makt som skolan utövar med dessa tekniker (ibid:110). Det 
dialogiska och expressiva skrivandet och samtalandet kan då bli ett annat sätt 
att ha makt i klassrummet, enligt Granath. Hon använder sig av Foucaults 
maktperspektiv och vill här synliggöra hur makt produceras genom att 
elevens hela liv dras fram i ljuset. Samtal och skrivande om sig själv i syfte 
att uppmärksamma elevens privata liv blir då ett sätt att producera makt som 
eleven här inte kan komma undan. 

Även Sara Irisdotter Aldenmyr (2007) ser problem när elevens egna 
erfarenheter står i centrum, men hon utgår istället ifrån att detta kan skapa ett 
demokratiskt problem i skolan, med en undervisning som rör sig mer och 
mer mot det privata delen av livet, med individen i fokus. Hon frågar sig: 
”Fokuserar skolan alltför mycket en privatlivsinriktad, individualistisk 
utveckling där läraren är mentor, terapeut, vän och vägledare, snarare än 
demokratiskt medveten förebild och lärare i allmängiltiga frågor?” (ibid:64). 
När efterfrågas en redovisning av individuella känslor och när efterfrågas 
ställningstagande som rör samhälle och medborgarskap? När och hur 
efterfrågas kunskapsredovisning i ämnet? Har läraruppdraget blivit förändrat 
när det offentliga har privatiserats i samhället och vad får det då för etiska 
konsekvenser, är frågor Irisdotter Aldenmyr tar upp. Finns det etiska 
dilemman med hur frågorna ställs och de svar man förväntas/icke förväntas 
få? Irisdotter Aldenmyr varnar också hon för att eleven i en skola där eleven 
hamnar i en känslomässig personlig beroendeställning kan berövas sitt 
oberoende och möjligheter att verka demokratiskt i skolan. Skolans fokus 
går i ett sådant här scenario åt en mer personlig och privat uppfostran, istället 
för att arbeta med eleven som en medborgare i samhället. 

Broady, Granath och Irisdotter Aldenmyr problematiserar skolans praktik 
med fokus på hur en intimisering kan sätta eleven i en beroendeställning och 
att detta kan försvåra för eleven att fritt ta del av skolans kunskapsför-
medling. Det demokratiska samtalet i skolan blir då istället alltför privat-
livsfokuserat och eleven kan varken värja sig för makten eller hävda egna 
åsikter oberoende av skolans praktik. För min undersökning är ovanstående 
resonemang av vikt då jag vill undersöka hur skrivpraktik kan proble-
matiseras utifrån hur elever hanterar denna när de skriver om sig själva och 
sitt egna liv. Här blir det intressant att se livsberättelsen berättad i skolan 
som en del av den milda makten. Vad efterfrågas av elevens privata liv och 
hur hanterar eleven denna efterfrågan? 
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3.2 Skriva om sig själv 

Hur arbetet med att offentliggöra mer av sig själv går till är bl a något som 
Anna Sofia Lundgren tar upp i sin avhandling (Lundgren 2000). Lundgren 
gör en etnografisk studie i en högstadieklass under tre år med fokus på hur 
könskonstruktion går till under dessa år i skolan. Lundgren skriver bl a om 
när eleverna under högstadietiden får uppgiften att skriva ’Boken om mig 
själv’. Lundgren ser detta som ett tillfälle där elevernas privatliv tar plats 
som ett kunskapsfält för skolan att arbeta med. ’Boken om mig själv’ ska 
handla om elevernas egna liv och erfarenheter där eftertanke och reflektion 
efterfrågas men Lundgren menar att detta implicit innebär att elevens 
privatliv lyfts fram som accepterat kunskapsområde i skolan (2000: 103). 
Också Lundgren ser detta arbete som ett ’finstilt maktutövande’. Hon frågar 
sig varför eleverna ska skriva om privata känslor och personliga erfarenheter 
(ibid:104). Eleven skriver för läraren och lämnar ut personligt och privat 
material men relationen är inte jämlik då läraren inte lämnar ut något till 
eleven. Lundgren använder här begreppet positionsmakt efter Eva 
Lundgren10 som har skrivit om själavård i kyrklig verksamhet i Norge. Eva 
Lundgren menar att själavårdaren får makt över konfidenten p g a att 
själavårdaren intar en professionell roll och har möjlighet till 
hemlighållanden som inte konfidenten har. På samma sätt kan man analysera 
vad som händer i klassrummet. Elevrollen förändras genom att inte endast 
eleven i skolan är tillgänglig för läraren, utan också det som tillhör den 
privata sfären. Lundgren menar att den här sortens skrivuppgifter kan ses 
som att eleven kolonialiseras av skolan därför att relationen är asymmetrisk. 
Den ena parten är synlig medan den andra är osynlig, och Lundgren liknar 
också hon detta med ett slags panoptikon i klassrummet (ibid: 105). 

I avsnittet om Foucault i avsnitt 2 har jag redovisat en delvis annan syn på 
makt än ovan. Poängen med att använda Foucaults begrepp blir då istället att 
visa hur makt inte kan lokaliseras till någon fysisk part utan är styrande för 
alla parter. 

Birgitta Brorsson Norberg skriver i sin avhandling om hur elever kan fastna i 
en skrivundervisning, utan hjälp att komma vidare och hon exemplifierar 
detta med skrivuppgiften ’Boken om mig själv’. I avhandlingen gör hon en 
etnografisk studie och undersöker hur skolan som institution styr 
skrivundervisningen (Norberg 2007). Hon följer två högstadieklassers 
svenskundervisning under 1,5 år och fokuserar i sin studie på 
klassrumsituationen, på textarbetet som process och produkt och på den 
respons eleverna får under tiden de skriver och när de är klara. 

                                                      
10 E. Lundgren1989:50. 
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Vad är det då Norberg ser i klassrummet? Det skrivande som sker i klasserna 
är i stort expressivt skrivande, vilket är den genre som dominerar i skolans 
lägre stadier. Här har hon också stöd i norsk forskning som har visat att det 
är den egna privata erfarenheterna som ligger till grund för dessa texter. 
Mottagare av texterna är läraren i första hand, men även eleven själv. Det 
expressiva skrivandet som sker i uppgiften ”Boken om mig själv” är ett 
skrivande med eleven själv som subjekt och bidrar till det individuella 
perspektiv som Norberg visar är centralt i skolan idag. Hon skriver: 

Uppgifterna är centrerade kring det privata, personliga, arbetet sker oftast 
individuellt i en miljö där andras röster inte hörs, eleven skall själv utifrån sina 
egna tankar och erfarenheter finna ett innehåll (Norberg 2007:255). 

I sin studie visar Norberg hur elevers skrivutveckling inte tas om hand om 
fullt ut i skrivundervisningen. Titeln på Norbergs avhandling Man liksom 
bara skriver syftar på ett elevcitat som får illustrera den brist på skriv-
undervisning som Norberg observerar.  

Min egen reflektion över det Lundgård och Norberg tar upp är att eleverna 
skriver inom en genre som skolan har svårt att hantera till innehåll och form 
och relatera till övrig undervisning. Här lägger sig berättelsen om sig själv 
som en berättelse som är sig själv nog och inte knyts till övrigt kunskaps-
byggande. 

3.3 Textrelationer 

Att skriva texter på gymnasiet handlar mycket om att förstå vad uppgiften 
går ut på och att använda sig av andra textkällor. Susanna Parmenius Swärd, 
som i sin avhandling har studerat gymnasieelevers villkor för skrivande i 
skolan, har bl a uppmärksammat hur textanvändning ser ut i elevers 
skrivpraktik (2007). I en skrivuppgift som Parmenius Swärd observerar på 
gymnasiet kallad ”Livskriser” ser hon dubbelheten mellan genrens krav och 
elevens motiv för aktiviteten/handlingen. Eleven tolkar uppgiften såsom att 
det är engagemang och textinnehåll som är det viktigaste medan vad som 
krävs för högt betyg är att eleven använder sig av tematexterna. Temat och 
texterna är där för att förankra ett intresse för uppgiften hos eleven men ska 
också användas för att kunna visa textanvändning. Hon skriver: 

Eleverna lockas till att skriva personligt och berättande om att vara 
annorlunda eller att skriva om fördelar och nackdelar med att vara tonåring 
eller vad mobbing är, genom uppmaningen ’använd dina egna erfarenheter, 
tankar och idéer’./…/Det blir också svårt att skriva inom en specialistdomän, 
om man som elev är omedveten om skillnaderna mellan personliga, 
reflekterande texter där egna åsikter står i fokus och mellan formell facklig 
inriktad text där kunskap i olika frågor relateras till externa källor (2007:116). 
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Parmenius Swärd diskuterar hur de olika eleverna som hon följer tolkar 
uppgiften och vad de tar fasta på i instruktionen. De som har den största 
textmedvetenheten klarar av att se vad aktiviteten kräver. Parmenius Swärd 
lutar sig mot genreforskarna Berkenkotter & Huckin (1997) som menar att 
det barn skriver om är påverkat av de semiotiska signaler som de tar emot 
vid skrivsituationen. Bland alla signaler tar de emot dem de känner igen: 
”Den semiotiska signal som lyder ’använd dina egna erfarenheter, tankar och 
idéer.’ blir uppfattad som en konstant som gäller över andra signaler i 
situationen.” (citerat ur Parmenius Swärd 2007:116). Eleven läser uppgiften 
olika beroende på vad de känner igen sedan tidigare och vissa elever kan på 
så sätt inte alltid utveckla sitt skrivande. 

Lars Sigfrid Evensen (2005) som har studerat examensskrivningar i Norge 
presenterar en modell där han visar hur global och lokal koherens får 
betydelse för textens språk och struktur. Hur dessa samverkar kan studeras i 
textens innehåll genom att titta på textens relieff, dvs hur förgrund och 
bakgrund samvarierar. Den modell som Evensen presenterar visar att en text 
som får högt betyg har en förgrund som får mening genom att fokus blir satt 
mot en bakgrund, eller fördjupning. Textens samspel mellan förgrund och 
bakgrund ger dess relieff. Den goda texten har inte bara ett bra innehåll utan 
också ett perspektiv på innehållet (2005:191). 

Kommunikation är en förhandling om mening och människan som art 
uppfattar mening i relation mellan helheter, enligt Evensen. För att en text 
ska bli kommunikativ måste vi se vad för funktion olika yttranden har och 
hur dessa samvarierar för att texten ska bli mer kommunikativ (ibid:201). 

Parmenius Swärd uppmärksammar hur viktigt det är att relatera den egna 
berättelsen till andra texter för att skriva en text som anses som bra i skolan. 
Evensen menar att det är i ”relieffen” mellan förgrunden och bakgrunden i 
texten som den goda texten ska befinna sig. Detta är också framträdande i 
bedömningsanvisningarna på nationella provet på gymnasiet i Sverige och 
därför intressant att undersöka hur elever hanterar ovan. Att ”använda sig av 
egna erfarenheter” ses här som något som eleven är van vid och därför kan 
hantera, medan textanvändningen eller perspektivering kan bli mer 
problematisk. 

Svårigheter med att relatera texter till andra kunskaper visar sig inte bara i 
svenskämnet i skolan. Åsa af Geijerstams visar i sin avhandling hur barn i åk 
fem och åtta skriver och arbetar med texter i de naturorienterade ämnena 
(Geijerstam 2006). I undersökningen visas att lågpresterande elever har svårt 
med rörligheten. Hon skriver: 

En majoritet av de lågpresterande eleverna i studien uppvisar låg textrörlighet 
med avseende på alla typer av rörlighet. Detta innebär att de i låg grad kom-
menterar textens innehåll och struktur (textbaserad rörlighet), i låg grad 
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associerar till egna upplevelser och tankar (rörlighet utåt) och i låg grad 
diskuterar textens mottagare, funktion och genredrag (interaktiv rörlighet).  
(af Geijerstam 2007:149) 

Med utgångspunkt i af Geijerstams resonemang kan man då fråga sig till 
vilka verkligheter som eleven ska koppla texten? Elevers vardagskunskap ser 
olika ut för olika grupper elever. I skolan kanske man bara kopplar den 
specialiserade kunskapen till en viss sorts vardagskunskap och då den 
eventuellt inte överensstämmer med elevens egen har eleven svårt att koppla 
vardagskunskap till specialiserad kunskap. På så sätt försvåras elevens 
möjlighet till textrörlighet och eleven presterar sämre- med skolans mått 
mätt. 

För min undersökning blir det viktigt att se vilka möjligheter eleverna ser att 
koppla sin egen berättelse till den kontext som erbjuds dem. Svårigheter med 
kontextualisering av den egna berättelsen kan ske om själva kontexten ter sig 
främmande men också som jag tolkar svårigheterna med rörlighet utåt i af 
Geijerstams studie; skolkunskap kan inte alltid kopplas samman med en 
vardagskunskap om den stämmer dåligt med den förväntade/önskade 
kontextualiseringen. 

3.4 Skoltexters normativitet 

Textmedvetenhet och perspektivering visar sig i skolan genom hur elever rör 
sig emellan olika domäner av kunskap och använder sig av olika texter i sitt 
eget skrivande. I den goda texten ger samspelet mellan förgrund och 
bakgrund perspektiv på innehållet, som Evensen skriver.  

Till skillnad från skrivuppgiften ’Boken om mig själv’, som ovan har 
beskrivits som ett ganska kontextlöst skrivande i skolan där eleven ska 
referera till sig själv, studerar Anna Lyngfelt ett skrivande som utgår ifrån 
läromedelstexter som jämförelsematerial till de egna erfarenheterna. 
Lyngfelt (2006a) visar i sin artikel hur jämförandet som strukturerande 
princip i elevers skolskrivande fungerar som pedagogisk fostran. Hon tar 
avstamp i diskussionen om den traditionella krian och visar att trots de 
förnyelser som den har genomgått så vilar den fortfarande på traditionen 
med, å ena sidan levnadsteckningar, och å andra sidan jämförelser. I artikeln 
presenteras ett avsnitt i en lärobok med temat ”Identitet” innehållande en 
skönlitterär text, studiefrågor och skrivuppgifter. I den skönlitterära texten 
tecknas en bild av en adopterad flicka som trots rasism och utanförskap 
hanterar problemen individuellt och med ett stoiskt och försonande lugn. I 
studiefrågorna ska det egna sättet att se på livet och identiteten hanteras i 
skolans kontext och detta menar Lyngfelt får en fostrande effekt. Frågor om 
vilka möjligheter man har att påverka sitt liv är svåra för eleven att förhålla 
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sig till på mer än ett sätt när frågor ställs som tas upp i artikeln: ”Ska man 
planera livet och redan nu lägga grunden för framtiden genom att till 
exempel studera? Eller leva en dag i sänder och se vad som händer? 
Eller?”(2006a: 149). Hur svarar elever som vill ha ett bra betyg i 
skolkontexten på en sådan fråga, frågar sig Lyngfelt. 

I den text som Lyngfelt undersöker ska eleverna skriva utifrån en uppgift där 
eleven ombeds att berätta om sig själv i framtiden. Här menar Lyngfelt att 
både studiefrågor och den skönlitterära texten blir norm där individualism 
och egenmakt är det som gäller. Detta kan försvåra för den elev som ser sig 
mer beroende av kollektiva lösningar och begränsningar i formandet av sin 
framtid. Lyngfelt menar att läromedelskapitel som skisserats upp i artikeln 
visar en fostran in i ett politiskt klimat som varit rådande under 1990-talet 
(2006a:150). 

Lyngfelt visar också i en annan studie att läromedelstexter i skolan bär på en 
viss politisk samhällsmoral som eleven ska skriva in sig i (Lyngfelt 2006b). 
Med utgångspunkt i kursplanen för grundskolan i svenska ser hon ett ämne 
som strävar mot ett kritiskt förhållningssätt genom att eleven får ta del av 
skönlitteratur, film och teater (ibid:109-110). Lyngfelt ser dock något annat i 
de tre läromedelstexter som hon analyserar. I dessa finns det t ex ingen 
djupgående kritik mot samhällsförhållanden där kulturellt kapital ses som en 
individuell tillgång, utan istället förstärks de presenterade samhälls-
förhållanden som råder i texterna. Det är bara genom att lära sig hantera 
dessa/gå upp i dem som individen kan förändra sin egen situation eller syn 
på den egna situationen. På så sätt menar Lyngfelt att ett förhållningssätt 
premieras där det snarare handlar om vara ”well educated” än ”critical 
literate”. ’Jagen’ i de texter som Lyngfelt tar upp visar inget kritiskt förhåll-
ningssätt till omvärlden, utan försöker istället förstå den och hantera den 
med de verktyg som samhället tillhandahåller (ibid:120). De texter som 
Lyngfelt tar upp visar inte själva ett kritiskt förhållningssätt utan är snarare 
konservativa i hur de ser på värdegrund och samhälleliga värderingar.  

Precis som Lyngfelt undersöker vilka resurser som läromedlet utgör för 
elevens identitetsskapande arbete i skolan vill jag undersöka hur praktiken 
ser ut på nationella provet. Genom elevernas berättelse ska jag försöka fånga 
hur stimulanstexter utgör en litterär kontext för elevens levnadsteckning. 

3.5 Sammanfattning 

I detta kapitel har tidigare forskning presenterats som på olika sätt 
problematiserar hur den egna självpresentationen hanteras i skolan. 
Forskningen visar hur denna skol- och skrivpraktik kan problematiseras från 
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flera olika perspektiv och att detta område är en central fråga i vår tid. När 
skolan följer de stora strömningar som t ex finns i övriga samhället kring 
självpresentationer, i alla dess skepnader, är det intressant att se hur dessa 
hanteras. Områden som lyfts fram här i denna forskningsöversikt är 
framförallt hur långt skolans makt sträcker sig när det gäller elevers 
privatliv. Är det eleven som samhällsmedborgare skolan har tillgång till, 
eller är det elevens privatliv som hanteras inom skolans undervisning, frågar 
sig Broady, Granath och Aldenmyr. När eleven skriver i skolan kan man 
fråga sig hur texterna ska se ut som premieras i skolan och till vad dessa 
texter ska relatera till. Dessa frågor lyfts fram av sig Parmenius Swärd, 
Evensen och af Geijerstam.  

Att eleven skriver både kontextlöst och i en kontext i skolan kan också 
problematiseras. Vad får kontexten för konsekvenser för elevens skrivande 
och hur ser i såfall kontexten ut, frågar sig Lundberg, Norberg och Lyngfelt. 
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4 Teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter 

I detta kapitel reodgörs för mina teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter för att klargöra hur mitt material analyseras. Min 
utgångspunkt är konstruktionistisk, d v s jag är intresserad av hur verklig-
heter konstrueras i en social språklig praktik. Det här gör att språket, 
diskursen blir det som analyseras. Vad som är möjligt att tala om i en viss 
tid, i ett visst samhälle, utgör i sig de kulturellt överenskomna berättelserna 
vi har till vårt förfogande. De här stora berättelserna kan studeras på flera 
olika nivåer. Inom diskursanalysen, d v s analysen av hur vi genom språket 
konstruerar vår verklighet, talar man om analyser på makro- och 
mikronivåer. Inom den del av diskursanalysen som kallas kritisk diskurs-
analys vill man visa hur dessa nivåer hör ihop, för att se hur de är beroende 
av varandra, och på så sätt styrande. Genom en mer textnära analys vill jag 
se hur uppgiftskonstruktion och stimulanstexter ger en ram och en bild av 
hur berättelsen om sig själv kan hanteras. Jag använder mig därför av en 
ideationell grammatikanalys, som är en del inom den systemiska funktio-
nella grammatiken för analys av uppgiftskonstruktion och delar av 
stimulanstexterna, som skolan tillhandahåller.  

Min studie utgår ifrån elevernas egna texter och det är elevens berättelse som 
står i fokus för mina analyser. Jag använder mig av analysverktyg från den 
narrativa analysen där främst muntligt material varit i fokus och därför 
kommer dessa verktyg anpassas för mitt material (Labov 1972). Genom att 
studera olika berättelsepoänger kan vi knyta berättelsen till en viss 
sensmoral, som ska bära berättelsen, och det är också på så sätt som 
berättandet om sig själv blir intressant som identitetskapande praktik 
(Adelswärd 1997). 

I krönikan, som eleven ska skriva, ska eleven både ge allmänna resonemang, 
göra jämförelser med andra texter och berätta om sig själv. Man skulle 
kunna förvänta sig att berättelsen ska lyfta fram något speciellt, samtidigt 
som resonemangen ska ge en mer generell bakgrund till detta. Vad som lyfts 
fram som speciellt och generellt, samt hur vi pendlar mellan det speciella 
och generella är en del i hur vi kan presentera oss. Materialet kommer därför 
att analyseras utifrån kategoriseringar, d v s hur vi organiserar omvärlden, 
partikularisering, d v s vad som är unikt, generiska narrativ, d v s vad som 
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händer hela tiden tillsammans med de epifana händelserna, d v s de stora 
milstolparna i livet. I pendlingen mellan dessa sätt att presentera sig själv 
och andra sker identitetsskapandet (Billig 1996, Denzin 1989, Linde 1986).  

Intertextualitetet , d v s texters relation till varandra blir intressant när den 
egna berättelsen ska fogas in i skolans urval av berättelser. För eleven, som 
ska skriva i skolans kontext, styr de mer empiriskt nära stimulanstexter som 
eleven har till sitt förfogande vid skrivtillfället. Genom att studera hur eleven 
hanterar att sätta in sin egen berättelse tillsammans med andra kan vi se hur 
intertextualiteten blir en resurs för elevens skrivande, men också en styrande 
resurs.  

Till min analys ska också livsberättelsen som metafor lyftas fram. Att göra 
om sitt liv till en berättelse är i sig en metafor, men jag uppmärksammar 
också hur några metaforer i både uppgiftskonstruktion och i stimulans-
texterna får stort genomslag i elevtexterna. Här handlar det om att se hur 
språkliga konstruktioner i sig definierar vår syn på verkligheten på ett visst 
sätt. Metaforikanalysen kan både kopplas till den narrativa analysen men är 
också en del i min undersökning av hur relationen mellan elevens text och 
den diskursiva praktiken ser ut.  

4.1 Socialkonstruktionism 

Mitt material analyseras således inte utifrån hur något egentligen är utan hur 
eleven konstruerar berättelsen om sig själv i skolans språkliga praktik - och 
under vilka förutsättningar detta sker. Socialkonstruktionismen utgår enligt 
Burr (2003) från en kritisk granskning av det vi tar för givet, det som är 
oproblematiskt för oss och som vi till vardags tycker oss kunna observera 
som naturligt. Den kritiska granskningen går därför ut på att se hur något 
görs till sanning och till något naturligt. Själva studieobjektet blir att 
undersöka hur det går till när vi gör gemensamma överensstämmelser 
människor emellan för att komma fram till det vi kallar sanning och till 
kunskap. Fokus ligger därför på processer, genom att kunskap inte är något 
som finns därute, utan något som man gör tillsammans; alltså inte något som 
ska upptäckas, utan något som görs. Enligt denna vetenskapliga tradition 
finns det ingen essens i människor som vi kan studera. Vi kan inte förstå 
sociala fenomen genom att titta ’i’ människan, utan fokus blir på interaktion 
och social praktik. Vi talar här inte om objektiva fakta, utan all vår kunskap 
utgår ifrån hur vi undersöker världen och ifrån vilket håll och utifrån vilka 
intressen vi studerar världen. Det finns igen versionsfri verklighet, utan all 
vår kunskap om världen är därför historiskt och kulturellt specifik. Den 
klassificering som vi gör vid en viss tid, i en viss kultur utgår inte ifrån 
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naturliga skiljelinjer utan från ett historiskt och kulturellt specifikt sätt att 
sortera upp världen på.  

Inom det konstruktionistiska vetenskapsidealet menar man att språket är en 
förutsättning för tanken och inte tvärtom. Eftersom det inte finns någon 
objektiv verklighet ”därute”, är det genom språket som vi får fatt i de 
kategorier och ramverk, vilka vi förstår världen genom. Språkanvändning är 
en social handling då vi konstruerar världen genom att prata om den. Det 
finns också tillfällen då vi genom att uttala vissa saker högt förändrar 
världen, t ex prästen när hon/han förkunnar att brud och brudgum är man och 
hustru, när domaren dömer anklagade etc (Burr 2003:5-17). 

4.2 Diskursanalys 

Utgår vi ifrån att det inte finns en versionsfri verklighet, utan att det är 
genom språket vi konstituerar vår syn på världen blir det intressant att fråga 
sig hur våra tankar om världens beskaffenhet produceras genom språket. 
Foucault menar att sökandet inte kan gå genom att se vad som finns inunder 
språket, utan vi måste studera språket självt och det han kallar exteriori-
tetsregeln, d v s:   

att inte lämna diskursen för att söka efter dess dolda inre kärna, att inte söka 
efter hjärtpunkten hos en tanke eller betydelse som man tror skall visa sig däri. 
Nej, i stället måste vi utgå från diskursen själv, hur den ter sig, dess 
regelbundenheter och söka oss mot de yttre villkoren för dess möjlighet – mot 
det som ger upphov till diskurshändelsernas slumpmässiga serie och som 
bestämmer dess gränser (Foucault 1971/1993: 38). 

Det finns således ingen entydig verklighet att dechiffrera bortom diskursen 
eller talordningen (ibid:37). Vad vi ser när vi undersöker något beror istället 
på vilket perspektiv vi intar, från vilken punkt vi tittar. Diskursanalysen 
menar att vad som kan sägas vid en viss tid, plats eller annan omständighet 
är begränsat till en viss repertoar av berättelser och tolkningsramar 
(Börjesson & Palmblad 2007:11). Diskursanalysen är icke-essentialistisk, d 
v s med andra gränsdragningar och andra karakteristikor kunde vår bild av 
oss själva och andra se annorlunda ut. Våra egenskaper, personligheter eller 
personliga kvaliteter är språkligt burna och därför diskursivt formerade. När 
vi ska visa vilka vi är är det just de specifika kulturella, historiska och 
relationella omständigheterna som har betydelse för vad vi kan visa (Burr 
2003:33, Börjesson & Palmblad 2007:8). 

En bra ingång till diskursanalys är att studera gränsdragningar (Börjesson & 
Palmblad 2007). Genom att säga vem jag är säger jag också vem jag inte är. 
I studier av identitet kan man undersöka vad identiteten står emot: vad är jag 
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inte? Det kunde ha varit annorlunda. Här ser vi ett kontrasttänkande som 
oftast används i analyser av problematiska identiteter. När människor 
undersöks som hamnar i svårigheter handlar det om att se hur dessa skiljer 
sig åt från de normala (se tidigare Foucaultavsnitt). Men det är också i mötet 
med ’den andre’ som vi ser oss själv och som gör det möjligt för oss att hitta 
det som vi ser som normalt. Julia Kristeva, som har skrivit om hur vi kan se 
på främlingen, eller ’den andre’, både i oss själva men också i konfronta-
tionen med det som inte är ’jag’ skriver: ”Living with the other, confronts us 
with the possibility or not of being an other.” (Kristeva 1991:13) I mötet 
med det som är annorlunda får vi också fatt i det som kallas normalitet och 
det som vi själva kan skriva in oss i.  

Hur är det då vi presenterar oss vid en viss tid en viss plats d v s vilka 
talordningar är möjliga? Det sagda eller osagda gör något med vår förståelse 
av världen, eftersom det är endast genom språket vi kan studera världen; 
språket är inte en spegel för verkligheten, utan en handling. Det är genom att 
tillämpa språket som vi frammanar världen. Vi måste med andra ord utgå 
ifrån språkets centrala roll i hur vi skapar våra uppfattningar om världen. Det 
blir då intressant att fråga sig hur en representation kvalificerar sig i ett visst 
sammanhang och vad som saknar en representation. Hur ser de diskursiva 
ramverken ut kring olika företeelser? De här diskursiva ramverken är 
styrande för vad vi ser och är i sig inget oskyldigt. För den diskursanalytiskt 
intresserade är det intressant att studera vad som är tänkbart och hur något 
görs till sant i en given tid, i ett givet samhälle. Det diskursiva ramverket får 
effekter också för handlingsutrymmet, både på samhällelig och på 
individnivå. 

Diskursanalys blir då att dekonstruera, d v s att plocka isär språk och andra 
representationer för att se hur diskursen fungerar för att presentera en viss 
bild av världen (Burr 2003:18). Detta kan göras på olika nivåer och man 
talar inom diskursanalysen om små och stora diskurser eller mikro- och 
makronivåer. Makronivån är främst representerad av Foucault som med sina 
studier om makt, vansinne, sexualitet har visat hur stora samhällssystem är 
diskursivt uppbyggda. Teorier om makt relateras här till sociala strukturer 
och institutionella praktiker. En viktig tyngdpunkt är här att de stora 
diskurserna inte håller sig endast till en viss plats, eller till ett visst område, 
utan att diskursen kan ses på flera samhällsinstitutioner samtidigt (se tidigare 
avsnitt om Foucault). Inom diskursanalys på mikronivå handlar det istället 
om att studera den vardagliga interaktionen, d v s hur framställningen av 
världen lokalt produceras. Vilka diskursiva retoriska resurser används i t ex 
det institutionella samtalet, i vardagliga hälsningsceremonier, etc. Det är 
aktörernas egna yttranden som står i centrum för analysen och för hur 
diskursen byggs upp. Processdimensioner blir därför tydligt betonade 
(Börjesson & Palmblad 2007:14). Den här forskningen är bl a företrädd av 
forskare som arbetar med samtalsanalys. Ett tredje sätt att se på makro- och 
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mikronivåer inom diskursanalys är den kritiska diskursanalysen (Fairclough 
1992, 1995). Här vill man istället se relationen mellan mikro- och 
makronivån för att se hur nivåerna interagerar med varandra. Det är genom 
att studera mikronivån som vi kan få fatt i de stora diskurserna, enligt den 
kritiska diskursanalysen:  

One of the main challenges of CDA is to bridge the gap between discourse 
and context, and micro and macro, and attempts have been made to reconcile 
sociological and linguistic approaches without reducing one to the other 
(Stokoe & Benwell 2006:107). 

Det handlar här om att knyta ihop de olika nivåerna och se vad de säger om 
varandra.  

En stor uppgift för forskningen är att ge alternativa tolkningar än de rådande. 
Den diskursanalytiska forskaren studerar således vilka förutsättningar och 
villkor som ligger under det vi tar för givet eller ser som naturligt. Finns det 
andra alternativ till de versioner som kommer till tals? När forskaren gör 
dessa diskursstudier måste dock nya kategoriseringar göras som utesluter 
andra tolkningsramar. Forskaren lägger då ett nytt raster på det som ska 
studeras som i sin tur får konsekvenser för vad man ser. För att under-
sökningen ska få validitet handlar det om att forskaren redogör noga för hur 
han/hon har gått tillväga i sitt analytiska arbete (Jörgensen Winther & 
Phillips 2000:28-30).  

4.3 Diskursanalys och kontextualisering  

Svenskämnet som identitetskapande ämne i skolan existerar inte i ett 
kulturellt eller historiskt vakuum. Vad som sker utanför skolan, i samhället i 
stort, har betydelse för vad som sker inom skolan. Vi har tidigare sett vad 
som har uppfattats som viktigt och relevant över tid i svenskämnet och hur 
detta också speglar en historisk tid. För min studie, där eleven ska berätta om 
sig själv i skolans kontext, blir det intressant att se hur både elevtext och 
kontext ser ut och hur de samverkar. Kritisk diskursanalys är därför en 
rammodell för min mera konkreta diskursanalys. Norman Faircloughs 
tredimensionella box-in-box-modell är här ett överskådligt sätt att se på hur 
texten måste kontextualiseras och relateras till större diskurser, men också att 
de större diskurserna kan ses i den enskilda texten. I Faircloughs modell sätts 
själva texten i innerrutan, därefter kommer den diskursiva praktiken som 
omringar texten och i lagret utanför ligger den sociala praktiken.  
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Figur 1. Figurtext (Modell tagen från Fairclough 1992: 73) 

Det är genom att undersöka relationen mellan dessa lager som 
diskursanalysen kan tydliggöra maktförhållanden i samhället, enligt 
Fairclough. Genom analys av själva texten kan man se hur vokabulär, 
grammatik, textbindning och textstruktur ger mening till texten. Fairclough 
skriver: ”People make choices about the design and structure of their clauses 
which amount to choices about how to signify (and construct) social 
identities, social relationships, and knowledge and belief.” (1992:76). Hur 
något sägs talar alltså om vad som sägs. Utanför textramen ligger den 
diskursiva praktiken som enligt Fairclough är de villkor som existerar för 
textproduktion. Under vilka förhållanden texter produceras och vilka deras 
läsare/publiceringsställen är har betydelse för vilka texter som kommer till. 
För skolans del har uppgiftskonstruktion, stimulanstexter, tidsvillkor, 
bedömning etc betydelse för vilka berättelser som produceras. Textens 
kontext har alltid betydelse för vilken text som skrivs. I lagret utanför den 
diskursiva praktiken finns den hegemoniska (dominerande) ideologi som 
samhället genomsyras av. De ideologier som finns i samhället syns manifest 
i hur världen konstrueras på ett visst sätt. Den diskursiva praktiken 
transformerar de maktrelationer som finns i samhället, enligt Fairclough 
(ibid:87). Den kritiska diskursanalysens syn på hur samhälle, diskursiv 
praktik och text kan kopplas ihop blir här intressant för min studie av 
skrivande i skolan och därför använder jag vissa delar av den kritiska 
diskursanalysen i analysen av den diskursiva praktiken för elevers skrivande 
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i skolan.11 Jag tar dock inte ställning till verkligheten utanför diskursen. 
Diskursens praktik är den situationskontext där texterna blir till, enligt 
Fairclough. För min undersökning blir den analyserbara kontexten den 
uppgift eleven väljer att skriva om och de stimulanstexter ifrån texthäftet 
som eleven använder för sina jämförelser.  

4.3.1 SFG 

För att göra en mer textnära analys av uppgiftskonstruktion och 
stimulanstexter använder jag mig av den systemiskt funktionella 
grammatiken. Denna grammatiska analys vill visa hur man kan synliggöra 
bilden av hur språket skapar vår verklighet. Genom att göra en ideationell 
grammatisk analys, d v s visa hur grammatiken beskriver våra erfarenheter 
av världen, av uppgiftskonstruktionen och av de stimulanstexter som 
eleverna refererar till i sina texter, vill jag se hur texterna på meningsnivå är 
grammatiskt uppbyggda och hur detta tydliggör ett innehåll och ett budskap i 
dem. Genom att analysera främst vokabulär och grammatik i 
uppgiftskonstruktion och stimulanstexterna vill jag undersöka vilket 
genomslag dessa får för elevens egen berättelse. Stimulanstexterna, som är 
samlade i ett texthäfte med 17 texter på 27 sidor, är dock ett för stort 
material för att göra en noggrann textanalys av, och därför har jag valt ut de 
meningar som eleverna citerar från stimulanstexterna och för in i sina egna 
texter. Fairclough kallar denna intertextualitet för den manifesta 
intertextualiteten (Fairclough 1992:117). Min tanke är också att av det 
relativt stora material som eleverna har tillgång till i undervisningen och vid 
skrivtillfället har delar av materialet flyttats över till elevers egna texter 
genom citering och detta material har därför fått större betydelse för elevens 
egen berättelse än annat material i texthäftet. Genom att göra en ideationell 
grammatikanalys- som är en del av SFG , Systemic functional grammar - vill 
jag se hur grammatiken i den diskursiva praktiken tillsammans med elevens 
erfarenheter samproducerar den egna livsberättelsen. Fokus i den 
ideationella grammatikanalysen ligger här på vilka verbprocesser, deltagare 
och vilka roller i skeendet som kommer fram i materialet, tillsammans med 
vilka omständigheter som presenteras.  

Inom den funktionella grammatiken delas verbprocesserna upp i fyra 
grupper: materiella, relationella, verbala och mentala processer. De 
materiella verbprocesserna ger uttryck för vad som görs, de relationella 

                                                      
11 Den kritiska diskursanalysens uppgift är enligt Fairclough att belysa den 

ogenomskinlighet som finns mellan den hegemoniska ideologi som finns i 
samhället och den diskursiva praktiken (1995:132). På så sätt får den kritiska 
diskursanalysen en politisk uppgift. Min användning av Faircloughs box-in-box-
modell ska dock ses som ett sätt att åskådliggöra hur det empiriska materialet 
kan kontextualiseras.  
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processerna vad som är, de verbala processerna vad som sägs och de 
mentala processerna vad som upplevs (Holmberg & Karlsson 2006: 78). Val 
av verbprocesser får betydelse för vilken bild av verklighetens som ges. 
Beskriver vi verkligheten som något vi har upplevt eller känt eller som något 
som är på ett visst sätt får det betydelse för om vi ser ett skeende som t ex 
valbart eller tvingande.  

Till processerna kopplas deltagarna i texten, men jag gör också en analys av 
deras roll i skeendena. Genom en transivitetsanalys, där överföringen från en 
deltagare till en annan analyseras, kan man undersöka vilka roller deltagarna 
tar i förhållandet till processerna (Karlsson 2011:22). Intressant är att 
analysera vem som agerar mot vem, vem talar till vem och vem som känner 
vad eller beskrivs som vad i de texter som eleverna ska förhålla sig till. De 
som agerar i de materiella verbprocesserna kallas aktörer medan dem som 
man gör något med blir mål i denna analys. Motsvarande deltagare i mentala 
verbprocesser är upplevare och fenomen, i de verbala verbprocesserna är det 
talare och utsaga eller talmål, vilket beror på om man säger något till någon, 
talmålet, eller endast säger något överhuvudtaget, d v s en utsaga. Vad det 
gäller de relationella verbprocesserna kan förstadeltagaren relateras till ett 
attribut, ett värde eller till ett existentiellt faktum (Karlsson 2010: 29). I mitt 
material blir det intressant att undersöka hur uppgift, stimulanstexter och 
elevtexter hanterar förstadeltagarna i livsberättelsen. Vem agerar, talar etc 
och vem ageras det mot och talas till? 

Till processer och deltagare kommer sedan omständighetsadverbialen att 
analyseras. Deras roll är att ge kringinformation till ovan (Holmberg & 
Karlsson 2006:103). Genom att sätta in skeenden i en tid och en plats kan vi 
se hur olika berättelser placeras in i samhället, och vad för betydelse detta får 
för tolkningen av det som sägs. 

Den ideationella grammatikanalysen ska här därför användas för att se 
vilken bild av våra erfarenheter av världen som skolan tillhandahåller för 
eleven, inför skrivandet av sin krönika.  

4.3.2 Situationens kontext 

Vad som också bör uppmärksammas och analyseras är hur stimulanstexterna 
till nationella provet, som kommer från många olika publiceringsställen, här 
får en ny kontext när de sätts ihop i ett texthäfte. Denna nya kontext bör ha 
betydelse för hur de kan tolkas speciellt då de läses utifrån en 
uppgiftskonstruktion som snävar in tolkningsmöjligheterna. Om detta skriver 
Fairclough: 

However, ’context’ also includes what is sometimes called the ’context of 
situation’: Interpreters arrive at interpretations of the totality of the social 
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practice of which the discourse is a part, and these interpretations lead to 
predictions about the meanings of texts which again reduce ambivalence by 
excluding certain otherwise possible meanings (1992:81).  

Den intertextualitet som uppstår när texter sätts samman i en ny kontext 
under ett givet tema är något som jag återkommer till i kapitlet 
”Intertextualitet”. Till den diskursiva praktiken måste också skolsituationen 
analyseras och de villkor som gäller för elevers skrivande i skolan. I en tid 
då skrivundervisning i skolan bl a har som mål att texter ska 
verklighetsanpassas finns även fler krav än endast skolans. I min 
undersökning där jag undersöker självpresentationer i krönikeform på 
nationella provet finns dubbla krav på att texten ska kunna betygsbedömas 
av skolan som myndighet, samtidigt som den ska anpassas till en 
kommersiell marknad. 

Faircloughs modell med texten innesluten i flera samhällslager passar därför 
min studie väl då jag vill fokusera på elevers skrivande som 
identitetskapande praktik i svenskämnet i vår tid. Genom en mer språknära 
analys av det material som skolan tillhandahåller vid skrivtillfället vill jag 
synliggöra hur elever använder sig av, eller styrs av, detta material och hur 
det syns i elevernas texter. 

4.4 Narrativ analys och identitetskapande i skolan 

I min analys av elevtexter i skolan använder jag mig av narrativ analys med 
livsberättelsen i fokus samt kontextens betydelse för berättelsen.Trots att jag 
analyserar enbart skriftlig text använder jag mig av några av de begrepp och 
analysmetoder som är centrala i narrativ analys på muntligt material. Mitt 
material hamnar någonstans emellan en självbiografisk text och en muntlig 
berättelse, då den skrivs under mycket kort tid utifrån en fråga som är okänd 
för skribenten fram till skrivtillfället. Det är inte en självbiografi i traditionell 
mening men inte heller en muntlig berättelse. Jag väljer att se berättelsen 
som en skriftlig berättelse till formen men med ett innehåll som mer liknar 
den muntliga berättelsen. Charlotte Linde gör i sin bok Life Stories. The 
Creation of Coherence (1993) en distinktion mellan ”life story” och 
”autobiography”. Här blir det tydligt att mitt material ligger mer åt ”life 
story” än ”autobiography” då Linde menar att självbiografin är en 
kommersiell produkt på en marknad medan alla har en livsberättelse att 
berätta (1993:39). 

Att berätta om sig själv görs på många håll i samhället och så också i skolan. 
I ämnesplanerna för gymnasiet är det klart uttryckt att svenskämnet har en 
central roll för elevens identitetskapande i skolan. I kursplanen för 
svenskämnet från 1994 skriver Skolverket: ”Utbildningen i ämnet svenska 
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syftar till att hos eleverna stärka den personliga och kulturella identiteten”. 
Också i den ämnesplan för svenska från gymnasiet 2011 står det: ”Genom 
språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av 
skönlitteratur, sakprosatexter och olika typer av medier lär hon känna sin 
omvärld, sina medmänniskor och sig själv.” Att lära känna sig själv i 
kommunikation med andra är centrala delar i hur svenskämnet definieras i 
dessa ämnesplaner. Inom den delen av forskningsfältet narrativ analys som 
sysslar med livsberättelser är det också så funktionen med berättelsen om oss 
själva definieras. Charlotte Linde svarar på frågan: ”What is a life story?” 
med följande definition: 

Life stories express our sense of self: who we are and how we got that way. 
They are also one very important means by which we communicate this sense 
of self and negotiate it with others. Further, we use these stories to claim or 
negotiate group membership and to demonstrate that we are in fact worthy 
members of those groups, understanding and properly following their moral 
standards. Finally, life stories touch on the widest of social constructions, 
since they make presuppositions about what can be taken as expected, what 
norms are, and what common or special belief systems can be used to 
establish coherence (Linde 1993:3). 

Då mitt syfte med min undersökning är att just analysera hur elevers 
skrivande som identitetsskapande aktivitet i skolan ser ut, blir Lindes 
definition intressant. Hur vi är och hur vi blev på ena eller andra sättet ska 
förhandlas fram i relation till grupptillhörighet, moraliska värderingar och 
samhällets normer. Livsberättelserna funktion är att vi ska kommunicera 
vilka vi själva är i relation till ett samhälleligt normsystem, och som citatet 
ovan visar är det ingen berättelse som berättas i ett vakuum. Det handlar om 
att skapa en identitet genom självkategorisering, utifrån den moral och de 
värderingar som står till buds. Livsberättelsens funktion är att skapa en 
identitet som vi kan utgå ifrån när vi agerar och handlar som människor. 
Genom att berätta om oss själva kan vi som enskilda individer tillsammans 
med andra skapa en bild och en berättelse om oss själva där våra identiteter 
hålls ihop. Det är också själva funktionen med berättelsen, enligt Viveka 
Adelswärd (1997:199). Genom att berätta om oss själva tillsammans med 
andra skapar vi en överskådlig bild av verkligheten som vi kan hantera och 
leva med.  

Berättelsen om oss själva möjliggör en distansering och objektifiering av oss 
själva som är nödvändig för identitetskapandet, enligt Linde. Vår svårighet 
att se oss själva till skillnad ifrån andra beror på att skillnaden mellan 
upplevelse av sig själva och andra är så olika. Berättelsens överbryggar den 
skillnaden; vi gör oss själva till den andre för att kunna se henne. Att skapa 
en identitet blir då att gå utanför sig själv och se på sig själv med ögon 
utanför, istället för inuti (Linde1993:121). Just genom splittringen mellan 
berättaren och protagonisten blir narrativet ett så starkt instrument för att 
skapa och förhandla fram en moralisk hållning. Den splittring som sker i 
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berättelsen möjliggör en reflektion och distans, vilket behövs för att kunna 
kommentera protagonistens handlingar. 

Det är dock inte vilket själv som helst som förhandlas fram utan ett gott jag. 
När någon berättar om hur den själv har t ex uppfört sig illa visar berättaren 
sin goda moral genom att kunna berätta historien. Man sällar sig till en moral 
och en norm genom berättelsen, även om man inte kunde den vid tillfällen 
när händelsen utspelade sig (ibid:122).  

Ett annat sätt att se på identifikation och berättelsens betydelse för denna, 
kan gå tillbaka till det som Jacques Lacan har skrivit om som spegelstadiet. 
När det lilla barnet känner igen sin egen spegelbild för första gången blir det 
ett led i barnets identitetskapande. Lacan skriver: ”We have only to 
understand the mirror-stage as an identification, in the full sense that 
analysis gives to the term: namely, the transformation that takes place in the 
subject when he assumes an image” (Lacan 1977:2). Spegelbilden blir 
intressant som metafor för hur samhället och kulturen reflekterar tillbaka en 
bild att identifiera sig med. Flera forskare har uppmärksammat hur 
spegelbildens funktion som skapare av en individ fallerar när det handlar om 
andra än dem med makt:  

Isolate individualism is an illusion. It is also the privilege of power. A white 
man has the luxury of forgetting his skin color and sex. He can think of 
himself as an individual. Women and minorities, reminded at every turn in the 
great cultural hall of mirrors of their sex or color, have no such luxury 
(Friedman 1988:38-39). 

Problematiskt blir det för dem som inte känner igen sig själva i spegelbilden 
som samhället sätter upp när förhandlingen om den goda berättaren ska 
gestaltas. En grupp som har uppmärksammats mycket vad det gäller 
avsaknad av identitetskapande berättelser är Vietnamveteraner i USA (Lifton 
1973). Här befann sig plötsligt en grupp människor som traditionellt hade 
fått sin identitet bekräftad av samhället nu i ett ingenmansland och man 
menar att mycket av de psykologiska trauman som de upplevde hade sina 
rötter delvis i avsaknaden av en acceptabel berättelse om kriget. 

I skolan pratar vi mycket om att det finns elever som inte känner sig hemma 
i en viss skolkultur och därför hamnar utanför. Vilken bild ska eleven 
identifiera sig med när skolan håller upp spegeln för identifikation? (Se 
också tidigare avsnitt av Lyngfeldt.) Vad det gäller det material som 
analyseras i min studie, nationella provet, är det inte anpassat till en viss 
elevgrupp utan det är samma material för alla Sveriges gymnasister att ta del 
av.  
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4.4.1 Om att analysera narrativa strukturer  

Förutsätter vi att hur man berättar om något har betydelse för vad som 
berättas blir det intressant att ställa frågor om hur berättelserna är struktu-
rerade. Hur börjar och avslutas t ex elevtexterna? Hur fogas andra texter in i 
berättelsen om det egna livet? Hur relaterar eleven sina upplevelser till 
andras upplevelser? Hur relateras olika berättelser till varandra?  

Med början i William Labovs (1972) sammanfattning av vilka delar eller 
strukturelement som det fullständiga narrativet består av kan vi se en 
grundstruktur för hur narrativ kan studeras. Denna grundstruktur har använts 
i senare forskning när det gäller tolkning och analys av muntliga berättelser 
(se bl.a Adelswärd 1997, Eriksson 1997, Norrby 1998). De element som 
Labov menar är typiska för samtalet är att de börjar med ett abstract där 
berättelsens huvudinnehåll sammanfattas. Därefter sker en orientering av t 
ex när händelsen utspelade sig, vilka som var med, var någonstans det 
skedde eller annan övrig information som behövs för att förstå berättelsen. 
Sedan kommer vi till själva händelsen, komplikationen. Den är då kodad i 
narrativa satser. Därefter evalueringen som här ska förstås som värderande 
medel som anger vad som är berättelsens poäng eller hur vi ska förstå 
poängen i berättelsen. Denna del problematiserar Labov själv och menar att 
evalueringen kan finnas på flera ställen i berättelsen. Berättelsen avslutas 
sedan med en resolution där resultatet eller upplösningen anges och därefter 
en avslutande fras för att förstå att berättelsen är slut. Så ser det muntliga 
berättandets struktur ut enligt Labov (Labov 1972:363-370). 

Flera forskare har gjort avsteg från den här strukturen och den har också 
genomgått viss kritik. Från konstruktivistiskt håll har t ex Labovs tanke om 
att berättelsen kan ses som en objektiv återspegling av en händelse 
kritiserats. Att berättelsen istället återskapar händelsen och att berättaren 
väljer ut och med olika evaluerande medel lyfter fram vissa händelser i sina 
berättelser tas upp av bl a Linde (1993) och Eriksson (1997:108f). Labovs 
narrativkonstruktion har också diskuterats utifrån att den förutsätter att 
händelser uttrycks explicit i ytstrukturen. Norrby menar att händelseförlopp 
kan vara underförstådda i kontexten där åhörarna kan fylla i det som inte 
uttrycks explicit (1998:39). Patterson (2008) menar att många berättelser inte 
skulle kunna analyseras alls som narrativ med en snäv tillämpning av Labovs 
struktur, då den är alltför händelsecentrerad. Många berättelser är t ex inte 
temporalt ordnade, men berättar ändå en historia. Berättelsen kan hantera 
något som pågår eller t ex kommer att hända i framtiden. Patterson tar även 
upp bristen på kontextualisering vid en strikt analys efter Labovs 
strukturelement, och menar därför att en sådan analys kan bli alltför ytlig 
(ibid:32).  
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Kritiken ovan pekar ut att berättelsen snarare återskapar ett händelseförlopp 
än att den ger en återspegling av det som har hänt, att i en viss kontext kan 
också händelser vara underförstådda precis som berättelsens poäng och att 
denna poäng varierar beroende på i vilken kontext berättelsen berättas. I 
mina empiriska analyser beaktas även dessa invändningar mot de 
strukturelement som Labov företräder. Eftersom mitt material är stort 
analyseras dock evalueringen i mitt material främst utifrån hur det är uttryckt 
i den avslutande delen av krönikan; jag analyserar således den externa 
evalueringen (Labov 1972:371). 

En annan lite förenklad modell, som främst utgår ifrån vad som är i 
förgrunden och vad som är i bakgrunden i en berättelse, har sin utgångspunkt 
i Labovs narrativa analys, och skulle kunna appliceras på elevtexter (se 
Evensen 2005). Eriksson (1997) gör en modell där orientering - handling och 
förgrund - bakgrund tillsammans med höjdpunkt blir en modell för hans 
egen analys. Höjdpunkten är berättelsens klimax, då berättelsens kompli-
kation upplöses. Det som formar en berättelses höjdpunkt är något som är 
rapporterbart och är oftast något oväntat och ovanligt.  

I mitt material som är så pass stort och där jag har mer generella drag i 
texterna i fokus blir ovanstående svårt att utröna. Jag väljer här att analysera 
elevetexterna utifrån fyra av Labovs strukturelement: abstract, orientering, 
komplikation och evaluering. Jag börjar min analys med att undersöka hur 
eleverna inleder sina texter. Här ser jag hur själva upptakten12 ser ut för att 
sedan gå över i orienteringen. De resonemang som eleven enligt uppgifts-
konstruktionen ska göra blir i dessa texter en slags orientering för hur vi ska 
förstå hur eleven tar sig an uppgiften. Därefter fokuserar jag på det som jag 
vill kalla komplikationen och som enligt Labovs struktur skulle kallas 
händelse, eller med Ericssons analysmodell, handlingen. För min analys 
kallar jag denna del för komplikation. I den del i krönikorna där eleven gör 
sina jämförelser mellan de olika berättelserna: sin egen, stimulanstexten och 
mellan stimulanstexterna, sker det som efterfrågas i uppgiften: en jämförelse, 
d v s något ställs mot något annat. Jag väljer här att se denna del i elev-
texterna som en komplikation där berättelser möts eftersom det är i mötet 
med stimulanstexterna som den egna berättelsen hittar sin form och sitt 
innehåll i mitt material. Till komplikationen analyserar jag också hur 
eleverna evaluerar sina resonemang i texterna.  

En annan aspekt som lyfts fram i Erikssons (1997) material är att 
orienteringarna är relativt korta. Eftersom Eriksson undersöker kollobarns 
muntliga berättelser i naturlig miljö har kontexten oftast redan aktualiserats 
innan berättelsen börjar, och ibland saknas den helt. Intressant för min studie 

                                                      
12 Labov använder ordet abstract, vilket kan översättas med sammanfattning på svenska. Jag 

väljer att kalla denna del för upptakt, då de ofta är väldigt korta och sällan sammanfattar 
berättelsen i mitt material.  
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är att Eriksson menar att orienteringens längd också kan ses som ett 
ungdomligt drag i berättandet, även om längre orienteringar också före-
kommer i hans material (1997: 116). Orienteringens längd skulle alltså, 
enligt Eriksson, vara åldersrelaterad. Under kapitlet ”Tidigare forskning” har 
jag skrivit om Evensen studie i Norge som visar hur elevtexter som får ett 
högt betyg är de som har ett perspektiv på innehållet, d v s där förgrunden 
får mening genom att den sätts mot en bakgrund. Den egna berättelsen måste 
sättas i ett sammanhang så vi förstår hur vi ska förstå den; vi måste kunna 
orientera oss. 

Hur mognadsgrad har betydelse i hur bedömning sker av elevtexter är något 
som Kjell Lars Berge (2002) har uppmärksammat. När han undersöker hur 
examinatorer värderar skolelevers examensprov i Norge visar det sig att de 
uppgifter som bedömarna anser som viktiga är där det går att bedöma 
elevtexternas mognadsgrad. Här handlar det om att eleven ska visa att 
hon/han kan reproducera fakta om språk och litteratur, eller reflektera över 
etiska spörsmål. Textgenrer där detta kan kontrolleras blir därför de som är 
mest uppskattade av examinatorerna.  

4.4.2 Generellt och specifikt 

I mitt material väljer jag att analysera komplikationen som den del där 
berättelsejämförelser görs. Här vill jag också se hur eleverna hanterar det 
som är generellt och specifikt. Man skulle kunna koppla det till bakgrund 
och förgrund, men det är i mitt stora material ibland svårt att se vad som är i 
förgrunden i texterna, och vad som är i bakgrunden. Jag använder mig därför 
av Michael Billigs (1996) begrepp om hur vi kan kategorisera världen utifrån 
vad som är generellt och vad som är unikt. Billig menar att vi måste kunna 
sortera våra intryck i kategorier för att vi ska kunna ta in information utifrån. 
Samtidigt som vi ser det som är generellt, och som kan kategoriseras in i 
samma kategori, ser vi samtidigt det som är unikt och speciellt. Det är i detta 
spänningsfält mellan generalisering och partikularisering som vår uppfat-
tning av vår omvärld växer fram. Det är genom att se likheter och generella 
mönster, jämte att se vad som är unikt och speciellt, som vi formar vår grund 
för vår argumentation enligt Billig (ibid:161). När vi skriver om våra unika 
jag, skriver vi samtidigt in oss i en kategori, och skriver ut oss ur andra 
kategorier eller tar avstånd från dem. Genom att t ex berätta om hur ens 
föräldrar alltid ställer upp för en visar man att man tillhör en kategori som 
kan definieras som skötsam. 

Ett annat men liknande sätt att berätta om sig själv är att använda sig av 
generiska narrativ, d v s genom att presentera vissa händelser som vanliga 
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och som händer hela tiden.13 Att mamma väntar hemma med bullar och varm 
choklad efter skolan kan presenteras som något som händer varje dag. Om 
det var unikt skulle vi få en helt annan bild av skribentens uppväxt. Det som 
lyfts fram som något som händer ofta är också ett sätt att kategorisera 
personer och grupper (Linde 1986, Kahlin 2008). Det finns dock enligt 
västerländsk kultur ett mönster att vi berättar om oss själva utifrån de stora 
omvälvande händelserna i livet, milstolparna (Linde 1993: 23) eller det som 
Norman K. Denzin kallar ‘epiphany’ (Denzin 1989:70-71) När uppgifts-
konstruktionen i mitt material frågar efter ’något som har haft betydelse för 
din egen utveckling’ kan man tänka sig att man efterfrågar en speciell 
händelse. Hur hanterar eleverna dessa olika narrativ? 

4.4.3 Berättelsens poäng 

I varje berättelse ligger implicit att berättelsen måste ha en poäng för att vara 
värd att berätta. Kohler Riessman skriver: ”Every good narrator tries to 
defend against the implicit accusation of a pointless story, warding off the 
question : So what?” (Kohler Riessman 1993:20). För elever i skolan, här på 
gymnasiet, berättar eleven oftast på uppdrag av någon. Skolans krav på en 
bra text kan se annorlunda ut än den kommersiella marknadens eller en 
annan social kontexts krav. I Eriksson material (1997), där han skriver om 
ungdomar på kollo, handlar majoriteten av berättelserna om att underhålla. 
Man skulle kunna se detta som ett krav utanför skolan, här i kompisgänget, 
men inte nödvändigtvis som ett krav för att få ett högt betyg i skolans 
värdering av texter.  

Berättelser kan dock ha många olika sorters poänger och dessa kan ha olika 
funktion i olika kontexter. Adelswärd (1997) skiljer på poänger på olika 
nivåer och vill gruppera dem som följer: berättelsepoäng, berättarpoäng och 
underliggande poäng. Berättelsepoäng blir här den poäng som finns i själva 
historien och som kommer fram oavsett vem som berättar historien. Poängen 
ligger i själva berättelsen som sådan. Berättarpoängen är däremot den poäng 
som är kopplad till berättaren och till kontexten. Poängen här är oftast inte 
explicit uttryckt eftersom den är uppenbart kopplad till den som berättar 
historien. Genom den här berättelsepoängen sker självpresentationen där en 
viss social och personlig identitet kommer fram hos berättaren. Här ligger då 
också det som Adelswärd kallar den underliggande poängen. Med dessa 
berättelser skapar vi bilder av oss själva och berättelserna tillsammans 
skapar en kollektiv identitet. De underliggande poängerna uttrycker 
kulturella innebörder och de värdesystem som implicit förknippas med 

                                                      
13 Detta är något Linda Kahlin uppmärksammar i sin avhandling av ungdomars 

samtalande i sin avhandling Sociala kategoriseringar i samspel. Hur kön, etnicitet 
och generation konstitueras i ungdomars samtal.2008. Stockholms universitet. 
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dessa. Adelswärd menar att denna poäng är berättelsens sensmoral 
(1997:212-214). 

I mitt material ombeds eleven skriva en kröniketext som är definierad i 
uppgiften som en ”slagkraftigt formulerad text om ett ämne som kan 
intressera många”. Elevens berättelse ska anpassas till en kommersiell 
marknad, samtidigt ska eleven examineras i skolans kontext. Då varje 
berättare vill undvika frågan ”So what?”, samtidigt som poängen i en 
berättelse är ytterst kontextkänslig, blir det intressant att se hur elever 
hanterar detta och vilka olika poänger som elevers berättelser kan bära fram i 
skolan.  

4.5 Metaforer, kausalitet och omvärld 

I en uppmaning att berätta om vad som formar ett människoliv, samtidigt 
som man ska berätta om vad som har format en själv, efterfrågas att man gör 
om något man varit med om till en berättelse; man gör en överföring mellan 
något man varit med om till något man kan berätta om. Här förutsätts att 
delar av livet kan göras om till en berättelse. Eleven ska samtidigt följa en 
instruktion och jämföra sin egen berättelse med de berättelser som finns i 
stimulanstexterna. Man kan här förvänta sig ett material där elever överför 
begrepp och uttryck från uppgiftskonstruktionen och stimulanstexter till sina 
egna berättelser. I studier av berättelsen blir språkets metaforer och 
användningen av metaforer en ingång till att förstå vad som styr berättandet 
och vilka språkliga resurser som står till buds. I detta avsnitt ska jag därför se 
hur man kan se på själva livsberättelsen som metafor, men också vad 
metaforer är för något och vilken funktion de får för vår förståelse av oss 
själva och världen därutanför.  

4.5.1 Metaforiskt begreppssystem  

Metaforens essens är, enligt Lakoff och Johnson (1980), att förstå en 
upplevelse i termer av en annan (ibid: 5) Man rekryterar genom användandet 
av metaforer språkliga uttryck från ett annat sammanghang än det man 
beskriver. Men metaforen liknar inte bara en sak med en annan, utan skapar 
vår förståelse av världen genom liknelsen. Metaforiska uttryck är knutna till 
metaforiska koncept, till vårt begreppssystem, och genom att studera uttryck 
kan vi få fatt i en förståelse för hur dessa styr oss (ibid:5-7). Lakoff och 
Johnson ger flera exempel på hur sådana här konceptuella metaforer styr vårt 
tänkande. Ett exempel som ”Argument is war” visar hur konceptet och 
aktiviteten är metaforiskt strukturerad och därför blir språket det också. 
Skulle vi istället tänka oss argumentation som en dans där både estetik och 
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balans ska vägas in får vi en annan bild av vad argumentation är (ibid:5). 
Ovanstående exempel visar på hur metaforer skapar specifika versioner av 
vår bild av verkligheten. Vilka metaforer som används är inte oskyldigt eller 
ovidkommande för hur saker och ting definieras. Nya metaforer, precis som 
gamla, kan genom ett sammanhängande nätverk belysa vissa saker och 
gömma andra och på så vis omdefiniera verkligheten (ibid:158). Eftersom 
vår bild av världen är uppbyggd av metaforer, och dessa i sin tur gör världen 
begriplig, får metaforer stor betydelse. Metaforer är med andra ord inte bara 
ordvitsar, utan styr vårt tänkande i kanske högre grad än vad vi till vardags 
är medvetna om. 

4.5.2 Ontologiska metaforer 

Metaforer är ett sätt att göra världen begriplig för oss. Ett sätt att göra det är 
att göra om något abstrakt till en konkret enhet som vi kan hantera. Lakoff 
och Johnson skriver:  

Understanding our experiences in terms of objects and substances allows us to 
pick out parts of our experience and treat them as discrete entities or 
substances of a uniform kind. Once we can identify our experiences as entities 
or substances, we can refer to them, categorize them, group them, and 
quantify them – and, by this means, reason about them (ibid: 25). 

Ontologiska metaforer är här definierat som metaforer där abstrakta 
företeelser görs om till enheter eller substanser som vi lättare kan hantera. 
Lakoff och Johnson tar upp abstrakta enheter såsom händelser, känslor, idéer 
och hur dessa kan göras om till mer substantiella enheter (ibid:25). Ett 
exempel som de tar upp är exemplet inflation som genom att det görs om det 
till en mer konkret enhet gör det lättare för oss att hantera detta begrepp. I 
exemplet ”We need to combat inflation” (ibid:26) blir det möjligt att agera 
mot inflationen. Inflation blir här ett synligt mål för vårt agerande. I mitt 
material där eleven skriver om hur livet formas kan jag också se hur ordet 
‘formas’ leder in på berättelser om mer formbara material än livet, som kan 
ses som något ganska abstrakt. Jag vill därför se hur enskilda metaforer i den 
diskursiva praktiken hanteras i elevernas berättelser om hur vi kan förstå 
livet och vad som formar det. 

4.5.3 Metaforen och livsberättelsen  

Att skriva om sig själv och sitt liv kan i sig liknas vid en metafor; man gör 
om något man varit med om till en berättelse. När det gäller livsberättelsen 
exemplifierar Lakoff and Johnson hur vi kan se på denna utifrån två olika 
metaforer: ”Tell me the story of your life” och ”Life’s …a tale told by an 
idiot, full of sound and fury, signifying nothing” (ibid:172). Den första 
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metaforen ”Tell me the story of your life” är typisk för hur vi vanligtvis talar 
om livsberättelsen i vår kultur. Här förutsätts att livet faktiskt kan berättas 
som en sammanhängande historia. Vi kan se denna metafor- the story of 
your life - som en förutsättning för allt biografiskt och självbiografiskt 
berättande. Livet kan göras om till en historia värd att berätta men det 
förutsätter att vi lyfter fram vissa delar och gömmer andra. De beskriver hur 
vi går tillväga för att få ihop en sammanhängande historia så här:  

Notice that understanding your life in terms of a coherent life story involves 
highlightning certain participants and parts (episodes and states) and ignoring 
or hiding others. It involves seeing your life in terms of stages, causal 
connections among the parts, and plans meant to achieve a goal or a set of 
goals. In general, a life story imposes a coherent structure on elements of your 
life that are highlighted (ibid: 173).  

Ska vi kunna förstå vårt liv som en sammanhängande historia måste vi välja 
ut vilka delar vi ska lyfta fram, och hur delar och stadier ska sättas samman 
för att de ska visa kausala samband mellan det som har skett och hur det 
sedan har blivit. Om berättelsen ska ses som trovärdig beror på om delarna 
matchar varandra och passar in i berättelsen. Att skapa en sammanhängande 
berättelse om livet är något som man komponerar ihop som berättare, med 
detta resonemang.  

Om vi istället ser till en den andra metaforen ”Life’s …a tale told by an 
idiot, full of sound and fury, signifying nothing” från Shakespeares pjäs 
Macbeth så är det en icke-konventionell metafor där berättelsen är berättad 
av en idiot, full av ljud och raseri och säger ingenting. Där finns inga 
händelser som tjänar ett syfte, inga kausala samband eller passande stadier. 
Med att säga ”signifying nothing” gör berättaren det omöjligt för oss att se 
de kausala sambanden, meningen eller de identifierbara stegen i ett 
helhetssamband. Just genom att säga att berättelsen visar ingenting menar 
Lakoff och Johnson att den samtidigt lyfter fram den konventionella 
metaforen. Det här gör att vi utelämnar de delar som kanske har haft stor 
betydelse för oss men som inte passar in i en sammanhängande berättelse. 
Lakoff och Johnson menar därför att kanske de viktigaste delarna i livet 
utelämnas i berättelsen om oss själva. Det gäller att belysa och lyfta fram det 
som kan säga något till helheten för att vår berättelse helt enkelt ska kunna 
förstås som en historia om livet (ibid:175).  

Vad som lyfts fram som betydelsefullt och hur dessa delar binds ihop genom 
kausala samband blir viktigt i analysen av elevtexterna i mitt material. Hur 
formas livet, när börjar det formas och vem formar livet kan ses som viktiga 
delar i hur livsberättelsen kan berättas för att den ska bli begriplig och 
trovärdig. Hur hanterar eleverna kausalitet och vad lyfter de fram för 
erfarenheter som räknas som viktiga för hur livet kan berättas? 
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4.5.4 Berättandets kulturella förutsättningar 

Att förstå sig själv skiljer sig inte heller från vilken annan förståelse som 
helst utan den utgår från interaktion med omvärlden. Vi försöker hela tiden 
hitta samband och gemensamma erfarenheter med andra för att förstå oss 
själva (ibid:180). Det har därför visat sig i analys av metaforer i narrativ 
analys, att det inte finns något sätt att berätta som är kulturellt eller 
kontextuellt friställt, utan allt berättande sker i en kontext som speglar den 
aktuella kulturen (Linde 1993, Keller-Cohen & Gordon 2003)14. Lakoff och 
Johnson menar att en stor del av sökande efter att förstå sig själv går genom 
sökande efter metaforer som förklarar varför det blev som det blev i livet 
(1980: 233).  

Berättelsen måste fungera i social interaktion men också fungera som en 
psykologisk förståelse av livet som det var, som det är och som det kommer 
att bli. För att skapa en sammanhängande text om sitt liv, som både håller 
ihop kronologiskt och tillsammans med den kultur inom den berättas i, 
redogör Linde (1993) för tre olika nivåer. Nivå ett handlar om berättelsens 
egen struktur. Genom att använda preteritum berättas händelserna så som de 
kronologiskt ska ha hänt. Utvärderande inslag finns med så att vi förstår hur 
vi ska förstå det som har hänt. Nivå två handlar om att ge adekvata skäl till 
att man har gjort t ex de val man har gjort. Här ligger det på en social nivå 
där skälen till varför det blev som det blev måste vara accepterade. Nivå tre 
handlar om en samhällelig nivå. Här använder man sig av teorier som 
Freudiansk psykologi, feminism, astrologi etc men också av sunt förnuft. 
Detta sunda förnuft är osynligt som system i en viss kultur (ibid:220-222). 
De här resonemangen visar att en berättelse måste ha struktur som hänger 
ihop på olika nivåer. Hur välskriven eller välberättat något än är kräver 
berättelsen en yttre inramning av kulturell förståelse för att bli relevant. 
Berättelsen i skolan måste inte bara hänga ihop genom sin grammatiska 
struktur utan den måste också ha en struktur som gör att den hänger ihop i 
sitt resonemang till andra texter och normer som skribenten använder sig av. 
Den enskilde berättelsen behöver slå an en redan känd berättelse, d v s ingen 
berättelse är helt ny. 

                                                      
14 Keller-Cohen och Gordon ger ett exempel på hur olika led i en berättelse kan skapa 

sammanhang i relation till varandra och bli relevanta men att detta skiljer sig åt i olika 
kontexter. Berättar man att man har gått iväg och shoppat efter att man känt sig ledsen 
skapar det förståelse i en amerikansk kontext, men knappast i en västafrikansk (Keller-
Cohen & Gordon 2003:4). 
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4.6 Intertextualitet 

Ingen text är helt ny utan ingår i ett nät av andra texter och har på något sätt 
en dialogisk relation med tidigare texter. Intertextualitet som begrepp 
handlar om texters relationer till varandra och hur text påverkas och 
omtolkas genom andra texter15. I en uppgift, som den jag analyserar, ska 
eleven följa en instruktion och samtidigt göra jämförelser med stimu-
lanstexter presenterade i ett texthäfte. Eleven förutsätts här att gå i dialog 
med texter och hantera både instruktionen till uppgiften, som innehåller 
information eleven behöver för att göra uppgiften, men också att skriva in 
sig i ett material där jämförelser med andra texter och elevens egen 
berättelse krävs. Man kan säga att denna uppgift explicit kräver att eleven 
använder sig av tidigare texter.  

Flera teorier kan läggas på hur samhällets kulturella raster fungerar för den 
enskilde skribenten. Julia Kristeva introducerade 1969 Bakhtins idéer om 
dialogicitet för en västerländsk publik i artikeln ”Word, Dialogue and 
Novel” (Kristeva 1986). Bakhtins teori handlar om att det finns tre 
dimensioner i en text: det skrivande subjektet, adressaten och utanför-
liggande texter. Ordens betydelse definieras både horisontellt och vertikalt 
där den horisontella linjen går mellan det skrivande subjektet och adressaten, 
medan den vertikala axeln sätter in ordet i en äldre eller samtida litterär 
korpus. Det gör att varje ord eller text ligger i en skärningspunkt där 
åtminstone alltid en annan text kan läsas. De här två axlarna kallar Bakhtin 
för dialog och ambivalens. Det finns ingen tydlig urskiljning mellan de två 
men det är också själva poängen med begreppen. Kristeva skriver: ” Yet, 
what appears as a lack of rigour is in fact an insight first introduced into 
literary theory by Bakhtin: any text is constructed as a mosaic of quotations; 
any text is the absorption and tranformation of another (Kristeva 1986:37). 
Bakthtins term ambivalens innebär att historien och samhällets inlägg i 
texten och textens inlägg i historien är densamma för författaren. Skrivandet 
blir ett läsande av tidigare litterära texter och texten är i sig en absorption av 
och ett svar på en annan text (ibid:39). Texter kan inte heller endast förstås 
utifrån  språklig kunskap utan genom translingustic science, d v s ett inter-
textuellt förhållandet mellan lingvistiken och det vi kan kalla sociala värden 
eller litteraturens moraliska budskap (ibid:40).  

Bakhtins dialogiska begrepp handlar inte konkret om hur skribenter 
använder sig av texter vid skrivandet, utan ska ses som ett mer abstrakt sätt 
att se på hur ingen text är helt ny, utan alltid ingår i en textvärld, omvärld.  

I min studie analyserar jag både hur de stora diskurserna får betydelse för de 
texter elever skriver, men också mer konkret hur elever använder andras 

                                                      
15 Ne.se/intertextualitet 
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texter och hur de använder sig av uppgiftskonstruktionen. De två axlar som 
går horisontellt och vertikalt ser jag mer konkret i hur eleverna hanterar 
uppgiftskonstruktionen, d v s adressaten och tidigare texter, här stimulans-
texterna. För min studie är det också av största intresse att se hur texten 
hanterar både sociala värden och litteraturens budskap.  

4.6.1 Dialog och förståelse  

I uppgiftskonstruktioner till nationella provet i svenska uppmanas elever att 
använda sig av texter i ett texthäfte för sitt skrivande. Dessa texter ska 
bearbetas och vävas in i elevens egen berättelse och på så sätt bli en resurs 
för elevens egen text. Det är dock inte bara referat av texter skolan 
efterfrågar utan en interaktion mellan flera olika berättelser. I denna 
interaktion vill man kunna se att eleven har förstått texterna och på så sätt 
kunnat använda dem korrekt och på ett produktivt sätt. I lärarinformationen 
till nationella kursprovet i svenska (Skolverket 2008b) under rubriken 
”Översikt över det nationella provsystemet” står det under målet Läsa: ”Att 
läsa texthäftet och förstå innehållet så att man kan använda andras tankar i 
sin muntliga presentation och i sitt skrivande” (ibid:9). Bakhtin skiljer 
mellan begrepp som förståelse och förklaring - explanation och compre-
hension. Han menar att det är i förståelsen som två medvetanden, två 
subjekt, möts och det är där det skapas en dialogisk relation. I förklaringen, å 
andra sidan, finns bara ett medvetande och ett objekt som förklaras. (Lättast 
kanske är att se skiljelinjen mellan att beskriva något i en text istället för att 
visa att man har förstått vad där står.) Här skapas, enligt Bakhtin, inte en 
dialogisk relation (1986/1994:111). Man kan därför utifrån detta resonemang 
utgå ifrån att skolan efterfrågar att eleven ska gå in i en dialogisk relation 
med andra texter; inte bara lägga berättelser sida vid sida. För att kunna se 
att eleven använder stimulanstexter i sitt skrivande önskar skolan här att 
eleven går i dialog med dem, d v s att förstå vad där står. På så sätt blir 
texterna i texthäftet till resurser i elevens eget skrivande.  

4.6.2 Texter i dialog 

Det är dock inte bara läsare och text som kan gå i dialog med varandra utan 
även texter kan sinsemellan bli dialogiska. I ett tematiskt arbete som det jag 
studerar, är texter ifrån olika forum sammanställda utifrån ett gemensamt 
tema. Bakhtin menar att två uttalanden, som uttalas samtidigt av olika per-
soner men inom samma tema, automatiskt ingår en relation (ibid: 115). För 
varje sammanställning av texter blir det här ett intressant fenomen. I varje 
tematisk sammanställning av texter, i t ex skolan, bildar dessa samman-
ställningar en ny kontext för varje enskild text, vilket gör att förståelsen av 
texten förändras beroende på vilka andra texter de sätts samman med. 
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Texterna i ett texthäfte eller läromedel går på så sätt i dialog med varandra. 
Bakhtin ser här varje uttalande som en tredelad enhet där ett uttalande inte 
bara är definierat utifrån relationen till det sagda, eller till vem som säger 
det, utan till kontexten där det sägs; till de andra uttalandena i kommuni-
kationen (bid:122-123). Också här använder jag mig av Bakhtins sätt att se 
på dialog, både i analys av de stora diskursena men också konkret i analys av 
hur texter går i dialog med varandra mer manifest när de sätts samman och 
läses utifrån en uppgiftskonstruktion.  

Om hur viktigt det är att läromedel i skolan fångar upp olika röster med olika 
perspektiv på de ämnen läromedlet tar upp, uppmärksammar Ajagán-Lester, 
Ledin och Rahm (2003). De menar att det finns en fara i att läromedlen blir 
monologiska istället för dialogiska om inte andra röster får komma fram, 
med andra perspektiv. Genom att sätta samman texter med liknande 
perspektiv utestängs perspektiv som uttrycker en annan ordning: ”De bidrar 
till att legitimera och tradera en ideologi, och detta med hjälp av en särskild 
vetenskaplig diskurs som fungerar som en intertext” (2003:220). Texters 
dialog med varandra är särskilt intressant vid sammanställning av texter 
inom sakprosa, menar de. Sakprosan kan med sin saklighet till formen 
framställas som sanning över andra sanningar. Det ligger makt i sakprosan 
genom att den ger legitimitet till vissa tolkningar av världen men inte till 
andra. Det är också här intressant vilka perspektiv som kommer till tals och 
vilka röster som hörsammas i olika sammanhang. Ajagán-Lester, Ledin och 
Rahm skriver:  

Sakprosatexter kan alltså ses som medel för att uppnå och skapa hegemoni 
över samhället. De legitimerar vissa perspektiv och utesluter andra. Inte minst 
analyser av vilka röster som kommer till tals i sakprosatexter under olika 
historiska perioder ger värdefull information om vilka kunskaper, identiteter 
och maktrelationer som uppfattas som legitima (ibid: 219). 

Vad det gäller mitt material med ett texthäfte som ges ut två gånger om året 
med aktuella texter utifrån ett visst tema blir ovan väldigt intressant. Val av 
texter till detta läromedel, hur dessa texter går i dialog med varandra samt 
hur sakprosan kan tolkas som en överordnad sanning över andra röster, är 
intressanta aspekter för min analys av hur texter i texthäftet till nationella 
provet utgör en resurs för elevers skrivande. 

4.6.3 Skärningspunkter 

Den skärningspunkt som Kristeva skriver om när hon sammanfattar Bakhtins 
resonemang, om hur texten både kan definieras vertikalt d v s från adressat 
till läsare och horisontellt d v s från tidigare texter fram till samtida texter, är 
intressant för att förstå hur interaktionen mellan hur de stora och små 
diskurserna har betydelse för vilken berättelse som berättas. Bamberg (2006) 
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föreslår att vi genom att både undersöka vad narrativet handlar om samtidigt 
som vi undersöker interaktionen mellan talare och lyssnare lättare kan dra 
slutsatser hur de ideologiska positionerna, d s v de stora berättelserna 
(master narratives) ser ut. Det är inom dessa som berättaren ska positionera 
berättelsen om sig själv. Det är genom denna skärningspunkt som vi kan 
förstå hur berättaren positionerar sig i en diskurs, inom vilken hon är 
positionerad. Bamberg menar att genom att se berättelsen som en interaktion 
kan vi undvika de två motsatta subjektsteorierna där antingen subjektet är 
determinerat av de stora berättelserna, eller där den enda grund för att se hur 
konstruktionen av subjektet ser ut är subjektet själv. Bamberg menar: ”how 
identities are emerging and are managed by use of narratives-in—
interaction, will become a more productive starting-point in the future field 
of identity research” (2006:146). 

När vi undersöker vad narrativen handlar om är således kontexten av stor 
betydelse. Narrativ är socialt situerade handlingar och därför beroende av 
den sociala situation i vilken de är berättade. Om en berättelse t ex har en 
koherent form eller inte bestäms i själva kontexten, genom hur förhandlingen 
ser ut. Inom narrativ forskning där intervjun står i centrum har inte bara det 
som sägs av den intervjuade lyfts fram, utan här menar Mishler (1993) att 
det är viktigt att framhålla intervjun som en social kontext för berättande där 
också intervjuaren ges en roll i hur berättelsen produceras. Hur vill 
berättaren bli förstådd i en viss situation, på en viss plats, i en viss sekvens? 
De svar som produceras är avhängiga av hur situationen ser ut, vem som 
intervjuar och framförallt hur frågorna ställs. Frågor och svar är två 
handlingar i en och samma interaktion.  

I mitt material vill jag hävda att samma sak sker när eleverna sätter sig ner 
för att skriva. Vad som står i själva uppgiften leder eleven in på de 
svar/texter eleven skriver. Detta är i sig inget konstigt, det är det uppgiften 
kräver och som skolan också uppmuntrar eleverna till att göra. Det 
intressanta är hur det också formar den egna berättelsen och de egna 
resonemangen till innehåll och form. Elevtextsmaterialet i min studie 
analyseras därför utifrån vilka resurser eleverna har när de berättar om sig 
själva i skolans kontext.  

4.7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har min studie ett konstruktionistiskt och 
diskursanalytiskt perspektiv, d v s jag ser identitetskapandet som en kon-
struktion som görs genom språket. Utifrån elevernas texter analyseras delar 
av den diskursiva praktiken, de avsnitt som eleverna citerar från stimu-
lanstexter samt uppgiftskonstruktionen i sin helhet. Här använder jag mig av 
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den ideationella grammatikanalysen som är en del inom den systemiskt 
funktionella grammatiken. Genom denna analys vill jag få fram vilken bild 
av våra erfarenheter av världen som skolan tillhandahåller som narrativ 
resurs för elevernas skrivande.  

Elevernas texter analyseras med hjälp av några av de strukturelement som 
Labov en gång lanserade. Här är fokus på inledning, där upptakt och 
orientering analyseras, komplikationen, som i min analys blir de jämförelser 
som görs mellan olika berättelser, och till sist evalueringen. Vad som lyfts 
fram som generellt och specifikt i elevernas berättelse analyseras genom att 
undersöka kategoriseringar, partikularisering, generiska narrativ och epifana 
händelser.  

De poänger som finns i berättelsen analyseras genom att se vad som är 
berättelsens poäng, berättarens poäng och vilken som är den underliggande 
poängen, d v s sensmoralen i berättelserna.  

Att berätta om sig själv och sitt liv är i sig en metafor där något överförs från 
en sak till en annan. Här är fokus på hur elever skriver om kausala samband 
när de utreder hur livet formas, men även ontologiska metaforer analyseras 
här. 

Intertextualiteten analyseras genom ovanstående metodverktyg och blir i 
denna studie ett sätt att se på hur den diskursiva praktiken samproducerar en 
text tillsammans med eleven.  
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5 Mitt empiriska material 

Mitt empiriska material består av en uppgift på nationella provet i 
svenska/svenska som andra språk B på gymnasiet från höstterminen 2008 
samt elevtexter och lärarmaterial till detta prov. I den kortfattade 
redovisningen av examensskrivningar, centrala prov och nationella prov som 
redogjordes för i mitt bakgrundskapitel kan man se hur proven idag ‘ska 
konkretisera kursmålen’ och samtidigt ‘stödja en likvärdig och rättvis 
bedömning och betygssättning’ (Skolverket.se). Nationella proven är därför 
ett mycket intressant material att beforska då det både konkret visar lärare 
och elever hur vi ska förstå kursmål, samtidigt som likvärdigheten i 
undervisningen gynnas av att samma material och prov går ut till samtliga 
elever. Provet är obligatoriskt på samtliga gymnasieprogram på ungdoms-
gymnasiet, men inte obligatoriskt på Komvux16. 

5.1 Hur ser materialet ut? 

Nationella provet i svenska/svenska som andra språk B ges både höst och 
vår och alla elever i Sverige skriver samma datum.  

Provet består av en A-del och en B-del. A-delen har tidigare bestått av en 
kort refererande text där bild och text eller enbart bild eller text från 
texthäftet ska presenteras utifrån en given mottagare. Denna del har skrivits i 
skolan under ett 90-minuters pass. Sedan 2005 har A-delen förändrats och 
den skriftliga delen består nu av en PM där källor till den muntliga 
framställningen presenteras. PM:en kan bara godkännas och har som syfte 
att eleven ska kunna informera kortfattat om vad elevens muntliga 
framställning ska handla om, men också visa att man kan hitta källor till en 
kortare muntlig framställning. PM:en kan skrivas på lektionstid eller annan 
tid. Det huvudsakliga innehållet i A-delen är den muntliga framställningen 
som eleverna ska göra under 5 minuter då texter och/eller bilder ska 
presenteras utifrån en valfri infallsvinkel inom det givna temat. 

                                                      
16 Jag hänvisar här till de nationella prov som infördes i samband med lpf94 och som skrivs av 

elever i kursen svenska B. I samband med gymnasiereformen GY11 införs nationella prov i 
kurserna svenska 1 och svenska 3. 
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B-delen på provet består av åtta till nio uppgifter där eleven väljer en av 
uppgifterna och skriver en längre text under 300 minuter. Dessa uppgifter är 
kopplade till en autentisk skrivsituation där eleven ger sig i kast med ett 
fiktivt skribentuppdrag. Texterna eleverna ska skriva är genrebestämda och 
ska passa in i den kontext som presenteras i uppgiften. Den uppgift jag har 
valt att analysera kan visa hur en uppgift på nationella provet kan se ut. 

B3 Så formas ett människoliv! 

Föräldrar, skola, grupptillhörighet, tidsanda - många olika faktorer bidrar till 
att vi människor lever på olika sätt. Också hur vi förhåller oss till omvärlden 
påverkas av olika faktorer. Varför ser vårt liv ut som det gör? 

För tidskriften Livslust har du fått i uppdrag att skriva en krönika om hur våra 
liv formas. En krönika är en personligt hållen och slagkraftigt formulerad text 
om något aktuellt ämne som kan intressera många.  

Skriv din krönika. Resonera om olika faktorers betydelse för hur ett 
människoliv formas och jämför med synpunkter från texthäftet och med något 
som varit viktigt för din egen utveckling.  

Rubrik: Så formas ett människoliv 

Bedömningsskala: IG-MVG 

Uppgiften presenteras med en kort text där skrivkontexten och uppdraget 
presenteras. Här är det både uppdragsgivaren och genren som ringas in. 
Därefter kommer själva uppmaningarna till vad eleven ska göra. De ord som 
står i fetstil ska särskilt uppmärksammas då de ger information om vad 
eleven måste göra. Rubriken är också fastslagen i uppgiftskonstruktionen 
och därefter kommer betygsskalan som här går från icke godkänt upp till 
mycket väl godkänt. 

5.2 Materialet och dess diskursiva praktik 

Nationella provet i svenska är ett prov som är obligatoriskt och därför görs 
av samtliga elever på gymnasiet i Sverige. Det handlar därför inte om en 
enskild lärares pedagogiska val utan har ett mycket större genomslag i 
skolan. Skolverkets rapport från 2005 visar att en majoritet av lärarna i 
ämnet svenska anser att provet påverkar kursinnehåll, planering och 
arbetssätt i skolan (Skolverket 2005:8)17. Majoriteten av svensklärarna anser 

                                                      
17 Skolverket (2005) ”Lärare och elever om gymnasieskolans nationella prov - en enkätstudie” 

är en enkätstudie där 823 gymnasieelever och 1130 lärare från ett riksrepresentativt urval av 
fem olika gymnasieprogram (NV, SP, BF, BP och MP) har svarat på frågor om nationella 
prov. 
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också att det nationella provet ger vägledning för bedömning och 
betygsättning av elevernas kunskaper. Lärarmaterialet ger också stöd för 
detta (ibid:12).  

Eftersom provet kräver en hel del förarbete kan man förutsätta att de flesta 
lärare använder tiden från att man har fått ut texthäftena fram till provdatum 
för förberedelser (texthäftet ska vara skolorna tillhanda sex veckor före 
skrivtillfället). Här ser det naturligtvis olika ut i olika klasser, för olika lärare 
men en längre tids förberedelse är i alla fall vad Skolverket har i åtanke inför 
provdatumet.18  

Jag menar därför att materialet har en generell bäring som exempel på 
tematisk undervisning i svenskämnet på gymnasiet. Att arbeta med 
textjämförelser och infoga den egna berättelsen i ett större material är en 
utbredd diskursiv praktik och har en, på många sätt lång historisk tradition, 
vilket jag har visat i tidigare avsnitt.  

Skolverket sammanfattar i sin rapport att provet har ett stort stöd i 
gymnasieskolan både vad det gäller likvärdig bedömning och att det svarar 
väl mot de måldokument som finns till varje kurs. Däremot finns det ett 
problem med att provet anses fungera bättre på studieförberedande program 
både till innehåll och form, enligt lärarkåren, och att elever missgynnas som 
har ett annat modersmål än svenska p g a språkproblem (Skolverket 2005: 
47). Nationella provet kan ändå anses vara ett material som har betydelse för 
hur skolan ser både på kursmål och likvärdighet i gymnasieskolan och 
dessutom ett material som elever och lärare arbetar med under ett antal 
veckor under kursen svenska B.  

Eftersom mitt syfte med min studie är att undersöka elevers skrivande som 
identitetsskapande aktivitet i skolan och dess innehåll och begränsningar 
passar nationella provet från höstterminen 2008 väl till min studie. Temat 
“Intryck och avtryck” är ett övergripande tema där identitetsskapande har en 
given plats. I den uppgift som jag har valt att analysera: ”Så formas ett 
människoliv!” ombeds eleven berätta om sig själv och sätta in den egna 
berättelsen i en större kontext som består av de texter som finns i 
texthäftet19.  

Konkret består mitt material av av uppgiftskonstruktion, lärarmaterialet 
(Lärarinformation och Bedömningsanvisningar), texthäftet samt 113 
elevtexter som har kopierats ifrån avdelningen för forskning och utbildning i 

                                                      
18  www.natprov.nordiska.uu.se/provochdiagnosmaterial/gymnasietkursb/infogykursb/ 
19 Den lärarenkät som gjordes efter ht-08s prov där 439 lärare har skickat in sina synpunkter 

visar en mer positiv syn på årets prov än tidigare (83%). Vad det gäller den uppgift jag har 
valt så anser 77 % att den är välvald, 16 % ganska bra och 1 % att den är olämplig. 
(http://www.natprov.nordiska.uu.sedigitalAssets/41/41378_enkatredovisngyht08.pdf) 

http://www.natprov.nordiska.uu.sedigitalassets/41/41378_enkatredovisngyht08.pdf
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modern svenska som är en del av institutionen för nordiska språk på Uppsala 
universitet, förkortas FUMS. Elevtexterna är samtliga de texter som FUMS 
har samlat in ht-08 på den uppgift jag har valt20. Könsfördelningen är 78 
flickor och 35 pojkar, betygsfördelningen är 11 IG, 40 G, 44 VG och 17 
MVG (för en elev saknas betyg). Dessutom använder jag mig av en hel 
elevtext. Denna elevtext kommer ifrån en pilotundersökning jag har gjort på 
en mellanstor gymnasieskola i Stockholmstrakten inför insamlandet av 
elevtexter ifrån FUMS. 

När eleven kommer till skrivtillfället är han/hon naturligtvis olika förberedd 
inför provet. Skolverket skickar dock ut förberedelsematerial till varje lärare 
som kan kopieras till eleven. Detta material består av en presentation av de 
textgenrer som kan efterfrågas på provet, en exempelsamling över olika sätt 
att göra källhänvisningar och därtill en hel elevtext med tillhörande 
bedömning att diskutera i klassrummet.  

När eleven kommer till skrivtillfället för nationella provet har han/hon dock 
bara texthäftet med sig. I häftet får eleven stryka under text men inte ha 
färdigskriven text med sig eller anteckningar. Först när skrivtiden har satt 
igång får eleven häftet med uppgifter och ska då välja en av åtta eller nio 
uppgifter. Denna uppgift ska skrivas färdigt under de fem timmar som 
eleven har till sitt förfogande. Eleven skriver antingen för hand eller på 
dator. I mitt material är huvuddelen av elevtexterna författade för hand.  

Texthäftets övergripande funktion är att inom ett givet tema samla texter 
som eleven ska kunna läsa, förstå och kunna använda sig av i sitt eget 
skrivande. Läsmålet för gymnasiet och nationella provet är att texthäftet ska 
fungera så att eleven kan ”förstå innehållet så att man kan använda andras 
tankar/…/i sitt skrivande” (2008b:9). Målet är att eleven ska kunna både 
förmedla dessa tankar tillsammans med sina egna tankar och kunna anpassa 
textinnehåll till både genre och läsare. Skrivandet ska ha utvecklats så att det 
blir ett medel för både tänkandet och lärandet (Skolverket 2008a:2).  

5.3 Materialbearbetning 

Mitt huvudsakliga empiriska material är de 113 elevtexter som finns 
insamlade på FUMS i Uppsala och som jag har kopierat på plats. I samband 
med kopiering av texterna har jag skrivit på ett papper där jag har förbundit 
mig till att avidentifiera elevtexterna vid kopiering och vid användning av 
dem. Identifiering av texterna går istället genom det arkivnummer som alla 

                                                      
20 Materialet är insamlat av FUMS genom att lärare ombeds att skicka in elevtexter av elever 

födda ett visst datum och på så sätt får FUMS in ett slumpartat urval av elevtexter från hela 
landet. 
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texter är försedda med och på så sätt kan skribentens könstillhörighet, vilket 
program han eller hon går på och vilket betyg texten har fått identifieras. 
Från elevtexterna får kortare stycken citeras, men hela elevtexter får inte 
publiceras utan elevens tillstånd. Jag har också förbundit mig till att lämna 
min färdiga uppsats till provgruppen när denna är klar. Vissa texter har 
tydliga textmarkeringar där läraren motiverar ett visst betyg, medan i andra 
texter är läraren helt osynlig. Jag har därför valt att inte ta med lärarens 
motivering i min analys. Till min stora elevtextssamling har jag också använt 
mig av en elevtext ifrån min pilotundersökning som jag presenterar i sin 
helhet. 

Materialet har bearbetats på så vis att jag har läst alla texter rakt igenom ett 
antal gånger för att hitta gemensamma drag dem emellan. Därefter har jag 
läst texterna och antecknat återkommande narrativa drag i varje text. 
Eftersom betygskriterier både är en del av den information eleven får innan 
skrivningstillfället och en del i mottagaranpassningen - läraren läser för att 
betygsbedöma texten - har också texterna indelats i grupper efter 
betygskriterierna: IG, G, VG och MVG för att hitta gemensamma drag inom 
dessa grupper. Jag har efter att ha läst igenom varje grupps texter samman-
fattat de gemensamma drag jag har sett inom gruppen. Här har jag dock sett 
att det finns gemensamma drag inom betygsgrupperna men att det också är 
ett material som inte riktigt låter sig så lätt kategoriseras. Jag har därför inte 
gått vidare med denna del i min undersökning, utan detta är något jag endast 
tar upp till diskussion i mitt resultatkapitel för vidare forskning.  

För min analys av den manifesta intertextualiteten, d v s de stycken ur 
stimulanstexterna som eleven har citerat i sina egna texter, har jag strukit 
under i stimulanstexterna elevernas citeringar under tiden som jag har läst 
elevtexterna. Dessa delar ur stimulanstexterna har sedan analyserats. 

Hösten 2008 undervisade jag själv en klass på gymnasiet som skrev 
nationella provet i svenska/svenska som andra språk B. Av 28 elever i min 
klass valde elva elever den uppgift jag nu har analyserat. Materialet var 
därför inte nytt för mig. Den dubbla rollen av forskare och lärare har gett 
mig två olika infallsvinklar på materialet och förhoppningsvis gjort att jag 
kan förutsätta att de ”upptäckter” jag gör som forskare kan ha relevans för en 
lärarpraktik.  
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6 Analys av texter tillhandahållna av skolan 

Den diskursiva praktiken, d v s de förutsättningar som eleven har för sitt 
skrivande i skolan, ser naturligtvis väldigt olika ut för olika elever. Vi vet att 
eleverna inför nationella provet i svenska B får ett texthäfte några veckor 
före skrivtillfället (vanligtvis sex veckor) och vi vet att Skolverket uppmanar 
till förberedelse i skolan och hemma före skrivtillfället. Eleverna skriver en 
viss dag (rektorn kan flytta skrivdag) och har ca fem timmar till sitt 
förfogande, men elever i behov av längre skrivtid kan erbjudas detta. En del 
elever skriver på datorer men i mitt material dominerar texter skrivna för 
hand. Redan här ser vi att det kan finnas skillnader i förutsättningarna både 
för förberedelser och för skrivandet även inom de områden som är reglerade 
av Skolverket. Till detta läggs naturligtvis texter lästa av eleverna i skolan i 
andra ämnen, annan undervisning och andra texter lästa av eleven hemma. 
För elevens skrivande om sig själv är de egna erfarenheterna också en 
förutsättning för skrivande, och därför del av den kontext som eleven skriver 
inom vid skrivtillfället i skolan. Förutsättningarna för elevens skrivande ser 
med andra ord olika ut för olika elever även inom en examination som har 
som syfte att ”stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning”. 
Det som är lika och som är tillgängligt för min analys är de stimulanstexter 
som eleven har tillgängligt före och under skrivtillfället, förberedelse-
materialet till nationella provet, som Skolverket har skickat ut, och uppgifts-
konstruktionen. I detta kapitel kommer därför dessa texter att presenteras och 
analyseras.  

För en mer textnära analys av den manifesta intertextualiteten, d v s elevens 
citering ur stimulanstexterna, har alla textdelar som citerats strukits under i 
texthäftet och sedan plockats ut. Dessa texter, d v s uppgiftskonstruktion och 
del av stimulanstexterna, kommer att analyseras genom en ideationell 
grammatikanalys som är en del inom den systemiska funktionella 
grammatikanalysen (Halliday & Martin 2004, Holmberg & Karlsson 2006, 
Karlsson 2011) Syftet med den ideationella grammatikanalysen är att visa 
hur vi genom språket skapar och beskriver vår erfarenhet av världen 
(Holmberg & Karlsson 2006: 74). För min studie vill jag genom denna 
språkliga analys visa hur uppgiftskonstruktion och stimulanstexterna 
beskriver och skapar en kontext för eleven att foga in sin egen berättelse i. 
Den ideationella grammatikanalysen blir ett medel för mig att synliggöra hur 
denna kontext ser ut och hur den utgör en resurs för elevernas skrivande i 
skolan. Utifrån de två axlar som Bakhtin (Kristeva 1986) beskriver där 
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adressat och tidigare texter ligger som två startpunkter på den vertikala och 
horisontella axeln blir det naturligt att starta analysen här. Analysen i kapitel 
sju utgår ifrån den andra änden på den Bakhtinska axeln, d v s i denna studie, 
elevens text.  

6.1 Uppgiften och stimulanstexterna  

Kontexten för elevens krönika är således, som jag ser det, uppgifts-
konstruktionen och stimulanstexterna, som finns publicerade i det texthäfte 
eleven har tagit del av i undervisning inför skrivtillfället och har tillgång till 
vid skrivtillfället. Nedan ska dessa presenteras genom den ideationella 
grammatikanalysen jag har gjort av materialet.  

6.2 Analys av uppgiftskonstruktionen 

Den uppgift jag har valt att analysera ser ut som följer: 

B3 Så formas ett människoliv! 

Föräldrar, skola, grupptillhörighet, tidsanda - många olika faktorer bidrar till 
att vi människor lever på olika sätt. Också hur vi förhåller oss till omvärlden 
påverkas av olika faktorer. Varför ser vårt liv ut som det gör? 

För tidskriften Livslust har du fått i uppdrag att skriva en krönika om hur våra 
liv formas. En krönika är en personligt hållen och slagkraftigt formulerad text 
om något aktuellt ämne som kan intressera många.  

Skriv din krönika. Resonera om olika faktorers betydelse för hur ett 
människoliv formas och jämför med synpunkter från texthäftet och med något 
som varit viktigt för din egen utveckling.  

Rubrik: Så formas ett människoliv 

Bedömningsskala: IG-MVG 

Genom att analysera uppgiften med hjälp av en ideationell grammatisk 
analys (se metodkapitel) där jag främst undersöker verbprocesser, deltagare, 
transivitet och omständigheter vill jag synliggöra hur uppgiften beskriver det 
som eleven sedan ska förhålla sig till. Genom den mer nära textanalys som 
grammatikanalysen möjliggör är tanken att se hur uppgift sedan följs upp i 
elevtexterna21. 

                                                      
21 Jag markerar verbprocesser och deltagare med fetstil medan omständigheterna markeras 

genom understrykning. 
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6.2.1 Verbprocesser 

Genom analys av verbprocesser kan vi se vad som sker eller händer i en text 
samtidigt som vi ser vilka relationer det finns mellan deltagarna i texten; 
genom vilka verbprocesser förbinds deltagarna i texten samman med 
varandra? I analysen av verbprocesser i uppgiften som jag har valt att 
undersöka kan man därför se vilka skeenden som uppgiften upp-
märksammar.  

I själva uppgiftstexten kan vi se hur de materiella verbprocesserna 
dominerar, de verbprocesser som visar handling eller att något sker, vilket 
inte är oväntat då det ligger i uppgiftskonstruktionens natur att uppmana till 
handling. Det finns dock ett antal verbprocesser som talar om att något är på 
ett visst sätt; att något står i en relation till något annat, d v s relationella 
verbprocesser. Det gäller t ex i beskrivningen av vad en krönika är eller i 
formuleringen av vad som varit viktigt i elevens egen utveckling. I följande 
exempel kan vi se hur de materiella och relationella verbprocesserna 
blandas: ”Resonera om olika faktorers betydelse för hur ett människoliv 
formas och jämför med synpunkter från texthäftet och med något som varit 
viktigt för din egen utveckling.” Här uppmanas eleven att resonera om 
förhållanden som har varit viktiga i elevens egen utveckling och att jämföra 
dessa med synpunkter i texthäftet. Här är uppmaningen till handling tydlig. I 
verbprocessen varit så finns det istället en relation mellan ”något” och 
”viktigt för din egen utveckling”. I exemplen ovan finns det således 
språkliga uppmaningar till att göra, att handla samtidigt som det finns 
språkliga relationella samband mellan ”något” och ”elevens utveckling”.  

6.2.2 Transivitet 

Aktörsrollen är nära förknippad med de aktiva och passiva verbprocesserna 
och hur dessa förhåller sig till varandra. Vem är det som gör något i 
uppgiften? Här kan vi se hur eleven själv som skribent blir aktör i 
skrivandet, resonerandet och i jämförelsen mellan synpunkter i stimulans-
texterna och det egna livet, genom att dessa skeenden beskrivs med aktiva 
verbprocesser. När det istället handlar om själva formandet av människolivet 
är detta en passiv process med passiva verbformer och utan aktör: ”För 
tidskriften Livslust har du fått i uppdrag att skriva en krönika om hur våra liv 
formas.” Aktörskap finns i själva skrivandet men inte i formandet av livet. I 
meningen: ”Också hur vi förhåller oss till omvärlden påverkas av olika 
faktorer” är vår möjlighet att vara aktör i hur vi förhåller oss till de faktorer 
som påverkar oss om vi ser denna verbprocess som materiell. Här kan man 
se vi som aktör i satsen ”hur vi förhåller oss” men man kan också se 
”förhålla oss” som en mental verbprocess där ’vi’ istället blir upplevare. Det 
är istället det omgivande samhället såsom ”föräldrar skola, grupptillhörighet, 
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tidsanda” som är aktörer. Det är de här faktorerna som bidrar till att vi blir 
som vi blir. Går vi tillbaka till själva uppgiftens rubrik är det också tydligt att 
det är en passiv process som ska beskrivas: ”Så formas ett människoliv!”  

6.2.3 Omständigheter 

Kringinformation till processer och aktörer kallas inom den ideationella 
analysen för omständigheter. Dessa ger information om var, när och hur 
något sker (Holmberg & Karlsson 2006:103). Omständigheterna i 
föregående exempel ”Så formas ett människoliv” är meningens tema och 
som sådant ett markerat tema som svarar på frågan: Hur? Jo, så! Denna 
omständighet kan också ses i meningar som ”Också hur vi förhåller oss till 
omvärlden…” och ”Resonera om olika faktorers betydelse för hur ett 
människoliv formas”. Omständigheter som är centrala i texten är här 
synvinkelsomständigheter tillsammans med orsaksomständigheter. Man 
frågar efter att eleven ska ta reda på ”Varför ser vårt liv ut som det gör?” och 
det ges också en orsak till att krönikan ska skrivas överhuvudtaget: ”För 
tidskriften Livslust har du fått i uppdrag…”. Man frågar sedan efter en 
jämförelse med synpunkter i stimulanstexterna där olika synvinklar ska 
komma fram. 

Omständigheterna blir här därför viktiga i själva uppgiftskonstruktionen, 
eftersom de ger information till både publiceringsställe och vilka frågor som 
är viktiga att förhålla sig till i skrivandet av krönikan.  

6.2.4 Sammanfattning  

Vad som efterfrågas i denna uppgiftskonstruktion är att eleven ska agera när 
det gäller att göra uppgiften. Eleven ska skriva, jämföra och resonera om hur 
människolivet formas. Här ser vi aktiva verbprocesser där eget aktörskap 
efterfrågas. När det gäller beskrivningen av själva människolivet ser vi att 
det finns en relation mellan något som eleven har upplevt och elevens 
utveckling. Den relationella verbprocessen varit beskriver ett samband 
mellan det som sker i elevens liv och elevens utveckling. Vi ser också att 
uppgiften nästan helt saknar att beskriva eget agerande i formandet av livet. 
Livet formas på ena eller andra sättet men det är inte eleven själv som 
formar det. I uppgiften finns istället andra aktörer – föräldrar, skola, grupp-
tillhörighet och tidsanda tillsammans med många andra faktorer som får en 
aktiv roll i formandet av livet. Tillsammans med dessa verbprocesser och 
aktörer ska sedan eleven ta ställning till omständigheter som hur och varför 
livet har blivit som det har blivit. Omständigheterna frågar efter orsaks-
förklaringar och kausala samband mellan hur det var och hur det har blivit. 
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Omständigheterna ger också information om var texten ska publiceras och 
varför eleven ska skriva den.  

6.3 Stimulanstexter  

Till ovanstående uppgift ska eleven göra jämförelser med stimulanstexterna i 
texthäftet som ska kopplas till ett eget resonemang och en egen upplevelse. 
Det är frågan om en intertextualitet där skolan erbjuder ett textuellt 
sammanhang för eleverna att skriva inom. Det är dock svårt vid analys av 
elevtexter att fullt ut se hur eleven har använt eller påverkats av stimulans-
texterna i sitt skrivande. Eftersom mitt material är elevtexterna och inte 
eleverna själva har jag begränsat min undersökning av intertextualitet mellan 
elevtext och stimulanstexter till de citat från dessa texter som eleverna har 
lagt in i sina egna texter. Det blir här därför fråga om att undersöka en 
manifest intertextualitet (Fairclough 1992:117). De exempel från texterna 
som eleverna har valt att citera i sina egna texter ser jag som exempel som 
särskilt har relevantgjorts av eleven. Dessa exempel blir då textstycken som 
får större betydelse för elevens egna texter än övrig text i stimulanstexterna. 

Det material som kommer att analyseras är delar ur följande stimulanstexter: 
ett utdrag ur Åsa Linderborgs bok Mig äger ingen, en tidningsartikel av 
Maria Marchner: ”En avhoppares berättelse” (Metro 11.12.2006) och ett 
utdrag ur Anders Carlbergs bok Generationsklyftan hotar demokratin22.  

6.3.1 Analys av stimulanstexter 

Lyfter man ut de partier som eleverna har infogat i sina egna texter och gör 
en ideationell analys av dessa, precis som i uppgiftskonstruktionen, där 
verbprocesser, transivitet och omständigheter analyseras får vi fram en slags 
kontext, eller bakgrund till elevernas egna beskrivningar av sina upplevelser. 
De delar av stimulanstexterna som eleverna använder blir de berättelser, 
tillsammans med den egna berättelsen, som eleven använder för sitt 
skrivande.  

6.3.1.1 Carlberg, Anders: Generationsklyftan hotar demokratin 

Den text som flest elever har citerat ifrån är Anders Carlbergs text: 
”Personlighetens vagga” ur boken Generationsklyftan hotar demokratin. 

                                                      
22 Det finns sammanfattningar i materialet som ligger nära texterna i häftet men som jag har 

valt att inte ta med i min analys då det blir en svår gränsdragning kring vad som är 
textsammanfattningar och vad som är egna tankar. Det finns också några citat i elevtexterna 
från andra texter än de tre som här analyseras som jag inte har tagit med då så få elever har 
använt sig av dessa texter. 
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Denna text handlar om hur viktiga de första åren är i en människas liv och 
föräldrarnas stora roll och betydelse för barnets utveckling. Här uppmärk-
sammas hur föräldrarna kan gå fel när de vill för mycket och överför sina 
egna livsdrömmar på sina barn, men också hur talet om kvalitetstid vs 
kvantitetstid har vilselett en hel generation föräldrar. 

Genom den ideationella grammatikanalysen kan vi se, i de delar ur Carlbergs 
text som är citerade, att de materiella verbprocesserna är i klar dominans. 
Här beskrivs hur familjelivets arena fungerar. De materiella och de 
relationella processerna samverkar vilket vi kan se i följande exempel: 
”Föräldrarnas förmåga att parera, bejaka, hålla tillbaka, och korrigera 
har stor betydelse för en människas fortsatta liv.” Allt det som görs har 
betydelse. Det gäller dock att föräldrarna har denna förmågan. 

Förutom de materiella verbprocesserna finns också en del mentala 
verbprocesser, d v s skeenden som sker inom deltagarna beskrivna i dessa 
citat. Här är det då barnet som Carlberg beskriver som någon som t ex 
iakttar sina föräldrar eller hellre skulle vilja spela schack. Genom analys av 
dessa citat är det tydligt att föräldrar gör medan verbprocesser som har med 
barnen att göra handlar om vad som sker inom dem på ett mentalt plan. När 
Carlberg skriver: ”Även saknad är en relation” slår han fast ett relationellt 
samband mellan saknad och relation. Det här är ett relationellt samband som 
uttrycks som en sanning; något är på ett visst sätt till skillnad från sådant 
man kan tänka eller känna kring. 

I Carlgrens beskrivning av familjen är det främst föräldrarna som är aktörer 
och barnen som är målen i verbprocesserna. Föräldrarna präglar, 
dominerar, uppmuntrar, stödjer, skuldbelägger, förtrycker osv medan 
barnen blir hjälpta, tvingade, eller helt enkelt offer för de misstag som 
föräldrarna gör med dem. Carlberg skriver: ”Jag skulle kunna skriva en hel 
bok om hur jag som idiotälskande farsa gjort alla klassiska misstag med 
mina söner.” Det är Carlberg som förälder som är aktör och barnen som 
blir mål för det som han har gjort. 

I många av de exempel där föräldrarna beskrivs handlar det annars om när de 
kommer till korta och t o m själva blir offer för omständigheterna. Genom 
active voicing, (Potter 1996:160-162) d v s genom direkt anföring där 
Carlberg återger hur ungdomarnas röster låter när de beskriver sina 
föräldrarna beskrivs föräldrarna från barnens perspektiv. Enligt barnen är 
föräldrarna människor som inte har tid, inte lyssnar, inte bryr sig: ”Mina 
föräldrar hade inte tid.” eller ”Hon hann inte.” När de inte hinner med eller 
klarar av allt så får t.ex. sonen ta över: ”Allt det som pappa inte själv hann 
med eller klarade av ska sonen förverkliga.” Här kommer barnen in ganska 
sent som en aktör som ska reda upp det som pappa inte klarat själv.  
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Carlberg skriver om moderns roll där hon i media kan framställas som bärare 
på attribut som ”självuppoffrande”, men det Carlberg vill lyfta fram är de 
som har satt sin egen utveckling före barnens. Igen blir föräldrarna aktörer. 
Dessa barn är mål för det som Carlberg benämner som kvalitetstids-
uppfostran. När han skriver att ”Barn kan inte bokas som sammanträden” är 
det barnen som är mål, d v s de som något sker med, i den passiva verb-
processen. När föräldrarna är mål, som i meningen: ”Modern som bara ville 
stödja sin dotter förvandlas plötsligt till en skoningslös kritiker som skuld-
belägger och förtrycker”, blir hon ändå raskt en aktör som lägger skuld och 
trycker ned sin dotter i nästa sats. Aktörsrollen har därför föräldrarna och 
barnen blir mål i språkhandlingarna eller upplevare i mentala verbprocesser 
som vi såg ovan. 

En viktig omständighet i denna text är tiden och sällskapet eller brist på 
sällskap. Han skriver: ”Och även om vi inte lever tillsammans med den ena 
eller ens båda av våra biologiska föräldrar så präglar de vår tidiga uppväxt. 
Även saknad är en relation.” Det är med Carlbergs resonemang ”de första 
åren” som främst domineras av föräldrarna. Föräldrarnas görande har 
betydelse ”för en människas fortsatta liv”.  

6.3.1.2 Linderborg, Åsa: Mig äger ingen 

Ett utdrag ur Åsa Linderborgs roman Mig äger ingen finns med bland 
stimulanstexterna. Här behandlas främst hur den lilla flickan Åsa sitter och 
leker med sitt dockskåp där hon fantiserar fram en berättelse om den 
’normala’ familjen, samtidigt som hon väver in beskrivningar och betrak-
telser över sitt eget liv med sin pappa som inte beter sig som andra pappor. 
Hennes rum beskrivs och kontrasteras mot hennes jämnåriga kompisars rum.  

I Linderborgs text är det främst de relationella och de verbala verb-
processerna som står i centrum. Flickan Åsa spelar upp en scen med barn- 
och föräldrafigurer, som får agera normalfamilj, i dockskåpet. Genom att ge 
dessa figurer repliker iscensätter flickan familjelivet såsom hon tror att det 
ser ut hos andra. De verbala processerna visar en mental verbprocess där 
barnen gör motstånd, och en materiell verbprocess där föräldrarna uppmanar 
barnen till att agera: ”Borsta tänderna! sa pappan som plötsligt fått liv. Jag 
vill inte! svarade barnen.”Det är också genom flickans och pappans mentala 
och verbala verbprocesser som de beskrivs: ”Jag förstod att vanliga 
föräldrar pratade så där till sina barn. Så pratade inte pappa./…/Han 
tjatade aldrig, röt inte ifrån, visade sällan irritation.”  

Pappan får också en aktörsroll i den materiella verbprocessen genom att det 
är han som har möblerat det rum som beskrivs i textutdraget, och som är 
centralt i berättelsen om flickan Åsas uppväxt. I de verbala processerna är 
det den fiktiva familjen som talar och denna kontrasteras mot flickans pappa 
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som inte talar på det viset; pappan ryter inte, tjatar inte och visar sällan 
irritation vilket däremot de vanliga föräldrarna gör i flickans fiktiva dialog. 
Flickan är upplevare och det är också så de fiktiva barnen gör uppror i sina 
verbala verbprocesser: “Jag vill inte! svarade gummiståltrådsbarnen.” 
Barnen tar här talarrollen när de verbalt säger vad de känner.  

I Linderborgs text är en rad platsomständigheter satta i temaposition i 
meningarna där hon beskriver sitt hem: ”Mitt rum”/…/På deras väggar/…/I 
mitt rum”. I denna text får vi en bild av hur det såg ut hemma hos flickan 
Åsa. Viktigt här är också att kontrastera bilden av hur kompisarna hade det, 
till skillnad mot Åsa. Rummen såg olika ut. Det är inte bara fysiska 
skillnader i de andra barnens uppväxtmiljö som kontrasteras till Åsas 
uppväxt utan också en del tidsomständigheter i de verbala verbprocesserna: 
”Han tjatade aldrig, röt inte ifrån, visade sällan irritation.” I kontrasten till 
den vanliga föräldern beskrivs pappan med frånvarande egenskaper.  

6.3.1.3 Marchner, Maria: ”En avhoppares berättelse” 

I tidningsartikeln ”En avhoppares berättelse” skriven av Maria Marchner får 
vi träffa Johnny och hans resa från en trasig barndom med föräldrar som 
missbrukar till en gemenskap med nazister och till slut ett uppvaknande 
genom det egna faderskapet och en ny mentor.  

I Marchners artikel om Johnny växlar de relationella, de mentala och de 
materiella verbprocesserna i berättelsen. Johnny beskriver sig själv och sitt 
liv både på utsidan och på insidan. När han sedan går upp i en grupp så 
agerar de tillsammans. Med Johnnys bakgrund är det i upplevelsen av 
samma fenomen som han svetsas samman med en, för honom, ny grupp i 
samhället: ”Och jag kände igen hatet hos nazisterna. De var lika förbannade 
som jag.” Det är i detta avstamp som de sedan börjar agera och det är genom 
Johnnys agerande som han skapar sin ställning hos dem: ”Vi slogs mycket 
på krogen och eftersom jag aldrig backade blev jag snabbt poppis hos 
nassarna.” De mentala verbprocesserna ger en bild av Johnny som någon 
som blir sviken, känner hat och som lever med en saknad som nazisterna 
fyller: ”Jag fick bekräftelse i min nazistgrupp, något jag helt saknade i 
vuxenvärlden.” Berättelsen visar en inre utveckling som går genom yttre 
skeenden i denna text.  

Intressant att titta på i texten hur förstadeltagarna växlar mellan att vara 
Johnny själv, de, dvs medlemmarna i nazistgruppen, för att sedan bli vi och 
sedan jag igen. Det är också förstadeltagarna i satserna som gör något och 
agerar. Dessa tar en aktörsroll i handlingarna. Eftersom fokus ligger på 
Johnnys utveckling blir det intressant att se hur en sats som ”Vi slogs mycket 
på krogen” inte har något mål. Vem Johnny slog är inte intressant, utan 
omständigheterna blir viktigare: det var mycket och det var på krogen.  
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I texten så kan vi se hur Johnnys sökande efter gemenskap är centralt i hans 
sökande efter nya sällskap. Johnny börjar ”hänga med dem”, han blir 
”poppis hos nassarna” och han får ”bekräftelse i min nazistgrupp”. Den här 
gemenskapen är något han saknat ”i vuxenvärlden”. Det är inte heller förrän 
han blir uthängd i tidningen som ledare för ”en av de farligaste 
nazistgrupperna i Sverige” som han börjar hitta andra lösningar. De här 
sällskapsomständigheterna är centrala i textens budskap och kan också ses 
som olika sociala platser i samhället.  

Texten om Johnny berättar om en ung mans vilsenhet p g a en trasslig 
uppväxt och hur han hittar gemenskap hos en annan grupp i samhället. 
Texten handlar också om hur han kommer ur den här nya gemenskapen och 
blir vuxen både i förhållande till sitt barn, men också hur han växer mentalt. 
Vem som är aktör och gör något varierar beroende på vilka sociala platser 
Johnny befinner sig på i samhället. Vid olika tider i livet får olika personer 
och omständigheter betydelse för vad som händer Johnny.  

6.4 Sammanfattning  

Den kontext som här har presenterats - uppgiftskonstruktion och delar av 
stimulanstexter - är de resurser som kan analyseras, som viktiga för den 
kontext som eleven ska sätta in sin egen berättelse i, och skriva sin krönika 
om hur människolivet formas. Genom att undersöka vilken beskrivning av 
världen som uppgift och stimulanstexter ger kan man lättare se hur 
intertextualiteten fungerar i den diskursiva praktiken. Genom att undersöka 
uppgiftskonstruktion genom en ideationell grammatikanalys vill jag belysa 
hur adressaten på den vertikala axeln ser ut. Analysen av stimulanstexterna 
ser annorlunda ut eftersom jag endast har analyserat de delar som eleverna 
explicit har relevantgjort i sina egna texter. Den manifesta intertextualiteten 
ska dock ses som en del av intertextualiteten men inte den enda. Elevtexterna 
använder förstås många andra resurser hämtade ifrån olika håll. För min 
analys är dock interaktionen mellan uppgift, stimulanstext och elevtext av 
störst intresse. 
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7 Analys av elevtexter 

Föregående kapitel är en översikt och analys av några av de resurser som 
eleven har till handa inför och vid skrivtillfället. Uppgiftskonstruktionen är 
analyserad i sin helhet utifrån det material eleven möter vid skrivtillfället. 
Vad gäller stimulanstexterna är dessa hämtade från elevtexterna och hör 
därför hemma både inom kapitlet för texter tillhandahållna av skolan och 
inom detta kapitel, där analys av elevtexter är i fokus. Kapitel sju fokuserar 
främst på elevernas egna texter och genom en narrativ analys av dessa vill 
jag lyfta fram drag och exempel ifrån elevtexterna som har varit 
framträdande i min läsning och analys av dem. Mitt material består av 
elevtexter, som jag endast har möjlighet att visa delar av, men som inte får 
publiceras i sin helhet. Genomgående i mitt analyskapitel visar jag därför 
bara exempel från mitt material på de företeelser som jag har uppmärk-
sammat och vill exemplifiera. Detta gör att de exempel jag lyfter fram i sig 
ska visa på narrativa drag som är typiska i elevtexterna. För att åskådliggöra 
hur min analys av en hel elevtext ser ut har jag valt att i början på detta 
kapitel redovisa en hel analys av en elevtext som jag har tillstånd att 
publicera i sin helhet. Denna analys är mer kortfattad än de analyser som jag 
har gjort på mitt stora material, men ska ses som ett exempel som får 
tydliggöra hur berättelser i mitt material kan se ut i sin helhet och kan 
analyseras. Denna elevtext är i flera avseenden representativ för materialet i 
sin helhet, även om varje text i sig är unik.  

Utifrån Labovs (1972) struktur för analys av samtal fokuserar jag här på 
några av de strukturelement som Labov har tagit fram. Jag gör därför en 
modifierad analysmodell där jag lyfter fram det som jag ser som inledning i 
texterna, där upptakten och orienteringen sker, därefter textens komplikation 
och slutligen analyserar jag hur evalueringen i avslutningarna kan se ut. Jag 
visar också hur partikularisering, kategorisering och generalisering (Billig 
1996) används som resurs när eleverna skriver texter om sig själv i dialog 
med stimulanstexterna. Här vill jag visa hur eleven skriver fram en identitet 
utifrån den kategorisering som eleven gör av materialet, för att sedan skriva 
in sin egen berättelse i denna. Att använda sig av generiska narrativ, d v s 
berätta om något som om det händer hela tiden eller att presentera något som 
epifant, d v s något som är en speciell händelse i livet, eller i alla fall något 
som händer sällan – är en produktiv narrativ resurs i självpresentationer 
(Linde 1986,1993, Denzin1989, Kahlin 2008) 
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Metaforikanalysen får i min analys visa hur eleverna hanterar den stora 
metaforen att berätta om hur livet formas, d v s att göra om livet till en 
berättelse, samtidigt som jag analyserar mer handfast hur metaforer explicit 
överförs från uppgift och stimulanstexter till elevens egen berättelse.  

Genom att gå i dialog med uppgift och stimulanstexter fullföljer eleven 
skolans önskan och utför uppgiften såsom det är tänkt. Eleverna använder 
sig av de resurser som skolan tillhandahåller för sitt skrivande, men texterna 
pekar också ut andra teman än de av skolan föreslagna. Man kan också se att 
eleven relevantgör uppgiften i sina texter genom sin reflexiva berättarröst. 
Här ser jag därför att eleven både följer och gör motstånd mot skolans 
diskursiva praktik, både avviker från dessa berättelser om vad som formar ett 
människoliv, och bekräftar skolans logik. Jag analyserar också här hur olika 
poänger i hela berättelsen kan se ut och använder jag mig av Adelswärds 
(1997) tre nivåer på berättelsepoänger: berättelsens poäng, berättarens poäng 
och den underliggande poängen. Slutligen visar jag hur elever generellt 
hanterar berättelsen om sig själv idag genom att peka på livsberättelsens 
lyckliga slut som presentationsform.  

7.1 Analys av en hel elevtext 

I detta avsnitt presenteras en hel elevtext och analyseras utifrån de 
metodverktyg jag tidigare har presenterat. Denna text är därför tänkt att både 
exemplifiera hur elevtexterna och min analys av dem kan se ut. Det är vid 
genomläsning av ett stort antal elevtexter tydligt att elevtexternas struktur är 
ganska lika varandra. Texterna börjar oftast med olika frågor som har sin 
utgångspunkt i vad som formar ett människoliv. Sedan kommer allmänna 
resonemang om hur livet formas och hur det bör formas. Därefter kommer 
elevens egen berättelse som vävs ihop med exempel ifrån stimulanstexterna 
eller som läggs sida vid sida med exempel. Avslutningarna har oftast en 
slutsats om hur livet borde formas. Denna analys i kortform av en hel 
elevtext är därför tänkt att visa och exemplifiera textstruktur och analys av 
elevtexter.  

Så formas ett människoliv 

Hur blev jag Greta Gustafsson? 

Det har hänt att jag har frågat mig själv vad som var bakgrunden till ett beslut 
jag tagit. Hur mamma och pappa berömde eller skällde på mig som treåring, 
ligger till grund för hur jag agerar som vuxen. De flesta håller nog med mig 
när jag säger att familjen är den främsta gruppen som formar oss till individen 
vi är idag. Men det handlar inte bara om att familjen ska vara fysiskt 
närvarande under barndomen. Jag märker att det krävs mycket mer än så när 
jag läser ett utdrag från ”Mig äger ingen” av Åsa Linderborg, och samtidigt 
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målar upp idealföräldern i mitt huvud. Den lilla flickan lever tillsammans med 
sin ensamstående och alkoholiserade pappa som varken sätter upp stränga 
regler eller släpper på tyglarna emellanåt. Flickan och hennes pappa går dag ut 
och dag in i lägenheten, utan empati, ömhet, kärlek, stoj, lek eller förtroende. 

Jämfört med flickan som inte har någonting, har jag allt. Varje dag kommer 
jag hem till en mamma full av värme, kärlek och viljan at dela med sig av sin 
livsglädje till familjen. Jag möts av en något utmattad pappa runt sjutiden som 
slitit från åtta på morgonen till sex på kvällen för att jag och min bror ska vara 
hans fina, hövliga och välklädda barn, som han är så fruktansvärt stolt över. 
Min bror har slutat skolan och vuxit upp till ett för tillfället snyggt bilbud. 
Men trots hans mogna yttre flyger han ändå på mig när jag minst anar det och 
brottar ner mig i soffan tills jag får skrika mellan skratten på mamma att hon 
ska be honom sluta. 

Min familj betyder mest för mig. Men egentligen består den inte bara av mina 
föräldrar och min bror. Dem som alltid finns hos mig, oavsett liv eller död, 
fest eller filmkväll, är mina bonussystrar Christina, Lotta och Sara. Dem är 
mina förstklassiga bättre halvor som gör mig komplett. De älskar mig när jag 
är som minst, för det är då jag behöver det mest. Christina, Lotta och Sara 
kommer alltid vara en del av mig. Vi har växt samman, utvecklats och fått 
livserfarenheter av alla våra äventyr. De första drinkarna i Grekland, de andra 
drinkarna på Sälen afterski, första gången mitt hjärta krossades omfamnades 
jag av ärlig vänskap och övertygande tröst. Jag har gråtit jag i deras famnar, 
dem har gråtit i min famn och salta tårar har pussats bort från glödheta kinder.  

Miljön i form av vänner och familj har skapat Mig till den jag är idag. Som en 
18-åring vilsen student kan jag ändå känna lycka, tillhörighet och mening med 
mitt liv. Efter att jag teoretiskt har fått ta del av en flickas tomma papper till 
liv och fått ett slag under bältet, tackar jag Gud från och med nu varje kväll 
för att jag inte har koncentrationssvårigheter, kassa betyg och går på möten 
hos kuratorn två gånger i veckan. 

7.1.1 Inledning – upptakt och orientering 

Texten inleds här med rubriken som enligt uppgiftsinstruktionen ska lyda: 
”Så formas ett människoliv”. Därefter frågar sig eleven hur hon blev den 
person hon är idag, d v s ”Hur blev jag Greta Gustafsson?”. Utifrån denna 
mycket öppna fråga slår eleven fast att hon har frågat sig vid flera tillfällen 
vad bakgrunden till de beslut hon har tagit har varit. Därefter ges sedan ett 
mer konkret exempel på att föräldrarnas agerande vid tre års ålder ligger till 
grund för de beslut eleven tar i vuxen ålder. Kausaliteten är given i detta 
resonemang. Det som sker i barndomen får konsekvenser för hur livet ter sig 
senare och det är här föräldrarnas agerande som ger en grund till det fortsatta 
livet. Eleven resonerar sedan vidare och skriver att de flesta människor håller 
med henne när hon säger att familjen är den främsta gruppen som formar oss 
som individer till de personer vi är idag. Här resonerar eleven med stöd från 
en allmän diskurs, som omfattar de flesta människor i samhället, om hur 
livet formas. Ett nog fogas dock in som i sig mildrar och modifierar 
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påståendet. Med denna inledning sätts läsaren in i ett resonemang som ska 
hjälpa oss att orientera oss i texten: en öppen fråga om varför man blir som 
man blir - kan här ses som ett upptakt - sedan ett konstaterande att eleven 
tidigare har tänkt på varför man blir som man blir och därefter ett mer 
konkret exempel på att elevens föräldrar har haft betydelse för hur elevens 
fortsatta liv blev. Resonemanget i texten visar på en öppenhet inför hur livet 
formas samtidigt som det relevantgör uppgiften genom att eleven skriver att 
det har hänt att hon har frågat sig denna fråga förut. Eleven lutar sig därefter 
mot en allmän diskurs där familjen har den största betydelsen för dem vi 
utvecklas till som vuxna. På bara några få rader har vi här gått från en stor 
fråga om hur vi blir som vi blir till att få en ganska klar bild över hur eleven 
kommer att ta sig an uppgiften.  

7.1.2 Komplikation och dialogicitet 

Efter denna korta inledning som jag avgränsar till dessa fem meningar där 
jag ser att inledningen sker, med upptakt och orientering, kommer det som 
jag skulle definiera som komplikationen i denna text, nämligen jämförelsen 
med den lilla flickan i texten Mig äger ingen. Det är genom att läsa texten 
om den lilla flickan i romanutdraget som eleven uppger att hon märker att 
det krävs mer än fysisk närvaro av en familj: ”Men det handlar inte bara om 
att familjen ska vara fysiskt närvarande under barndomen. Jag märker att det 
krävs mycket mer än så när jag läser ett utdrag från ”Mig äger ingen” av Åsa 
Linderborg, och samtidigt målar upp idealföräldern i mitt huvud.” 

Det är i kontrasten till flickans familj i texten som eleven beskriver hur 
idealföräldern tornar fram. Genom läsandet om hur andra har det kan eleven 
här visa att det är genom detta möte som det blir tydligt vad som krävs för att 
föräldraskapet ska fungera. Uppgiften och skolans material konfirmeras på 
så sätt när läsandet i sig lyfts upp som startpunkt för att beskriva vad som 
formar oss. I kontrasten mellan hur flickan i Linderborgs text lever och 
elevens eget liv får den egna presentation mening vilket vi ser i nästa stycke 
som börjar med: ”Jämfört med flickan som inte har någonting, har jag allt.” 
Därefter målas ett annat familjeliv upp. Genom att presentera sin mamma, 
pappa och bror med några snabba drag visar eleven här hur den egna 
familjen kan presenteras samtidigt som idealfamiljen porträtteras. Eleven 
relevantgör texten om flickan Åsa genom att beskriva att det är när hon läser 
om andra som hon får fatt i sin egen uppväxt. Här ser jag en komplikation 
värd att berätta. 
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7.1.3 Generalisering - partikularisering 

I den här komplikationen där flickan i texten Mig äger ingen kontrasteras 
med elevens presentation av den egna familjen visas också hur 
argumentationen går mellan generalisering och partikularisering. Det finns 
kategorier som kan relateras till, där familjen antingen inte fungerar, eller där 
familjen fungerar väldigt väl: ”Jämfört med flickan som inte har någonting 
har jag allt”, skriver hon. Den ensamstående alkoholiserande pappan är 
varken sträng eller medgörlig. Det här gör att flickan och pappan går dag ut 
och dag in i en lägenhet där varken kärlek eller lek och stoj existerar, enligt 
detta resonemang. Här får vi en generell bild av kategorin ensamstående 
alkoholiserad pappa och hur vardagslivet generellt ser ut i ett sådant hem. 
Bilden av den andra familjen som å andra sidan har allt, presenteras också 
genom en generell bild av en uppväxt, men den byggs ut lite mer genom att 
också ge några mer konkreta exempel ifrån livet i hemmet. Här berättas om 
hur mamman möter barnen med kärlek, pappa med stolthet och till sist hur 
syskonen umgås med lek och skratt. Exemplet där syskonen tumlar runt i 
soffan visar en nära och kärleksfull relation mellan dem, samtidigt som 
mamman griper in genom att hon är närvarande och lyhörd. Genom att ge 
generella och konkreta bilder av dessa två, här beskrivna som dikotoma 
uppväxtförhållandena, växer en övertygande bild av två helt olika uppväxter 
fram. Den ena familjen presenteras i avsaknad av det som idealfamiljen är så 
full av: kärlek, lek och stoj. Genom att skriva mer i detalj hur livet i 
idealfamiljen ser ut skrivs den unika historien fram, samtidigt som kategorin 
’den väl fungerande familjen’ presenteras.  

I nästa stycke utvidgas familjen med elevens ’bonussystrar’. Här sker ett 
inträde in i vuxenlivet genom berättelser om de första drinkarna och de 
första hjärtesorgerna. Det blir i gemenskapen med ’bonussystrarna’ som livet 
utanför familjen tar vid i denna berättelse. Livet med vännerna visar också 
hur en generell vänskap presenteras tillsammans med konkreta exempel. 
Eleven skriver: ”Vi har växt samman, utvecklats och fått livserfarenheter av 
alla våra äventyr. De första drinkarna i Grekland, de andra drinkarna på 
Sälen afterski, första gången mitt hjärta krossades omfamnades jag av ärlig 
vänskap och övertygande tröst.”  

Från de mer generella kategorierna som problemfamilj eller idealfamilj, som 
man kan distansera sig ifrån, respektive skriva in sig i, beskrivs ett inträde i 
kategorin ung vuxen. Genom generalisering och partikularisering som 
narrativa resurser skapas trovärdighet i berättelsen. I berättelserna om de 
första drinkarna representerar dessa speciella minnena en bild av en flicka, 
som tillhör en kategori, som berättar om sitt sociala umgänge. Presentationen 
går genom de kategorier som hon själv ingår - alternativt inte ingår i. Den 
generella bild som kategoriseringen presenterar här sker också genom 
partikularisering. Här sker en presentation av ett unikt jag i en kategori. Här 
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sker därför en självpresentation genom både kategorisering och 
partikularisering.  

7.1.4 Generiska narrativ och epifana händelser 

I denna berättelsen pendlar presentationen mellan generiska och epifana 
narrativ och på så sätt skapas en trovärdig historia som hänger ihop. När 
bilden av familjen målas upp beskrivs denna genom en generell bild av hur 
eleven möts av värme och kärlek: ”Varje dag kommer jag hem till en 
mamma full av värme, kärlek och viljan at dela med sig av sin livsglädje till 
familjen.” Detta händer hela tiden och inte bara någon enstaka gång. 
Detsamma gäller den gemenskap och stöd som erfars från vännerna: ”Dem 
som alltid finns hos mig, oavsett liv eller död, fest eller filmkväll, är mina 
bonussystrar Christina, Lotta och Sara.” De finns alltid hos eleven och inte 
bara någon gång då och då. Vad som istället presenteras som en epifan 
händelse är de första drinkarna. Här knyts de till olika platser som Grekland 
och Sälen afterski och inramas på så sätt till speciella tillfällen. Det är inte 
varje dag man dricker drinkar, utan dessa tillfällen kan urskiljas och kan här 
ses som exempel på hur gemenskapen med vännerna kan se ut. Vi får här en 
bild av en skötsam flicka som ändå kan delta i ett visst socialt umgänge. 
Genom pendlingen mellan att beskriva något som generiskt eller något som 
kan relateras till specifika händelser, får vi fram en bild av en ung människa 
som kan roa sig men som har en stabil trygghet i form av föräldrar och 
vänner. 

I berättelsen om flickan Åsa är det en berättelse om något som pågår hela 
tiden som beskrivs i krönikan: ”Flickan och hennes pappa går dag ut och dag 
in i lägenheten, utan empati, ömhet, kärlek, stoj, lek eller förtroende.” Den 
bild av hur flickan i stimulanstexten har det i sitt liv är en bild som berättar 
om något som sker hela tiden, inte en enstaka gång.  

Vänder man på vad som är generiskt eller epifant, eller i alla fall ovanligt, 
får vi en annan berättelse. 

7.1.5 Avlutande evalueringar 

I sista stycket sammanfattas resonemangen om att det är familjen och 
vännerna som har skapat eleven till den hon är. Trots att eleven presenterar 
sig som vilsen student kan hon ändå känna lycka och tillhörighet (min 
kursiv). Det är i mötet med den andra, den som inte är jag, som eleven säger 
sig känna tacksamhet gentemot uppväxtmiljö för den hon har blivit. Hon har 
inte kassa betyg, eller sitter hos kuratorn två gånger i veckan. Eleven skriver 
fram sin identitet i kontrast till någon annan, här flickan i texten Mig äger 
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ingen. Det är här tydligt att den som inte är lyckad, i denna berättelse, är den 
som har “kassa betyg” eller “går hos kuratorn”. Detta är något att tacka Gud 
för att man inte har eller gör. När vi skriver fram vår identitet måste vi hela 
tiden förhålla oss till den andre, den som inte är jag (Kristeva 1991). I denna 
text blir det tydligt att identifikationen går genom att skriva bort sig från en 
av berättelserna bland stimulanstexterna samtidigt som man skriver in sig i 
en idealfamilj och i gemenskapen med vännerna. 

Evalueringen finns som jag ser det när den egna barndomen lyfts fram och 
visar hur idealfamiljen och de ideala vännerna ska agera för att man som 
vilsen ungdom ska känna lycka och tillhörighet och att detta görs i kontrast 
till flickan i Mig äger ingen. Evalueringen ligger således i denna text i 
orientering och i komplikationen som sedan sammanfattas i avslutningen.  

7.1.6 Livsberättelsen som metafor 

I detta korta metaforikavsnitt kommer några få metaforer att analyseras. I 
exempeltexten här kommer jag att visa hur uppmaningen att skriva och 
berätta om sitt liv hanteras, samtidigt som resonemangen lutar mot den 
uppgift som ska lösas: analysen fokuseras här på hur metaforen 
livsberättelsen hanteras och hur ordet ’formas’ från uppgiftskonstruktionen 
används.  

I uppmaningen att berätta om sitt liv, d v s när själva livet ska göras om till 
en berättelse, måste vissa delar lyftas fram som har haft särskild betydelse 
och andra delar ignoreras. Delarna som lyfts fram måste sedan passa ihop så 
att kausaliteten fungerar; det ena leder till det andra. På så sätt skapar 
berättaren en koherent berättelse om varför det blev som det blev som blir 
begriplig, och som kan förstås (Lakoff & Johnson 1980). 

Elevtexten här börjar med att eleven frågar sig varför hon blev den hon blev: 
”Hur blev jag Greta Gustafsson?” Snabbt efter denna fråga konstateras att så 
som eleven blev behandlad som treåring har fått betydelse för de beslut som 
tas idag. Kausaliteten är given här. Det som hände då har betydelse nu. Detta 
blir ett sätt att göra berättelsen om livet möjlig. Vissa hållpunkter lyfts fram 
som betydelsefulla och dessa leder fram till en berättelse som går att berätta. 
Tillsammans med generiska narrativ lyfts de mer epifana händelserna fram 
som har haft betydelse för hur livet har formats. Genom det stöd och den 
kärlek eleven har mött, både från sin familj och från sina vänner tillsammans 
med de mer konkreta händelser som eleven lyfter fram, har livet utvecklats i 
en viss riktning. Familjen har gett grunden för beslut som tagits som vuxen 
och i gemenskapen och tillhörigheten med vännerna har livserfarenhet 
tillkommit som gynnar utveckling. Berättelsen får här en struktur som gör att 
den blir trovärdig. Denna berättelse knyter an till en linjär logik där 
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hållpunkter som hur eleven blev bemött som treåring, som skolbarn när hon 
kom hem till mamma, i möten med pappan och brodern och sedan av 
vännerna, i både glada och svåra stunder, leder fram till att man klarar sig 
väl och kan känna lycka idag. Berättelsen får här en kausal logik där den ena 
leder till det andra och där delarna fungerar väl tillsammans. Berättelsen blir 
koherent och begriplig. 

I krönikan om Greta Gustafssons liv och vad som har format henne 
presenteras en ung kvinna som genom en kärleksfull, korrigerande och 
lekfull familj har skapat en människa som mår bra. Den kausalitet som 
tidigare har analyserats här har lett fram till en människa som tycker livet är 
meningsfullt och känner sig lycklig: ”Som en 18-åring vilsen student kan jag 
ändå känna lycka, tillhörighet och mening med mitt liv.” Med Giddens 
(1991) resonemang skapar vi berättelser om vårt förflutna liv som också ska 
passa vårt tänkta framtida liv. I berättelsen om oss själva skapar vi vår 
identitet genom den egna berättelsen och på så sätt skapar vi en plats för det 
förflutna som passar våra framtidsutsikter. Vi kan i denna berättelse se att en 
plattform skrivits fram för ett framtida liv som ter sig både ljust och tryggt.  

Går vi tillbaka till uppgiftskonstruktionen efterfrågas det att eleven ska 
skriva om hur han eller hon tror att livet formas. Ordet formas överförs här 
till elevens resonemang och utifrån de faktorer som radas upp i uppgiften tas 
fasta på familjens roll och grupptillhörigheten. I resonemangen om familjen 
formulerar eleven föräldrarna som aktörer i formandet av livet: ”Hur 
mamma och pappa berömde eller skällde på mig som treåring, ligger till 
grund för hur jag agerar som vuxen. De flesta håller nog med mig när jag 
säger att familjen är den främsta gruppen som formar oss till individen vi är 
idag.” Enligt detta resonemang är det föräldrarna som berömmer och skäller 
och eleven som påverkas. Också vännerna inkluderas som aktörer i 
formandet av livet även om ordet ordet formas här har bytts ut till skapas: 
”Miljön i form av vänner och familj har skapat Mig till den jag är idag.” 

Om vi ser uppmaningen att berätta om vårt liv som en metafor kan vi här se 
att eleven antar denna uppgift när hon faktiskt sätter sig och skriver sin 
krönika. Hon gör det genom att skapa kausala samband mellan viktiga 
hållpunkter i livet. Vi kan också se att de aktörsroller som presenteras i 
uppgiftskonstruktionen – familjen och grupptillhörighet - får fäste i elevens 
berättelse om sig själv. På så sätt kan vi i denna text se hur metaforer 
överförs från texter till texter och är medskapare till vår bild av oss själva.  

7.1.7 Poänger 

Går vi över och analyserar texten utifrån de poänger, som Adelswärd (1997) 
lyfter fram (berättelsepoäng, berättarens poäng och sensmoral), kan vi se hur 
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dessa samverkar i texten. Berättelsepoängen, som är den poäng som finns i 
själva texten, är ganska tydlig här. Textgenren krönika har presenterats för 
eleven som en text som är slagkraftig och som intresserar många. Denna 
krönika, som vi ovan har tagit del av, har gott om uttrycksfulla bilder från 
uppväxten bland familj och vänner. Genom att berättelsen är koherent och 
passar in i en allmän diskurs om hur livet formas, samtidigt som den ger mer 
unika bilder från ett liv, passar den väl in i en krönika där något ska 
presenteras som har haft betydelse för elevens utveckling - men samtidigt 
visa på mer generella resonemang.  

Berättarens poäng, alltså den poäng som säger något om den som berättar, är 
också tydlig här. Det här är en berättare som presenteras som en trygg och 
lycklig person. En stabil grund ges som förklaring till de beslut som tas idag. 
Den gemenskap och tillhörighet som eleven beskriver till sin familj och sina 
vänner visar att hon berättar om livet såsom vi känner igen det från 
schablonberättelsen. Det här är inte en elev som presenterar sig med ’kassa 
betyg’ eller sittande i ’kuratorssamtal två gånger i veckan’, utan någon som 
trots vilsenhet ändå berättar om lycka och tillhörighet. Eleven presenterar sig 
som en del av två gemenskaper som fungerar väldigt väl: familjen och 
vännerna. Det är som en unik person tillhörande dessa två väl fungerande 
kategorier som vi förstår berättelsen om Greta Gustafsson..  

I varje berättelse finns en underliggande poäng, dvs berättelsens sensmoral. 
Genom den starka kausalitet som berättelsen för fram där familjen och den 
tidiga barndomen tillsammans med grupptillhörighet får betydelse för livet 
som vuxen, lyfts familjens och vännernas roll upp som huvudorsaker till hur 
livet formas. Den grogrund som finns för att växa, beskriven i denna 
presentation, finns inte för flickan i den refererade stimulanstexten: ”Jämfört 
med flickan som inte har någonting, har jag allt.” Det finns en idealfamilj 
och ett exempel på denna har presenterats här. Det finns också andra familjer 
som inte har det som idealfamiljen har, och den har också presenterats här. 
Hur livet formas beror på vilken familj man växer upp i.  

De poänger som lyfts fram här samverkar förstås med varandra. I elevtexten 
ovan finns alla nivåerna väl representerade och väl integrerade med 
varandra. Eleven använder berättelsen om sig själv väl för att berätta om 
något mer än sig själv samtidigt som berättelsen från stimulanstexten väl 
integreras och utnyttjas för elevens egen berättelse. Den underliggande 
poängen blir här stärkt av de resurser som eleven använder för sina 
resonemang.  
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7.1.8 Att följa och göra motstånd 

Även om många av texterna i mitt stora material ser ganska lika ut både till 
innehåll och struktur finns det förstås andra teman än de av skolan 
föreslagna. Elever skriver inte bara om familj och grupptillhörighet som 
orsak till att livet blir som det blir utan pekar också ut andra områden som 
orsaksförklaringar. Här kan vi därför se hur elever följer de av skolan 
föreslagna resurserna men också att de gör motstånd mot dem. En annan 
resurs för att antingen relevantgöra uppgiften eller göra motstånd mot den är 
den reflexiva berättarrösten. Elever reflekterar över själva uppgiften, sig 
själv eller stimulanstexterna men också över vad detta skrivande eller mötet 
med dem för med sig för eleven själv. Man ställer sig på så sätt utanför 
själva skrivsituationen och reflekterar över skrivsituationen som sådan.  

Ser vi till elevtexten ovan följer eleven tematiskt de av skolan föreslagna 
orsaksförklaringarna väl. Här berättas om familj och grupptillhörighet vilka 
båda tas upp i uppgiftskonstruktionen som faktorer som formar livet.  

Vad det gäller den reflexiva berättarrösten ser vi den alldeles i textens 
inledning men också i textens avslutning. När eleven skriver: ”Det har hänt 
att jag har frågat mig själv vad som var bakgrunden till ett beslut jag tagit” 
konfirmeras uppgiftens relevans. Det här är en fråga eleven beskriver som 
något hon har frågat sig - inte bara när hon sitter och ska skriva nationella 
provet i svenska på gymnasiet, d v s en händelse som för de flesta bara 
händer en gång i livet - utan något som har hänt tidigare i livet. Det är med 
andra ord en relevant fråga, kanske t o m relevant utanför skolans kontext. 
Eleven skriver sedan: ”Jag märker att det krävs mycket mer än så när jag 
läser ett utdrag från ”Mig äger ingen” av Åsa Linderborg, och samtidigt 
målar upp idealföräldern i mitt huvud.” Det är i läsandet av stimulanstexten 
som eleven beskriver att hon får fatt i vad som krävs för att en familj ska 
fungera. När eleven skriver: ”Jag märker/…/ när jag läser…” så lyfts 
läsandet fram som en kognitiv resurs för att utvidga medvetandet och förstå 
både sig själv och andra. Texten avslutas med: ”Efter att jag teoretiskt har 
fått ta del av en flickas tomma papper till liv och fått ett slag under bältet, 
tackar jag Gud från och med nu varje kväll för att jag inte har 
koncentrationssvårigheter.” Det är efter mötet med stimulanstexten som 
eleven presenterar sig som tacksam för att hon är den person hon är. Det här 
”slaget under bältet” blir en bild av ett uppvaknande som ska visa hur man 
kan känna tacksamhet för att vara den man är. 

Detta dateras till ”från och med nu” då tacksamheten har slagit rot i eleven. 
Vi kan här se att vid flera tillfällen i texten relevantgörs uppgiften som sådan 
och läsningen av stimulanstexten. Genom elevens reflexiva berättarröst, där 
hon skriver om sig själv i mötet med uppgiften och stimulanstexten, ser vi 
hur eleven använder sig av den av skolan föreslagna praktiken.  
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7.1.9 Sammanfattning 

I denna del av mitt analyskapitel har jag undersökt en hel text med hjälp av 
de analysverktyg jag har presenterat i mitt metodkapitel. Med hjälp av de 
strukturelement som Labov (1972) har presenterat över muntliga berättelser 
har jag särskilt undersökt inledningen med upptakt och orientering, 
komplikationen och evalueringen. Jag har också visat hur den kategorisering 
som görs mellan två olika uppväxter ger en bakgrund till den egna 
berättelsen. Utifrån denna generella bild skriver eleven in sitt unika jag 
genom partikularisering där exempel ges från det egna livet. Dessa 
presentationer förstärks genom generiska narrativ där det visas hur livet ser 
ut hela tiden, samtidigt som de ger en större trovärdighet i berättandet genom 
att lyfta fram specifika händelser. Här finns också detaljer som i sig ger en 
tydligare bild av exemplen. Genom att framställa, visst som generiskt och 
annat som specifika händelser, presenterar eleven sig som en trygg människa 
som ändå tar del av livet.  

Livsberättelsen som sådan möjliggörs i denna berättelse genom att händelser 
lyfts fram som kausalt möjliggör en koherent berättelse. Metaforen ’formas’ 
överförs också till denna berättelse och det är här föräldrar och vänner 
presenteras som om de har ’format’ och ’skapat’ eleven.  

Den reflexiva berättarrösten i det här exemplet relevantgör både uppgiften 
och stimulanstexten. Vi kan också se att i dialog med uppgift och 
stimulanstext transformeras resonemang och exempel från båda texterna in i 
den egna berättelsen. Det är i denna dialog vi kan se hur berättelsepoänger 
på olika nivåer träder fram. I kontrast till stimulanstextmaterialet berättas här 
en berättelse om en trygg och lycklig ung kvinna. Det lyckliga slut, eller den 
plattform för framtida liv, som berättelsen presenterar och berättandet 
möjliggör, ser vi här i berättelsen om vad som formade Greta Gustafsson. 

7.2 Analys av elevtextsmaterialet 

Vi har ovan tagit del av en hel elevtext analyserad genom de metodverktyg 
jag har presenterat tidigare. Analysen av mitt stora textmaterial kommer nu 
att visa på den empiriska bredd och variation som finns i materialet men här 
blir det kortare exempel ifrån olika elevtexter som får synliggöra hur 
materialet ser ut. De här exemplen får visa hur eleverna varierar sitt 
berättande inom ramarna för ett logiskt resonemang.  
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7.2.1 Inledning –Upptakt och orientering 

Krönikans titel är ”Så formas ett människoliv!” och efter denna rubrik ska 
eleverna skriva sin text om vad som formar ett människoliv. I meningen 
”Varför ser vårt liv ut som det gör?” efterfrågas en orsaksförklaring till hur 
livet formar oss. Liknande frågemeningar kan vi se i elevernas texter och 
speciellt i hur de börjar sina texter. I textexemplet ovan kunde vi se hur 
Greta Gustafsson frågade sig hur hon hade blivit den hon var idag och 
liknande frågor ser jag också i det stora elevtextmaterialet. Många elever är 
dock mer generella i sina frågor om hur livet formas. Man frågar sig inte 
bara hur man själv har formats utan mer generellt hur människor i allmänhet 
har formats till de individer de har blivit. Dessa öppna frågor blir i texterna 
själva startskottet för elevens försök att reda ut varför livet har blivit som det 
har blivit. De anger också ett öppet förhållningssätt inför hur man tar sig an 
uppgiften. Man visar en ödmjukhet inför den stora frågan om hur livet 
formas och visar samtidigt att orsakerna kan vara många genom att ställa 
öppna och ibland flera frågor till uppgiften. Jag ser dessa frågor som en 
upptakt till berättelserna som kommer sedan. De många frågorna radas ofta 
efter varandra som i elevexemplen nedan: 

Kan vi själva bestämma över hur vårt liv ska formas? Eller är det någon 
annans vilja som styr hur vårt liv slutligen blir?”(444) ”Varför ser vårt liv ut 
som det gör? Skulle vi ha kunnat göra det annorlunda? (478) “Vad är det som 
formar våra liv? Vem är det som gjort oss till dem vi är idag? Svaren på dessa 
frågor är olika för alla.”(043) 

Ett alternativ till att börja texten med frågor eller generella resonemang är att 
utgå ifrån ett konkret exempel. Oftast är dessa exempel på människor som 
eleven kategoriserar som individer som har hamnat på fel sida i samhället 
och eleven vill få oss att fundera på varför:  

‘Stackars grabb, han kan inte ha det lätt hemma med sådana föräldrar, han 
kommer bli odräglig när han växer upp’. Så kan det låta i många vardagsrum 
när man iakttar grannen genom fönstret i huset bredvid. Men vad är det då 
som formar en individ.? Varför kommer grabben bli odräglig?” (351)  

”Om en ruta krossas, vad är då min första tanke? Mitt utlåtande skulle helt 
bero på personen ifråga. Vad det en kille som växt upp utan mor med en 
alkoholiserad far skulle jag först tänka ’jävla idiot’, för att sedan få dåligt 
samvete och tycka synd om kraken då han lever under svåra förhållanden. 
(168) 

Trots att exemplen ovan är konkreta är de ändå allmänna exempel som blir 
inledning till en diskussion om vad som formar individer till att bli dem de 
är. En annan elev berättar om ett händelseförlopp med ett barn och föräldrar 
i en matvaruaffär där barnet äter godis utan att föräldrarna säger till. Eleven 
skriver att hon/han blir upprörd och frågar sig:  
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Hur ska ett litet barn förstå om man inte talar om vad som är rätt och vad som 
är fel? Det är ju inte direkt så att vi föds med all kunskap inpräntad i 
hjärnan./…/ Den här händelsen fick mig att tänka till. Hur påverkade blir vi 
egentligen av vår uppfostran och vad har format mig till den jag är idag? 
Uppfostran är ett ämne som ständigt är aktuellt. Hur ska vi uppfostra våra 
barn? Hur stor inverkan har egentligen föräldrarna på barnet? Är det barnets 
kamrater, skola eller samhället som formar oss till de personer vi blir som 
vuxna? Frågorna och svaren är många. Jag tror i alla fall att föräldrar har en 
enorm makt över barnet. (435) 

De här exemplen ovan visar hur eleverna kan börja sina krönikor med öppna 
frågor eller ger konkreta exempel som de sedan ställer sina frågor till.  

I nästa del i elevtexterna kommer den del som jag skulle vilja kalla 
berättelsens orientering. Efter de öppna frågorna tar ett resonemang vid där 
eleven på något sätt ändå tar sig an uppgiften genom att bestämma sig för ett 
resonemang där olika förklaringsgrunder presenteras. Dessa resonemang kan 
vara väldigt öppna i sitt anslag och består av mer generella resonemang, men 
håller sig oftast till de fyra faktorer som ges som förslag i uppgiften: 
föräldrar, skola, grupptillhörighet, tidsanda. Eleven slår fast utifrån vilka 
grundantagande och hållpunkter som kröniketexten ska utgå ifrån samtidigt 
som dessa ord ger eleven möjlighet att diskutera sociala problem, som dåliga 
föräldrar, mobbing etc. Exemplen nedan visar hur eleven börjar med de 
öppna frågorna och sedan går över från dessa till de mer handfasta 
utgångspunkterna, alltså hur dessa övergångar kan se ut:  

Varför blir vissa människor alkoholister eller brottslingar? Jag tror att både en 
människas uppväxt/barndom och faktorer som jobb, kompisar och ekonomi 
påverkar en människa. (338) 

Vad är det egentligen som formar våra liv? Och varför ser vårt liv ut så som 
det gör? Idag forskas det mycket kring dessa frågor och det spekuleras mycket 
i hur våra liv formas och vem eller vilka det är som formar dem. Det finns 
ingen statistik eller några bevis på varför människor lever på olika på olika 
sätt, men forskare tror sig veta att det beror på ett olika antal faktorer. Idag vet 
vi att föräldrar har en stor betydelse för barnens framtid. (488) 

Vad är det egentligen som gör att vi blir dem vi är? Det finns många olika 
faktorer som bidrar till varför människor blir och lever på olika sätt. Skola, 
föräldrar, vänner, samhället är några utav dem. Sedan finns det givetvis 
mycket mera som bidrar till hur människor formas. Men en sak är säker, dessa 
faktorer bidrar till hur vi blir samt hur vi uppfostrar våra barn. (001) 

Om någon skulle fråga mig hur ett människoliv formas så skulle jag nog 
svara: individens uppfattning av omgivningen, för att summera det kort. // Det 
vore ganska meningslöst att gå i i djupare detalj än så eftersom de flesta fallen 
är så pass individuella. Däremot finns det nog ett antal allmänna faktorer. 
(115) 



 90 

De här faktorerna som uppgiften ger som förslag till vad som formar livet 
blir i läsandet av elevtexterna just de faktorer som eleverna tar fasta på. Jag 
ser en följsamhet mot uppgiften där dessa faktorer får stort genomslag i 
elevtexterna. Det är utifrån dessa faktorer vi kan skriva om oss själva. Detta 
gör att elevtexterna ibland får en form och ett innehåll som liknar den 
utredande uppsatsen. Eleven utreder hur ett liv formas och använder sig av 
hur uppgiften är beskriven i första meningen: ”Föräldrar, skola, 
grupptillhörighet, tidsanda – många olika faktorer bidrar till att vi människor 
lever på olika sätt. Också hur vi förhåller oss till omvärlden påverkas av 
olika faktorer. Varför ser vårt liv ut som det gör?” Dessa faktorer blir 
elevens utgångspunkt för sin analys och beskrivning av hur ett människoliv 
formas. De fyra ‘faktorerna’ blir en brygga mellan vetenskapliga variabler 
och sociala/moraliska problem vilket ger utredande texter med moraliska 
sensmoraler. Ovanstående vokabulär får ett stort genomslag i elevtexterna 
som får representerar hållpunkter i människans utveckling:  

I vårt samhälle spelar många faktorer in i hur vi formas och hur vi blir som 
personer. Som jag nämnde tidigare; tiden vi lever i, men även skola, vänner, 
våra val och framförallt, tror jag, vår familj och vår uppväxt. (177) 

När vi kort beskrivit grundfaktorn till min krönika så tänkte jag nu gå in 
djupare i varje såkallade ’påverkan’ gren. (062) 

Det största och kanske viktigaste faktorn är våra föräldrar./…/En annan faktor 
som är viktig och som hjälper oss att forma våra liv är skolgången./…/Ännu 
en faktor som påverka oss hur vi blir som människor och hur våra liv kommer 
att präglas är grupptillhörigheten./…/En annan sak som är avgörande för hur 
våra liv ser ut som de gör är den tid vi lever i. (444)  

I det sista exemplet ovan går eleven systematiskt igenom de fyra ovan givna 
faktorerna och redogör för dess betydelse för formandet av människolivet. 
’En faktor’ blir inte förslag till en tolkning utan de är avgörande, enligt 
elevernas berättelse.  

I de allmänna resonemangen som eleven för om hur livet formas blir 
resonemangen också oftast ganska normativa, vilket också är en effekt av 
uppgiftens blandning av vetenskapligt (faktorer) och 
moraliskt/socialpolitiskt innehåll. Det fiktiva publiceringsstället är tidskriften 
Livslust vilket för tankarna till en text som ska visa kanske inte bara hur livet 
faktiskt formas, utan hur livet bör formas. Av detta ser man många exempel i 
elevtexterna:  

De första men såväl de efterkommande åren efter födseln är barnet i stort 
behov av sina föräldrar. Det tillmestadels för att utan föräldrarnas hjälp skulle 
barnet dö av svält. Men barnet är även i behov av kärlek för att inte svälta och 
dö, en svält på grund av brist på kärlek och omtanke. (019) 
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Vad är det som gör att du blir du? Faktorerna som utvecklar ett liv är många. 
Familj, skolan, kompisar, bakgrund eller händelser i livet, allt påverkar hur vi 
blir som personer. Jag ska berätta hur jag tror ett liv formas. Redan på dagis 
kommer barnet i kontakt med andra människor. Vid ett till två års ålder måste 
barnet lära sig att anpassa sig till en grupp. (308) 

Här ser vi två exempel på hur livet bör formas för att våra behov ska 
tillfredsställas och för att vi ska bli lyckliga.  

7.2.2 Sammanfattning 

I meningen ”Varför ser vårt liv ut som det gör?” efterfrågas en 
orsaksförklaring till hur livet har formats. Liknande frågemeningar kan vi se 
i elevernas texter och speciellt i hur de börjar sina texter. De öppna frågorna 
blir en början på en utredande text där eleven ska komma fram till något 
genom en neutral logik. Genom sin öppenhet får sedan resonemang och den 
logiska bevisföringen vara starten på en text som ska försöka sig på vad som 
faktiskt formar livet. Uppgiftskonstruktionen föreslår fyra faktorer som får 
stort genomslag i elevernas resonemang: föräldrar, skola, grupptillhörighet 
och tidsanda. De generella resonemangen blir också ganska normativa om 
hur livet bör formas. Barnet behöver omtanke och kärlek men måste också 
lära sig vissa saker för att passa in i en social gemenskap.  

Orienteringen ska ge läsaren/lyssnare förförståelse för hur berättelsen ska 
förstås. Här sätts därför ett resonemang av eleven, som ska ge oss 
vägledning inför själva komplikationen, eller den berättelse som eleven vill 
lyfta fram.  

7.3 Komplikation och dialogicitet 

Utifrån de generella resonemangen som eleven för, ska jämförelser med 
stimulanstexterna göras och exempel ifrån den egna utvecklingen 
presenteras. Jag ser i elevtexterna att stimulanstexterna får stor plats som 
förklaringsgrund till hur man kan se på varför livet blir som det blir. 
Stimulanstexterna ger också konkreta exempel på livsförlopp som eleverna 
söker orsaksförklaringar till. Det blir i själva jämförelsen mellan 
stimulanstexten och sitt eget liv, men också i jämförelsen mellan 
stimulanstexterna sinsemellan, som elevens resonemang blir mer konkreta 
och visar på komplikationer i själva berättelsen. Det är i mötet med en annan 
åsikt eller berättelse som den egna berättelsen ska få fäste. Vi såg i den hela 
elevtexten ovan att det i Greta Gustafssons text fanns en klar komplikation 
när hon gjorde jämförelsen mellan sitt eget liv och flickan i texten Mig äger 
ingen. Man tar ofta avstamp i jämförelsen och verifierar stimulanstexterna 
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med berättelser om sig själv, eller genom andra berättelser i andra 
stimulanstexter. Den komplikation som eleven lyfter upp i stimulanstexterna 
används som resurs i det egna berättandet. Det är på så sätt i dialogen mellan 
stimulanstext och elevens egen berättelse, eller i mötet mellan stimulanstext 
och stimulanstext, som en del av komplikationen, eller det som Labov menar 
är det som är ’’reportable’ i berättelsen, sker.  

7.3.1 Sakprosa som förklaringsgrund 

Den text som flest elever använder sig av i sina krönikor är Anders 
Carlbergs: ”Personlighetens vagga” ur boken Generationsklyftan hotar 
demokratin. I min ideationella grammatiska analys av denna text 
uppmärksammades att, i de delar som eleverna har citerat och fört över till 
sina egna texter, tar föräldrarna aktörsrollen i de materiella verbprocesserna, 
d v s det är föräldrarna som gör saker med barnen och ofta som 
kompensation för sina egna tillkortakommanden i det egna livet. Barnen blir 
på så sätt utsatta för föräldrarnas tillkortakommanden. Det finns också 
relationella verbprocesser där Carlberg berättar hur något faktiskt är på ena 
eller andra sättet. Carlberg lyfter fram tidsomständigheter, som de tidiga åren 
i barnets liv, och menar att denna tid är den allra mest betydelsefulla delen i 
utvecklingen av livet. Genom att Carlberg använder sig av ‘active voicing’, 
där föräldrarnas brist på tid och engagemang hörs genom barnens röster, får 
också barnen förstärka det som Carlberg påstår genom sina ’egna 
uttalanden’. I denna sakprosatext ger alltså Carlberg orsaksförklaringar till 
varför en del ungdomar hamnar fel i livet och hur föräldrarnas närvaro har 
betydelse för trygghet och bekräftelse av barnet. För många elever blir detta 
resonemang något att skriva in sig i och som förklarar varför de har klarat 
sig själva så bra. När det gäller den egna självpresentationen kan den här 
interaktionen se ut som följer:  

Anders Carlberg skriver i en av sina böcker (Generationsklyftan hotar 
demokratin, 2007) att familjen har en kraftfull påverkan på vår personlighet 
och att föräldrarna präglar vår tidiga uppväxt. Så som jag tolkar det anser han 
att vår uppväxt har stor betydelse för hur vi forms som person. Det är något 
som jag tror på. Jag har själv präglats av mina föräldrar med avseende på en 
del intressen och även uppträdande. (199) 

Något som texten ’Generationsklyftan hotar demokratin’ också skriver är om 
hur barn som har problem ofta säger’ mina föräldrar hade aldrig tid’, är något 
jag tänker mycket på när jag tänker på mig själv. Hur glad jag är för att mina 
föräldrar lärde mig hur viktigt det är att visa att man älskar varandra och att 
visa sina känslor. Jag har alltid känt älskad och förstådd av mina föräldrar 
vilket jag tror har gjort det lätt för mig att visa mina känslor och min kärlek till 
andra. (309) 

Personligen tycker jag att det ligger mycket i det Carlberg skriver. Jag tror 
främst att det är vår omgivning som formar oss till den vi är. /…/ Jag anser att 
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barndomen är en av de viktigare episoderna i våra liv. Vissa människor, mig 
själv inräknad, har haft en relativt bekymmersfri uppväxt, medan andra har 
haft det betydligt svårare av olika skäl. (156) 

Alla faktorer som jag nämnde är viktiga men den som är mest beständig i oss 
är den som vi får från föräldrarna. Generationsklyftan hotar demokratin 
(2007) beskriver Anders Carlberg utdraget ”personlighetens vagga”, ” Det är 
föräldrarna som det lilla barnet iakttar och tar efter”. Vi beaktar att föräldrarna 
som dominerar barnets första åren. Citaten ovan påminnar mig om hur mina 
föräldrar fortsätter uppmärksamma och ta efter mig med kärlek och glädje. 
(339) 

Exemplen ovan kan mångfaldigas men visar ändå hur eleverna förhåller sig 
till Carlbergs text. Nästan alla elever i mitt material håller med honom och 
presenterar sig gärna som mottagare av det som Carlberg lyfter fram som 
viktigt i barndomen. Carlbergs resonemang ger tydliga orsaksförklaringar till 
vad som är viktigt för barnet och när det är viktigt, d v s föräldrarnas roll och 
de tidiga åren som tidsomständighet. Den här texten blir en grundberättelse 
som bekräftas av eleverna och används när det egna livet ska porträtteras och 
förklaras. 

Man kan också låta det egna exemplet visa hur verkligheten kan realiseras 
och utifrån Carlbergs åsikter verifiera de beslut som familjen har gjort så 
som här: 

Nu när jag är äldre förstår jag varför min mamma inte ville låta mig gå på 
dagis. Det är precis som Anders Carlberg menar att föräldrarna måste ha 
kvantitetstid och inte kvalitetstid. (338)  

I några få fall ställer sig eleverna lite vid sidan av Carlbergs resonemang och 
i något fall går man helt emot honom. Det kan se ut som nedan:  

Självklart håller jag med Anders Carlbrg om att föräldrarna spelar in en viktig 
roll i hur barnet formas, men samtidigt känner jag i min värld att det är mina 
två bröder som alltid har varit mina förebilder. (429) 

En elev skriver tydligt att hon inte håller med Carlberg angående 
kvantitetstid och kvalitetstid: 

Jag håller absolut inte med honom, mina föräldrar har jobbat heltid i hela mitt 
liv, jag är 18 vårar, och jag har inte hamnat i dåliga banor./…/ Jag förstår inte 
varför Anders Carlberg ser den nya tidsandan som ett hot, jag ser det som en 
utveckling. (474) 

Exemplen är få där elever inte skriver in sig i Carlbergs förklaringsgrunder 
till hur deras egna liv har formats. När eleverna vill lyfta fram andra sätt att 
förklara hur livet formas måste de ändå hantera Carlbergs resonemang. Jag 
ser därför att denna sakprosatext får ett stort genomslag i elevtextsmaterialet. 
Många elever tar avstamp i Carlbergs text och skriver in sin egen familj och 
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barndom i detta resonemang, vilket öppnar upp för normativa och 
socialpolitiska diskussioner, med barndom och familjerelationer i fokus.  

7.3.2 Personliga livsöden att identifiera sig med 

Som jag visade ovan använder eleverna sig av Anders Carlbergs text i hög 
grad i sina jämförelser med den egna självpresentationen. De två andra 
stimulanstexterna, som också är frekvent använda av eleverna, är Maria 
Marchners tidningsartikel: ”En avhoppares berättelse” och ett utdrag ur Åsa 
Linderborgs roman: Mig äger ingen. Dessa två textbidrag innehåller mer 
personliga berättelser att identifiera sig med. I elevtexterna ser jag att 
eleverna antingen identifierar sig med protagonisterna eller skriver bort sig 
ifrån dessa eländesberättelser, och att det senare visar sig vara det vanligaste. 
Genom att man kontrasterar protagonisternas barndom med sin egen blir den 
egna berättelsen tydligare.  

I den ideationella grammatiska analysen i kapitel sex, av de avsnitt som 
eleverna har citerat i sina texter, visade det sig att berättelsen om Johnny i 
Marchners artikel visar hur Johnny är på jakt efter något han saknar. Ett inre 
sökande går genom yttre sociala platser i samhället. 
Sällskapsomständigheterna är centrala i hans sökande efter gemenskap där 
platser som ’hos nassarna’, ’i vuxenvärlden’ och ’på krogen’ ingår i Johnnys 
sökande efter en social tillhörighet. Ett tydligt exempel på hur ordet 
tillhörighet knyter samman Johnnys berättelse med en elev som skriver om 
samma sökande, men där omständigheterna är väldigt olika, ser vi här: 

Han var ensam och kände ingen tillhörighet till sin familj utan sökte 
tillhörighet i något annat./…/När du är i den gruppen känner du dig 
respekterad och gillad för den du är. Jag är ett bra exempel på just detta. Jag 
som bodde i Kiruna i 2 år och gick på ett skidgymnasium kände en tillhörighet 
till gymnasiet. (128) 

Identifikationen går här genom att de båda söker efter gemenskap även om 
de gör det på olika sätt. Det allmänna resonemanget som förs ovan där 
grupptillhörighet både återfinns i uppgiftskonstruktionen och som centralt 
tema i texten om Johnny kopplas här till elevens egen utveckling. 
Tillhörigheten blir något som har haft betydelse för elevens egen utveckling. 
När eleven sedan slutade med skidgymnasiet försökte hon/han att komma in 
i en grupp där han/hon smälte in, utan att behöva visa sig vara på något 
speciellt sätt. Eleven kopplar sedan ihop detta med Johnny igen:  

Samma sak var det för Johnny, han formades efter nazisterna och deras sett att 
leva men när han hoppade av för att ta hand om sin gravida flickvän som 
älskade honom för den person han var förändrades han till sitt rätta jag. (128) 
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Här går eleven mellan generella resonemang om grupptillhörighet, till ett 
konkret exempel i det egna livet, till hur Johnny i en av stimulanstexterna 
hade samma utveckling som eleven själv. Just ordet ”tillhörighet” gör att 
eleven kopplar samman berättelser som ser ganska olika ut men som eleven 
kan skriva om både som jämförelse och resonemang och därefter styrka med 
egen erfarenhet. Man skriver bort sig från Johnnys liv vad det gäller det 
moraliska, men följer samtidigt den socialpsykologiska berättelsen om att vi 
alla behöver tillhörighet. Här finns det allmänmänskliga enligt berättelserna.  

I tidningsartikel om Johnny berättas om hur Johnny lyckas ta sig ur 
gemenskapen med nazisterna bland annat på grund av att han hittar kärleken 
och blir pappa själv. En elev kopplar denna del till sig själv och jämför 
Johnnys utveckling med sin egen och relaterar denna till mötet med en 
pojkvän: ”Han hade ju faktiskt, genom sin flickvän, blivit accepterad i 
samhället för den han var.” Eleven skriver sedan om hur det var i mötet med 
kärleken som han/hon också kunde gå vidare i livet: ”jag också fick större 
självförtroende och kunde gå framåt i livet.” (043) 

I berättelsen om den flickan Åsa och hennes pappa i romanutdraget ur Mig 
äger ingen är det, som vi såg i analysen av det textutdraget i kapitel sex, i 
kontrast till normalfamiljen som flickans liv presenteras i denna text. Genom 
att beskriva kompisarnas rum i kontrast till sitt eget visar hon hur rummen 
ser olika ut. Pappan beskrivs som någon som inte agerar som vanliga 
föräldrar. Här presenteras en normalfamilj i kontrast till flickan Åsas familj. 
Också denna berättelse kan elever känna igen sig i och identifiera sig med.  

En elev skriver om hur hon känner igen sig i berättelsen om flickan Åsa. Att 
medge att man är annorlunda är här beskrivit som något som skrämmer 
eleven:  

Jag kan även känna igen mig i text MIG ÄGER INGEN då författaren Åsa 
Linderborg skriver: ’Mina kompisar hade nätta skrivbord, volangöverkast och 
vita prydnadshyllor fulla med dockor från kanarieöarna- Å¨deras vägggar 
hängde planscher med Björn Skifs och fulla kattungar under badlakan. I mitt 
rum stod en gammal bokhyllla och ett soffbord pappa inte ville göra sig av 
med.’ Jag var livrädd för att medge att jag var annorlunda och på något sätt 
fortfarande är. ( 506)   

De här två exemplen visar att det, trots att berättelserna ser väldigt olika ut, 
ändå finns delar i stimulanstexterna där eleven kan känna igen sig och 
identifiera sig med protagonisten. Man lyfter ut de delar där man kan länka 
ihop sig med protagonisterna i berättelserna och visar på så sätt något 
allmänmänskligt i berättelserna i sökandet efter gemenskap och att passa in.  

Det vanligaste i elevtextsmaterialet är ändå att man kontrasterar 
protagonisterna i de här två berättelserna mot den egna självpresentationen. 
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Precis som vi såg i berättelsen om Greta Gustafsson blir berättelsen om 
flickan Åsa berättelser att skriva bort sig ifrån. Nedan vill jag visa exempel 
ifrån elevtexterna där elevernas egen presentation av sig själva går just 
genom kontrasten till berättelsen om Johnny:  

De 11 december 2006 publicerades en artikel som heter ’En avhoppares 
berättelse’ i tidningen Metro. Denna artikel handlar om Johnny och vad som 
hände honom när han inte fick någon uppmärksamhet eller uppfostran hemma 
och istället sökte den på annat ställe.// Jag är verkligen tacksam för hur mina 
föräldrar uppfostrade mig. Även fast jag hade en jobbig period i början av 
tonåren då jag skulle göra tvärt emot hur de sa så stod de fortfarande på sig 
och jag tror att det var detta som gjorde att jag inte kom någonstans med det 
och istället gav upp och blev en snäll och lugn tonåring igen. (222) 

För Johnny var det många olika faktorer so gjorde att han lät sig formas av 
nazisterna. Bland annat att han troligtvis inte hade haft så mycket trygghet och 
bekräftelse under sin uppväxt, varken hemma, hos sina vänner eller i skolan. 
/…./Själv så har jag bott med min mamma och syskon hela livet. Jag tror att 
dem är de personerna som format mig mest genom livet, speciellt min 
mamma. Hon har alltid varit tvungen att vara stark och ta hand om oss alla 
barn. Både med försörjning, uppfostran och tid. Jag har lärt mig mycket av 
hennes uppförande och handlingssätt. Jag tror att mycket av det har satt 
avtryck och format mig till den person jag är idag. (147) 

Jag blev aldrig som Johnny, jag har trots allt en mor som från att hon blev 
förälder gick för rollen och tog den på allvar./…./ Min far var aldrig beroende 
av alkohol och droger som Johnnys mor var. (355) 

Till skillnad från Johnny i artikeln ’En avhoppares berättelse’ (skriven av 
Maria Marchner – Metro) hade jag en bra barndom. Han däremot växte upp 
utan en pappa och med en knarkande mamma. (365) 

De här exemplen visar att trots att man har haft en jobbig period i tonåren 
eller att man lever med en mamma som tar hela ansvaret för familjen, är man 
tacksam och ser också styrkan i sina föräldrar, som inte har agerat som 
Johnnys föräldrar gjorde. Här ser jag en balans där eleverna skriver fram 
berättelser, som inte helt går i rosenrött, men där föräldrarnas styrka och 
närvaro ändå gör att livsutvecklingen går åt rätt håll, till skillnad från 
Johnny. Genom presentationer av sina egna föräldrar som bra föräldrar blir 
man stadig nog som människa att gå upp i rätt gemenskaper, d v s man blir 
inte nazist eller hamnar utanför samhället. Den grund de egna föräldrarna ger 
gör att man får en slags kompass i livet som leder en rätt.  

Man kan också se hur elever, som har använt sig av Carlbergs resonemang 
om kvalitetstid mot kvantitetstid, kan använda sig av Johnny som ett 
exempel på hur man själv inte har haft det, just för att man har haft en 
annorlunda barndom än Johnny hade. I exemplet nedan blir Johnny ett 
exempel på hur livet kan bli för den som inte har närvarande föräldrar: 
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Johnnys föräldrar valde att inte vara speciellt närvarande och han kunde därför 
inte få en bra grund att börja på. För mig har mina föräldrar alltid funnits där 
med värderingar mm något som visar sig tydligt kring frågan om alkohol. 
(404) 

Föräldrarnas värderingar kring alkoholfrågor och hur de sätter gränser kring 
när barnen får dricka alkohol, blir ett exempel där de egna föräldrarnas roll 
och betydelse får kontrasteras mot Johnnys föräldrar. 

Även Linderborgs text blir ett exempel på en barndom som kan kontrasteras 
mot elevens egen. I följande exempel målar eleven upp en bild av sitt eget, 
som hon/han kallar ’mellanmjölksliv’ som eleven inte beskriver som perfekt, 
men som ändå skiljer sig ifrån Linderborgs barndom:  

Hon växte alltså upp med en ensamstående alkoholiserad pappa som aldrig sa 
till henne vad hon fick eller inte fick göra. Hur gör man då för att veta som 
barn vad som är rätt eller fel? Det är ju på det sättet jag har lärt mig allt vettigt 
vetande. (296) 

Den komplikation som vi ser i stimulanstexten där flickan Åsa i 
romanutdraget kontrasterar normalfamiljen mot sitt liv med sin pappa är 
något som eleverna tar fasta på:  

Hon jämför sin familj med vanliga familjer som har kända regler, t.ex borsta 
tänderna säger pappan eller lägg dig nu säger mamman. Sådana regler finns 
inte hemma hos henne./…/Min familj bestod bara av en förälder med denna 
kämpade mer än pappan i texten ’Mig äger ingen’. (003)  

Den livssituation som beskrivs i textutdraget i Linderborgs text blir ett 
exempel för eleven att inte skriva in sig i. Eleven skriver om att han/hon inte 
har en förälder som Linderborg hade. Eleven vill här också uppmärksamma 
den här dubbla berättelsen som finns i stimulanstexten, samtidigt som 
hon/han vill komplicera bilden av familjen med att det inte behöver vara så 
för att man bara har en förälder. Exemplet ovan visar hur eleven 
uppmärksammar skillnaden mellan flickan i Linderborgs berättelse och den 
vanliga familjen, samtidigt som eleven gör motstånd mot en bild av att livet 
måste se ut på ett visst sätt om man är ensamförälder. Det här är en bild 
han/hon inte känner igen sig i fastän det finns likheter som att eleven också 
är uppväxt med en ensamförälder. Eleven vill skriva bort sig från den 
familjen som inte fungerar samtidigt, som hon/han vill försvara sin egen 
familj med en ensamförälder.  

De mer personliga berättelserna i utdragen ur Marchner och Linderborgs 
texter fungerar här både som berättelser man kan identifiera sig med även 
om berättelserna inte alltid på ytan liknar varandra. Vanligast är ändå att man 
kontrasterar sin berättelse med Johnnys och lilla flickan Åsa d v s 
självpresentationen går genom att berätta om hur man inte hade det. Den 
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nedre botten som dessa berättelser representerar blir ett slags avstamp för 
den egna berättelsen, något att häva sig upp på. 

7.3.3 Texter i dialog 

Som vi har sett ovan läses Carlbergs text som sakprosa och ger en slags 
förklaringsgrund till hur livet formas. Till detta material kommer också de 
mer personliga berättelserna om Johnny och flickan Åsa, och till dessa gör 
man jämförelser med den egna självpresentationen. Men det finns också 
resonemang där jämförelser görs emellan stimulanstexterna och där dessa 
texter, går i dialog med varandra. Carlbergs text blir en förklaring, inte bara 
till varför eleven har blivit den han/hon har blivit, utan också till varför de 
andra protagonisterna i stimulanstexterna hamnar fel i samhället. I texterna 
av Marchner och Linderborg blir exemplet Johnny, som blir nazist p g a en 
otrygg barndom med missbruk, och barndomsskildringen av flickan Åsa ofta 
en berättelse som får exemplifiera Carlbergs resonemang23. Johnny hamnade 
utanför samhällets mittfåra p g a att han inte fick den barndom som Carlberg 
menar är viktigt och för flickan Åsa kommer det inte att går bra, siar många 
elever i sina texter. 

Det handlar här om att skriva fram ett resonemang och en berättelse som 
håller ihop där resonemang och jämförelser svarar mot varandra. Vi ska se 
några exempel på hur elever explicit gör den här kopplingen i sina 
resonemang men också hur de mer implicita resonemangen ser ut där samma 
förklaringsgrund ges: 

I boken ’Generationsklyftan hotar demokratin’ (Anders Carlberg, 2007) tas 
många förklaringar fram till hur vår personlighet kan formas. Anders Carlberg 
påstår att familjen har en kraftfull påverkan på vår personlighet och att det är 
våra föräldrar som präglar vår tidiga uppväxt./…/ Ibland går det fel som till 
exempel för 23:åriga Johnny (s.4-5) vars mamma valde sprit och droger 
framför honom. Han var förbannad och kände sig sviken av alla och tog steget 
till att bli nazist. (405)  

En annan elev beskriver och refererar till Carlbergs beskrivning av barn som 
inte får tid och uppmärksamhet av sina föräldrar:  

Men det riktiga problemet, som många har svårt att förstå, sitter i att dessa 
barn och ungdomar ofta vill väcka en reaktion hos de människor de möter, 
eftersom de saknar uppmärksamhet från hemmet och inte längre accepterar att 
inte bli prioriterade. I fel sällskap kan tyvärr det desperata försöket till 
uppmärksamhet resultera ungdomsbrottslighet. (366) 

                                                      
23 I bedömningsanvisningarna till uppgiften lyfts Carlbergs och Marchners text fram som 
lämpliga texter att använda sig av för jämförelser (2008a:16)  
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Åsa Linderborg har skrivit romanen ’Mig äger ingen’ . Den handlar om hur 
det kan vara att växa upp med en ensamstående alkoholist till pappa. (Jag vill 
dra en linje mellan detta och det jag skrev tidigare om föräldrarnas viktiga roll 
i den personliga utvecklingen). (082) 

I texten personlighetens vagga som är ett utklipp ur Generationskylftan hotar 
demokratin som är skriven av Anders Carlberg tas föräldrarnas inflytande på 
barnets personlighet upp. En intressant punkt han tar upp är att även saknad av 
någon är en relation./…/ Johnny som beskriver sitt liv som en före detta nazist 
i ”en avhoppares berättelse” säger att människan är ett flockdjur och han valde 
nazist flocken på grund utav en jobbig barndom. Bortsett från att han tar upp 
sin alkoholiserade mamma och hans saknad efter sin far säger han mellan 
raderna att han var mycket ensam och att han sökte den bekräftelse och 
liknelse med andra som han inte fick som barn. (129) 

Elevtexterna utgår ifrån resonemang om hur själva livet börjar och familjen 
får här en stor betydelse som orsaksförklaring till varför livet blev som det 
blev. Carlbergs text blir utgångspunkt för hur livet formas genom att han 
skriver om föräldrarnas roll, och de andra texterna av Marchner och 
Linderborg blir konkreta exempel på hur det kan gå om föräldrarna fallerar i 
sin föräldraroll. I ovanstående exempel ser vi explicit hur stimulanstexterna i 
elevernas texter går i dialog med varandra. Förklaringsgrunden till varför 
livet formas på ena eller andra sättet går dock oftast genom samma 
resonemang och detta ska vi se fler exempel på i avsnittet som handlar om 
evaluering och kausalitet. 

7.3.4 Sammanfattning 

I uppgiftskonstruktionen uppmanas eleverna att göra en jämförelse ’med 
synpunkter och med något som varit viktigt för din egen utveckling.’ 
Eleverna ska här gå i dialog med de av skolan tillhandahållna 
stimulanstexter. Jag har ovan visat hur eleverna relaterar sina egna 
berättelser till stimulanstexterna men också hur stimulanstexterna går i 
dialog med varandra inom det givna tema som stimulanstexterna ska befinna 
sig. Carlgrens sakprosatext får stort genomslag genom att ge tydliga 
orsaksförklaringar till det som eleverna vill utreda i sina texter. De andra 
stimulanstexterna, som eleverna främst använder sig av, är en tidningsartikel 
av Marchner och ett romanutdrag av Linderborg. Dessa två texter ger mer 
personliga berättelser som eleverna antingen kan identifiera sig med, men 
oftast använder för att kontrastera sin egen självpresentation till.  

Komplikation och dialogicitet har jag kallat denna del i min analys då de 
flesta texter bryter sina mer allmänna resonemang genom att koppla 
stimulanstexterna till den egna berättelsen. Det är också i jämförelsen mellan 
de mer allmänna förklaringarna och de personliga berättelserna som 
berättelsen får en komplikation som är värd att berätta.  
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7.4 Avslutningar och evalueringar 

I elevens sammanfattningar av sina resonemang görs försök att få 
argumentationen att gå ihop. Man avrundar, sammanfattar och slår fast sin 
tes igen. I elevtextsexemplet om Greta Gustafsson sammanfattar eleven i 
slutet av sin text att det är familjen och vännerna som har format henne till 
den hon är idag. Samtidigt kopplar hon tillbaka till textjämförelsen och både 
sammanfattar och gör en sista kontrasterande jämförelse med flickan Åsa i 
stimulanstexten. Det blir även oftast i avslutningarna i mitt stora texmaterial 
som den explicita evalueringen kommer fram i elevens text, även om den 
förstås finns på flera olika ställen i texterna. Det gäller ändå för eleven att få 
en text som fungerar i sin helhet och avslutningarna blir ett försök att knyta 
samman det man ville säga med sin krönika. Precis som vi såg i inledningen 
och i orienteringen av elevtexterna är man även här ganska öppen till vad 
som påverkar livet, även om man också försöker snäva in resonemangen 
kring de olika orsaksförklaringarna till varför livet blev som det blev.  

Nedan är några exempel på hur eleven sammanfattar sina resonemang och 
sina slutsatser: 

Allt spelar roll och listan kan göras lång. Men i slutändan har jag själv kommit 
fram till samma slutsats. Vad som påverkar mest är på vilket sätt du lärt dig att 
hantera dina förutsättningar. PÅ vilket sätt dina föräldrar påverkat dig. Precis 
som Anders Carlberg sammanfattningsvis skriver i artikeln ’Personlighetens 
vagga’, hämtad ur boken ’Generationsklyftan hotar demokratin’ från 2007. 
Föräldrarnas makt över sina barn är stor. (058) 

Men enligt mig och mina teorier så formas ett liv efter hur du blir uppfostrad, 
hur mycket kärlek och tillit du blir visad och av den respekt som människa du 
får. Det är enligt mig de viktigaste punkterna för att forma ett bra, sunt och 
stabilt liv. (062)  

Hur blev jag formad till den jag är idag? Svaret ligger naturligtvis i många 
faktorer men jag och Anders Carlberg verkar vara överens om att föräldrar 
och miljö verkar vara två av de mest avgörande. Jag tycker så att en väns ord 
och handlingar kan forma ens tankar och värderingar, bättre än många andras. 
(268) 

Utifrån ett antal faktorer och förklaringar som eleverna hanterar i sina texter 
vill man till slut ändå lyfta fram något som har mer betydelse än annat. Detta 
annat är dock inte en händelse eller något mer specifikt som har hänt eleven, 
utan allmänna begrepp som kärlek, tillit, respekt, motgångar etc. Föräldrarna 
har stor betydelse och vi ser ovan att man även här lutar sig emot Anders 
Carlbergs resonemang. Ovan är några exempel på evalueringar som kommer 
i slutet på texterna eller som avslutningar på de resonemang och jämförelser 
som eleverna har gjort. Jag kommer också lyfta upp andra sätt som eleverna 
använder för att evaluera och avsluta sina texter i avsnittet om ”Vem formar 
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livet?”. Här ser jag genom hur eleverna skriver om den egna agensen, att de 
också evaluerar sina resonemang, och på så sätt visar hur de vill att deras 
texter ska förstås av läsaren. 

7.4.1 Sammanfattning  

Utifrån några av de strukturelement som Labov (1972) har lanserat har jag 
velat lyfta fram delar i elevtexterna som jag har funnit särskilt intressanta 
och där jag ser stora gemensamma drag texterna emellan. Jag ser hur 
eleverna hanterar en ganska svår uppgift genom att ställa öppna frågor till 
hur livet formas i sina inledningar. De går därefter ganska raskt över till att 
bestämma sig för några faktorer och dessa hämtar de flesta från 
uppgiftskonstruktionen. De hållpunkter som faktorerna - föräldrar, skola, 
grupptillhörighet och tidsanda utgör får stort genomslag i elevtexterna och 
utifrån dessa försöker man utreda hur livet formas. Eleverna använder sig av 
stimulanstexterna när de gör sina jämförelser, precis som uppgiften påbjuder, 
och gör refererat av dessa samt citerar från dem. Till denna del ska också den 
egna utvecklingen kopplas. Här ser jag en komplikation som blir intressant i 
elevernas resonemang. Berättelserna, d v s stimulanstexterna och elevens 
egen berättelse går i dialog med varandra och stödjer varandra i 
argumentationen kring vad som formar ett människoliv. Det handlar här om 
att både förklara varför livet formas på ena eller andra sättet men också att 
verifiera och bekräfta olika berättelser i materialet. 

I elevernas evaluering eller avslutning finns sedan oftast ett försök att 
explicit sammanfatta och lyfta fram det som man anser är den viktigaste 
faktorn till formandet av livet, både sitt eget men också livet i allmänhet. 

7.5 Speciellt och generellt 

I livsberättelsen handlar det om att lyfta fram händelser som har haft 
betydelse i livet och att ge dessa ett kausalt samband som gör att berättelsen 
hör ihop. I skrivandet av krönikan måste varje elev hantera flera olika 
narrativa resurser, samtidigt som berättelsen om eleven ska höra ihop. Vi har 
sett i avsnittet under ”Komplikation och dialogicitet” att eleverna jämför och 
resonerar om både sig själva och om protagonisterna i stimulanstexterna. Här 
hanterar eleverna protagonisternas berättelser som unika berättelser som 
handlar om flickan Åsa, om Johnny och om eleven själv. Samtidigt som 
eleverna skriver om dessa personer och om sig själv, skriver också eleverna 
fram kategorier, som har generella drag gemensamt. I dessa kategorier kan 
man skriva in sig eller kontrastera mot sitt eget liv. Jag ser därför hur elever 
använder kategoriseringar och partikulariseringar som narrativa resurser i 
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berättelsen om hur livet formas. Enligt Billig (1996) är det de resurser vi har 
i vår argumentation: vad är likt och vad är olikt i vårt sätt att dela upp 
världen. Partikulariseringar fungerar när vi vill nyansera och göra motstånd 
mot de kategorier och generaliseringar som betonar likheter alltför mycket. 
Vi behöver båda dessa retoriska positioner för att kunna berätta. 

Vad som är speciellt och generellt när vi berättar om oss själva är också en 
resurs när det handlar om något som händer hela tiden eller om det är en 
enstaka händelse. Vi talar om generiska narrativ, d v s något händer hela 
tiden, eller epifana händelser, sk milstolpar i livet. Vi såg i analysen av Greta 
Gustafsson hur visst i berättelsen var daterat till speciella händelser, medan 
annat var ett sätt att visa upp en vardaglig bild.  

De narrativa resurser som jag här har kategoriserat under ”Generellt och 
speciellt” visar också hur eleven ska hantera det som vi i teori och 
metodavsnittet såg som förgrund och bakgrund. För eleven handlar det om 
att kunna ge en bakgrund till det man vill säga, d v s det som kommer i 
förgrunden. De mer personliga och unika berättelserna bör presenteras mot 
en bakgrund som ger en mer generell bild av hur olika kategorier eller det 
vardagliga kan presenteras. Den goda texten visar ett perspektiv på 
innehållet, d v s berättelsen i förgrunden får mening genom att den relateras 
till en bakgrund (Evensen 2005). 

7.5.1 Kategorisering och partikularisering 

Vilka är då de kategorier som eleverna använder för att hantera materialet 
och uppgiften i sig och vad finns det för unika berättelser som i sig får 
exemplifiera dessa kategorier? Hur gör eleven motstånd mot kategorierna 
genom att partikularisera vissa berättelser i mitt material?  

Vi har sett i avsnittet tidigare att eleverna använder sig av de unika 
berättelserna om Johnny och flickan Åsa, som får representera större 
kategorier, där livet är på ena eller andra sättet. Berättelsen om flickan Åsa 
är en unik berättelse, samtidigt som den får representera en familj som är 
dysfunktionell. I nedanstående exempel ser vi hur eleven med ett generellt 
resonemang försöker ringa in orsakerna till att en viss kategori människor 
lever på ett visst sätt. Eleven går sedan via den personliga berättelsen om 
flickan i Åsa Linderborgs bok som får exemplifiera kategorin som det inte 
går så bra för. Eleven skriver:  

Det finns ingen statistik eller några bevis på varför människor lever på olika 
sätt, men forskare tror sig veta att det beror på et olika antal faktorer./…/Idag 
vet vi att föräldrar har en stor betydelse för barnens framtid./…/Den här 
flickan i Åsa Linderborgs bok, vet varken vad regler eller rutiner är. Idag vet 
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vi att det är viktiga faktorer som behövs för att uppfylla vårt trygghetsbehov. 
(488) 

Också Johnny blir ett exempel på en person som inte har haft en bra 
barndom, och som individ får personifiera hur det kan gå om man inte har en 
pappa och dessutom en knarkande mamma:  

Till skillnad från Johnny i artikeln ”En avhoppares berättelse” (skriven av 
Maria Marchner – Metro) hade jag en bra barndom. Han däremot växte upp 
utan en pappa och med en knarkande mamma. (365) 

De här kategorierna som eleverna använder i hanteringen av materialet blir 
som exemplen ganska tydliga. De unika berättelserna om Johnny och flickan 
Åsa passar bra in i kategorierna barn som har besvärliga uppväxter. När det 
gäller den egna barndomen skriver eleverna ofta in sig i en annan kategori, 
där den egna berättelsen visar på unika delar som passar denna kategori. Ett 
exempel på hur en elev hanterar de här större berättelserna, om hur 
kategorier ser ut och hur jämförelsen med det egna livet kan göras, ser vi i 
nästa exempel:  

Jag har personligen haft en super bra uppväxt, om än stressigt i perioder, med 
förstående och stöttande föräldrar och två underbara systrar. Viss har jag varit 
jätte stressad ibland p.g.a skolan, men det har inte ändrat på mina vanor. Jag 
har inte börjat dricka eller bli brottslig på något sätt. Det beror självklart på att 
mina föräldrar har stöttat mig . (338)  

I detta lilla avsnitt får vi syn på en presentation som visar en elev som har 
föräldrar som bryr sig om henne/honom, underbara systrar men som stressar 
med skolan. Eleven har p g a dessa förhållanden inte börjar dricka eller begå 
brottsliga handlingar. Den personliga berättelsen hanterar här implicit två 
olika kategorier, som eleven ändå både skriver in sig i och skriver ut sig från, 
genom att ge oss unika berättelser som vilar på generella kategorier.  

Det finns också i materialet elever som berättar om generella mönster som 
eleven inte vill skriva in sig i utan stå utanför. Grupptillhörighet t ex är oftast 
ett positivt ord och begrepp i elevtexterna där bekräftelser från fler finns 
med, men det finns också presenterat i elevtexterna som ett grupptryck som 
man definierar som negativt. I följande exempel ser vi hur eleven går mellan 
generalisering till partikularisering just vad det gäller denna faktor:  

Olika grupper och kompisgäng spelar en oerhört stor roll i våra liv. För vi 
människor har lätta att påverkas och ta efter varandra./.../Men jag själv kände 
aldrig riktigt att jag påverkades av grupptrycket från kompisar, jag gick min 
egen väg istället, gjorde det som jag själv trodde var bra. (444) 

Eleven presenterar en faktor som har stor betydelse för våra liv men som inte 
har påverkat honom/henne själv. Generellt stämmer bilden av att 
grupptillhörighet har en stor betydelse för formandet av livet, men eleven 
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vill ändå kontrastera detta mot sin egen utveckling. Man kan också hålla med 
om de stora generella berättelserna, men i nästa exempel stämmer det inte 
riktigt: 

En annan aspekt som jag anser kan vara den största faktorn som påverkar en 
att bli vad man blir är föräldrarna. Detta beskriver Anders Carlberg i en artikel 
i boken ’Generationsklyftan hotar demokratin’ från år 2007./…/Som jag dock 
beskrev tidigare tror jag att det som format mig mest vart jag har bott. Jag kan 
själv föreställa mig hur jag kunnat se ut om vi hade bott kvar. (483) 

Utifrån elevernas allmänna resonemang, eller refererande till 
stimulanstexterna, ska exempel ifrån det egna livet placeras in i elevernas 
texter för att utgöra relevanta exempel på de budskap som eleverna vill föra 
fram. Det handlar om att utifrån en generell bild av hur något är exemplifiera 
med konkreta exempel från elevens eget liv. Här ser jag flera olika varianter 
på berättelser. Eleven kan foga in sin egen berättelse som får exemplifiera 
resonemang och jämförelse. Eleven kan också använda sin egen berättelse 
som en kontrast till den berättelse som presenteras i resonemang och 
jämförelse. Samtidigt som uppgiften efterfrågar något som har varit viktigt 
för elevens egen utveckling finns det i elevtexterna många exempel på mer 
generella och långsiktiga förklaringsmodeller till varför livet blev som det 
blev. Också stimulanstexterna utgör resurser för att ge generella berättelser 
genom de mer specifika levnadsödena. Generalisering och partikularisering 
används därför här som en retorisk resurs där det sker en pendling mellan det 
enskilda och mer generella. Bevisföringen går genom att lägga generella och 
enskilda exempel bredvid varandra och på så sätt tar 
tillhörighetsbeskrivningar vägen om gränsdragningar.  

7.5.2 Epifania och generiskt berättande 

I uppgiften efterfrågas något som har haft betydelse för din egen utveckling’. 
Man kan tänka sig att man efterfrågar en speciell händelse eftersom man 
använder pronomenet ’något’. De flesta elevtexter ger dock en mer allmän 
bild av hur livet har varit. Det är inte någon specifik händelse eller någon 
milstolpe i livet som framställs som livsavgörande, utan eleverna ger en mer 
generell bild av hur livet har format dem. Exempel på hur detta kan se ut i 
elevtexterna är när eleverna skriver explicit om att de inte har någon speciell 
händelse att relatera till: 

I mitt liv finns ingen stor händelse som format mig till den jag är idag utan det 
är snarare alla små detaljer sammanlagda som gjort att jag är jag. Jag tror att 
det i många fall faktiskt är så, att man påverkas från olika håll och sedan blir 
någon ’blandning’ av hela sin omgivning. (154) 

Mina föräldrar har varit den största faktorn i mitt liv, som bidragit till att jag 
har blivit den jag är idag. Både positivt och negativt. De har varit bra föräldrar 
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och de har alltid stöttat mig i det jag gör. Som i alla människors liv är 
ingenting perfekt och även i min familj har vi haft våra svårigheter. (422) 

Jag personligen anser att jag har haft en god uppväxt. När jag kommer hem 
från skolan står maten på bordet., och om den förmodan inte skulle göra det, 
ligger alltid något smaskigt i kylskåpet och väntar på mig. /…/ Jag anser att 
jag i stort sett alltid har fått den uppmärksamhet jag behöver. Jag har alltid 
haft en nära relation till mina vänner och min familj. (373) 

Mina föräldrar stödjar alltid mig. Mig gav dem tryggheten och bekräftelsen. 
Även mina kompisar som bryr sig alltid sig om mig ger det mig en stor 
betydelse och jag känner att jag finns och behövs. (339) 

Självpresentationen går här igenom att beskriva en barndom där föräldrarna 
och kompisarna alltid har stöttat eleverna och varit närvarande. Den här 
presentationen visar upp en trygg och stabil barndom utan några speciella 
händelser som lyfts fram, eller snarare en barndom där “alla små detaljer 
sammanlagda” har fått betydelse för att man blivit den man är idag. Det 
brukar gå till på ett visst sätt i elevernas liv och det är också så de presenterar 
sig här, där det enskilda och det vardagliga används som narrativa resurser i 
berättandet. 

7.5.3 Sammanfattning  

Jag har här velat lyfta fram hur eleverna i berättelsen om sig själv och hur 
livet formas använder sig av specifika och generella resurser. Genom 
kategorisering och partikularisering visar eleverna de kategorier som de 
organiserar sina resonemang omkring. De här kategorierna består av 
personliga exempel som både får vara exempel för en kategori men också 
unika exempel som ibland bekräftar kategoriseringen och ibland visar 
motstånd mot den. I berättelserna om de kategorier som få elever vill skriva 
in sig i blir Johnny och flickan Åsa exempel på hur två individer både får 
representera sig själva, men också en kategori att förhålla sig till. I 
berättelsen om sig själv hanterar eleven också en kategori där det unika jaget 
platsar. Här finns även exempel där eleven skriver ur sig från generella 
kategorier genom att hävda sitt unika jag.  

När det gäller det specifikt och generella, d v s vad som händer ofta eller vad 
som är ett epifant ögonblick i livet väljer de flesta elever att i sina 
självpresentationer lyfta fram generiska narrativ. Det är de saker som händer 
hela tiden som har haft störst betydelse för eleven och som man presenterar 
som betydelsefulla för den egna utvecklingen. De här generiska narrativen 
blir i sig en självpresentation som visar vilken kategori man skriver in sig i. I 
presentation av den välfungerande familjen är föräldrarna där och stöttar 
hela tiden, inte bara ibland. 
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7.6 Livsberättelser och metaforik 

Att överhuvudtaget ta sig an uppgiften att berätta om hur det mänskliga livet 
formas och att koppla detta till den egna utvecklingen är att förutsätta att 
livet kan berättas som en historia, där början och slut på något sätt ska höra 
ihop. Ska berättelsen bli förstådd och bli begriplig måste delarna som lyfts 
fram i berättandet matcha varandra inom den logik som råder. När eleven tar 
sig an uppgiften att skriva en krönika om hur livet formas förutsätts att livet 
kan berättas som en historia och att delarna som presenteras har en specifik 
signifikans. Hur eleven hanterar de kausala sambanden i livsberättelserna 
blir en del av hur eleven löser att svara på frågan om hur livet formas. Att 
studera hur dessa kausala samband ser ut i elevernas texter blir också här att 
se hur sensmoralen träder fram i berättelserna, eftersom orsakssamband 
oftast har en moralisk sida. Den övergripande metaforen, som jag ser 
livsberättelsen som, analyseras här därför främst utifrån hur eleverna skriver 
om kausalitet och hur de konfirmerar och problematiserar de kausala 
sambanden i sina berättelser. Här kan också jag urskilja två olika berättelser 
beroende på om de kausala sambanden handlar om eleven själv, eller om 
andra. Intressant är att se hur eleverna skriver om när livet börjar för att 
utreda när människan börjar formas och påverkas. I elevernas försök till att 
utreda vad som formar livet blir sökandet bakåt viktigt. 

Vem som formar livet är en fråga att ställa sig efter att ha tagit del av 
elevtexterna till denna uppgift och den diskursiva praktiken som eleven ska 
hantera i skrivandet av krönika. I metaforen ”Hur formas ett människoliv?” 
har vi en passiv verbkonstruktion som får betydelse för hur eleverna skriver 
sin livsberättelse. Vi har också sett i analysen av stimulanstexterna att det 
huvudsakligen är de vuxna, enligt berättelserna, som tar aktörsrollen i 
formandet av livet. Eleverna tar ibland dessutom metaforen att livet formas 
ett steg längre när de skriver om hur det abstrakta livet görs om till formbar 
materia i sina krönikor.  

En annan metafor som är direkt överförd från den diskursiva praktiken men 
från en av stimulanstexterna är ”Även saknad är en relation”. Denna metafor 
överförs från stimulanstexterna till elevtexterna och öppnar upp för ett 
berättande där även frånvarande föräldrar inbegrips i elevernas berättelse. 
Med avstamp i metaforen kommer berättelser om alla familjemedlemmar 
fram i krönikan, där även känslomässiga relationella samband blir en 
narrativ resurs i berättandet. 

I detta avsnitt analyseras således hur livsberättelser byggs upp med hjälp av 
kausala samband. De två mer direkt överförbara metaforerna ”Hur formas ett 
människoliv?” och ”Även saknad är en relation” blir intressanta att analysera 
utifrån hur eleverna hanterar dem i sina egna berättelser och vilka berättelser 
de i sig leder fram till.  
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7.6.1 Kausalitet 

Vi såg tidigare i inlednings- och orienteringsavsnittet att eleverna ofta börjar 
sina krönikor med öppna frågor om vad som formar livet. Det är omöjligt att 
säga exakt vad som formar livet, skriver många, men man bestämmer sig 
ändå rätt snabbt för några faktorer att hålla sig till i sina resonemang. I stort 
sett ser dessa faktorer ganska lika ut och som vi såg i orienteringen kommer 
många av dem från uppgiftskonstruktionen. Man tar sig an en uppgift som 
man beskriver som omöjlig men anpassar ändå sitt berättande till 
konventionen att försöka göra en begriplig berättelse av både egna och 
andras liv. Här resonerar en elev om relevansen av just de faktorer som just 
hon/han tar upp:  

De faktorer som jag anser är viktigast är uppväxtmiljö, familjeförhållanden, 
förebilder, skolgången och den sociala omgivningen. Tänk dig själv att du 
plockar bort någon av de här bitarna ur ditt liv. Hade du varit samma 
människa då? (189) 

Föräldrarnas roll tas ofta upp som förklaring till att livet går snett och då 
främst för andra än eleven själv. De kausala sambanden mellan föräldrar 
som inte bryr sig och att man hamnar fel i samhället går igen i mycket av 
elevtextsmaterialet. Nedan är två exempel som visar hur det går om föräldrar 
och hemmiljön fallerar:  

Ekvationen är ganska enkel: Ingen social trygghet hemmifrån blir du mer 
benägen att tillhöra ett gäng eller grupp vilket ökar risken för att komma i ’fel 
gäng’. (351)  

Eftersom föräldrarna inte ger barnet den uppmärksamheten som den behöver 
så tar sonen/dottern till sina egna metoder för att dom skal lägga märke till en 
själv. Man väljer då att ta till drastiska metoder som: slåss i skolan, bli 
nynazist, fotbollshuligan etc. (253) 

Att omgivningen är oerhört viktig i elevers resonemang ser vi i metaforen i 
nästa exempel där barnet liknas vid ett träd som behöver skötas om för att 
växa: ”Jag tycker att barnet är som ett träd om det inte får tillräckligt med 
vatten och ljus, då kommer det inte att växa rakt och stabilt.”(339) 

Vikten av bra hemförhållanden och liknande resonemang såg vi i avsnittet 
om komplikation och dialogicitet. De kausala sambanden var tydliga när 
eleven skriver om barn som far illa eller hamnar snett i samhället. Det finns 
dock också elever som vänder på de kausala sambanden och problematiserar 
att det inte måste gå åt ena eller andra hållet i livet beroende på hur 
uppväxtförhållandena har sett ut. Exempel på detta kan se ut som i nästa 
exempel. Här refererar eleven till texten Mig äger ingen och skriver om hur 
livet kan vara om man inte har en förälder som uppfostrar barnen som andra 
föräldrar gör. Hon/han skriver sedan: 
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Det kan nog påverka både på ett positivt sätt och på ett negativt sätt. Det 
kanske blir raka motsatsen mot vad man själv hade för föräldrar. Man kanske 
blir en förälder som alltid är där för sitt barn för att man själv vet hur det kan 
vara med föräldrar som inte alltid är där för en. Eller så kanske det kan bli så 
att man blir precis som sina föräldrar var eller kanske till och med värre. (358) 

Fler exempel på när elever skriver om att det inte är helt givet att det behöver 
gå i ena eller andra riktningen följer här: 

Dåliga avtryck som föräldrar lämnar hos oss kan vi ibland förvandla till något 
positiv. Det beror på hur starka vi är och hur vår omvärld påverkar oss. Glöm 
inte! Det är också vi människor som påverkar mycket andra människoliv. 
(003) 

Jag tror att har man haft en bra uppväxt med en bra familj, bra skolgång och 
kamrater, levt i en bra omgivning med bra människor så anser jag att man har 
bra chanser för att man får ett bra liv. Men inte ens med den ’perfekta’ 
uppväxten så blir allt bra automatiskt. Jag tror inte heller att man är dödsdömd 
bara för att man har haft det tufft och svårt under sin uppväxt, men självklart 
försvårare det att undkomma. (050)  

Eleverna både konfirmerar och problematiserar kausala samband mellan 
uppväxt och hur det går sedan; det behöver inte gå åt ena eller andra hållet. 
Jag ser här hur eleverna ändå förhåller sig till en diskurs som presenteras 
som rådande där de kausala sambanden är starka och oftast påverkar i en 
riktning.  

När eleverna istället presenterar sig själva visar elevtextmaterialet nästan 
genomgående livsberättelser som slutar lyckligt. Hur man själv än har haft 
det har det blivit bra. Har man haft en jobbig uppväxt har man blivit stark 
och har man haft det bra och tryggt har det också format en till en trygg och 
stabil person. Presentationen av den person man är idag är mycket positiv. 
Eftersom de kausala sambanden är starka, och att dåliga omständigheter kan 
hanteras av människan som aktör, leder nästan vad som helst fram till en 
positiv presentation av vem man är just nu, när det gäller den egna 
utvecklingen.  

Här är exempel på hur det blir när man har haft det bra: ”Jag kan tacka mina 
föräldrar för den trygga uppväxten som har gjort mig till den trygga och 
stabila person som jag är idag.” (387) eller ”Jag har själv alltid varit den där 
äckligt lyckliga tjejen med en perfekt uppväxt och framtiden under sina 
fötter.”(372) De kausala sambanden är här tydliga och ganska många i 
elevtexterna.  

Än mer intressant är hur även exempel där eleven har mött på stora 
svårigheter i livet vänder man detta till en fördel i den egna berättelsen. I 
exempel, där elever beskriver både verbal och mer fysisk misshandel, kan 
man ändå beskriva sig som tacksam för sina erfarenheter. Eleven i nästa 
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exempel beskriver detta såhär: ”Jag är stolt över att säga att jag påverkades 
mest av min far men inte stolt över hur han påverkade mig. Eleven skriver 
sedan om hur tacksam hon/han är för att hon/han har fått lära sig vad som är 
rätt och fel och detta har i sin tur format eleven till den person eleven är idag. 
Resonemanget avslutas med: ”Jag är stolt att vara den jag är idag och jag vill 
tacka min far för det.” (126) Med samma tacksamhet presenterar elever sig 
som varit utsatta för mobbing:  

Trots mina dåliga livserfarenheter har jag haft en bra uppväxt med bra 
förutsättningar och istället för att avsky de människor som gjort mig illa, 
tackar jag dem. Det är de som har gjort mig till den jag är idag och det är jag 
stolt över. (455)  

Men på grund av att jag blev mobbad ser jag världen som den verkligen är, 
inte som en mörk och hemsk plats med som en värld med möjligheter och 
oliktänkande. Att nu kunna blicka tillbaka och se hur den påverkat mig och 
min syn på mobbing är ovärderligt – något som jag nu reflekterar i nuet. (252) 

I nästa exempel beskriver en elev en svår tonårsperiod med alkohol men 
presenterar sig som en stark tjej just p g a det: ”Men om man ser mig idag 
som person så ser man en stark tjej som klarat sig igenom väldigt svåra 
perioder, och som nu är på väg tillbaka.” Eleven avslutar resonemanget med: 
”Och jag kan ärligt säga att det har format mig till en bättre människa.”(479) 
Dåliga erfarenheter är ändå erfarenheter som man kan lära sig av. Samma 
kausala samband ser vi i nästa exempel där just problemen har format eleven 
till den person han/hon är idag:  

Jag själv känner mig som livsglädjen, jag uppskattar nästan varje moment i 
livet och är alltid på humör, även om mitt bland är fyllt med dåliga 
erfarenheter betyder inte det att det är problem, problem är möjligheter och 
chanser till att förstå, få insikt och göra något annat, ändras och utvecklas. Om 
inte min barndom varit så trasig hade jag inte varit den jag är idag, och jag är 
väldigt nöjd med vem jag är. (421) 

Självpresentationerna i elevtextsmaterialet handlar därför om att presentera 
sig som en person som är stark, trygg och stabil men framförallt att man är 
nöjd med den person man är idag. Har man haft det bra i livet har man blivit 
stark och har man haft det svårt har man också blivit stark. Berättelserna 
hålls ihop av en stark kausalitet som blir själva grundberättelsen i hur livet 
formas. Förklaringsgrunden till varför det blir som det blir går genom de 
kausala sambanden i livsberättelsen. Det som skiljer sig åt i berättandet om 
sig själv, eller om andra, är vad detta leder till i slutändan. Den kausalitet 
som flera elever uppmärksammar i sina texter, där barn och ungdomar som 
har en svår uppväxt också får ett svårt liv som vuxna, gäller inte i den egna 
berättelsen där kausaliteten kan övervinnas med hjälp av vilja och insikter 
om sina erfarenheter. Skribenten själv presenterar sig nästan uteslutande som 
en bra och stark person i nuläget.  
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Det är således i spännvidden mellan de två metaforer som Lakoff & Johnson 
(1980) presenterar, där den konventionella metaforen att berätta om sitt liv 
”Tell me the story of your life” ställs mot Shakespeares rader där berättelsen 
om livet inte säger något ”Life’s…a tale told by an idiot, full of sound and 
fury, signifying nothing”, som jag ser hur eleven hanterar berättandet om hur 
livet formas. Det är inte alltid lätt att hålla den röda tråden i berättandet och 
få berättelsen att gå ihop. Det gäller därför att hantera de starka kausala 
samband som jag ser som själva grunden i elevernas argumentation. 

7.6.2 När börjar formandet av livet? 

Att det är barn och unga som förändras och formas, och inte vuxna, är tydligt 
i materialet. Det är under de första åren som orsakerna till varför man blir 
den man blir måste sökas. En elev daterar just åldern mellan småbarnsåldern 
och femton till tjugo år som den tid då själva formandet av livet tar fart:  

Sammanfattningsvis tror jag at man skulle kunna säga att det som skapar en 
individ framför allt ligger i åren mellan småbarnsåldern och tills man är 
femton till tjugo år, det är då man söker sin identitet och bygger upp en 
personlighet. De faktorer som jag anser är viktigast är uppväxtmiljö, 
familjeförhållanden, förebilder, skolgången och den sociala omgivningen. 
(189)  

Man resonerar gärna om att man formas och påverkas av omgivningen hela 
livet men exemplen och konkretisering är tagna från barndomen. En elev 
skriver: ”Våra liv formas hela tiden. Valen vi gör definierar vilka vi är, men 
våra val påverkas av hur vi har formats under livets gång.” Lite längre fram i 
texten skriver eleven: ”En människas uppväxt är troligtvis den viktigaste 
delen i hur livet kommer att formas formgivningen av livet.” (082) Det 
handlar här om att börja utreda hur människolivet påverkas av sin omgivning 
och att härleda vad som har gjort intryck och avtryck i elevens liv. Efter de 
inledande frågorna om hur och vad som formar ett människoliv, går många 
elever tillbaka till själva ursprunget för livet; det kan vara före tillblivelsen, 
det kan vara under fosterstadiet eller det kan vara som väldigt liten bebis. 
Här börjar resan till att bli människa och därför början för den som vill 
utreda vad som har format oss till de personer vi är idag. Vi förstår livet 
kronologiskt och i många resonemang börjar den denna berättelse när barnet 
föds. Det är först då formandet av livet tar fart, menar eleven i följande 
exempel: ”Våra liv (människoliv) formas från den dagen när vi föds till vi 
dör. Hur människolivet formas beror på olika faktorer och påverkas av olika 
intryck, vilka är oerhörd många.”(157) 

Det finns dock många elever som i berättelsen om vad som formar livet går 
så långt bak i tiden som möjligt. Följande exempel visar att vi måste härleda 
starten till före födelsen: ”Allt börjar när vi kommer till världen. Vi föds inte 
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som tomma oskrivna pappersark. Ifall någon trodde det! Inom oss har vi 
gener, fyllda med arvsanlag. Det är inget vi kan plocka bort si sådär.” (073) 
En annan elev frågar sig också när livet formas: ”Frågan är om ett 
människoliv börjar formas när barnet är fött? Jag vill gå längre bak än så. Jag 
vill påstå att ett människoliv börjar formas redan i fosterstadiet.” (020) 
Eleven refererar till sin naturvetenskapliga utbildning och sitt intresse för 
människokroppen och arvsanlag och frågar sig om det nyfödda barnet är 
neutral eller opåverkad när det föds: ”Mitt svar är nej, därför att ett barn har 
fått gener från modern och fadern även om den är en egen individ.” (020)  

Ett tema, på hur livet formas före vår födelse, är när elever skriver om 
generationerna före sig själva och hur de kommer att påverkas av dem. Flera 
elever tar upp hur deras föräldrar har formats av sin uppväxt och av sina 
föräldrar och hur detta kommer i sin tur kommer att påverka nästa 
generation. I följande exempel visar elever hur de kausala sambanden går 
igen i generationer:  

Största delen av våra liv är format efter far och mor föräldrar, sedan när 
föräldrarna sätter sin prägel på vårat självförtroende som leder till att vi gör på 
ett visst sätt i en viss situation så finns det inte mycket kvar att forma. Har inte 
format mitt liv så mycket men precis som alla andra kommer jag forma mina 
barns liv. (365) 

Eleven i nästa exempel skriver om hur vi klär våra barn i olika färger ifrån 
födseln: rosa för flickor och blått för pojkar. Eleven frågar sig varför det är 
på det viset:  

Varför är det så? Jag kan tänka mig att de killar som idag är vuxna utsattes för 
liknande behandling när de var små: föräldrarna klär sina barn på samma sätt 
som de själva blev klädda och även deras föräldrar och farföräldrar innan det. 
Man skulle enkelt kunna säga att barnen redan från födseln påverkas av 
traditionen. (246) 

Vi kan här se hur elever försöker härleda själva begynnelsen till när livet 
började formas. Man kan börja vid gener, vid tidigare generationer eller vid 
barnets födelse. Det gäller att starta den kronologiska resan vid rätt tidpunkt i 
ett försök att härleda vad som har påverkat livet i ena eller andra riktningen. 
Jag tycker mig se drag av den utredande texten där själva orsaken måste gås 
till botten med, vilket här blir att ge startpunkten för formandet av livet. 
Gener och arvsanlag finns inte med i stimulanstexterna (annat än att ’arv’ 
nämns tillsammans med ’miljö’ i Carlbergs text) eller i 
uppgiftskonstruktionen, men är något som många elever resonerar om. I 
elevernas resonemang om gener och arvsanlag anar jag kunskaper från 
skolans övriga undervisning som används i krönikan, men även mera spridda 
berättelser i samhället som på bygger på berättelsen om människan som både 
produkt av livet och aktör i sitt eget liv.  
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7.6.3 Vem formar livet? 

I metaforen ’Hur formas ett människoliv?’ såg vi i den ideationella 
grammatiska analysen av uppgiftskonstruktionen att satsen saknar aktör i 
den transitiva analysen. Vi såg också i analysen av utdragen ur 
stimulanstexterna att det är de vuxna som tar rollen som aktörer medan 
barnen får rollen av mål. Barnen och ungdomarna är de som det görs något 
med, medan föräldrarna och de vuxna är de som agerar. I elevtexterna är det 
en tydlig tendens att eleverna saknar egen agens i berättandet om hur det 
egna livet formas och i resonemangen om hur livet formas.  

Efter rubriken på krönikan börjar kröniketexterna ofta med frågor som: ”Vad 
är det som formar oss? Varför blir vi som vi blir? Varför tycker jag som jag 
tycker?” (316). Man frågar efter vad som påverkar människan och vad som 
gör henne till den hon är idag. Exempel på hur dessa mer generella 
resonemang kan se ut kan vi se i följande text där eleven skriver om skolans 
betydelse: 

Hamnar du inte rätt och tycker att det är tråkigt, kommer skolan att halka 
längre och längre ner på din prioriteringslista. Du kanske inte hamnar på den 
linjen du skulle ha hamnat i på gymnasiet, och den lysande framtiden du 
kunde ha haft framför dig rinner ut i sanden. Det här är ett tydligt exempel på 
hur viktigt det är att hamna rätt i livet redan ifrån början. (265) 

Exemplen nedan visar också hur den egna berättelsen presenteras utan 
agens:  

Mitt liv och jag själv har fram för allt formats och påverkats av mina föräldrar 
men även av min omgivning. (050) 

Något som har varit viktigt för mig under min uppväxt var att jag fick en bra 
och trygg uppfostran. (387)  

Att jag har haft turen att ha föräldrar som förstår när de ska stötta ett beslut. 
Som litar på sitt barn och förstår vad som påverkar ett människoliv på ett 
positivt sätt. Jag själv kan bara hoppas och kämpa för att jag ska bli likadan. 
Att jag i framtiden som förälder ska lyckas forma och inte fördärva ett barn, 
ett människoliv. (058) 

Dina föräldrar har bidragit till att ditt liv har format sig som det har. Tanken 
på att det en dag är min tur att stå med det ansvaret i min famn, gör mig både 
stolt och nervös. Då är det min tur att ge avtryck. Då är det min tur att forma 
en annan människas liv. (422) 

Här finns en presentation av uppväxten där eleven själv har små möjligheter 
att agera. Exemplen visar en bild av en nästan ödesbestämd tillvaro där 
människan får förlita sig på att ’hamna rätt’ eller på ’tur’ med livssituationen 
i den nära kretsen. 
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Samtidigt finns det tydliga exempel på hur elever gör motstånd mot denna 
beskrivning och därför pendlar mellan passiva verbformer utan agens och 
mer explicita resonemang och uppmaningar till läsaren att denna faktiskt kan 
förändra sitt liv, oavsett hur omgivningen ser ut. I många elevtexter uttrycker 
eleverna explicit att man faktiskt har möjlighet att påverka något själv. Flera 
elever avslutar sina krönikor med att resonera om hur man kan hantera den 
här påverkan och formandet av livet som sker utifrån. Här argumenterar 
eleverna för att man har möjlighet att ta tag i saker på egen hand och agera, 
samtidigt som de hanterar det de inte kan påverka:  

Ta en dag i taget och oroa dig inte allt för mycket för framtiden för det är du 
själv som till största delen kan påverka den. (444) 

Ändå tycker jag att vi till en viss mån också kan forma oss själva, tomma blad 
vi må vara, men kan vi inte för det välja vad vi själva vill fyllas på med? (421) 

Det går inte att ändra på det som har varit, så den enda som kan göra något åt 
din livssituation är du själv. Så istället för att vakna upp en dag och tänka ’vad 
gör jag här?’ är det dags att säga till sig själv ’Jag vill göra något åt det här!’ 
/…/KOM IGEN! Det är aldrig försent att forma om sitt liv till det bättre. (274) 

Det vi själva kan tänka på är hur våra egna handlingar och uppförande kan 
påverka andras liv. Vi kan vara en del av hur andra formas, antingen i bra eller 
dålig riktning. (147) 

Jag ser en vacklan i texterna kring hur den egna agensen ska hanteras. Här 
finns en ödmjukhet inför vad man kan påverka och inte. Att ha tur blir en del 
i formandet. Samtidigt kan man inte helt presentera sig som om man inte 
själv faktiskt kan göra något åt sitt liv. Eleverna vacklar här mellan två 
möjliga positioner och får inte alltid ihop resonemangen rent logiskt i sina 
texter. Ordet ’formas’ leder in på en berättelse om det omgivande samhället 
som den som har störst påverkan på elevens liv, samtidigt som detta rimmar 
illa med hur man kan presentera sig själv. ‘Formas’ eller ‘forma’ blir två 
olika resurser för berättandet om livet, där det första ofta tycks handla om 
‘människans liv’ medan det andra handlar om ‘mitt liv’. Många elever 
skriver därför ut sig från den här passiva bilden av hur livet formas i slutet av 
texterna. På något sätt förhåller man sig ändå till ordet ’formas’ då detta får 
stort genomslag i berättelserna.  

7.6.4 Livet som materia 

Metaforen ”Hur formas ett människoliv?” får ett stort genomslag i 
elevtexterna genom att det är en passiv verbkonstruktion som leder till 
berättelser utan egen agens. Vad som också är framträdande i elevtexterna är 
hur eleverna tar metaforen ett steg vidare. Människolivet liknas i många 
texter vid andra material som är formbara och blir på så sätt också formbart. 
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Själva livet liknas här främst med material som kan formas eller knådas på 
olika sätt. Följande exempel visar på hur eleverna skriver fram bilder av livet 
som materia:  

Ju längre tid våra personligheter stått där på drejskivan, desto mer 
svårformade blir vi. Vi har redan åsikter och ideal, personligheter visserligen 
under uppbyggnad, men leran börjar stelna. Samhällets kalla våta fingrar 
trycker hårdare, gör oss till det förutbestämda jaget, och krossar den 
personlighet som inte är flexibel. (348) 

Minns ni den där geggan man som barn lekte med? Trolldeg tror jag vi kallade 
den. Föreställer at ni har en klump trolldeg och försöker göra en gubbe. När ni 
som bäst håller på kommer någon annan och ändrar den. Alla ska trycka på 
den och göra om. Vi är sådana klumpar. Vi är alla degklumpar som kastas 
mellan olika händer som gör sitt för att forma oss. Vi är resultatet av andras 
skapande. Hur går det till? (140) 

Från vårt första andetag börjar vi sakta men säkert att skulpteras. Våra 
föräldrar har i nio månader redan tänkt ut hur de vill att deras avkomma ska 
bli och bete sig. (479) 

Från födseln är vi alla egentligen ingenting annat än en massa som formas 
alltmer eftersom av det konstanta trycket utifrån. (019) 

Människan är som hus. Skilladen mellan en liten hydda gjort av pinnar och en 
byggnad med massiv cement grund är att hyddan viker sig och faller ihop så 
fort det blåser upp till storm. Medan huset med cement grund står där det står 
och inte viker sig för nått och kan bli hur högt som helst (365) 

Jag tolkar de här bilderna ovan som exempel på hur ordet ”formas” 
återkommer i elevtexterna och att livet här liknas vid lera som kan formas 
utav tryck från omgivningen. Livet liknas vid något som är formbart under 
barndomen, men som sedan stelnar efterhand. Det gäller också att skapa en 
stabil grund under de första åren för att huset ska stå kvar när stormen, livets 
utmaningar, kommer. Något formas och bildmetaforen tar sig i uttryck som 
mossa, massa, lera, trolldeg, cement. Formandet av leran kan också 
presenteras som en negativ bild där det kan vara samhällets kalla hårda 
händer som trycker till eller en klump som kastas mellan händer. Bilderna 
vittnar om olika sätt att tolka metaforerna. Provets tema som har titeln 
”Intryck och avtryck” går också väl ihop med ordet ’formas’ och kan på så 
sätt lätt kopplas ihop med knådbar materia i formandet av livet. Det abstrakta 
ordet ’formas’, när det gäller hur livet blir som det blir, görs om till ett 
konkret verb i metaforerna om livet som knådbart material. Skildrar vi livet 
som en lerklump kan det inte heller inneha egen agens, utan är istället utsatt 
för ett yttre tryck. 

Att göra om livet till formbar material d v s här till en ontologisk metafor är 
också ett sätt att hantera något abstrakt som ‘livet’ och göra om det till en 
hanterbar substans.  
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7.6.5 ”Även saknad är en relation”  

En annan metafor som får stort genomslag i elevtexterna är när Anders 
Carlberg skriver om föräldrarnas påverkan på barnet under de tidigare åren 
och skriver: ”Även saknad är en relation.” Denna metafor öppnar upp för en 
familjeberättelse där inte bara de fysiskt närvarande familjemedlemmarna 
inräknas utan även de som är frånvarande men som ändå ingår i det som 
kallas familjen. Man kan tänka sig att metaforen öppnar upp för andra 
familjeberättelser än mamma, pappa, barn men i elevtextsmaterialet ser jag 
istället att det är just mamma och pappa som eleven refererar till i berättelsen 
om familjen. Kärnfamiljen blir komplett när relationen till den frånvarande 
föräldern, oftast pappan, inbegrips i familjen. Saknaden efter pappan blir en 
relation att hantera och skriva om som en viktig del för barnet under 
barndomen. Många elever refererar till denna metafor och skriver om sina 
fäder:  

Även saknad är en relation. ’Anders Carlberg’. Att växa upp med bara en 
förälder eller ingen alls kan vara jobbigt och svårt för många. Det är bra att ha 
två förebilder och kunna prata med både sin mamma och pappa om problem 
och funderingar som man har. // I början av mitt liv växte jag till största delen 
upp med bara min mamma. /…/Min relation till pappa vara saknad. Det har 
inte vart något jag tänkt på, inte heller att jag bott med min pappa varannan 
helg när han hade valt att flytta tillbaka. (251)  

Jag är uppväxt med bara en förälder, min underbara mamma, och har alltid 
längtat efter en pappa. Carlberg skriver att även saknad är en relation vilket 
säkert stämmer. Med tiden har jag lärt mig leva den denna relation och mår 
inte längre dåligt över den. (166)  

I boken ’generationsklyftan hotar demokratin’ skriver Anders Carlberg något 
smart, ’även saknad är en relation’. Jag kan inte göra annat än att skriva under 
på det! Ett bra exempel är min lillebror och jag. (187) 

Längtan och saknaden efter den frånvarande pappan är tydlig i materialet 
och dessa berättelser länkas oftast ihop med just metaforen ovan. Man kan 
precis som i metaforen om hur ’livet formas’ se hur eleverna använder de 
mer abstrakta metaforerna och konkretiserar dem. I metaforen ’Även saknad 
är en relation’ knyts känslor som ’saknad’ och ’relation’ konkret till pappan 
som den del i familjen som inte alltid har funnits på plats. Kärnfamiljen blir 
både en konkret bild över hur en ‘hel’ familj ska se ut samtidigt som den rent 
känslomässigt består av vissa delar. När en del fattas blir metaforen ‘saknad 
är en relation’ ett sätt att återskapa helheten både konkret och känslomässigt.  
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7.6.6 Sammanfattning 

Att göra om livet till en berättelse är att lyfta fram vissa delar i livet och 
vissa samband medan annat göms undan. I min undersökning av elevtexterna 
har jag främst velat se vilka kausala samband de lyfter fram i sina 
berättelser. Jag ser att eleverna hanterar kausaliteten olika när det gäller 
andra än dem själva. En dålig uppväxt leder till problem längre fram i livet 
skriver många. Kausaliteten är stark här och flera modifierar denna starka 
tankefigur med att det inte nödvändigtvis måste gå åt ena eller andra hållet. 
När det gäller eleven själv hanterar man istället kausaliteten som något som 
leder fram till ett bra resultat oavsett vad som har hänt i elevens liv. Både en 
god och en svår uppväxt leder till en stark person, d v s eleven själv.  

När eleverna ska utreda hur livet har formats söker de sig bakåt i historien: 
till födelseögonblicket, gener eller tidigare generationer. Det gäller att 
härleda när själva påverkan på människolivet började. Dessa resonemang 
fungerar också väl med att det är någon annan/annat än eleven själv som 
agerar i hur livet formas. Den egna agensen saknas oftast i berättelsen om 
hur livet formas i elevernas egna berättelser. Speciellt tydligt tycker jag mig 
se detta i de fall då eleven vacklar i sin berättelse om hur livet formas och av 
vem. Eleven vill skriva ur sig ur denna metafor, som jag ser som en metafor 
som stämmer illa med hur vi kan presenteras oss själva i vår samtid. Att 
presentera sig själv som offer är en metafor som många aktar sig för. Eleven 
tar dock ibland metaforen att formas vidare i sina berättelser genom att göra 
om livet till materia som är formbar. Det här leder till berättelser där livet 
liknas vid lera, mossa, trolldeg etc. Något abstrakt, som att forma livet, görs 
om till knådbar lera.  

Också den abstrakta metaforen i Carlbergs text ”Även saknad är en relation” 
blir konkret i elevernas texter genom berättelsen om en frånvarande förälder. 
Här är det oftast pappan som eleven saknar och denna relation får genom 
metaforen i stimulanstexten plats i elevens berättelse om familjen. Genom att 
också de som är saknade får plats i de relationer som presenteras som 
viktiga, blir presentationen av familjen komplett. 

7.7 Att följa och att göra motstånd 

Mitt undersökningsmaterial visar på många strukturella och tematiska 
likheter, men det är naturligtvis inte helt homogent. Eleverna både skriver in 
och ut sig från uppgiftskonstruktionen och från stimulanstexterna. Här vill 
jag därför visa hur eleverna hanterar att göra motstånd mot den inramning 
och de resurser som skolan sätter upp för elevers skrivande. Vi har tidigare 
sett hur elever hanterar agens i sitt skrivande; hur de både följer och gör 
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motstånd mot avsaknaden av agens i sina resonemang om livet. Ett annat 
område är vilka andra teman eleven tar upp som orsaksförklaring till varför 
livet blir som det blir. Även om den tidiga barndomen där faktorer som 
föräldrar, skola och grupptillhörighet har stor plats i materialet, pekar 
eleverna också ut andra områden som betydelsefulla orsaksförklaringar.  

Den reflexiva berättarrösten som en del elever använder sig av kan också ses 
som ett sätt att ställa sig utanför uppgiften. Eleven går ur texten för att både 
granska uppgiften i sig, men också sitt eget berättande, som eleven ibland 
förfrämligar sig inför. Denna reflexiva hållning skulle man kunna se som ett 
motstånd mot den fiktiva berättarsituationen, men den kan också ses som ett 
sätt att relevantgöra uppgiften genom att reflektera över vad det är man 
skriver om och vad som händer när man skriver om sitt eget liv. 

7.7.1 Andra teman 

Börjar vi med att undersöka vilka synliga teman som eleverna tar upp i sina 
texter men som inte finns representerade i stimulanstexterna är dessa bl a 
stress, genusfrågan, krigstillstånd, roll i syskonskaran, stad och landsbygd, 
pengar och gener. Nedan vill jag redovisa några exempel på dessa teman. 

Om stress skriver en elev genomgående om i sin text och menar att stressen 
börjar redan på dagis, fortsätter i skolan och i vuxenlivet men att det ändå 
lugnar ned sig ju äldre man blir. Eleven resonerar om stress utifrån en 
hälsoaspekt: ”Vi tänker inte på ur våran kropp mår, vi kör slut på oss själva 
och det leder till migrän och andra vanliga syndrom.”(332) De flesta elever 
som skriver om stress resonerar dock om detta utifrån ett föräldraperspektiv. 

Vilket kön vi tillhör är också något som många elever uppmärksammar: ”Är 
du född i en invandrar familj, har du rika föräldrar, bor ni i norrland, är 
faktorer som spelar in. Men det som påverkar mest är, har du snopp eller 
inte?”(404) Efter detta fastslående om vad som påverkar mest fortsätter ändå 
eleven att skriva om uppfostran i familjen, utifrån Carlbergs resonemang, 
och texten om Johnny får bli exempel på en person som har påverkats av sin 
uppfostran. Det är som om elevens resonemang om kön inte får fäste i 
stimulanstexterna, utan eleven skriver om föräldrarnas roll istället.  

Om krig skriver inte många elever. En elev som själv växt upp i ett 
krigsdrabbat område börjar sin text med ungdomsalkoholism och ställer 
frågan: ”Ungdomsalkoholms, tillfällig ungdomsattityd eller långvarig 
samhällsproblem?” (408) Eleven menar att barn är ensamma i Sverige p g a 
att föräldrarna arbetar mer och att detta är ett problem. Om sin egen uppväxt 
skriver han/hon: ”Som barn har jag vuxit upp i en konfliktdrabbad region där 
våld tillhörde vardagen. Men jag har också vuxit upp med mina föräldrars 
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närvaro.” (408) Tematiken är att barn behöver föräldrar men eleven har ett 
annat perspektiv än de flesta andra texter i mitt material.  

Bo i staden eller på landsbygden är orsaker som också presenteras av elever 
som viktiga i hur vi blir som vi blir. I det här exemplet resonerar eleven om 
att miljön gör att vi får olika perspektiv på livet:  

Miljön man växer upp i är viktig. En människa som bott i höga betonghus och 
en som bott i hus på landsbyggden får nog olika syn och perspektiv på livet. 
Jag säger inte att det ena är bättre än det andra, men jag själv som nästa alltid 
bott på landet med öppna landskap, djur och natur nära känner mig ofta 
instängd i städer. Men en stadsbo kanske känner sig ensam och liten utanför 
stan. Vad vet jag?( 166) 

Elever som reflekterar över att bo i staden eller på landet presenterar sig 
oftast som om de själva bor på landet i mitt material. Även pengars betydelse 
uppmärksammas också av eleven här: 

Jag tror på fullast allvar att pengar gör en människa lycklig. Inte för mycket 
men i lagom mängd. Man har helt andra förutsättningar om man har pengar. 
Du kan äta dig mätt och bo bra. Du har råd att uppleva saker som vidgar dina 
vyer, t.ex. att resa och se andra kulturer. (166) 

Vilken ordning i syskonskaran som man har fötts in i tar också några elever 
upp. En elev skriver om medias syn på föräldrarnas närvaro och icke-närvaro 
och hur detta har visat sig inte hålla från forskarhåll:  

Men ett svenskt forskarteam presenterade i dagarna i en ny forskning som 
kullkastar denna synd, medias syn. /…/ Forskningen handlar om att 
stimulansen man upplever varierar med exempelvis vilket barn i 
nummerordningen man är i en syskonskar, i fall man är första, mellan, sista 
eller enda barn eller varför inte tvilling. (084) 

Man kan, som ovan visar, se att eleverna tar upp andra teman i sina texter än 
de som finns presenterade i uppgiftskonstruktion och i stimulanstexterna, 
men i flera fall knyts dessa ändå till de teman som har presenterats i 
materialet tillhandahållet av skolan. Jag tycker att man kan se hur de olika 
teman som presenteras i materialet kan hanteras i nästa exempel där eleven 
samtidigt tar in ett eget exempel, men ändå förhåller sig till skolmaterialet: 
”Men det är inte ’bara’ familj, medfödd personlighet eller samhället som gör 
dig till den du är.” (477) Eleven skriver sedan om ett möte med en man som 
blivit frisk från cancer som nu inte vill gå miste om livets goda: 

Det jag slutligen vill komma fram till med allt det här är att även om familj, 
samhället och arvsmassan bidrar till att du blir just den unik person som du är, 
tror jag att den största biten i ditt personlighets pussel är just de motgångar du 
möter i livet som får dig att vakna. (477)  
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Här hanterar eleven olika faktorer men tar också in ett annat tema som 
förklaringsgrund och evaluering.  

7.7.2 Reflexiv berättarröst 

I materialet finns delar där elever ger sin text mening genom två röster; 
eleven är både inuti och utanför sin berättelse. Man kan med ett reflexivt 
terapeutiskt berättande relevantgöra skolans uppgift och på så vis bekräfta att 
uppgiften är viktig och bra. Men man kan också genom att inta en reflexiv 
position visa att man är medveten om det omöjliga i uppgiften. Genom dessa 
olika berättarröster kan man se hur eleven går i och ur uppgiften genom sin 
reflexiva berättarröst. Nedan är ett exempel på ett berättande där eleven 
explicit reflekterar över vad han/hon skriver just nu: 

Jag vet att jag upprepar mig nu, förlåt, Men det väcker en del känslor, första 
gången man tänker igenom sin uppväxt och varför den var som den var. Tack 
mamma och pappa för att ni gjorde mig till den jag är nu, stark och redo för 
livet. Om ända alla hade det lika bra. (275) 

Eleven antar en metanivå i skrivandet om sig själv och gör sig själv till 
objekt för sitt eget skrivande. I nästa exempel reflekterar eleven över själva 
skrivandet och vad han/hon vill komma fram till i sin text: ”…så det jag 
slutligen skulle komma fram till när jag slutat skriva om mig själv är att jag 
…” (070). Eleven tar upp media och många andra faktorer och skriver sedan: 

Men egentligen var detta inget jag skulle ta upp, det bara råkade blir så, men 
det jag från första stund ville komma till är uppfostran och förhållandet till 
sina föräldrar, det är dom som påverkar en, hela tiden, varje dag, fram tills den 
dagen man flyttar hemifrån. (070)  

I resonerande om vad som formar livet svänger eleverna ibland i sina 
resonemang och reflekterar över det i sina texter. En elev skriver t ex om hur 
hon/han har tyckt illa om att föräldrarna bråkade och att barn inte borde 
behöva vara med om det. Sedan ändrar eleven sig och menar att det också 
har gjort eleven till den han/hon är idag:  

Om jag ska vara helt ärlig så ser jag det hela som nåt bra istället för att gå och 
älta det hela tiden. Om jag inte skulle ha varit med om allt som faktiskt hänt i 
mitt liv så skulle jag inte vara samma person som jag är idag. (195)  

Det är enligt eleven inte så enkelt som att man bara blir som sina föräldrar. 
Det blir här en slags dramaturgisk vändpunkt när bilden av sig själv ska 
fogas in i schablonbilden. Det här ’helt ärligt’ blir ett sätt att gå utanför de 
förklaringar som eleven börjar sin text med.  
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Ett annat exempel visar hur eleven i skrivande stund har fått insikter om 
föräldrarnas roll i elevens eget liv:  

Idag när jag kommer hem ska jag tacka dem, för det jag insett nu är att dras 
’fel och brister’ faktiskt gett mig styrka och självförtroende. ’Fel och brister’ 
inom citationstecken därför att jag anar att de kan ha varit medvetna. (275) 

Den reflexiva skrivande eleven blir här explicit tydlig i sina texter. Texten 
förhåller sig explicit till en reflekterande diskurs där skrivandet är ett sätt att 
hantera vem man är och varför man har blivit den man är idag; man vänder 
sig utåt i sitt berättande. 

7.7.3 Sammanfattning  

I elevernas texter ser jag andra teman än de av skolan föreslagna, i uppgiften 
och i stimulanstexterna. Eleverna pekar ut andra områden som också har 
betydelse för hur livet formas. Här ska framförallt genusaspekten lyftas fram 
som ett tema som fler elever pekar ut som en orsaksförklaring till hur livet 
formas. Jag kan dock se att trots att ett antal elever pekar ut andra 
förklaringar och teman får dessa inte riktigt fäste i elevernas resonemang. 
Många elever kopplar ändå tillbaka till familjens roll som största 
förklaringsgrund, eller åtminstone, hanterar de teman som skolan föreslår, i 
sina resonemang om hur livet formas . 

Genom den reflexiva berättarrösten går eleven både ut och in i texten. 
Eleven relevantgör uppgiften genom att berätta om hur skrivandet av 
krönikan har påverkat henne/honom. Man får syn på saker i livet genom att 
skriva denna uppgift. Genom att ställa sig utanför sitt skrivande, går också 
eleven ur den fiktiva situationen som skribent, och ser på sin text som läsare 
av den genom resonemangen eleven för med sig själv.  

7.8 Textens poänger  

Varje berättelse som berättas måste ha en poäng för att ha ett berättigande. 
Krönikan bör vara slagkraftigt skriven, alltså ha ett språk som fängslar och 
som slår med kraft. Innehållet ska intressera många. Så lyder genrens krav 
och den fiktiva publicistens önskan. Vad är det då för berättelsepoänger som 
efterfrågas? Poänger kan finnas på olika nivåer i berättelsen och Adelswärd 
har presenterat dem på tre olika nivåer: berättarpoäng, berättelsens poäng 
och den underliggande poängen (Adelswärd 1997:212-214). Jag tycker mig 
se alla tre poängerna representerade i hur uppgiften är konstruerad och 
genomförd av eleverna om än med lite olika styrka. I uppgiften efterfrågas 
att berättelsen ska ha en poäng genom att någon ger sig i kast med att skriva 
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en krönika överhuvudtaget. Att eleven ska skriva en berättelse om något som 
har haft betydelse för den egna utvecklingen finns också uttryckt i uppgiften. 
Sensmoralen blir istället de resonemang och slutsatser som kan dras av ovan 
och blir för mig som läsare av elevtexterna tydligt när jag analyserar dem 
tillsammans med det material eleven har använt sig av för sitt skrivande.  

7.8.1 Berättelsepoäng 

Krönikan, som textgenre, är presenterad som en ’slagkraftig’ text i 
uppgiftskonstruktionen. När eleverna sätter sig och skriver sina texter ska de 
både resonera om vad som formar livet, göra jämförelser med 
stimulanstexterna och berätta om sig själva. Flera olika berättelsekrav finns i 
uppgiften samtidigt som krönikan ska vara en slagkraftig text. Jag ser inte 
riktigt att eleverna skriver dessa slagkraftiga texter som skulle kunna 
publiceras utanför skolan. De många textkraven som presenteras i uppgiften 
gör det svårt att producera en text som har en tydlig berättarpoäng som 
skulle kunna kallas ’slagkraftig’. När Hultman skriver om hur eleverna i 
centralproven måste referera korrekt till de stimulanstexter som skolan 
tillhandahåller menar han att elevtexterna börjar likna ’materialsoppor’ och 
att skoltexten här blir en egen genre (Hultman 1991:61). Samma sak ser jag i 
elevtextsmaterial som jag har tagit del av. Dessa texter liknar mer 
redogörelser än berättelser som skulle kunna publiceras på en kommersiell 
marknad. Eleven är ombedd att berätta och har därför inte samma krav på sig 
att ha en poäng i sin historia som i en berättelse utanför skolans kontext. 
Detta blir tydligt i exempel där eleven skriver om det omöjliga i att besvara 
frågan hur människolivet formas - men försöker ändå. Elevtexten i detta 
exempel avslutas med: ”vi människor bedömmer allt och alla utifrån oss 
själva och vår tidsanda. Det finns så mycket som formar oss. Det är omöjligt 
att helt fastställa hur mycket det ena eller det andra bidrar till det som man 
kallar sig själv. ”(501) Berättelsepoängen blir inte så tydlig just för att eleven 
svarar på en fråga och fastställer något som eleven inte själv har svaret på. 
På så sätt kan man säga att kröniketexterna oftast inte blir slagkraftiga 
genom sina berättelsepoänger.  

När jag har analyserat elevtexterna har jag ändå sett att det i själva 
jämförelsen med stimulanstexterna finns en komplikation som blir själva 
kärnan i kröniketexten. Här sker det som kan kallas själva poängen i elevens 
krönika. Det är i jämförelsen med de andra berättelserna som 
berättelsepoängen ligger, med detta resonemang. Man kan konfirmera 
texterna eller kontrastera med sin egen berättelse och man kan också i själva 
dialogen mellan elevberättelse och stimulanstext samt stimulanstext och 
stimulanstext se en berättelsepoäng genom hur förklaringarna till vad som 
formar livet kommer fram. Det finns således en berättelsepoäng i själva 
komplikationen i jämförelserna. 
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7.8.2 Berättarpoäng 

Berättarpoängen blir här de personliga faktorer som eleven presenterar som 
har haft betydelse för elevens egen utveckling. Denna del av texten är 
personlig och berättar om något som varit/är kopplat till den enskilde eleven. 
Hur stor del av elevtexterna som rör den egna utvecklingen varierar mycket i 
texterna. Många berättelser är väldigt personliga och utelämnande medan 
andra inte berättar något personligt alls eller håller denna del av berättelsen 
väldigt kort. Vi har tidigare sett hur kausaliteten beskrivs när det gäller den 
egna berättelsen där nästan vad som helst i elevens liv presenteras som en 
möjlighet att utvecklas i positiv riktning. Här finns det som Giddens (1991) 
menar en möjlighet att skapa en ljus plattform för det egna livet inför 
framtiden. Eleverna presenterar sig som nöjda med den person som de är 
idag, vilket gör framtiden möjlig. Här blir det en explicit berättarpoäng som 
jag hanterar i min analys. Man kan förstås genom berättelser som inte alls är 
knutna till något personligt också säga ganska mycket om sig själv. Jag har 
dock i detta ganska stora material valt att endast se på den explicita 
berättarpoängen där eleven klart uttrycker att detta handlar om eleven själv.  

7.8.2.1 Den goda berättaren 

I berättelsen om sig själv är det inte vilket jag som helst som ska presenteras 
utan ett gott jag (Linde 1993:122). Berättaren kan därför ställa sig bredvid 
protagonisten i berättelsen om sig själv och visa sin goda moral genom att 
distansera sig från vad man själv har gjort i ett tidigare skede i livet. Det är 
här tydligt i elevtexterna att i berättelsen om sig själv sker det en reflektion 
över elevens tidigare uppförande och livsstil. Man ser ofta tillbaka på en 
ibland väldigt turbulent tonårstid och till denna berättelse läggs oftast en 
förklaring till varför man agerade på ett visst sätt under denna tid. Det finns 
en kontrast i berättelsen mellan vem man var då och vem man är nu när man 
skriver. Den tid som ligger emellan ’den jag var då’ till ’den jag är nu’ ligger 
som en möjlighet för att kunna berätta. Här skapas en god berättare, även om 
protagonisten har varit en besvärlig människa. Tiden gör förvandlingen 
möjlig men också i att berätta möjliggörs distansen mellan de två. I följande 
exempel kontrasteras elevens tidigare jag med dagens jag och berättaren 
visar också upp en god moral genom sin berättelse: ”Idag är jag en helt 
annan person jag ger alla en chans och jag är aldrig elak utan anledning och 
jag bråkar aldrig med mina föräldrar.”(133) 

Självreflektionen är framträdande i texterna för de elever som passar in i 
normen men som har gjort vissa utsvävningar. Här berättas om en person 
som under en tid försökte leva i kontrast till sitt tidigare uppförande. 
Han/hon skriver: 
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Jag märkte ganska snart att denna oansvariga person som jag hade blivit, inte 
var mitt riktiga jag. Någonstans i bakhuvudet insåg jag att den person jag 
försökte vara inte passade mig. Berodde det på att mina föräldrar redan byggt 
upp en grund till hur jag skulle vara? (488) 

Elevens text är reflekterande men har också ett klart metaperspektiv på den 
egna utvecklingen. Här reflekterar eleven över sin egen agens i relation till 
den person som föräldrarna har skapat. Flera olika tidsjag som reflekterar 
över varandra presenteras där eleven i skrivande stund kan reflektera över 
när hon/han märkte att han/hon hade blivit en person som inte stämde med 
den person som eleven hade blivit uppfostrad till.  

7.8.3 Sensmoral 

Den tredje nivån på poänger i berättelser, enligt Adelswärd, är den 
underliggande poängen, alltså det som kallas berättelsens sensmoral. 
Adelswärd menar att den kollektiva identiteten skapas genom dessa 
berättelser och att de uttrycker ett värdesystem genom dess kulturella 
innebörder. Att skriva kröniketexten ovan handlar inte bara om att reflektera 
över formandet av sig själv och andra utan också om hur vi bör bli formade 
för att bli goda samhällsmedborgare. Sensmoralen och det moraliska 
budskapet som elever skriver fram i sina krönikor är tydliga och pekar i 
samma riktning. Samtidigt som eleven resonerar om vad som formar ett 
människoliv, och refererar till de stimulanstexter som skolan tillhandahåller, 
skriver eleven fram en samhällsmoral och ett kulturellt värdesystem. Det är 
sedan i denna kontext som det egna livet ska fogas in.  

I elevernas texter ser jag en moral om den gode föräldern komma fram. Vi 
har sett i Anders Carlbergs text hur en god förälder ska bete sig men också 
hur dåliga föräldrar inte ger sina barn tillräckligt med tid och bekräftelse. 
Även i elevernas berättelser om protagonisterna i de andra stimulanstexterna 
visar de upp hur den gode föräldern ska vara och agera. Här kommer två 
exempel på hur denna moraliska hållning kan se ut: ”Jag blev aldrig som 
Johnny, jag har trots allt en mor som från att hon blev förälder gick in i 
rollen och tog den på allvar.”(355) I nästa exempel refererar eleven till Mig 
äger ingen och skriver:  

Det är många barn som tycker det finns många jobbiga regler men utan regler 
skulle det inte vara någon ordning. Tänk på alla bra regler också som 
veckopeng och lördagsgodis. Och om du inte gick i säng i tid skulle du vara 
jättetrött nästa dag. Alla dessa regler är till för att vi ska må bra och för att 
våra föräldrar bryr sig om och äskar oss. Med regler vet vi vad som gäller och 
vi känner oss trygga. Utan regler skulle samhället falla i kras och det samma 
gäller uppfostran. (213) 
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För den gode föräldern gäller det att gå in i rollen som mamma och det gäller 
också som förälder att stå upp för de regler som barn behöver. Jag ser en 
normalitet skrivas fram i elevtexterna där resonemang om hur livet bör 
gestalta sig blir tydlig i elevernas resonemang och i jämförelser med 
stimulanstexterna och den egna berättelsen. I ovanstående exempel lyfts 
föräldrarnas agerande fram och detta är tydligt i materialet som 
orsaksförklaring till om det går bra för barnet eller inte. Vi har också tidigare 
i mina analyser sett att de andra faktorerna som uppgiftskonstruktionen 
föreslår: skola, grupptillhörighet och tidsanda blir viktiga i elevernas texter 
samt de teman som eleverna föreslår själv. Jag vill dock ändå hävda att 
familjens roll är starkt betonad i elevtextsmaterialet. Sensmoralen blir lika 
mellan texterna för att förklaringsgrunden är klar och de mer personliga 
stimulanstexterna blir exempel att förhålla sig till. Här sker som jag ser det, 
en slags berättelse om hur livet bör formas som är ganska normativ och där 
en normalitet också skrivs fram. De kausala förklaringarna är tydliga i 
elevtexterna och här visar eleverna hur livet formas. 

7.8.4 Sammanfattning 

Poängerna i elevtextsmaterialet finns på flera olika nivåer i berättelserna. 
Om krönikan ska vara en slagkraftig text, som textgenren är definierad i 
uppgiftskonstruktionen, kan man säga att berättelsepoängen är den svagaste 
poängen av de tre poänger vi kan se i berättelserna. Krönikorna i mitt 
material liknar mer redogörelser och utredande texter än slagkraftiga texter 
som skulle kunna publiceras på en kommersiell marknad. Jag skulle ändå 
vilja lyfta fram den komplikation som jag ser som berättelsernas kärna där 
jämförelserna mellan de olika berättelserna möts: stimulanstext möter 
elevens berättelse eller där stimulanstexterna möter varandra. Här finns 
berättelsens poäng. 

Berättarpoängen skiljer sig naturligtvis åt i berättelserna. Många elever 
skriver mycket personliga berättelser medan andra är mycket allmänna om 
sin egen personliga berättelse. Genomgående drag är att i de fall berättaren 
har haft en turbulent tid som yngre kan den goda berättaren nu träda fram 
och reflektera över ett förflutet som kan ha varit problematiskt. I den egna 
berättelsen är man också nöjd med den man är idag.  

Sensmoralen i berättelserna går igenom hur uppgift, stimulanstexter och 
elevens egen berättelse samproducerar en berättelse som tydligt visar hur 
livet bör formas. Här ser jag hur den gode föräldern lyfts fram som orsak till 
hur det går senare i livet, eftersom kausaliteten är stark i hur berättelsen om 
hur livet formas i materialet. Normaliteten skrivs bl a fram genom att man 
förhåller sig till berättelserna i stimulanstexterna genom t ex att visa brister i 
föräldrarnas agerande.  
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8 Resultatdiskussion och slutsatser 

Min studies huvudsakliga syfte var att undersöka hur elevidentiteter 
konstrueras i och genom skolans skrivundervisning, empiriskt sker detta 
genom nationella provet i kursen svenska b på gymnasiet. Genom analys av 
den diskursiva praktiken och elevtexterna ville jag undersöka hur det 
diskursiva ramverket och elevernas förutsättningar för skrivandet ser ut. Jag 
ville också undersöka hur den konkreta interaktionen ser ut mellan 
uppgiftskonstruktioner, stimulanstexter och elevens egen berättelse och vilka 
narrativa resurser som eleverna använder sig av vid skrivtillfället. Vilka 
berättelser var möjliga att skriva? 

8.1 Konstruktion av identitet i skolans 
skrivundervisning 

Jag har valt att kalla min studie för ”Elevers skrivande som 
identitetsskapande aktivitet i skolan – innehåll och begränsningar”. Att ringa 
in vad som är identitetsskapande aktivitet i skolan och inte låter sig förstås 
inte göras. Vad som ändå är tydligt i min studie är att det finns en konsensus 
om att berättelsen är en del av hur vi konstruerar vår identitet i det samhälle 
vi lever i (Linde 1993, Adelswärd 1997). Att berätta om sitt liv ger möjlighet 
till att distansera oss ifrån oss själva och på så sätt objektifiera oss för oss 
själva. Distansen mellan nu och då ger möjlighet att berätta. Man kan 
konstruera olika identiteter genom olika berättelser, vid olika tider och vid 
olika platser. Livsberättelsen som sådan ses som en potential att konstruera, 
eller om man så vill, skapa en identitet, i en tid när berättelsen om oss själva 
är ett kommunikativt ideal vi omöjligt kan värja oss ifrån (Giddens 1991, 
Cameron 2000). Vi kan också se genom elevernas reflexiva berättarröst att 
de konfirmerar det viktiga i uppgiften om att berätta om sig själv. 
Självreflektion är ett sätt att skapa en identitet och ett sätt att hitta sig själv 
(Giddens 1991, Ziehe 1992).  

Vi har tidigare sett i syftet för hur svenskämnet i gymnasieskolan är 
formulerat, att ämnet ska stärka både den personliga och kulturella 
identiteten (lpf 94) och att det är genom både sakprosa och skönlitteraturen 
som eleven ska lära känna sig själv och sin omvärld (Gy 11). I de mer 
konkretiserade kursmålen för kursen svenska B lyfts det fram att eleven ska 



 126 

kunna ”förmedla egna och andras tankar” och kunna ”jämföra och se 
samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer” (Lpf 94). Så har 
det inte alltid varit. Går vi tillbaka till de olika nationella proven: 
studentexamensproven, centrala proven och nationella provet ser vi hur de 
här proven har haft olika syften och haft olika diskursiva praktiker. Att t ex 
ha tillgång till annat material under själva skrivtiden har inte alltid varit 
självklart och i vilken utsträckning detta material har varit tillgängligt för 
eleven har varierat över tid. Dagens prov testar andra saker än 
minneskunskaper. Idag ser vi de medhavda texterna vid själva provtillfället 
som en förutsättning för t ex att kunna citera ur dem och för att 
skrivsituationen ska likna en naturlig skrivpraktik.  

Det blir i textjämförelsen som elevens egen livsberättelse ska konstrueras i 
skolan idag. Egna tankar och resonemang ska föras fram tillsammans med 
andras tankar. Genom att eleven skriver och resonerar, samt sammanfattar 
andras tankar framförda i ett tematiskt textmaterial, producerar eleven 
tillsammans med stimulanstexterna och uppgiftskonstruktionen fram en 
kontext till sin egen berättelse. I denna kontext ska så den egna 
livsberättelsen berättas. Man kan också tänka sig att det är andras tankar som 
ska relevantgöras genom de egna tankarna. Genom att koppla den egna 
berättelsen till andra texter subjektifieras innehållet i stimulanstexterna. 
Identiteten ska här skapas i jämförelse med skolans texter samtidigt som 
dessa texter ska relevantgöras genom subjektifiering för att säga eleven 
något. Här finns en motivationsaspekt som enligt Ziehe (1992) kan kopplas 
till vår samtid där det opersonliga blir ointressant. Samtidigt har skolan ett 
kunskapsmål att eleven ska kunna sammanställa texter och föra fram ett 
budskap.  

8.2 Diskursiv praktik 

Vid genomläsningar av mitt material slogs jag av att elevtexterna till innehåll 
och form såg så lika ut. Familjen och föräldrarna hade haft den största 
påverkan på eleven, faktorer som skola och grupptillhörighet hade haft 
betydelse och nästan alla elever hade blivit bra människor i dagsläget p g a 
det de hade varit med om. Eleverna jämförde sig med lerklumpar eller annat 
formbart material och formades på ena eller andra sättet. Varför? Jag ställde 
ett antal hur-frågor till materialet för att visa - inte att den diskursiva 
praktiken var styrande utan - hur den var styrande. 

Genom att göra en ideationell grammatisk textanalys på den uppgift som jag 
hade valt för min studie, samt de textavsnitt som eleverna hade citerat ifrån 
stimulanstexterna, kunde jag analysera vilken bild av våra erfarenheter av 
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verkligheten som dessa texter presenterade och inom vilken kontext eleven 
skulle skriva sin egen berättelse. 

I min textanalys har jag begränsat mig till en ideationell analys av de 
grammatiska uttrycken i stimulanstexterna. Genom denna mikroanalys kan 
jag se hur texterna på meningsnivå är grammatiskt uppbyggda och hur detta 
tydliggör ett innehåll och ett budskap i dem. Genom denna analys ville jag 
undersöka hur delar av den diskursiva praktiken, eller det som man skulle 
kunna kalla spegeln som skolan sätter upp för eleven att förhålla sig till i 
skrivandet av krönikan, ser ut (Lacan 1977, Friedman1988). I Carlbergs text 
framställs tydligt hur föräldrarna genom sitt agerande påverkar barnen. 
Föräldrarna har en klar aktörsroll i satserna och det är genom deras 
handlingar som livet för barnet formas. I Linderborgs text är det också 
pappan som agerar eller inte agerar och barnen som intar rollen av upplevare 
av mentala processer. Normalfamiljen här är väldigt lik den idealfamilj som 
Carlberg målar upp. Johnny i Marchners tidningsartikel blir i sin tur ett 
exempel på det barn som inte fick det som Carlberg menar är viktigt för 
barnets utveckling. I brist på ett tydligt föräldraskap söker Johnny 
bekräftelse och tillhörighet på annat håll än familjen. Det är dock i slutändan 
genom faderskapet som Johnny räddas och så är vi tillbaka till familjens 
betydelse.  

Texternas innehåll sätts dock in i en ny kontext än där de ursprungligen 
publicerades i och med att texterna sätts ihop i ett texthäfte och läses utifrån 
en uppgiftskonstruktion. Denna nya kontext får betydelse för hur de kan 
tolkas. Den här kontexten uppstår rent konkret och manifest genom att 
texterna är ihopsatta med varandra i ett häfte. Med en frågeställning där 
skribenten uppmanas att diskutera vad som har format henne/honom och 
detta formande sedan ska jämföras med stimulanstexter där en text som 
Carlbergs text till form och innehåll ger orsaker och förklaringar till hur livet 
formas, får de mer personliga berättelserna om Johnny och flickan Åsa bli 
exempel på det som Carlberg har beskrivit. I Lyngfeldts studie (se kapitel 3) 
där hon undersöker läromedel och elevers skrivande visar hon upp hur ett 
läromedel förmedlar en viss samhällssyn som eleven ska skriva in sig i, även 
om detta går på tvärs mot skolans kursplaner som uppmanar till ett kritiskt 
förhållningssätt. Carlbergs text, som i sig skulle kunna ses som ett inslag i 
debatten och som representerar en speciell ståndpunkt i en socialpolitisk 
diskussion, blir här inte en text att debattera emot, utan får rollen av att 
förklara och ge en bakgrund till en allmän problematik.  

I min undersökning av nationella provet på gymnasiet har eleven nio 
uppgifter att välja mellan, men man kan ändå se att texter sammansatta i ett 
tematiskt läromedel går i dialog med varandra. På så sätt visar de upp en 
gemensam syn på verkligheten, även om det inte var intentionen med 
texterna där de från början publicerades. Att arbeta tematiskt är att visa hur 
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ett tema kan belysas från olika håll, men kan också medföra att olika texter 
går in i ett dialogiskt förhållningssätt till varandra. Olika texter från olika 
håll med olika berättelser ger inte alltid flera olika röster till en fråga utan 
kan istället förstärka varandra. Texternas nya sammanställning gör att 
förståelsen av dem går igenom texternas nya kontext (Ajagán –Lester, Ledin, 
Rahm 2003). Sakprosans ställning visar här hur stark den är och att precis 
som Ajagán –Lester, Ledin, Rahm menar kan sakprosa få tolkningsföreträde.  

I ett tematiskt arbete där flera texter ska utgöra underlag för en uppgift där 
något ska utredas får textgenrerna olika vikt. Sakprosan läses som ett 
faktaunderlag och de skönlitterära texterna blir subjektiva texter som får 
exemplifiera orsaksamband som eleven ska utreda. Skönlitteraturens egen 
kraft eller funktion får inte riktigt fäste i en uppgift som den jag undersöker. 
Ett textutdrag ur Mig äger ingen läses av eleverna i rastret från sakprosan 
och förståelsen, eller om man så vill, upplevelsen av texten hanteras genom 
att den blir exempel som stödjer eller motsäger resonemangen i den 
utredande texten om hur man blir som man blir. Skönlitteraturens egen kraft 
eller funktion blir hanterad på samma sätt som tidningsartikeln om Johnny 
av Maria Marchner i Dagens Nyheter.  

Det finns också en abstrakt kontextualisering där texterna läses genom det 
raster av tidigare begrepp och textuella mönster vi ser runtomkring oss. 
Texterna slår an en tidigare text i mer abstrakt mening d v s i varje enskild 
text finns minst två texter eftersom ingen text är helt ny (Bakhtin 1986/1994, 
Kristeva 1986). 

Att jag har använt mig av nationella provet i min undersökning är främst för 
att detta är ett material som når alla Sveriges gymnasieelever i slutet av 
kursen svenska B. Stimulanstexter och uppgiftskonstruktion är inte en 
lärares personliga material eller ett material som endast ingår i ett speciellt 
läromedel, utan något som har betydelse för samtliga elever som möter det 
och samtliga svensklärare på gymnasiet som använder det. Vi såg också i 
Skolverkets undersökning (2005) att lärare påverkas i sin undervisning av 
detta material. Stimulanstexterna i texthäftet är autentiska texter, i meningen 
att de har publicerats på annat håll än i skolan från början. Materialet måste 
ses som så aktuellt och så ’verklighetsanpassat’ som bara ett läromedel kan 
bli. Vi måste också se materialet och uppgifterna som ganska lika dem vi till 
vardags arbetar med i gymnasieskolan. Utifrån kursplan och 
målbeskrivningar är materialet väl anpassat.  

Ska vi med Foucaults maktbeskrivning se på hur den diskursiva praktiken 
inbjuder eleven att berätta om sig själv så görs detta i relation till samhällets 
övriga delar (Foucault 1974/1987). Eleven är inbjuden till att berätta om sig 
själv men i relation till något; här definierat som den diskursiva praktiken. 
Eleverna ska reflektera över hur han/hon har formats vilket blir en styrande 
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figur för hur vi sedan ska ingå i ett samhälle med visst samhällsansvar. 
Genom vår reflektion styrs vi in i samhället och anammar dess styrning. 
Makten får fäste i eleven själv genom denna självreflektion där eleven 
berättar om sig själva i relation till en moral och en praktik. Denna makt kan 
man utifrån Foucaults maktperspektiv antingen skriva in sig i eller göra 
motstånd mot, och jag ser båda förhållningssätten i mitt material. Från ett 
Foucualt-perspektiv kan man se berättelsen som sig själv i skolan som ‘en 
aldrig avslutad dossier’. Här sker den obligatoriska och ständiga reflektionen 
över sig själv och det ansvar varje medborgare bör ta för sitt eget liv. 

8.3 Narrativa resurser  

I elevtexterna ser vi hur eleverna hanterar den diskursiva praktiken som 
skolan tillhandahåller. De faktorer som föreslås får stort genomslag i 
elevtexterna. Genom att eleverna i stort använder sig av de, i 
uppgiftskonstruktionen föreslagna hållpunkterna i berättandet, styrs de in att 
berätta om ett människoliv format av föräldrar, skola, grupptillhörighet och 
tidsanda. Faktorerna blir utgångspunkt för hur berättelsen om livet 
kronologiskt kan hanteras.  

I uppgiften efterfrågas hur ett människoliv formas och genom att frågan är så 
omfångsrik blir faktorerna ett sätt att hantera uppgiften. Vi såg hur Lakoff 
och Johnson (1980) menade att livsberättelsen som metafor fungerar om 
man genom att lyfta fram vissa händelser och vissa kausala samband får ihop 
en sammanhängande berättelse. Genom att ge kausala samband, som upplevs 
som relevanta och fungerar i sitt sammanhang, får också eleven en berättelse 
som hänger ihop och som kan förstås. Här ger stimulanstexterna ett material 
som eleven ombeds att använda sig av. De kausala sambanden är därför 
viktiga och blir extra tydliga när eleverna resonerar om när varje människa 
börjar att formas som individ.  

Också hur eleverna ska hantera vem som agerar i formandet av livet blir 
intressant. Eleverna vacklar här om vem som kan vara aktör i livet. Det finns 
en ödmjukhet inför hur mycket man kan styra, men det är också slående hur 
många som hanterar den egna agensen som så svag i elevtexterna. I analysen 
av stimulanstexterna visade det sig att föräldrarna agerade och talade medan 
barnen blev mål för agerandet och för det som sades. I 
uppgiftskonstruktionen presenteras den passiva verbkonstruktionen ’formas’ 
och det är orsaksomständigheter som står i fokus, d v s hur formas livet. Jag 
ser därför att stimulanstexter och uppgiftskonstruktion leder i till en 
berättelse utan egen agens. Denna narrativa resurs som eleverna i stort 
anammar blir också problematiskt för dem när de ska presentera sig själv. 
Här ser jag en vacklan mellan hur de presenterar sig själva utan agens men 
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ändå vill inge kraft i läsaren att handla. I avhandlingar av Fanny 
Ambjörnsson (2004) om hur gymnasieelever konstruerar genustillhörighet, 
och Helena Blomberg (2010) om vuxna mobbingsoffer, tar de båda upp hur 
man i berättelsen om sig själv vägrar att ta på sig offerrollen. De kausala 
samband som eleverna ger till hur livet formas när det gäller protagonisterna 
i stimulanstexterna gäller därför inte eleven själv. Det som har hänt tidigare, 
både goda och dåliga erfarenheter, har gjort eleven stark. Man är därför 
tacksam även för dåliga erfarenheter eftersom man själv har övervunnit 
svårigheter och detta har bidragit till en positiv personlig utveckling. I 
berättelsen om andra än eleven själv kan man dock se de kausala sambanden 
mellan hur de svårigheter som finns i barndomen också försvårar livet som 
vuxen. 

När eleverna liknar livet med en formbar materia ser jag hur de tar metaforen 
’formas’ ett steg längre. I knådandet av leran blir resonemangen igen ganska 
abstrakta, samtidigt som formandet blir tydligt. Genom att göra en 
ontologisk metafor av livet blir det också hanterbart att skriva om, men 
ställer samtidigt till problem för självpresentationen.  

En metafor, som eleverna överför från Carlbergs text, och som får stort 
genomslag i texterna är ”Även saknad är en relation”. Denna metafor öppnar 
upp för berättelsen om frånvarande människor i elevens närhet. Här är det 
oftast pappan som eleverna resonerar om och metaforen får på så sätt in hela 
familjen i berättelsen igen. Även i de fall då inte alla är på plats finns de 
ändå med som viktiga relationer.  

All argumentation handlar om att se det generella i något och samtidigt se 
vad som är unikt. Billig menar att kategorisering och partikularisering är ett 
sätt att se på hur vi argumenterar för det ena eller andra (Billig1996). I 
elevtextmaterialet ser jag de stora kategorierna, den väl fungerande familjen 
och misärberättelsen. Den väl fungerande familjen går genom Carlbergs 
resonemang och elevens egen presentation om hur hon/han har haft det. 
Misärberättelsen går genom Johnny och flickan Åsas berättelse. Dessa 
berättelser i sig är unika men blir samtidigt representationer av den 
dysfunktionella familjen. Elever berättar om sig själv genom konkreta 
exempel som i sig blir ett sätt att skriva in sig i en kategori. Ska vi förstå 
något måste vi hantera helheter samtidigt med det unika och specifika. Man 
skulle kunna säga att eleverna använder sig av kategorisering och 
partikularisering i hög grad i sina berättelser. Eftersom de mer personliga 
berättelserna uppfattas av eleverna som personliga öden och kategorier man 
inte själv vill skriva in sig i blir det i självpresentationen viktigt att 
kontrastera sig själv mot dessa berättelse. Man kan både skriva in sig i en 
kategori och kontrastera den man är mot de kategorier som eleverna hanterar 
i sina texter. I mötet med främlingen ser jag att han/hon inte är jag, med 
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Kristevas resonemang (1991). Samma resonemang ser vi hos flera elever. 
Det är i mötet med den andre som vi kan berätta om oss själva.  

Uppgiften efterfrågar något som har haft betydelse för elevens egen 
utveckling. De flesta elever svarar på detta genom att berätta om hur de har 
haft det i det stora hela. De generiska narrativen blir i sig ett sätt att 
presentera sig (Linde 1986, Kahlin 2008). I en funktionell familj får man 
alltid stöd, inte bara då och då, eller vid ett speciellt tillfälle som man kan 
åberopa. 

8.4 Möjliga berättelser  

Ja, vad står då på spel när eleverna ska presentera sig själva i skolans 
praktik? Jag ser flera intressanta aspekter på hur eleven kan presentera sig 
själv inom en institution som samtidigt ska bedöma honom/henne. Eleven 
ska hantera ett antal stimulanstexter, svara mot en uppgiftskonstruktion och 
få in sin egen berättelse. Skolan ger förslag genom att rada upp ett antal 
faktorer och ger samtidigt ett antal stimulanstexter. Inom detta material ska 
eleven välja ut vad som har haft betydelse för hur elevens liv har formats. 
Här är det flera olika berättelser som ska samvariera med varandra och som 
ska bli en krönika som ska ha en poäng, d v s här vara slagkraftig och 
intressera många. Enligt Garme är krönikan en text som inte är särskilt styrd 
till formen utan en text som både roar och informerar men som är ganska 
kontextkänslig (Garme 2005). I elevtexterna ser jag ofta en utredande text 
som går genom de faktorer som föreslås, stimulanstexterna och den egna 
berättelsen. Det handlar här om att utreda hur livet formas. Poängen i 
berättelsen blir i relation till stimulanstexterna men kanske allra starkast i 
relation till den sensmoral som berättelserna ändå hanterar.  

När Broady (2007) menar att den duktige eleven inte bara kan hantera ett 
studiematerial i skolan idag utan att komma undan med sin egen historia, så 
skulle man kunna säga att också den egna presentationen har blivit ett eget 
kunskapsfält. Hur man hanterar att presentera sig själv handlar i denna 
uppgift om hur man hanterar den diskursiva praktiken. Fokus är inte heller 
här, som Parmenius Svärd (2008) har visat i sin avhandling, att berätta på om 
sig själv utan att hantera den diskursiva praktiken i förhållandet till sig själv.  

När jag ser en vacklan i elevtexterna ser jag också hur eleverna försöker 
hantera olika berättelser som inte riktigt går ihop. I berättelsen om t ex den 
egna agensen, orsaksförklaringar och de teman som uppgiftskonstruktionen 
och stimulanstexterna tar upp ser jag en osäkerhet i hur eleverna hanterar det 
som är styrande och hur man kan presentera sig. Något står på spel.  
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I den uppgift jag har valt att analysera ser jag en följsamhet i jämförelsen 
med stimulanstexterna där det egna livet ska passa in, snarare än att 
stimulanstexterna ska ge perspektiv på den egna berättelsen. Det är därför 
svårt att se vad som blir förgrund eller bakgrund i dessa texter då det inte är 
självklart hur den egna berättelsen ska hanteras. Ur livsberättelsen kan 
exempel från det egna livet lättare anpassas till stimulanstexterna än tvärtom. 
Carlbergs text blir den text som talar om hur det är och Marchner och 
Linderborgs texter blir exempel på hur livet formas, om familjen inte 
fungerar. Till denna logik ska den egna berättelsen fogas in. Mitt material 
pekar mer mot att den egna berättelsen blir en resurs för att verifiera ett 
innehåll som redan är bestämt genom de stimulanstexter och sätt att 
formulera uppgiften på, som jag ser i materialet.  

När Billig (1996) menar att det är i spänningsfältet mellan generalisering och 
partikularisering som vår uppfattning av vår omvärld växer fram kan vi se 
vilka resurser eleven har för att forma grunden för argumentationen. I mitt 
material så ser jag en livsberättelse som till stor del verifierar den bild av 
livet som stimulanstexterna producerar.  

Detta är inte en studie som har som mål att berätta hur man ska göra i skolan 
när eleven ska presentera sig själv. Det finns inget neutralt sätt att hantera en 
självpresentation. Min studie visar, att trots att vi efterfrågar den personliga 
berättelsen, är det tydligt hur höggradigt kollektivt och normativt 
självpresentationerna i själva verket är. Jag har här visat på både stora och 
små diskurser som styrande för hur vi kan se på berättandet i skolan.  

Min studie har inte heller som mål att kritisera texthäftet till nationella 
provet. Att producera ett texthäfte två gånger om året med aktuella texter för 
Sveriges gymnasister är en grannlaga uppgift. Vad man dock kan fundera på 
är hur mötet med den diskursiva praktiken ser ut i ämnet svenska i stort i 
skolan. Hur hanterar vi olika texter och hur vill vi att våra elever ska hantera 
texter i relation till den egna utvecklingen och den egna upplevelsen av text? 
Kan man tänka sig att tematiska arbeten överlag hamnar i en situation där vi 
hanterar olika texter som lika och inte olika, och att detta i sig leder till 
sämre textmedvetenhet och ett okritiskt läsande? Kan man problematisera, 
att trots arbetet med olika textgenrer i skolans skrivpraktik, ges den 
utredande texten en särställning i skolan?  

8.5 Att gå vidare 

Min studie har haft till syfte att undersöka hur elevers skrivande som 
identitetskapande praktik ser ut på gymnasiet med en uppgift på det 
nationella provet från höstterminen 2008 som empiriskt material. Jag har valt 
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en uppgift som jag själv tyckte både var spännande som lärare och som mina 
elever tyckte var intressant och rolig att göra. Nordiska språk i Uppsala har 
dessutom visat i sin enkät att just denna uppgift hade stort stöd bland 
lärarkåren. Det är dock bara en enstaka uppgift som jag har undersökt och att 
dra alltför stora slutsatser på det som denna undersökning visar låter sig 
förstås inte göras. För framtida forskninguppgifter ser jag framförallt att fler 
uppgifter på nationella provet och fler historiska nedslag skulle vara 
intressanta att göra för att visa en eventuell bredd i mina resultat.  

Jag har i denna undersökning visat liknande narrativa drag från flera olika 
elevtexter. Det hade varit både lättare och mer överskådligt att analysera ett 
fåtal representativa elevtexter och visa dessa i sin helhet för läsaren. Min 
intention var dock att visa ett vidare material genom min analys av många 
elevtexter.  

Den diskursiva praktiken, enligt Fairclough (1992), handlar om de 
produktionsförhållanden som en skribent och text har i produktionsledet. Här 
skulle man kunna lägga in betygskriterierna som elevtexterna bedöms efter 
och hur mitt material är betygsbedömt av undervisande lärare. Min intention 
i läsandet och analyserandet av texterna var att även denna del skulle 
rymmas i min undersökning, men jag valde att fokusera på elevtexterna som 
sådana och vad de i sig visade av den diskursiva praktiken. Jag ser inte i 
elevtexterna i sig hur betygsomdömena slår igenom och jag har därför 
lämnat denna analys för framtida undersökningar.  



 134 

Litteraturförteckning 

Adelswärd, Viveka. 1997. Berättelser från älgpassen. Om metoder för att analysera 
jaktberättelsers struktur, poäng och sensmoral. I: L-C. Hydén & M. Hydén 
(red.), Att studera berättelser, samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv. 
Stockholm: Liber. 

af Geijerstam, Åsa. 2006. Att skriva i naturorienterande ämnen i skolan. Uppsala: 
Acta Universitatis Uppsaliensis.Studia Linguistica Upsaliensia. 

Ajagán-Lester, Luis & Ledin, Per & Rahm, Henrik. 2003. Intertextualiteter. I: B. 
Englund & P. Ledin (red.), Teoretiska perspektiv på sakprosa. Lund: 
Studentlittertur. 

Ambjörnsson, Fanny. 2004. I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland 
gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront. 

Baktin M.M. 1986/1994. Speech Genres and Other Late Essays. Texas: University 
of Texas.  

Bamberg, Michael. 2006. Stories: Big or small. Why do we care? Narrative Inquiry 
16:1. 

Benwell, Bethan & Stokoe, Elizabeth. 2006. Discourse and Identity. Edinburgh: 
Edinburgh University Press. 

Berge, Kjell, Lars. 2002. Hidden norms in assessment of students’ exam essays in 
Norwegian upper secondary school. I: Written Communication Vol 19. No 
4:2002, 458-492. 

Billig, Michael. 1996. Arguing and thinking. A rhetorical approach to social 
psychology. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. 

Blomberg, Helena. 2010. Mobbning, intriger, offerskap- att tala om sig själv som 
mobbad i arbetslivet. Örebro: Örebro universitet. Örebro Studies in Sociology 
13. 

Burr, Vivien. 2003. Social constructionism. 2nd ed. London & New York: 
Routledge. 

Börjesson, Mats & Palmblad, Eva. 2007. Introduktion. I: M. Börjesson & E. 
Palmblad (red.), Diskursanalys i praktiken. Stockholm: Liber.  

Broady, Donald. 2007. Tretton år efter - ett återbesök hos den dolda läroplanen. 
KRUT nr 127 (3). 

Cameron, Deborah. 2000. Good to Talk? London: Sage Publications. 
Dahl, Karin. 1999. Från färdighetsträning till språkutveckling. I: Svenskämnets 

historia. Studentlitteratur: Lund. 
Danell, Anders. 2002. Ungdomar skriver - elevtexter som tidsdokument. I: B.Garme 

(red.) Språk på väg. Uppsala: Hallgren & Fallgren. 
Denzin, Norman K. 1989. Interpretive Biography. Qualitative research methods 

series 17. London: A Sage University Paper. 
Eriksson, Mats. 1997. Ungdomars berättande. En studie i struktur och interaktion. 

Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 



 135 

Evensen, Lars Sigfred. 2005. Perspektiv på inhold? Relieff i ungdomsskoleelevers 
eksamensskriving. I: K. L. Berge m.fl. (red.), Ungdommers skrivekompetanse. 
Bind II. Norskeksamen som tekst. Oslo: Universitetsförlaget. 

Fairclough, Norman, 1992. Discourse and social change. Cambridge: Polity Press. 
Fairclough, Norman. 1995. Critical discourse analysis. The critical study of 

language. New York: Longman. 
Foucault, Michel. 1971/1993. Diskursens ordning. Stockholm/Stehag: Brutus 

Östlings Bokförlag. 
Foucault, Michel. 1980. Power/Knowledge. Selected interviews & other writings 

1972-1977. New York: Pantheon Books. 
Foucault, Michel. 1974/1987. Övervakning och straff. Lund: Arkiv förlag. 
Friedman, Susan Stanford. 1988. Women’s Autobiographical Selves: Theory and 

Practice. I: S. Benstock (ed.), The Private Self. Theroy and practice of women’s 
autobiographical writings. London: Routledge. 

Garme, Birgitta. 2002. Språk på väg. I: B. Garme (red.), Språk på väg. Uppsala: 
Hallgren & Fallgren.  

Garme, Birgitta. 2005. Krönikan - en text i tiden? I: Språk i tid. Studier tillägnade 
Mats Thelander på 60-årsdagen. Uppsala: Uppsala universitet. 

Giddens, Anthony. 1997/2008. Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i 
den senmoderna epoken. Göteborg: Daidalos. 

Granath, Gunilla. 2008. Milda makter! Utvecklingssamtal och loggböcker som 
disciplineringstekniker. Göteborg: Göteborgs universitet. Acta universitatis 
Gothoburgensis. Göteborg studies in educational sciences 263. 

Halliday, M.A.K. & Matthiessen, Christian M.I.M. 2004. An introduction to 
functional grammar. (3.ed) London: Hodder Education. 

Holmberg, Per & Karlsson, Anna-Malin. 2006.: Grammatik med betydelse. En 
introduktion till funktionell grammatik. Uppsala: Hallgren och Fallgren.  

Hultman, Tor. 1991. Prov i svenska. I: T. Lindblad (red.), ’Allt är relativt’. Centralt 
utarbetade prov i svenska, matematik, engelska, franska tyska, fysik och kemi – 
beskrivning, analys, förslag. Rapport nr 1991:03. Institutionen för pedagogik. 
Göteborgs universitet. 

Irisdotter Aldenmyr, Sara. 2007. Det privata livet och den gemensamma skolan. 
Utbildning och demokrati 16:3. 

Jörgensen Winther, Marianne & Philips, Louise. 2000. Diskursanalys som teori och 
metod. Lund: Studentlitteratur. 

Kahlin, Linda. 2008. Sociala kategoriseringar i samspel. Hur kön, etnicitet och 
generation konstitueras i ungdomars samtal. Stockholm: Acta Universitatis 
Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology New Series 44. 

Karlsson, Anna-Malin. 2011. Texters ideationella grammatik. I: P. Holmberg, A-M. 
Karlsson & A. Nord (red.), Funktionella textanalys. Stockholm: Norstedts.  

Keller-Cohen, Deborah & Gordon, Cynthia. 2003. ‘On Trial’: Metaphor in telling 
the life story. Narrative Inquiry 13(1), 1-40. 

Kendall, Gavin & Wickham, Gary. 1999. Using Foucault’s Methods. London: Sage 
Publications. 

Kohler Riessman, Catherine. 1993. Narrative Analysis. Neewbury Park: Sage. 
Kristeva, Julia. 1986. Word, Dialogue and Novel. I: T.Moi (ed.), The Kristeva 

Reader. Oxford: Blackwell Publishing. 
Kristeva, Julia. 1991. Strangers to Ourselves. New York: Columbia University 

Press. 
Labov, William. 1972. Language in the Inner City. Studies in the Black English 

Vernacular. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 
Lacan, Jacques. 1977. Écrits. A Selection. New York: W.W. Norton. 



 136 

Lakoff, George & Johnson, Mark. 1980. Metaphors We Live By. Chicago: Chicago 
University Press. 

Lifton, Robert Jay. 1973. Home from the War. New York: Simon & Schuster.  
Linde, Charlotte. 1993. Life stories. The creation of coherence. New York: Oxford 

University Press. 
Linde, Charlotte. 1986. Private stories in public discourse. In: Poetics 15 s.183-202. 
Lundgren, Anna Sofia. 2000. Tre år i g. Perspektiv på kropp och kön i skolan. 

Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposium. 
Lyngfelt, Anna. 2006a. Utanförskap som loggboksreflektion. Analys av en 

skönlitterär läromedelstext om etnisk tillhörighet. Tidskrift för 
Litteraturvetenskap 35,139-153. 

Lyngfelt, Anna. 2006b. Skönlitterära texter som pedagogisk fostran. Om 
skönlitterära texter i läromedel, med critical literacy-begreppet som 
utgångspunkt. I: Ord och bild ger mening. Om literacy i förskola och skola. 
Svensklärarföreningens årsskrift 2006. 

Lötmarker, Lena. 2004. Krian i förvandling. Uppsatsämnen och skrivanvisningar 
för läroverkets svenska uppsatsskrivningar. Lund: Institutionen för nordiska 
språk. Lunds universitet. 

Malmgren, Lars-Göran. 1996. Svenskundervisningen i grundskolan. Lund: 
Studentlitteratur.  

Mishler, Elliot G. 1999. Storylines. Craftastists’ Narratives of Identity. Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press. 

Molloy, Gunilla. 2005. Svenska som demokratiämne. Eller ”Får bögar adoptera?” i 
Perspektiv på didaktik. Svenskämnet i fokus. 2005. Svensklärarföreningens 
årsskrift 2005. 

Norberg, Birgitta Brorsson. 2007. Man liksom bara skriver. Skrivande och 
skrivkontexter i grundskolans år 7 och 8. Studier från Örebro i svenska språket 
2. Örebro: Universitetsbiblioteket. 

Norrby, Catrin. 1998. Vardagligt berättande. Form funktion och förekomst. 
Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Parmenius Swärd, Susanna. 2008. Skrivande som handling och möte - 
gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet. 
Malmö: Malmö Studies in Educational Sciences No 42. 

Patterson, Wendy. 2008. Narratives of events: Labovian narrative analysis and its 
limitations. I: M. Andrews, C. Squire & M. Tamboukou. (red.), Doing Narrative 
Research. London: Sage.  

Potter, Jonathan. 1996. Representing Reality. Discourse, Rhetoric and Social 
Construction. London: Sage. 

Skolverket. 2005. Lärare och elever om gymnasieskolans nationella prov - en 
enkätstudie. Skolverket.se/publikationer?id=1499. 

Skolverket. 2008a: Kursprov. Svenska/Svenska som andraspråk. 
Bedömningsanvisningar. Intryck och avtryck. Uppsala: Uppsala universitet. 
Institutionen för nordiska språk. Avdelningen för forskning och utbildning i 
modern svenska (FUMS). 

Skolverket. 2008b: Kursprov. Svenska/Svenska som andraspråk. Lärarinformation. 
Intryck och avtryck. Uppsala: Uppsala universitet. Institutionen för nordiska 
språk. Avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska (FUMS). 

Skolverket. 2008c. Texthäfte till det nationella kursprovet i svenska och svenska som 
andraspråk ht 2008. Intryck och avtryck. Uppsala: Uppsala universitet. 
Institutionen för nordiska språk. Avdelningen för forskning och utbildning i 
modern svenska (FUMS). 



 137 

Thavenius, Jan. 1999. I: J. Thavenius (red.), Svenskämnets historia. Lund: 
Studentlitteratur. 

Ziehe, Thomas. 1992. Kulturanalyser. Ungdom, utbildning, modernitet. 
Stockholm/Skåne: Brutus Östlings förlag Symposion.  

http://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/41/41378_enkatredovisngyht08.pdf  
 

http://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/41/41378_enkatredovisngyht08.pdf




 

Studier i språkdidaktik – Studies in Language Education  

Qarin Franker 2011. Val, vägar, variation: Vuxna andraspråksinlärares 
interaktion med svenska valaffischer. Studier i språkdidaktik – Studies in 
Language Education 1. 166 s. Institutionen för språkdidaktik, Stockholms 
universitet. ISBN 978-91-7447-181-6. 

Carina Vretlund 2011. "Dom som hade bra betyg behandlade dom som 
kungligheter, vi andra typ sket dom i": En samtalsanalytiskt orienterad 
narrativ analys av IV-elevers berättelser. Studier i språkdidaktik – Studies in 
Language Education 2. Institutionen för språkdidaktik, Stockholms 
universitet. ISBN 978-91-7447-224-0 

Larissa Mickwitz 2011. Rätt betyg för vem?: Betygsättning som 
institutionaliserad praktik. Studier i språkdidaktik – Studies in Language 
Education 3. Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. ISBN 
978-91-7447-222-6 

Anders Edlund 2011. Undervisning på engelska i den svenska 
gymnasieskolan - ett experiment med potential?: En studie av tre 
elevgruppers engelska texter i två register. Studier i språkdidaktik – Studies 
in Language Education 4. Institutionen för språkdidaktik, Stockholms 
universitet. ISBN 978-91-7447-223-3 

Pia Anderson 2011. Textuell makt – fem gymnasieelever läser och skriver i 
svenska och samhällskunskap. Studier i språkdidaktik – Studies in Language 
Education 5. Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. ISBN 
978-91-7447-219-6 

Yvonne Hallesson 2011. Högpresterande gymnasieelevers läskompetenser. 
Studier i språkdidaktik – Studies in Language Education 6. Institutionen för 
språkdidaktik, Stockholms universitet. ISBN 978-91-7447-220-2 

Ulrika Németh 2011. Jakten på den godkända texten: Läspraktiker och 
internetanvändning på gymnasieskolan. Studier i språkdidaktik – Studies in 
Language Education 7. Institutionen för språkdidaktik, Stockholms 
universitet. ISBN 978-91-7447-221-9 

Eva Nilson 2012. Elevers skrivande som identitetsskapande aktivitet i skolan 
– innehåll och begränsningar. Studier i språkdidaktik- Studies in Language 
Education 8. Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. ISBN 
978-91-7447-415-2 


	1 Inledning
	1.1 Syfte och frågeställningar
	1.2 Uppsatsens disposition

	2 Bakgrund
	2.1 Samhälle- historia/samtid
	2.1.1 Reflexivitet i det senmoderna samhället
	2.1.2 Identitetsutprovning
	2.1.3 Entreprenöriell kultur
	2.1.4 Makt och individualisering

	2.2 Bakgrund – Skola/didaktik
	2.2.1 Examination i en historisk kontext
	2.2.1.1 Att mäta kunskaper - i relation till vem och vad?
	2.2.1.2 Teman - kunskap och färdigheter
	2.2.1.3 Att skriva i relation till skolans material
	2.2.1.4 Den egna erfarenheten efterfrågas


	2.3 Sammanfattning

	3 Tidigare forskning
	3.1 Självpresentationer i skolans olika kontexter
	3.2 Skriva om sig själv
	3.3 Textrelationer
	3.4 Skoltexters normativitet
	3.5 Sammanfattning

	4 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter
	4.1 Socialkonstruktionism
	4.2 Diskursanalys
	4.3 Diskursanalys och kontextualisering
	4.3.1 SFG
	4.3.2 Situationens kontext

	4.4 Narrativ analys och identitetskapande i skolan
	4.4.1 Om att analysera narrativa strukturer
	4.4.2 Generellt och specifikt
	4.4.3 Berättelsens poäng

	4.5 Metaforer, kausalitet och omvärld
	4.5.1 Metaforiskt begreppssystem
	4.5.2 Ontologiska metaforer
	4.5.3 Metaforen och livsberättelsen
	4.5.4 Berättandets kulturella förutsättningar

	4.6 Intertextualitet
	4.6.1 Dialog och förståelse
	4.6.2 Texter i dialog
	4.6.3 Skärningspunkter

	4.7 Sammanfattning

	5 Mitt empiriska material
	5.1 Hur ser materialet ut?
	5.2 Materialet och dess diskursiva praktik
	5.3 Materialbearbetning

	6 Analys av texter tillhandahållna av skolan
	6.1 Uppgiften och stimulanstexterna
	6.2 Analys av uppgiftskonstruktionen
	6.2.1 Verbprocesser
	6.2.2 Transivitet
	6.2.3 Omständigheter
	6.2.4 Sammanfattning

	6.3 Stimulanstexter
	6.3.1 Analys av stimulanstexter
	6.3.1.1 Carlberg, Anders: Generationsklyftan hotar demokratin
	6.3.1.2 Linderborg, Åsa: Mig äger ingen
	6.3.1.3 Marchner, Maria: ”En avhoppares berättelse”


	6.4 Sammanfattning

	7 Analys av elevtexter
	7.1 Analys av en hel elevtext
	7.1.1 Inledning – upptakt och orientering
	7.1.2 Komplikation och dialogicitet
	7.1.3 Generalisering - partikularisering
	7.1.4 Generiska narrativ och epifana händelser
	7.1.5 Avlutande evalueringar
	7.1.6 Livsberättelsen som metafor
	7.1.7 Poänger
	7.1.8 Att följa och göra motstånd
	7.1.9 Sammanfattning

	7.2 Analys av elevtextsmaterialet
	7.2.1 Inledning –Upptakt och orientering
	7.2.2 Sammanfattning

	7.3 Komplikation och dialogicitet
	7.3.1 Sakprosa som förklaringsgrund
	7.3.2 Personliga livsöden att identifiera sig med
	7.3.3 Texter i dialog
	7.3.4 Sammanfattning

	7.4 Avslutningar och evalueringar
	7.4.1 Sammanfattning

	7.5 Speciellt och generellt
	7.5.1 Kategorisering och partikularisering
	7.5.2 Epifania och generiskt berättande
	7.5.3 Sammanfattning

	7.6 Livsberättelser och metaforik
	7.6.1 Kausalitet
	7.6.2 När börjar formandet av livet?
	7.6.3 Vem formar livet?
	7.6.4 Livet som materia
	7.6.5 ”Även saknad är en relation”
	7.6.6 Sammanfattning

	7.7 Att följa och att göra motstånd
	7.7.1 Andra teman
	7.7.2 Reflexiv berättarröst
	7.7.3 Sammanfattning

	7.8 Textens poänger
	7.8.1 Berättelsepoäng
	7.8.2 Berättarpoäng
	7.8.2.1 Den goda berättaren

	7.8.3 Sensmoral
	7.8.4 Sammanfattning


	8 Resultatdiskussion och slutsatser
	8.1 Konstruktion av identitet i skolans skrivundervisning
	8.2 Diskursiv praktik
	8.3 Narrativa resurser
	8.4 Möjliga berättelser
	8.5 Att gå vidare

	Litteraturförteckning



