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      1. Inledning 
 

Vid en jämförelse mellan de två senaste kursplanerna för den svenska gymnasieskolan, Lgy 
70 respektive Lpf 94, blir ett flertal skillnader synliga. Den viktigaste och mest övergripande 
är synen på vad kunskap är, hur denna kan inhämtas, vilken som är elevens roll och vilken 
som är skolans. Enligt Lpf 94 kan skolan ”inte själv förmedla alla de kunskaper som eleverna 
kommer att behöva. Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade betingelserna för 
elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling”1. Man kan alltså förstå det så, att 
skolan skall erbjuda maximala möjligheter till lärande under själva skolgången, och maximala 
förutsättningar för fortsatt lärande efter densamma. 
 
Vidare lägger man i Lpf 94 större vikt vid den grundinställning man som samhällsmedborgare 
bör ha inför skilda framställningar, och säger i strävansmålen att varje elev skall kunna 
”kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden”2. Skolan skall dessutom sträva 
mot att varje elev:  
* kan överblicka större kunskapsfält och utvecklar en analytisk förmåga och närmar sig ett 
allt mer vetenskapligt sätt att arbeta och tänka, 
* utvecklar kunskaper för ett föränderligt yrkesliv och för att kunna påverka arbetsliv och 
samhällsliv, 
* ökar sin förmåga att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl empirisk 
kunskap och kritisk analys som förnuftsmässiga och etiska överväganden,3 
 
Detta sammantaget gör att det inte är svårt att förstå, att egen kunskapsinhämtning i form av 
”forskning”4 är ett vanligt förekommande inslag i dagens svenska gymnasieskola. (Det finns 
självklart även andra skäl. Ett är väl att det möjliggör den i styrdokumenten föreskrivna 
individualiseringen på ett relativt enkelt sätt.) För övrigt är detta någonting som stött på 
motstånd och oförståelse från både föräldrar och lärare5. 
 
Som blivande gymnasielärare har detta pedagogiska faktum intresserat oss mycket, och vi har 
frågat oss huruvida dylik ”forskning” är en god metod för lärande, hur den i sådana fall bäst 
kan bedrivas och vilka kvalitéer de texter som produceras i dessa sammanhang egentligen 
uppvisar. Vårt intresse tilltog då en av våra handledare rekommenderade oss avhandlingen 
Skriv med egna ord – En studie av läroprocesser när elever i grundskolan senare år skriver 
”forskningsrapporter“6. Vad denna dissertations författare, Nils-Erik Nilsson, gör – utöver 
det grundläggande som låter sig förstås av avhandlingens undertitel – är att han söker svar på 
fyra frågor:  

• Hur gör elever när de söker upp källor och försöker omforma dem till egna ord i 
”forskningsrapporter“? 

• Vilka mål har eleverna med sitt skrivande i denna situation? 
• Vilken förståelse utvecklar eleverna om de fenomen de studerar? 

                                                
1 Ur Lpf 94. Se www.skolverket.se 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Vi kommer att sätta ordet inom citationstecken, i linje med den debatt som förts om huruvida termen verkligen 
är relevant för det arbete som bedrivs. En debatt som i korthet gått ut på att den kunskapsinhämtning i böcker 
och på nätet som elever bedriver, knappast kan skapa den nya kunskap som termen forskning i normala fall 
implicerar. För en vidare diskussion, se exempelvis Wallén, Göran. Vetenskapsteori och forskningsmetodik. 
Lund, Studentlitteratur 1986. 
5 Se t ex Hemzelius, Lars: Släng ut datorerna. I: Skolvärlden 2006-09-27, se www. skolvarlden.se. 
6 Nilsson, Nils-Erik. Skriv med egna ord. Malmö, Malmö högskola 2002. 
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• Hur skall vi förstå framväxten av ”forskning” som pedagogiskt fenomen?7 
 
Resultatet av undersökningen låter vi författaren själv kommentera8: 
 

Det är ett fåtal som kopierar rakt av. Betydligt vanligare är att elever ’samplar’ d.v.s. de plockar lite  
här och lite där. En variant av detta är ’omskaparen’ som också han ’samplar’ men han eller hon 
bemödar sig också om att göra om fraser och hitta synonymer. Ofta blir texterna sämre på det sättet  
men det handlar faktiskt om utveckling. Av de 60 texterna är det bara 10 som egentligen är 
egenproducerad text, d.v.s. i de här texterna hör man elevens röst, han eller hon gör egna reflektioner 
och det märks att man vänder sig till en läsare. 

  
Av Nilssons tidigare nämnda fyra frågor kom vi att i synnerhet intressera oss för fråga 
nummer ett, om elevernas källor och faktiska textproduktion, men även fråga två och tre, hur 
de ser på sitt skrivande och hur mycket de i slutändan lär sig, kändes relevanta, och vi började 
fundera över vilka resultat en liknande undersökning på gymnasienivå skulle kunna ge. 
 
Dessa funderingar ledde snart vidare till en önskan att genomföra en dylik undersökning, och 
denna ligger alltså till grund för föreliggande examensarbete. 
 
Båda författarna svarar för arbetet i sin helhet. 
 
 

1.1 Arbetets disposition 
 
Arbetet är disponerat enligt följande: I kapitel 2 beskriver vi vårt syfte med arbetet, våra 
frågeställningar och hypoteser, och en beskrivning av material och metod ges i kapitel 3. Våra 
teoretiska utgångspunkter tas upp i kapitel 4 och i kapitel 5 ger vi en bild av forskningsläget 
inom ämnet. Kapitel 6 delas upp i tre delar: I den första redogör vi kortfattat för det faktiska 
utfallet, i den andra analyserar vi detsamma och i den tredje kommenterar vi vår egen 
inverkan på materialet. Till sist avslutar kapitel 7 med en sammanfattning och diskussion. I 
diskussionen strävar vi efter att problematisera och dryfta de didaktiska implikationerna av 
arbetet. 

                                                
7 Ibid. Sid 14f. 
8 Nilsson intervjuad av Claus Nowotny, se www.mah.se 2002-11-28. 
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   2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med det här arbetet har varit att undersöka det skrivande gymnasieelever är sysselsatta 
med i samband med egen kunskapsinhämtning, egen ”forskning”. Produktionen av papers, 
hemtentamina och dylikt är ett idag vanligt förekommande inslag i den svenska 
gymnasieskolan och vi har frågat oss vad som kännetecknar dessa alster. Våra kompletterande 
frågeställningar har varit: 
 

• Vilken typ av textkategorier, se nedan, producerar eleverna i samband med sådan 
”forskning”? 

• Vilka eventuella skillnader gentemot Nilssons grundskoleelever uppvisar vår 
undersöknings gymnasieelever? 

 
För att ta kunna sortera elevernas texter har vi tagit hjälp av Nils-Erik Nilssons 
kategoriseringar av elevtexter9. De fem klassificeringarna kommer här att kort redogöras för: 
 
 
Kopisten Kopisten skriver ordagrant av stora textpartier ur sitt källmaterial. 

 
Samplaren Samplaren skriver likt kopisten av textpartier men han gör ett eget 

urval av källmaterialet. Han kan exempelvis ta några rader ur en 
bok för att sedan ordagrant skriva av några andra ur en annan bok. 
 

Omskaparen Även omskaparen samplar men han ändrar också på ord och fraser 
i texten. Han kan också ändra på ordningen mellan delarna i en 
mening eller på meningsgränser. Man kan ändå tydligt se varifrån 
eleven har hämtat sitt material. 
 

Referenten Den refererande eleven återger källtexten i koncentrerad form. Han 
omformar texten språkligt på ett sådant sätt att man inte utan 
vidare kan känna igen varifrån stoffet är hämtat. 
 

Den egna rösten Man hör tydligt elevens egen röst i arbetet och eleven gör här egna 
reflektioner och det märks att eleven vänder sig till en läsare. 

 
 
   2.1 Hypotes 
 
Vår hypotes är att vår undersöknings gymnasieelever, i jämförelse med Nils-Erik Nilssons 
grundskoleelever, i större utsträckning producerar egna diskursiva texter där man kan höra 
elevens röst och i mindre omfattning samplar eller formulerar om. 

                                                
9 Nilsson op cit. Sid 82ff. 



 4 
 

   3. Metod och material 
 
För att kunna uppfylla vårt syfte använde vi oss av både intervjuer och textanalyser. Genom 
våra uppsatshandledare fick vi kontakt med en lärare på en skola lämplig för vår 
undersökning. Vid vårt första möte förklarade vi för vår kontakt vad vårt syfte med uppsatsen 
var och hur vi skulle gå tillväga. Vi klargjorde också att deltagandet var frivilligt och att lärare 
och elever skulle avidentifieras i uppsatsen. Kontakten var positivt inställd och villig att 
hjälpa oss. Han såg till att vi kunde komma i kontakt med två lämpliga klasser på skolan: de 
två klasserna i årskurs tre10 på det naturvetenskapliga programmet, och det var dessa vi kom 
att ägna oss åt i vår studie.  
 
För att kunna ta del av elevernas texter behövdes deras godkännande, och samtliga elever i 
vår studie har sålunda givit oss sitt skriftliga medgivande. (I de fall eleverna inte varit 
myndiga, har detta fallit på respektive målsman.) På godkännandeblanketten11 framgick syftet 
med undersökningen och att all information skulle behandlas konfidentiellt.  
 
 
   3.1 Analys av elevtexter 
 
För att kunna utreda det som var vår avsikt, att ta reda på vilka källor elever använder och hur 
de behandlar dessa, så använde vi oss av textanalyser där vi jämförde elevtexterna med källor 
som vi fått fram genom elevernas källhänvisningar. Vi klassificerade sedan texterna i fem 
olika kategorier: kopisten, samplaren, omskaparen, referenten och den egna rösten12. 
 
Sammanlagt fick vi in 19 texter från de två klasserna på skolan. Från klass A fick vi in 6 
texter och från klass B fick vi in 13 texter. Fördelningen av inlämnade texter mellan flickor 
och pojkar var jämn: 15 flickor och 13 pojkar. 
 
Elevtexterna handlar om den industriella revolutionen och det är både kortare papers och 
längre hemtentamina kring detta ämne. Vissa arbeten har skrivits i grupp och andra enskilt. 
En del texter har vi fått av lärare eller elever när vi varit på besök, andra har vi fått mejlade till 
oss. Samtliga texter är skrivna på dator. Längden på texterna varierar från 518 ord till 2716 
ord, med en genomsnittslängd på 1010 ord. Texterna var skrivna innan vi kontaktade skolan 
och de är därför inte färgade av vårt syfte. 
 
 
   3.2 Den analytiska metoden 
 
Då tolkning var vår forskningsmetod föreföll det naturligt att i denna del luta oss mot 
hermeneutiken. Vårt mål var ju inte att finna någon efemär sanning, utan enbart att göra 
texterna mesta möjliga rättvisa. I linje med framför allt Hans-Georg Gadamer13 försökte vi att 
medvetandegöra oss om vår förförståelse och eventuella fördomar, och gjorde en ansats att 
förstå texterna så förutsättningslöst det nu är möjligt. Något som naturligtvis, för en 
hermeneutiker, blir väsentligt enklare om man, likt oss, är väl förtrogen med den kontext vari 
texterna producerats.  
 
                                                
10 De kallas hädanefter klass A och klass B. 
11 Se bilaga. 
12 Se not 9. 
13 Läs exempelvis Gadamer, Hans-Georg. Hermeneutische Entwürfe. Tübingen, Mohl Siebeck 2000. 
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Detta skall inte förstås som att våra textanalyser haft klassisk hermeneutisk form, utan som att 
vi på detta sätt försökt att sätta ljuset på vår egen roll. 
 
 
   3.3 Källor till elevernas arbeten 
 
Källorna till texterna har vi hittat på Internet, bibliotek eller fått från vår kontakt på skolan. I 
en del fall har det varit så att källan inte angivits, eller så har föreläsningar använts som källa. 
Detta arbete löpte förvånansvärt smidigt, och vi lyckades i princip lägga samtliga skriftliga 
källor till vårt material14. 
 
 
   3.4 Intervjuer 
 
För att få elevernas syn på hur de använder sina källor så använde vi oss även av intervjuer. 
Vi frågade de berörda klasserna vilka som var intresserade av att medverka i en intervju, och 
intervjuade därefter samtliga nio som ville ställa upp. I tabellen nedan framgår hur många, 
samt hur många pojkar och flickor, ur respektive klass som vi intervjuade.  
 
 Intervjuade pojkar Intervjuade 

flickor 
Klass A 2 2 
Klass B 2 3 
 
 
Intervjuerna genomfördes under två dagar och vi fokuserade på en klass åt gången. Samtliga 
intervjuer genomfördes i ett grupprum på den berörda skolan. Innan intervjun satte igång 
informerade vi respondenterna om att allt skulle behandlas konfidentiellt och att de skulle 
avidentifieras vid analysen. Samtliga respondenter intervjuades enskilt med oss båda 
närvarande. Fördelarna med enskilda intervjuer i en sådan här situation är många: 
respondenten får stort utrymme, behöver inte känna någon oro för medrespondenters närvaro, 
och dessutom kan intervjuarna helt koncentrera sig på en person. 
 
Åtta av nio intervjuer spelades in. Det finns för- och nackdelar med att spela in intervjuerna. 
Fördelarna är att man slipper sitta och anteckna och man kan därför ägna hela sin 
uppmärksamhet åt respondenten. Nackdelar kan vara att respondenten känner sig hämmad av 
inspelningen och därför inte talar lika fritt15. Vi ansåg dock att fördelarna övervägde 
nackdelarna. En respondent föredrog dock att inte bli inspelad och då fördes istället 
anteckningar. Det var då en av oss som höll i intervjun och den andra kunde fokusera på att 
föra anteckningar. Anteckningarna från denna intervju och de inspelade intervjuerna har 
transkriberats16. 
 
Enligt Steinar Kvale17 bör intervjuformen, för att få en beskrivning av den intervjuades 
livsvärld, vara halvstrukturerad med teman och förslag på relevanta frågor. Här tog vi hjälp av 

                                                
14 Jämför med exempelvis Nilssons (op cit) erkännande att han ofta inte lyckades fastslå några källor alls. Sid 
39f. 
15 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. Lund, Studentlitteratur 1993. Sid 50. 
16 Se bilaga. 
17 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund, Studentlitteratur 1997. Sid 117. 
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Nils-Erik Nilssons intervjufrågor18 och valde därefter ut vilka teman som skulle passa vårt 
syfte och de teman som vi utgick ifrån var 

- planering  
- skrivfasen 
- från kopiering till självständig text 
 

Intervjufrågorna framgår av bilaga. Tack vare den halvstrukturerade formen på frågorna hade 
vi möjlighet att följa upp svaren i intervjun. Intervjuerna skedde efter en genomgång av det 
skriftliga materialet då det möjliggjorde mer personliga och specifika frågor. Påpekas bör 
dock att i vårt empiriska material spelar intervjuerna en sekundär roll i förhållande till de 
skrivna texterna; de förra avsåg i första hand att hjälpa oss i studiet av de senare.  
 
Vi anser att vi efter nio intervjuer uppnådde en viss mättnad i fråga om information. 
 
 
   3.5 Material- och analyskritik 
 
När det gäller att urskilja i vilken grad eleven har skrivit med egna ord så uppstår det en del 
gränsdragningsproblem då eleven ofta blandat framställningsform. Vi har då valt att hänföra 
varje enskild text till maximalt två skilda kategorier. Mer än dubbelt så många texter har 
hänförts till två kategorier än till en enda: 13 respektive 6 stycken.  
 
 

                                                
18 Se bilaga. 
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   4. Teoretiska utgångspunkter 
 
I likhet med många andra som de senaste tjugo-tjugofem åren ägnat sig åt forskning kring 
skribenter och skrivsituationer, lutar vi teoretiskt oss mot Lev Vygotskij och Michail Bachtin, 
(den senare i hans egenskap av semantiker, inte som litteraturhistoriker eller filosof), två 
ryssar som påverkat den moderna synen på människan som kommunikatör.  
 
Vygotskijs19 sociokulturella perspektiv, som vi ansluter oss till, innebär att man inte vill 
generalisera kring kognitiva – i detta fall språkliga – processer, utan förstå dem i sitt specifika 
sammanhang. I förlängningen kan man då också se i princip allt skrivande som en 
sociokulturell positionering, även om denna kan vara omedveten. 
 
I avsikt att förstå elevernas strategier och deras texter, har vi alltså försökt att sätta dem i sitt 
sammanhang, att betrakta miljön de producerats i. (Här är en ytterligare anledning till att 
intervjuer kändes som ett nödvändigt komplement till det empiriska materialet.) Eller, med 
den tyske pedagogen Michael Winklers ord: ”Den text texten är, är den bara där den är”20, 
(vår översättning). 
 
Vi har ju velat undersöka hur eleverna har gjort när de har gjort någon annans text till sin, hur 
de har försökt att skapa något nytt och ursprungligt, försökt att åter ”göra stenen till sten”21, 
och då har vi självklart tagit Bachtin till hjälp22. Med dennes ord har vi granskat dialogiciteten 
mellan eleven och hans/hennes källor, då varje yttrande ”är en länk i en mycket komplex 
organiserad kedja av andra yttranden”23. (När vi använder termen dialog bör vi komma ihåg 
att även om den vanligaste formen av verbal kommunikation är den orala, så är även en tryckt 
text ett slags verbal kommunikation24.)  
 
De utsagor som elevernas yttranden står i relation till, inskränker sig naturligtvis inte till 
skriftliga och muntliga källor, utan inbegriper även lärarens instruktioner25. 
Om det överhuvud finns någon gräns för hur många utsagor ett enskilt yttrande står i relation 
till, är en diskussion vi överlåter åt andra. 
 
Ovanstående för ju med sig att urskiljandet vad som verkligen är någons ”egna ord” blir 
komplicerat. Vårt språksystem existerar ju redan och alla de ord vi har möjlighet att välja 
mellan är redan mer eller mindre uttröskade av tidigare kommunikatörer. Orden i ditt språk 
kommer alltid till viss del att vara någon annans.  
 
Den grammatiska strukturen kommer vi inte undan, och inte heller att allt vi säger eller 
skriver påminner om det vi tidigare har läst och hört. Vi måste alltså transformera andras 
yttranden och sedan ingjuta vår egen expressiva och semantiska mening i dem, något Bachtin 

                                                
19 Den bästa introduktionen till Vygotskijs idéer för en svensk läsare är i vår mening Tänkande och språk. 
Vygotskij, Lev S. Tänkande och språk. Göteborg, Daidalos 2001. 
20 Se www.uni-jena.de 
21 Sklovskij, Viktor Borisovitj. Theory and prose. Elmwood Park, Illinois, Dalkey Archive Press 1990. 
22 En svensk läsare kan gärna börja studiet av Michail Bachtin med texten Frågan om talgenrer, i: Aurelius, Eva 
Haettner & Götselius, Thomas (red). Genreteori. Lund, Studentlitteratur 1997.  
23 Ibid. Sid 212. 
24 Bachtin under pseudonymen Volosjinov. Volosinov, V N. Marxism and the philosophy of language. 
Cambridge, Masschusetts, Harvard University Press 1996. Sid 95. 
25 Se bilaga. 
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kallar för en ”mer eller mindre kreativ tillägnelse av andras ord”26.  
 
I praktiken betyder detta för vårt vidkommande att enbart de texter och, (vanligare), 
textpartier som visar på slutförandet av denna process, kan kategoriseras som ”egen röst”.   
 
Ytterligare ett begrepp från Bachtin som spelat roll för hur vi sett på elevernas textproduktion 
är adressivitet, och med detta menar han att vi utformar varje yttrande med dess tilltänkta 
mottagare i bakhuvudet. I vårt arbete har vi sett att adressiviteten hos elevernas texter 
medvetet är mycket tydlig. (På den direkta intervjufrågan om vem man sett som den tilltänkte 
läsaren rådde total överensstämmelse.) Här påverkar självklart även att textens mottagare,  
(d v s deras lärare), tidigare kommunicerat med dem, muntligt såväl som skriftligt; den 
kommunikativa processen var således sedan länge igång. Ett yttrande kan ju beskrivas som 
”en länk i talkommunikationens kedja, och det går inte att lösrycka det från de föregående 
länkarna”27, och därav följer att varje yttrande blir ett svar eller reaktion på tidigare yttranden, 
men det kommer, som sagt, även att präglas av sin adressivitet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
26 Bachtin 1997. Sid 229. 
27 Ibid. Sid 234. 
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   5. Tidigare forskning 
 
De akademiska studier som behandlade elevtexter var länge försvinnande få. Det problem 
som i huvudsak behandlades av den forskning som bedrevs var framför allt rättstavning. När 
man på 1970-talet beslutar att göra en större studie över i vilken utsträckning svenska 
gymnasister lyckas uppnå målen satta i Lgy 70, och resultatet ligger till grund för boken 
Gymnasistsvenska28, är det den första större studien av svenskt elevspråk. Här finns bl a 150 
uppsatser skrivna som en del i 1970 års centrala prov med. Problemet med denna 
undersökning är att den med hjälp av grammatiska kategorier jämför elevtexter med svensk 
bruksprosa, och därför kom tyngdpunkten att hamna på en väldigt basal nivå där ord och 
meningar studerades. Inte heller är den höga graden av kvantifiering tillfredsställande. En av 
studiens författare påpekar också i en senare artikel att kvalitet inte bara kan hänföras till 
vokabulär och grammatik29.  
 
Senare forskning har kommit att flytta fokus från själva texten till skrivprocessen som sådan 
och har därmed kommit att inkludera eleverna. När Kent Larsson i Skrivförmåga understryker 
språkets roll i vår förståelse av omvärlden, och i övrigt konstaterar att betyg inte ger någon bra 
bild av svenska elevers skrivförmåga30, utnyttjar han textlingvistiska metoder, och likadant 
gör Siv Strömquist i Styckevis och helt några år senare31, då kompletterat med 
tvärvetenskapliga inslag från den kognitiva psykologin. Detta till trots kan även den senare – 
en relativt formell granskning av hur grundskole- och gymnasieelever använder sig av grafiskt 
indelade stycken – kännas alltför kvantifierande.  
 
Den första avhandling som också inkluderar elevstrategier är – vilket låter sig förstås av titeln 
– Margareta Garmes Text och tanke32, något som också präglar Catharina Nyströms 
Gymnasisters skrivande33. Om Garmes vida spridda – och till och med till engelska översatta 
– bok koncentrerar sig på stilistiska frågor, så ägnar Nyström textlingvistik och genreteori 
större intresse. Mellan dessa bägge avhandlingar har vi alltså en passage på tolv år, då inga 
inom vårt område relevanta studier utkommer, vilket kan vara värt att understryka. 
 
Så utkommer då Nils-Erik Nilsson 2002 med den tidigare mer utförligt beskrivna Skriv med 
egna ord34, en studie över hur elever i grundskolan senare år skriver texter i samband med 
egen ”forskning”, och senare har studier över universitets- och högskolestudenters skriftspråk 
författats av Mona Blåsjö35 och alldeles nyligen av Sofia Ask36. Om Blåsjö i Studenters 
skrivande i två kunskapsbyggande miljöer påpekar i hur stor utsträckning enskilda 
universitetsinstitutioners kunskapsteoretiska syn påverkar respektive studenters skriftspråk, 
noterar Ask i Vägar till ett akademiskt skriftspråk – vilket är extra intressant för vår del – att 
universitetsstudenter har svårt att se kopplingen mellan gymnasiets undervisning i svenska 
och postgymnasiala studier, i synnerhet då det akademiska skrivandet. 
 

                                                
28 Hultman, Tor G och Westman, Margareta. Gymnasistsvenska. Lund, Liber läromedel 1977. 
29 Hultman, Tor G. Bra och dåliga texter. I: Språkbruk nr 3 1991. 
30 Larsson, Kent. Skrivförmåga. Malmö, Liber 1984. 
31 Strömquist, Siv. Styckevis och helt. Malmö, Liber 1987. 
32 Garme, Margareta. Text och tanke. Malmö, Liber 1988. 
33 Nyström, Catharina. Gymnasisters skrivande. Uppsala, Uppsala universitet 2000. 
34 Se not 6. 
35 Blåsjö, Mona. Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer. Stockholm, Almqvist & Wiksell 2004. 
36 Ask, Sofia. Vägar till ett akademiskt skriftspråk. Växjö, Växjö universitet 2007.  
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Här kan alltså konstateras att ämnet kommit att intressera ett något större antal forskare de 
senaste decennierna, men vi kan ändå som pedagoger känna att det gärna kunde göras fler 
studier med så tydliga didaktiska implikationer som de ovan nämnda. 
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   6. Undersökningen 
 
Vi kommer i detta kapitel titta på utfallet av undersökningen.  
     
    
   6.1 Undersökningens resultat 
 
Resultatet av våra kategoriindelningar redovisas här i tabellform. 
 
Frekvenstabell37 
 
Kopister 2 

Samplare 0 

Omskapare 14 

Referenter 4 

Egna röster 12 

 
Nedanstående exemplifieringar står i paritet till förekomsten i undersökningen, liten 
förekomst ger få exempel, stor förekomst ger fler. 
 

I. Kopister 
 
De rena avskrifterna i vårt material är relativt få. Ingen elev har kopierat längre stycken, och 
endast två har vi kategoriserat som kopister. Vi ger här ett exempel: 
 
Exempel38 
 
Elev: ”[…] sand och ljung dominerade. Endast två industriföretag värda namnet fanns, 
nämligen Anderstorps bomullsspinneri i Lindome och Wallbergs klädesfabrik i Halmstad. Så 
hände något av största betydelse för […]” 
 
Källa39: ” […] sand och ljung dominerade. Endast två industriföretag värda namnet fanns, 
nämligen Anderstorps bomullsspinneri i Lindome och Wallbergs klädesfabrik i Halmstad. Så 
hände något av största betydelse för […]” 
 

II. Samplare 
 
Vi har inte kategoriserat någon text som exempel på sampling. 
 

III. Omskapare 
 
Omformulering är det mest frekvent förekommande i våra analyser och vi redovisar därför 
fem typiska exempel.  
                                                
37 Varje text har tilldelats maximalt två kategoriseringar. 
38 Samtliga elevexempel i detta kapitel, se bilaga. 
39 Rasmusson, Eric. Hallands händelserika historia. I: Hallandsposten 2007-10-16, se www.hallandsposten.se. 
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Exempel 1 
 
Elev: ”Den industriella revolutionen är vad vi kallar de omfattande teknologiska, sociala och 
ekonomiska förändringar som skedde från mitten av 1700-talet till mitten av 1800-talet i 
västvärlden med början i England.” 
 
Källa40: ”Den industriella revolutionen kallas de omfattande sociala, ekonomiska och 
teknologiska förändringar som tog sin början i Storbritannien i mitten av 1700-talet.”  
 
Exempel 2 
 
Elev: ”Det som behövs för att starta en industriell revolution är: råvaror, arbetskraft, kunskap, 
kapital, energitillgångar, tekniska uppfinningar och transportmöjligheter.” 
 
Källa41: ”Det som startade den industriella revolutionen i Sverige (och England) var kortfattat: 
råvaror, arbetskraft, kunskap, kapital, energitillgångar, tekniska uppfinningar och 
transportmöjligheter.” 
 
Exempel 3 
 
Elev: ”Det är i mitten på 1700-talet i Ironbridge, den lilla staden på engelska landsbygden 
som sägs vara barnkammaren till industriella revolutionen.” 
 
Källa42: ”Ironbridge i Shropshire, vid gränsen mellan England och Wales är den plats vilken 
man brukar hänvisa till som den industriella revolutionens vagga.” 
 
Exempel 4 
 
Elev: ”I början av 1800-talet övergav man vattenkraften och övergick istället till ångkraft. Nu 
kunde fabriksägarna flytta sina fabriker till större städer nära hamnar, vilket ledde till billigare 
transporter. Det var nu fabriksstäderna började formas.” 
 
Källa43: ”1785 startade nämligen den första spinnmaskinen som drevs med ångkraft. Nu 
kunde fabrikerna läggas i stora städer nära hamnar och koldistrikt. Det korta avståndet mellan 
fabrik och hamn gjorde att transporterna blev billigare […]” 
 
Exempel 5 
 
Elev: ”Faktum var att Sveriges järnbruk var helt beroende av bönderna i landet. Det behövdes 
nämligen enorma mängder ved och träkol vid tillverkningen av stångjärn, som var Sveriges 
största exportvara.” 
 
Källa44: ”Järnbruken var helt beroende av den omgivande landsbygden för att kunna hålla i 
gång sitt smide. De viktigaste råvarorna vid sidan av järnet var nämligen ved och träkol som 
användes vid alla led i tillverkningen.” 

                                                
40 sv.wikipedia.org, sökord: industriella revolutionen. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Sandberg, Robert et al. Epos. Stockholm, Liber 1999. Sid 288. 
44 Ibid. Sid 284. 
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   IV. Referenter 
 
Fyra texter har kategoriserats som referat, samtliga av dessa har dock tilldelats ytterligare en 
kategori. Det rör sig alltså om textpartier, inte hela texter som har haft referatform. Här följer 
två exempel: 
 
Exempel 1 
 
Elev: ”Ångkraften gjorde att man kunde lägga fabrikerna i hamnar, och så fick man billigare 
transporter och hade nära till stenkolen man behövde. Detta gjorde att Manchester blev största 
industristaden.”  
 
Källa45: ”På 1780-talet blev fabriksägarna inte längre beroende av vattenfall för att få energi. 
1785 startade nämligen den första spinnmaskinen som drevs med ångkraft. Nu kunde 
fabrikerna läggas i stora städer nära hamnar och koldistrikt. Det korta avståndet mellan fabrik 
och hamn gjorde att transporterna blev billigare, både vid importen av råvarorna, och vid 
exporten av de färdiga tygerna. Fabrikerna gynnades samtidigt av närheten till de stora 
stenkolstillgångar som fanns i mellersta England. Driften av ångmaskinerna blev billig. Den 
ledande fabriksstaden blev Manchester som växte upp nära hamnstaden Liverpool.”  
 
Exempel 2 
 
Elev: ”Statsystemet började i början av 1800-talet, kulminerade mot slutet av 1800-talet med 
35000 familjer och sen minskade det tills det helt försvann 1944.” 
 
Källa46: ”Statsystemet (eller statarsystemet) fick sitt genombrott i början av 1800-talet och 
kulminerade mot dess slut, då det fanns ca 35 000 statarfamiljer. Från sekelskiftet minskade 
antalet statare kontinuerligt fram till dess att de sista resterna av systemet avskaffades genom 
avtal mellan Svenska lantarbetsgivareföreningarna och Svenska lantarbetareförbundet 1944.” 
 
   V. Egna röster 
 
Det gemensamma för de texter vi sorterat in under denna kategori är det subjektiva, detta 
uttrycks dock på vitt skilda sätt. I exemplen ser vi uttryck för bland annat ideologisk 
övertygelse och oväntad stilnivå. 
 
Exempel 1 
 
Elev: ”De undantagskontrakten som många skrev förr tycker jag kan påminner [sic!] 
skrämmande mycket om dagens pensionssparande; båda ett sätt att garantera sig hyggligt 
boende och andra förnödenheter. Men ska det verkligen behöva vara så? Borde det inte finnas 
ett socialt skyddsnät som garanterar alla en trygg pension?” 
 
 
 
 
 
                                                
45 Ibid. Sid 288. 
46 www.ne.se, sökord: statare.  
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Exempel 2 
 
Elev: ”Sverige fyrdubblade sin produktion av trä och dessutom läste fler tidningen än tidigare 
vilket resulterade i att vårt land senare blev världens största exportör av pappersmassa. Så min 
slutsats blir att Storbritannien revolution resulterade i Sveriges mindre revolution.” 
 
 
Exempel 3 
 
Elev: ”Vad var det som gjorde den här åratals långa resan möjlig? Var det hopsparade pengar? 
Fanns det tid att lägga? Var det någon som var intresserad att åka med? Var en sådan resa 
tillåten? Fanns det saker att packa i resväskan? Ja. Allt var som klappat och klart för en 
industriell revolution.” 
 
Exempel 4 
 
Elev: ”Detta ledde till att småbyar splittrades och många bönder blev arbetslösa. De arbetslösa 
bönderna urbaniserade och sökte sig till industrin och de lyckligt lottade kvarvarande 
bönderna började bruka sina åkrar som de ville. Detta resulterade i att nya grödor upptäcktes 
och infördes, så som potatis och rovor. Ny teknik och odlingsmetoder plus en ekonomisk 
vinst till de som lyckades sporrade bönderna till att fortsätta utveckla vilket ledde till en 
ökande produktivitet.” 
 
Exempel 5 
 
Elev: ”Idag får folk i olika åldrar, kön, bakgrund och status välja vilken utbildning de vill ha. 
Betydligt fler av fattiga familjer och arbetarklass familjers barn studerar. Att alla idag kan 
avancera bildar [sic!] till en ökad integration i samhället. Denna integration är enligt mig 
viktig eftersom alla människor som lever i ett samhälle, har med varandra att göra.”  
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   6.2 Analys 
 
Att förekomsten av kopierade partier är relativt liten förvånar föga. Eleverna är mycket 
medvetna om att avskrift inte är acceptabelt och är även medvetna om lättheten i att beslå en 
elev med kopiering, i synnerhet om materialet är digitalt. Detta belyses av en elev47 som 
resonerar om huruvida man får kopiera eller inte: ”[…] då har jag tagit ordagrant och då är det 
okej, men då ska man visa att man har tagit det […]”. Här kommer eleven in på citat, något 
som praktiskt taget ingen elev i materialet behärskar. En källa kan ofta nämnas medan 
citationstecken i detta sammanhang aldrig förekommer på vedertaget sätt.  
 
Resultatet är i linje med Nilssons, medvetenheten om skolans inställning går tydligt långt ner i 
åldrarna. 
 
Samplaren, som man kan se som en lite mer ambitiös kopist, lyser i materialet helt med sin 
frånvaro, vilket inte förvånar. I Nilssons studie så minskar frekvensen av sampling med 
stigande ålder48 och detta styrks av vårt resultat. Många sjundeklassare, få niondeklassare och 
inga gymnasister använder sig av metoden.  
 
Omskaparen har ju i jämförelse med tidigare nämnda kategorier gjort en betydligt större insats 
vad gäller omarbetning av källtexten. Ord och meningar har skiftats, meningsgränser bytt 
plats etcetera. Detta till trots är spåren av originaltexten fortfarande mycket tydliga, att 
konstatera vilken källa som använts är enkelt; texten är, för att tala med Bachtin49, bemängd 
med andras röster. 
 
När Nilsson konstaterar att: ”Man kan i andra exempel se att eleverna tvingas ligga källans 
text mycket nära, särskilt när de själva inte besitter kunskaper i ämnet”50, (vår kursivering), 
så slår han huvudet på spiken. Som vi ser det har eleverna otillräckliga kunskaper för att 
kunna fylla orden med egna intentioner, och då tvingas de förlita sig på källtexterna. I denna 
situation ges då bara två möjligheter: att kopiera, vilket inte är tillåtet, eller att omskapa, vilket 
är accepterat.  
 
Exemplifieringar ur intervjumaterialet apropå ovanstående51: 
 
Elev 2: ”Alltså jag anser att det får bli ganska likt, alltså det viktiga är att man inte kopierar, 
utan att man skriver det själv […]” 
 
Elev 1: ”Ja, det är ju ofta mer ett formellt språk och så, tar ner den till sin egen nivå och hur 
man själv pratar och hur man själv uttrycker sig, och försöker skriva på det sättet istället, men 
ja, jag försöker nog inte ändra allt.” 
 
Elev 6: ”Ibland kanske man tar en mening och så, ja, ändrar man om med en synonym eller 
så, ändrar om den lite grann i alla fall.”  
 
Elev 7: ”[…] så det är ganska svårt om du har texten bredvid dig, att man skall få det, så att 
det inte skall vara samma liksom.” 

                                                
47 Elevintervju 4 i materialet, se bilaga. 
48 Nilsson op cit. Sid 82. 
49 Bakhtin, Michail. The Dialogic Imagination. Austin, Texas, University of Texas Press 1996. Sid 293. 
50 Nilsson op cit. Sid 77. 
51 Samtliga se bilaga. 
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Elev 8: ”Någon mening kanske man skriver av då och då. Men det är inte ofta, för man 
försöker hela tiden skriva med egna ord.” 
 
Genom hela intervjumaterialet löper en röd tråd: Om man inte kopierar, skriver man per 
definition med egna ord. Vi återkommer i den avslutande diskussionen till detta 
konstaterande.  
 
I Nilssons undersökning52 är omskaparen frekvent förekommande i åttan och nian, men 
förekommer knappast alls i årskurs sju. Vi ser alltså här en kurva motsatt kopistens: när denna 
avtar ökar omskaparen.  
 
Även referenten lutar sig mot en befintlig text, men koncentrerar den i sådan utsträckning, att 
man inte med säkerhet kan finna ursprungskällan, (detta har vi dock lyckats med). Den lilla 
förekomsten av referenter är i linje med Nilssons resultat53.  
 
Som vi konstaterade i resultatet är det vitt skilda saker som präglar de textpartier som 
kategoriserats som egna röster. Om det gemensamma var det subjektiva så är tyvärr också den 
bristande vederhäftigheten ett genomgående tema. Vi får uppfattningen att framförandet av en 
personlig åsikt i sig är något positivt, att ingen direkt relevans krävs och att ingen 
underbyggnad förväntas. Har eleverna fått lära sig att det subjektiva i sig är nog, att åsikter är 
personliga och också lika mycket värda? Har styrdokumentens människosyn haft en 
relativiserande effekt på kunskapen?  
 
Att det egna tyckandet premieras visar också intervjumaterialet54: 
 
Elev 5: ”Vad gäller så i andra delen försökte jag lägga in personliga åsikter, hela tiden. För att 
det skulle bli lite mer lättläst, och vi skulle ha en del egna åsikter och sånt.” 
 
Elev 4: ”Ja, eftersom det blir så mycket egna kommentarer i den här, jag har ju uttryckt 
mycket åsikter, det här är ju verkligen min, jag har ju fått skriva mycket så här tycker jag och 
det här är min åsikt […]” 
 
Vi återkommer självklart till detta i den avslutande diskussionen. 
 
 
   6.3 Resultatets avhängighet av våra utgångspunkter 
 
Skilda teorier och metoder har naturligtvis sina styrkor och svagheter, och dessa bör få vara 
föremål för diskussion. Icke desto mindre menar vi att våra ansatser gjort materialet rättvisa, 
och att vår empiri kan ligga till grund för generella iakttaganden. Risken att ordspråket som 
man ropar i skogen får man svar, skulle vara tillämpbart på vårt arbete var vi medvetna om 
och försökte undanröja.  
 
När vi nu konstaterar att vår hypotes klarade mötet med empirin på ett ganska tveksamt sätt, 
(våra elever formulerade inte om i mindre utsträckning än Nilssons, och de egna röster vi fann 

                                                
52 Nilsson op cit. Sid 82. 
53 Ibid. 
54 Se bilaga. 
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var i och för sig fler, men dessas slag inte det förväntade), så törs vi måhända ta det till intäkt 
för att vi själva inte bestämt utfallet.  
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   7. Avslutning 
 
Vi kommer i följande kapitel att sammanfatta och diskutera vårt arbete. 
 
 
   7.1 Sammanfattning 
 
Vårt syfte med arbetet var att undersöka gymnasieelevers skrivande i samband med egen 
”forskning” och frågeställningarna löd: 
 

• Vilken typ av textkategorier producerar eleverna i samband med sådan ”forskning”? 
• Vilka eventuella skillnader gentemot Nilssons grundskoleelever uppvisar vår 

undersöknings gymnasieelever? 
 
Vi har nu med hjälp av vårt empiriska material och utifrån givna teoretiska utgångspunkter 
sett att gymnasieelever i hög grad iklär sig rollen som omskapare, men nästan lika vanligt är 
det att deras egna röster hörs. 
 
I jämförelsen med Nilssons material55 framgick att elever med stigande ålder blir allt mindre 
benägna att kopiera, men allt mer benägna att omskapa och även i allt större utsträckning 
tillåter sig att släppa fram den egna rösten.  
 
 
   7.2 Diskussion 
 
Om vi tillåter oss att bortse från det uppenbart positiva med ett ”forskande” arbetssätt, såsom 
att eleverna lär sig att arbeta självständigt, att söka fakta och att utveckla sin språkliga 
förmåga, (det sistnämnda är ju närmast en bieffekt, det kan tyckas paradoxalt att ett arbete i 
historia kanske främst ökar elevens språkliga förmåga, något som i första hand premieras i 
svenskan), så framstår det som tveksamt för oss att detta är det bästa sättet att lära sig på. 
Eleverna får helt enkelt inte tillräckliga kunskaper för att kunna skapa egna diskursiva texter.  
 
Vi frågar oss vad anledningen till den stora acceptansen för omskapande56 är? Ser inte 
pedagogerna det vi ser, uppfattar de inte det som något problem, eller känns en önskan om 
diskursiva texter som att begära för mycket av eleverna? 
 
Är målet med ett liknande projekt verkligen att eleverna skall tillgodogöra sig maximala 
kunskaper inom området, eller finns det andra skäl som väger tyngre? Vi vill besvara den 
senare frågan med ja, och vi ser åtminstone tre orsaker:  
 

• Variation i undervisningen 
• Behändigt sätt att arbeta, pedagogen ges möjlighet att möta eleven enskilt 
• Enkelt sätt att genomföra den i styrdokumenten föreskrivna individualiseringen 

 
Av dessa tre tillmäter vi punkt tre störst betydelse. Här har vi ett område där den moderna 
samhällssynen på pedagogik fått normerande effekt. Detta sätt att arbeta har fått ett sådant 
                                                
55 Nilsson op cit. 
56 Det i resultatet som förvånade oss – det frekventa omskapandet, bristen på vederhäftighet etcetera – kom inte 
som någon överraskning för elevernas lärare NN. (Diskussion 2007-10-24) 
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genomslag, att i samband med ett projektarbete om exempelvis den industriella revolutionen, 
ses det idag som det förväntade. 
 
Kanske vore en metodik som möjliggör Vygotskijs proximala utveckling57 att föredra, kanske 
kunde en ”ledsagare” möjliggöra en djupare kunskapsinlärning och en djupare förståelse? I 
samband med ett ”forskande” arbetssätt tenderar också klassrummet att bli tyst, och mycket 
dynamik att försvinna. Vore måhända diskussionslektioner med autentiska frågor, uppföljning 
och lärarrespons, så kallad dialogisk undervisning58, en bättre väg?  
 
Något annat som borde bli föremål för diskussion är Asks59 konstaterande, att universitets- 
och högskolestudenter har svårt att se kopplingen mellan gymnasiets undervisning i 
svenskämnet och det akademiska skrivandet. Vad kan vi göra för att överbrygga det 
uppenbara gap som råder mellan det skrivande sistaårsstudenter på ett brett 
studieförberedande program ägnar sig åt, och det skrivande de förväntas börja tillägna sig 
inom kort, kanske så snart som inom ett år? Borde det inte vara lämpligt att åtminstone under 
det sista året låta dessa gymnasieelever få möta - och reflektera över – det akademiska sättet 
att skriva? Då kunde man också tydliggöra för eleverna vad som krävs i samband med 
(akademisk) presentation av egna åsikter: relevans och underbyggnad. 
 
Vi har tidigare konstaterat att eleverna anser sig skriva med egna ord när de omskapar. Här 
vore en pedagogisk insats på sin plats: eleverna måste få lära sig vad som krävs för att en text 
skall uppfattas som personlig, de ord man väljer kan aldrig vara ens egna, men de måste fyllas 
med egna semantiska och expressiva intentioner. Denna ambition kräver säkert sin man, men 
den tycks oss inte utopisk. Gymnasieelever kan lära sig att skriva med verkligt egna ord, 
däremot ställer vi oss tveksamma till huruvida detta kan ske i samband med egen 
kunskapsinhämtning; våra tankar går snarare åt den dialogiska undervisningen. 
 
En förhoppning från vår sida är att arbetets vidare didaktiska implikationer skall stå klara för 
kollegor i yrket, och att man inte reducerar ner det till en fråga om hur egen ”forskning” bäst 
sätts på pränt. Själva vill vi gärna se dess pedagogiska relevans i ett större perspektiv, och att 
man som vi ställer sig frågan hur elever bäst tillgodogör sig viss kunskap, och även reflekterar 
över olika pedagogiska ansatsers presumtiva utfall. Inte heller får redovisningen av den 
inhämtade kunskapen ignoreras: ett område kanske mår bäst av en sista bearbetning i 
hemtentamens form, ett annat kanske bör redovisas annorlunda. 
 
Avslutningsvis skulle vi önska att fler forskare i framtiden ägnar de frågor vi diskuterat 
intresse, förslagsvis med skilda metodiska och teoretiska utgångspunkter. 
 
 

                                                
57 Förklaras enkelt i Utvecklingspsykologi. Hwang, Philip och Nilsson, Björn. Utvecklingspsykologi. Stockholm, 
Natur & Kultur 2003. Sid 50. 
58 Vad som kännetecknar sådan undervisning beskrivs ingående i exempelvis Det flerstämmiga klassrummet. 
Dysthe, Olga. Det flerstämmiga klassrummet. Lund, Studentlitteratur 1996. 
59 Se not 36. 
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Elevintervjuer           Bilaga           
 
Understruket  samtidigt tal 
, (komma)  fortsättnings- eller uppräkningsintonation 
. (punkt)  avslutningsintonation 
?  frågeintonation 
VERSALER  kraftig röstvolym 
<skratt>  icke-verbala aspekter 
(.)  kort paus 
xxx  ohörbart tal 
 
 
Intervju 1 
 
 Gjorde du upp någon plan för hur du skulle arbeta?  
 
Vi hade ju fått ett papper med instruktioner och där var det vissa frågor och jag skrev helt 
enkelt upp alla frågor och så svarade jag på dem och sedan gjorde jag det till en text. Det är 
fortfarande lite kvar av stolparna (.) 
 
Hur gjorde du urvalet av källor, alltså, vad gjorde vad som kom med och inte? 
 
Jag tänkte väl lite på vad det kom ifrån om det var någon säker källa eller, och ja, hur troligt 
det verkade, och ja, om jag hade hittat två olika uppgifter på det så tog jag inte heller med det 
för då visste jag inte om det stämde. 
 
Den grundläggande frågan om källval, skriftliga och muntliga, hur tänker man liksom i första 
steget (.) fanns det något givet eller var det upp till er, så att säga, att hitta? 
 
Ja, det var ju lektionerna man kunde använda sig av och historieboken, det var väl det som var 
givet men, ja, sen använda rätt troliga källor, ja, kanske inte Wikipedia, utan kanske mer NE 
(.) så brukar jag tänka. 
 
Sen när det gäller hur en sådan här text till slut formellt ser ut, vad gäller hur man lägger upp 
texten och källhänvisningar och så vidare, har läraren eller någon annan bestämt det 
formellt? 
 
<eh>, den här gången hade de gjort det, ja, det brukar inte alltid vara så men, den här gången 
ville de (.) ha det på ett visst sätt. 
 
Vad var det? Kommer du ihåg ungefär hur man skulle gå tillväga? 
 
Ja, den mesta faktan skulle man liksom ha källhänvisningar i parenteser i texten så att det var 
lätt att hitta direkt exakt var du fick det ifrån (.) ibland använder vi fotnoter också men, ja, 
denna gången var det så. 
 
Hur skrev du texten? Hur gick själva arbetet till? 
 
Ja, hur menar du? 
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Ja (.) hade du en bild av arbetet i ditt eget huvud och skrev sedan efter det? Exempelvis, nu 
ska jag inte lägga några svar i munnen på dig, men satt du och hade en del grundkällor redo 
och bläddrade lite och skrev lite och funderade? 
 
Ja, jag hade väl en text (.) eller så, en faktatext och så hittade jag något intressant och så skrev 
jag väl upp det och sedan så, ja, valde jag väl ut det som jag tyckte var relevant för uppgiften. 
 
Jag fastnade för det du säger vad som var relevant, vad avgör det känner du, finns det några 
önskemål i bakhuvudet från den du riktar texten till eller är det ditt eget? 
 
Det är väl både och, läraren vill ju ha svar på vissa saker, ja, typ varför, vad det finns för 
likheter och skillnader och sådant och så det brukar jag ju tänka på men också så här lite 
smågrejer som kan vara roligt att veta om det xxx. 
 
När vi ändå är inne på den delen, ser du någon direkt läsare framför dig som du liksom för en 
dialog med, eller? 
 
Mm, lärarna.  
 
Läraren? 
 
Ja 
 
När det gäller att skriva ner, är det, känns det som ett led i inlärningen, blir man klokare 
under skrivprocessen? Om du förstår vad jag menar? 
 
Klokare vet jag inte om man blir, man lär ju sig mer om just det här ämnet, men klokare är ju 
en helt annan sak. 
 
Har du bättre förståelse för det här ämnet när du är klar med detta papert än du var när du 
började, eller är det på samma nivå? 
 
Det är på samma nivå, i alla fall, med den här uppgiften. 
 
Vi ska se om vi kan ta något faktiskt exempel (.) du skriver om konsekvenserna, och om den 
motståndare som uppstod och starten till faktadelen är olika typer av rörelser, vad är det som 
gör att just det kommer med? 
 
Vi hade (.) vi hade gjort ett projekt innan och då hade vi skrivit om kvinnorörelsen och arbetet 
var ju tvådelat, lite var om industriella revolutionen och lite var om det vi hade skrivit, och 
dessutom skulle man ta med någon annans del också, så det är helt enkelt därför jag har tagit 
med det. 
 
Vilka källor, skriftliga och muntliga, källor använde du? Det som nämns är Stora Fokus på 
CD-rom, Kvinnohistoria och Epos. Vad var det som gjorde att du tog just dem? 
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Just den helgen jag gjorde det så låg hela Internet nere så jag kunde ju inte använda Internet 
till just det här arbetet, jag fick ju ta det vi hade hemma och det var det här så jag fick ju inte 
så många källor, det var mer en tillfällighet att det blev dem. 
 
Om vi skulle prata om källvalet i ämnet historia i allmänhet, vad tänker du där, om vi jämför 
just Internetresurser och tryckta källor? 
 
Alltså man kan ju googla på det och då kan man ju få upp de mest konstiga sidor om det och 
då är det ju inget bra att använda, jag tror inte att historielärarna tycker det är så bra. De tycker 
mer om NE och andra, olika sådana sidor.  
 
Vad är det som gör en sida bra och dålig då, hur tänker du då? 
 
Alltså det första är ju om man känner till den över huvud taget, om lärare har nämnt den, (.) 
alltså man ser ju på en sida om den ser väldigt hemmagjord ut eller om det är proffs som har 
gjort den. Det brukar man kunna avgöra ganska bra, är det typ punkt net i adressen så brukar 
jag inte heller använda den, utan, ja. 
 
Om vi återgår till hur du använder källorna, skrev du ordagrant rakt av, eller hur gick du 
tillväga? 
 
Ja, inte ordagrant men vissa saker finns nog från källorna ganska likt tror jag. En text behöver 
ju inte bli bättre för att man ändrar på det, utan man tar faktan och gör den mer, så att jag 
förstår den.  
 
Hur gör du då, hur går du tillväga? 
 
Ja, det är ju ofta mer ett formellt språk och så, tar ner den till sin egen nivå och hur man själv 
pratar och hur man själv uttrycker sig (.) och försöker skriva på det sättet istället, men ja, (.) 
jag försöker nog inte ändra allt. 
 
Men hur går du tillväga, läser du en mening och funderar sen om det ska med eller inte, hur 
gör du rent praktiskt när du? 
 
Jag brukar väl läsa igenom hela texten först och markera grejer som jag skall ha med (.) och 
sen, ja, sen sållar jag bland det som jag har fått med, så brukar jag göra.  
 
För att återgå till hur man formulerar sig, om vi bortser från de rena fakta som man väljer ut, 
känner du att själva sättet hur du behandlar språket, att det i sig får betydelse om du skall bli 
nöjd med någonting, säger du någonting till din lärare eller läsare bara genom hur du 
uttrycker dig? 
 
Ja, det gör jag nog, eller väldigt mycket, svenskan har ju stor betydelse i arbetet så hur troligt 
och seriöst det är och (.) det beror lite på vilken sorts arbete det är också, skulle jag göra ett 
arbete i, eller kanske en labbrapport i kemi så bryr jag mig inte jättemycket om språket, men i 
historia tycker jag det är viktigt.  
 
När det gäller läsning så har du sagt att du ser historieläraren som mottagare, finns det 
någon inneboende svårighet i att man då skriver om ett arbete som den tänkbare läsaren 
behärskar fullt ut? 
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Xxxx man vet ju att den som ska läsa det kan redan det mesta och skriver jag något som är 
konstigt så är det väldigt lätt att ta reda på att det inte är så. Så att då med källorna så kan man 
inte hitta på vad som helst. (.) man får hålla sig inom gränserna xxx när man vet att han kan så 
mycket.  
 
Om man tänker sig att du hade skrivit det här arbetet för att ge liksom dina klasskamrater en 
kort introduktion till industriella revolutionen, blir det någon skillnad i ett sådant arbete tror 
du? 
 
Ja 
 
Och i så fall vilken? 
 
Det hade nog varit mycket roligare skrivet och det hade nog (.) varit mer lättförståeligt kanske 
<eh>, hur jag hade lagt upp arbetet hade kanske inte varit likadant. Jag hade kanske lagt in 
mer bilder och ja, hur själva arbetet ser ut, det där ser ju väldigt torrt och tråkigt ut, så jag 
hade nog lagt mer tid på layouten. 
 
Okej, så när du tänker dig historieläraren som läsare så det som en person med förförståelse 
och informerar om ämnet eller en person ansvarig för bedömning och betygsättning? 
 
Det är klar både och. Xxx 
 
Kan man tänka sig att vissa saker, av just de här skälen, måste finnas med. 
 
Man vet ju att betygen har så himla stor betydelse för allt man gör. Alltså det borde ju inte 
vara så, alltså är inte betygen bra så kan man inte göra någonting så att du måste verkligen 
göra allt xxx och har du inte med det så har du ändå ingen chans hur bra arbetet än är, även 
om du har med hur mycket fakta som helst, och det är bra, rolig fakta men om du inte har med 
de här viktigaste sakerna som läraren vill ha så har det ju ingen betydelse (.) så läraren vill ha 
med det här och det här och (.) ja, bedömer utefter det xxx 
 
Kan det även vara så att man tänker att, den här tänkta läsaren om man pratar om arbeten i 
allmänhet, att man vet att det finns en stilnivå som kan föredras (.) att någon föredrar ett lite 
mer lättsamt sätt att skriva och någon annan vill ha mer faktabetona, kan det lysa igenom 
också? 
 
Ja, jättemycket, (.) man märker ju, svensklärare, hur svensklärare pratar och använder mycket, 
på vilket sätt han vill ha det på, även om det kanske inte är min stil som jag skulle använda 
om jag skulle skriva en text hemma, så får man göra det i skolan. 
 
Tack för hjälpen! 
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Intervju 2 
 
Gjorde du upp någon plan för hur du skulle arbeta och då kan vi ta frågan både vad  avser 
det här arbetet och arbeten i allmänhet. 
 
Jag brukar inte göra upp mycket av en plan utan jag kollar ofta på den uppgiften jag fått och 
så läser jag igenom det och kollar då hur man ska arbeta med den, eller så, jag gör inte upp 
någon egen speciell tidsplan. Det gör jag inte, jag kollar inte det datumet ska jag göra det xxx 
 
Ingen struktur eller hur det skriftliga ska hamna på pränt heller? 
 
Nej, jag skriver det när jag skriver det helt enkelt, så liksom om det börjar närma sig deadline 
så kollar jag okej, nu får jag sitta hemma någon gång, men det är inte så att jag gjort upp 
någon plan att då då ska jag jobba, så att jag har inte någon aning. 
 
Inte heller vilka inslag som givet ska finnas med, liksom var man placerar det, hur texten som 
sådan? 
 
Det är möjligtvis någonting, speciellt om man jobbar i grupp så pratar man gärna igenom det, 
alltså det här och det här kanske borde finnas med, det är väl den enda plan man skulle kunna 
säga att jag har med. 
 
Vad är det som gör vad som borde vara med och inte? 
 
Det är ju vad uppgiften säger mycket. Och vad man själv tycker är intressant och relevant i 
uppgiften. Till exempel i detta arbetet är det ju mycket om hur människor lever snarare än 
vilka politiska beslut som togs för att få dem att leva så, alltså vissa saker kan man skriva lite 
mer om än andra.  
 
Vad gäller källor, skriftliga och muntliga, vilka använde du dig av och hur sker det urvalet? 
 
Det beror på hur stort arbetet är. I ett litet arbete så använder jag källor som kanske inte är 
riktigt lika tillförlitliga såsom Wikipedia, är de ett större arbete så använder jag ofta National 
Encyklopedin och uppsatsböcker och lite så, alltså oftast är det ju Internet som man använder 
(.) 
 
Muntliga källor har inte varit aktuellt? 
 
Muntliga källor, ja, ibland, alltså det beror på, har man ett ämne i skolan som du har 
föreläsningar på så är det ju nästan alltid så att man får en muntlig källa men annars så tror jag 
det är ett arbete som jag har använt en muntlig källa på som jag inte har fått som föreläsning 
och som alla andra fått också i klassen. 
 
Hur gör du då när du använder dina källor xxx? 
  
Ja, vi har inte behövt redovisa dem i texten före detta arbetet så därför har jag bara skrivit 
källorna längst ner, eller så, men annars skriver jag indexmarkeringar, typ ett, två och tre och 
så här och sen skriver jag en punktlista i slutet xxx 
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Har läraren bestämt hur den här typen av texter formellt ska se ut, vad man ska inleda med 
och? 
 
Ja, det händer, eller så det har ju hänt att svenskläraren säger att så här och så här måste det se 
ut, men det brukar ju inte vara liksom precis så här måste du strukturera det utan det är väl 
typ, skriv en uppsats och där man själv ska tänka på om man vill ha innehållsförteckning och 
var man ska ha källor och så. 
 
Själva det praktiska skrivandet, skrivprocessen, är du klar över vad som ska skrivas när du 
börjar så att säga, för att tydliggöra det eller ligger det en mängd primärkällor i en hög som 
man liksom sitter och rotar i lite och skriver lite? 
 
Både och men mestadels så vet jag faktiskt vad jag ska skriva. Alltså jag vet att det är det här 
jag vill ha ner och sen så börjar jag försöka skriva det, men det beror på om det är någon mer 
kreativ uppgift så som skriva en uppsats, alltså om ett hörn av verkligheten eller så här, då 
skriver man kanske gärna så här, man tänker inte på vad man skriver för något utan bara 
skriver något och låter det komma till mig, eller så här xxx 
 
När det gäller att använda sig av källor ordagrant, vad känner du, var går gränsen där, 
liksom hur mycket kan man tänka sig att skriva rakt av och hur mycket måste man formulera 
om det, hur likt får det bli så att säga? 
 
Alltså jag anser att det får bli ganska likt, alltså det viktiga är att man inte kopierar, utan att 
man skriver det själv för då får du ju alltid en egen prägel, din egen tolkning och då kan det ju 
vara ganska likt, eller så, utan att det stör, om man själv har liksom sin egen tolkning i det. 
 
När vi är inne på det här med egna tolkningar och det egna språket, tror du att DU lyser 
igenom i din text, inte bara genom faktaurval och så, utan sättet att skriva? 
 
Det tror jag helt klart, alltså, det är ganska svårt att undvika för någon att göra det och jag 
tänker inte på det så där att jag ska undvika det heller, så jag tror helt klart att det lyser 
igenom. Är det någon som har läst, som typ min svensklärare mina arbeten så kan han nog lätt 
se att det här är nog NN som har skrivit det här. 
 
Och är det någonting som du tänker på och lägger vikt vid när du skriver, att det också ska 
vara ett språk som du kan stå för liksom som säger rätt sak om dig? 
 
Ja, jag vet inte, språk, jag skriver väl ett ganska formellt och alltså kanske ibland tråkigt språk 
men jag är nog mer som NE och så här, skriver faktamässigt eller så, snarar än att skriva 
liksom lättläst. 
 
Är det en medveten positionering, så att säga? 
 
Det är det till viss del, alltså ska man vara ärlig så får man bättre betyg om man skriver mer 
formellt och så (.) 
 
Vem skriver du för då? 
 
Läraren, nästan alltid så skriver jag för att läraren skall tycka det är bra och (.) det då ska bli 
ett bra betyg på det, alltså man har producerat något bra, alltså jag är mycket gladare om jag 
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får bra respons från en lärare än från en klasskamrat för att det ger mer att läraren tycker det är 
bra som har sett så pass mycket mer arbeten. 
 
Finns det något problem i det, att man skriver en uppsats till någon som redan har mycket 
god förståelse om ämnet i fråga och kanske sitter på kunskaperna fast i ännu större grad, 
påverkar det? 
 
Ja, helt klart, jag har fått MVG på arbeten som jag vet att jag inte skulle fått det på på grund 
av att de är mycket svårförståliga men jag vet att läraren i fråga har den förståelsen så på så 
sätt så är det ju mycket djupt gående, det är ju självklart ett problem alltså arbetena blir ju inte 
alltid lika bra om man skriver det så, som sagt, med det betygssystemet som det är nu så vill 
man ju komma högt om man ska komma in på universitet och högskola. 
 
Så att man, det finns en förståelse eller en kunskap om vad som premieras och det påverkar 
både faktaurval och språk? 
 
Ja. 
 
Har ni lärt er något om det, om hur man formulerar texterna för att framstå som övertygande 
eller klok? 
 
Ja, visst har vi det, alltså både att jag gick NN-skolan i högstadiet gör att vi läste retorik där 
sen har vi även läst Svenska C under alla tre åren på gymnasiet så därför har vi fått reda på 
allt xxx till exempel om man använder språk inte är så lätt att förstå så låter man mycket mer 
påläst till exempel, så helt klart så får vi lära oss att så här och så här låter det övertygande. 
 
Men om du hade skrivit samma uppsats för att ge exempelvis din klasskamrat en första inblick 
i ämnet i fråga, vad hade skilt sig, faktaurval, språkbruk? 
 
Språket helt klart, jag hade använt ett mer lättsinnigt språk, alltså kanske inte, alltså nästintill 
talspråk mer än vad jag har gjort nu när jag har skrivit väldigt trist och tråkigt kanske. Och sen 
även fakta så hade det varit liksom, jag hade troligtvis trots att uppgiften var att beskriva 
arbetarrörelsen så hade jag skrivit mer om den industriella revolutionen lite alltså så här var 
det faktiskt, för en oberoende läsare kanske inte vet någonting.  
 
Hade den uppsatsen, subjektivt sett, varit bättre eller sämre då? 
 
Jag tror faktiskt att det är svårt att säga, kanske både och, den hade kanske blivit bättre om 
man hade velat veta någonting om den industriella revolutionen och arbetarrörelsen i sig, men 
hade man velat gå på djupet så hade den blivit sämre då, den hade helt enkelt blivit bredare 
istället för djupare. 
 
Du menar att man behöver känna till vart en text syftar för att kunna bedöma om den är mer 
eller mindre lämplig? 
 
Ja, på ett sätt alltså. 
 
En text täcker inte alla behov? 
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Nej, man har ju olika publik som man måste ta hänsyn till och i detta fallet var det en 
djupgående text (.) djupare publik. 
 
Då var vi nog nöjda. Tack för hjälpen! 
 
 
 
Intervju 3 
 
Gjorde du upp någon plan för hur du skulle skriva ditt arbete? 
 
Inte vad jag kan minnas. Nej inte någon direkt plan alltså så, nej, inte mer än så liksom att vi 
hämtade information först och sen så xxx att man fattade informationen och sen skrev man 
ner det på dator. Inte mer än så, ingen djupgående plan, utan planen var bara den enkla att 
först samlar vi fakta sen gör vi om det sen skriver vi det. 
 
Hur gjorde ni när ni samlade in fakta där då? 
 
Vi, får se här nu, det var ju, först och främst det här projektet som det faktiskt var, löpte 
parallellt med historielektionerna så att man dels fick vi ju veta lite grand på lektionerna och 
det tog man ju in då, och självklart fanns det ju lite i historieboken också, Epos heter den, jag 
vet inte om det är någon nytta för er, och där stod det väldigt lite visserligen, det vi har var ju 
undervisning på 1800-talet och jag tror där stod en halv A4, det stod inte mycket i alla fall, så 
det mesta kom ju från lektionen från början, men sen så hade vi turen att vi fick en intervju 
med en som arbetar på museet i Halmstad. 
 
NN kanske på Hallandsgården? 
 
Ja exakt. Vi hade turen, han hade en lektion helt enkelt där vid Hallandsgården. Faktiskt i just 
den salen de byggt upp som ska likna 1800-talets stil, så där kunde man ju se där hur det såg 
ut och hur det kan ha varit. Men sen var han ju också väldigt bra och väldigt kompetent 
(.) jag tror det var det han sa och de källorna som han hänvisade till, det var egentligen 90 % 
av allt vi skrev som kom därifrån, så det var vår riktigt stora (.) 
 
Du kände att han inte bara hade en pedagogisk förmåga, utan han hade också hög 
tillförlitlighet? 
 
Ja, det kändes ju så alltså, man kände direkt att han visste vad han pratade om, det roliga var 
att jag kollade innan ett årtal och vem som var den första läraren, inte för att jag skulle ställa 
den frågan till honom för att sätta honom på pottan, men det roliga var ju att han sa det direkt 
och det var ju rätt, självklart kan man ju alltid, det är ju lite problemet med historia, man kan 
ju vara väldigt skeptisk. 
 
En bifråga där, om man träffar en person som är ute i ett givet syfte, vad är det som gör att 
man bedömer honom som trovärdig? 
 
Ja, egentligen, om man ska tänka på ett rent psykologiskt syfte så är det ju människan i sig hur 
den personen, ja, vad ska man säga, det handlar ju om etos egentligen, så att, det stämmer ju 
egentligen att det behöver ju inte finnas något logiskt skäl till det, för att det handlar ju om hur 
personen pratar tydligt, på ett förståeligt sätt och på ett trovärdigt sätt och inte hakar upp sig 
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och börjar bli undrande och så vidare, det handlar ju såklart om personen, om man säger så, (.) 
därifrån kan man ju säga att det är alltid svårt att vara säker på om den här människan pratar 
sanning, men jag tyckte liksom det, dels det genom hur han sa det och han hade också 
argument som byggde upp det han sa, så det fanns logik bakom det han sa, det var ju inte bara  
taget ur luften, utan det fanns logik bakom, så det handlar ju lite om hur människan för fram 
det hela men också lite om grand om att man måste nästan vara påläst för att verkligen ska, 
antingen så är man väldigt skicklig eller så är man ju påläst om man ska kunna hålla sitt 
förtroende uppe hela tiden. 
 
Så man gör alltså en förnuftsmässig bedömning men det är både förnuft och känslor som 
spelar in? 
 
Ja, det skulle jag anta i alla fall.  
 
Du säger här att ni fick undervisning? 
 
Ja, det känns fel att kalla det intervju, han hade ju lite mer som en föreläsning. 
 
Ja, nej, jag tänkte på i din text, så sa du något om, jag fick uppfattningen om att ni fick 
uppgiften om att skriva om undervisningen? 
 
Ja, det stämmer, vår uppgift på det här projektet, det är ju inte ett stort projekt, men det är ett 
litet projekt som tillhör historiadelen och lite annan också, svenskan. Vår uppgift var helt 
enkelt att vi skulle då, vår grupp skulle då ta reda på dels hur såg undervisningen ut, vad fanns 
det för lagar, alltså de här lagarna som stiftades då som gjorde att det blev en möjlighet för 
alla att bli undervisade på 1800-talet och hur det var för dem kanske inte enbart hur det var för 
dem i skolan utan kanske också lite grand på väg till och från skolan och kanske lite grand att 
man skulle kunna ta detta perspektivet lite grand utåt mot samhället så att man inte bara är 
insluten i klassrummet, utan lite grand det här att hur kommer det sig att undervisningen 
kommer nu på 1842, eller vad det nu var. Det var lite grand det man skulle ta reda på så att 
man kan se en röd tråd i det svenska samhället som har byggt upp xxx och se hur kom det här 
sig då, varför var det inte på 1600-talet som svenskarna började att undervisa alla, så det var 
det i det stora hela xxx 
 
Var det då läraren som gav er olika områden? 
 
Nu när jag säger så här så är det mina tolkningar visserligen, eller vår grupps tolkningar av 
hur vi skulle gå tillväga för som rubrik kan man säga undervisningen på 1800-talet och så lite 
grand lite frågor som skulle hjälpa oss på traven, några frågor där, hur var det att bli 
undervisad, vad fanns det för lagar och sånt, men det var mest bara för att ge oss en knuff eller 
någonting för sen är tanken då att man skulle ha undervisningen på 1800-talet och sen därifrån 
ska man kunna breda ut sig över hela landet, det jag nu sa, det var inte så att vi fick ett långt 
papper där det stod allt det som jag sa utan det var mer våra tolkningar av vad vi tyckte var 
viktigt i alla fall att ta upp för undervisningen på 1800-talet, sen kan man ju diskutera vad som 
behövs mer eller mindre. 
 
Hur gjorde ni då, hur gick ni tillväga när ni skrev? 
 
Ja, vi samlade fakta som mestadels kom från länsmuseet och NN, vi hade ju då skrivit mer 
sådana här, stödord från det han hade sagt och sedan skrev man då ihop det då till något lite 
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mer kompakt sen därifrån det så skrev vi det som vi nu har i handen, därifrån skrev man då så 
att det blev någorlunda behagligt att läsa. 
 
Funderade ni någonting på hur ni skulle skriva för att texten skulle bli så bra som möjligt? 
 
Inte funderade, vi gick nog på det direkt och sen gick vi igenom det i gruppen lite grand så att 
hela gruppen godkände det som hade skrivits, så att inte bara en hade skrivit något som den 
tyckte var jättebra utan alla xxx. När vi väl hade skrivit så gick ju gruppen igenom det igen 
och det var rätt mycket som vi rättade då, rent, alltså inte faktamässigt utan grammatikaktigt, 
alltså uttryck, dels var det ju då svenska såklart, svenskafel men sen var det ju så att det blev 
mer tydligt, likadant tror jag att vi skrev något exempel extra för att göra det lite enklare xxx 
har jag för mig om jag minns rätt, men vi hade nog ingen större plan vill jag påstå när vi satte 
igång att skriva det hade vi nog inte utan det var nog mer att vi körde på. 
 
Det här att ni inte hade någon klar plan, tror du att det är en principmässig hållning eller 
kommer det sig av att ett sånt här arbete från er har en viss prioritering, att man lägger ner 
en given mängd arbete? 
 
Jag tror självklart beror det på hur man arbetar som individer, nu var ju vår grupp så att vi 
tyckte det funkade bra med att, nu hade vi den stora turen att vi fick en intervju med NN, men 
det är ju också lita grand det att de flesta i vår grupp tyckte att var ett acceptabelt sätt att gå 
tillväga, en del andra människor planerar mer och i slutändan är det kanske ändå så att 
produkten är viktigast. För vår grupp gick det bra att inte ha en allt för strikt plan utan bara ha 
några enkla linjer att gå, nu samlar du fakta sen bygger vi upp någonting så vi fattar det hela 
och sen från det så skriver vi då det här arbetet. Jag tror nog när ni frågar en annan grupp så 
finns det kanske säkert de som har planerat mycket mer tydligt än vad vi har gjort, det är bara 
det att för vår grupp så funkade det bra i alla fall, vi tyckte det att det löste sig med tiden. Sen 
så var det lite grand det att snabbt så blev det här mötet med NN väldigt centralt för vår grupp, 
det var ju det viktiga, det var lite grand då som det hände kände vi, innan dess så hade vi ju 
inte hittat så mycket fakta, det fanns inte så mycket fakta tyckte vi, och efter det kände vi att 
vi hade betydligt mer att gå på, efter det så hade vi alternativ, vi xxx så hade vi alternativ att 
kunna gå vidare för vi fick ju veta lite andra källor fast vi var relativt nöjda där, jag tror inte 
att vi gjorde några större xxx. 
 
I källkritiken nämner ni just mötet med NN och en tryckt källa av Gunnar Richarsson, Svensk 
utbildningshistoria, och om vi säger valet av den källan, om vi pratar om Richarssons bok? 
 
Fördelarna med den, det handlade inte så mycket om hans, även om han hade gjort väldigt bra 
analyser och tankar, för det har han, han argumenterar väldigt bra, så vi använde nog inte den 
så mycket utan det vi framför allt använde oss av var, han hade strukturerat upp det väldigt 
bra i sin bok, han hade ju strukturerat upp det så att man fick de här reformerna som vi så 
gärna ville komma åt och lite grand smått vad de här reformerna handlade om och vad de 
innebar och det gjorde han på ett jättebra sätt och det är mest det som vi använde, sen det här 
hur det kändes för individerna och så det överlät vi lite till NN, men just den här boken där 
var det lite mer de här konkreta sakerna eller vad man ska kalla det för, den här reformen 
kommer år och då stod det så här på den här reformen och det innebar det här, lite kort, men 
ändå konkret, det var mest det vi använde den till, även om han har skrivit en väldigt bra bok 
vill jag påstå, han argumenterade bra och han fick verkligen fram sakerna på ett tydligt och 
lättförståeligt sätt, tycker jag. 
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Om vi ska prata lite allmänt om hur man använder sig av tyckta källor, är det acceptabelt, 
kan man skriva av någonting ordagrant och i vilken utsträckning kan man det? 
 
Det händer att man skriver av, det har jag gjort där, man ser ju ett citat som jag har skrivit där 
och som jag har använt i källkritiken, det är ungefär samma källkritik som de hade i den 
boken bara det att de uttryckte det så bra att jag valde att ta det som ett citat istället, man ser 
det att jag har skrivit ett citat, det är väl det man använder, när man skriver av något så blir det 
ju ett citat och då skriver man ju att det är ett citat från det här, och då får man väl ha skäl till 
varför, man kan ju aldrig producera ett arbete som är ett enda långt citat, så därför måste man 
ju alltid uttrycka sig med egna ord. Jag, och jag tror nog att jag kan tala för mina kamrater, vi 
undviker att skriva sånt, att skriva ett citat om det går, om man skriver ett citat så måste det ju 
finnas skäl till det och då måste man visa att det är ett citat också, jag tror det är lättare att 
skriva, det är jobbigt att skriva av saker faktiskt, det är lättare att skriva med egna ord 
egentligen för då blir det såsom man själv upplever det lite. 
 
Om man skriver något sådant, hur ser man på själva skrivprocessen, varför skriver man ett 
sådant här arbete, vad är huvudskälet? 
 
Ja, just för vår del så blir det ju lätt att det är ju för att man själv ska förstå det, skriver man 
någonting, producerar man någonting då är det ganska oundvikligt att man inte förstår det, det 
är ju det samma med matte, kan man räkna ut en tredjegradsekvation, ja då kan man det, det 
är likadant med historiearbetet, kan man skriva ett hyfsat paper på just undervisningen på 
1800-talet, ja då kan man ju det, då förstår man ju sig på det. 
 
Menar du att själva skrivprocessen är ett sätt att ytterligare bearbeta kunskaper så att man, 
oavsett om någon hade läst detta eller inte så hade det ändå funnits en vinst i att skriva ner 
det? 
 
Ja, det tycker jag för att då strukturerar man ju, i och med att man skriver med egna ord så är 
det ju ens egna sätt ens egna tankar som man skrivit ner, innan har man ju kanske då 
historiebokens författares tankar på det hela, alltså även om man har samma slutsatser och 
samma analyser och samma fakta osv. så är det ju ändå ens egna saker man har skrivit ner på 
ens egna sätt med ens egna språk ju, det gör väl att man fattar det lite bättre tycker jag i alla 
fall, sen visst man lär ju sig väldigt bra genom att läsa saker också, men att det blir ju ändå lite 
grand ens eget. 
 
Jag förstår. Finns det ändå en läsare med i den här processen, har man en bild av vem som 
ska läsa det här, tänker man det här är ju ändå en lärare som ska läsa. 
 
För min del i alla fall så brukar jag sällan tänka på det viset, just när det kommer till skriftliga 
uppgifter, jag bara skriver helt enkelt, det är väl såklart man uttrycker sig på sitt sätt, man 
uttrycker sig inte så att man förväntar sig att en elvaåring ska sätta sig ner och fatta det, utan 
man uttrycker det så så att ens jämnåriga ska fatta det, man använder sig av sitt egna språk, 
sen om läraren säger att vi ska skriva det här så att en tioåring skulle fatta det, då får man ju 
tänka om. 
 
Men när man skriver något sådant här, är det så att det är ett sätt att positionera sig, att man 
bestämmer lite hur man skall bli uppfattad genom hur man skriver den här typen av arbeten, 
är det ett inslag också, att det här är en del av er och att det då borde finnas en del krav som 
borde uppfyllas? Det du skriver är det en bild av dig själv? 
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Jag brukar nog inte begrunda det på det viset faktiskt. 
 
Nej det gör man ju inte, men om du tänker på det nu. 
 
Grejen är väl den att när man skriver någonting, med undantag då från att skriva av någonting, 
så blir det väl ens egna hur man än gör xxx. 
 
Har ni pratat någonting om hur man formulerar texter för att det ska bli så intressant som 
möjligt? 
 
Definitivt inte på historielektionerna, på svenskan har man väl lite grand, jag vet inte om vi 
har haft så jättemycket om hur man ska formulera skriftliga meningar utan det är mer 
muntliga redovisningar och hur de ska framföras och där är en väldigt viktig bit ens egna sätt 
att uttrycka sig på. Man måste nästan få använda sig av det som är bekvämt för en själv, för 
annars är det väl lätt när man gör en muntlig redovisning att man hakar upp sig på något som 
på ord som man aldrig använder annars, men just en muntlig redovisning där har man fått reda 
på lite grand hur man ska uttrycka sig, bland annat det här etos, patos, logos och det kan man 
såklart använda på den skriftliga delen också, det är väl just det att man tänker, eller jag tänker 
mest när jag skriver ett tal som jag ska redovisa muntligt. 
 
Jag tror vi är nöjda, tack så hemskt mycket! 
 
 
Intervju 4 
 
Gjorde du upp någon grundläggande plan för hur det här arbetet skulle komma att se ut? 
 
Ja, det gjorde jag väl, vi får ju lite riktlinjer på hur det ska se ut och här var det att man skulle 
ha en kort sammanfattning på industriella revolutionen och sen hade jag fördjupat mig i 
emigrationen så det skrev jag extra om och då hade jag en plan om att få det som en 
sammanhängande text, sen tyckte jag det var lite svårt att helt plötsligt väva in emigrationen 
så jag tog den som en underrubrik, så det jag gjorde var att börja skriva om vilket år det 
började, hur det fortlöpte och varför och sen vävde jag in det jag kunde, och sen emigrationen 
och det som jag hade lite som special skrev jag som underrubriker. 
 
Vad menar du med det du hade som special? 
 
Alltså det jag skrev extra om. Det var indelat i lite olika grejer, så det var bara en del av vad vi 
gjorde. Det stora som vi höll på med var att man fick fördjupa sig i ett ämne och då valde jag 
emigrationen, att vi emigrerade och så, och då skulle man skriva lite extra om det och då tog 
det nästan en sida av arbetet, så det var det jag specialiserade mig på. 
 
När det gäller källor, skriftliga och muntliga, jag är osäker på om du har använt några 
muntliga men… 
 
Den enda muntliga källan var ju NN. 
 
Hur valde du dem? 
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Det är så svårt för källor plockar man ju hela tiden och mycket har man ju bara i huvudet så 
det kan man ju inte säga var man har fått det ifrån men källor som jag valde så använde jag 
mig bara av Internet, även om man inte alltid ska det, så jag söker på Wikipedia, jag tycker att 
de är tillförlitliga källor och så tar jag det och så läser jag det och får en uppfattning om det så 
omformulerar jag det till mina ord. 
 
Vad är det som gör att en källa är tillförlitlig? 
 
Som Wikipedia, det tycker jag är en tillförlitlig källa, det är ju folk som skriver in egna 
artiklar och stämmer inte de så blir de rättade av någon annan eller uppdaterade, så det känns 
som att de har, det är så mycket folk som kollar där och hade något varit fel så hade det 
redigerats ganska fort till att bli rätt. Så sådana källor ser jag som tillförlitliga och sen jämför 
jag ofta på andra, jag kanske vill ha reda på ett årtal och söker på Google och får 20 sidor om 
det och så kan det vara något och då kan det vara någon debattsida eller vad som helst och så 
står det om det och då är det lite tillförlitligt, men kan jag söka på exempelvis Wikipedia och 
någon annan sån grej och så ser man att det stämmer överens på båda dem, så tycker jag är 
lätt att få fram vad som stämmer och inte. 
 
Har lärarna bestämt formellt hur texten skall se ut? 
 
Det hon skrev i det vi fick ut var att man skulle ha en kort sammanfattning om på två till fyra 
sidor om industriella revolutionen och där man helst skulle väva in det samma så det blev en 
rullande text och det gjorde jag för det mesta men sen så ibland tyckte jag det passade inte och 
det lät inte bra när man pratade om emigrationen, utan då gjorde jag en underrubrik när jag 
tyckte det passade bättre. 
 
Fanns det något skäl till att vissa partier hamnade på vissa ställen, när egna åsikter lyser 
igenom gentemot fakta tagna från annat håll, finns det någon planering där? 
 
Hon ville ju ha med egna tankar, hon hade skrivit väldigt detaljerat vad hon hade för krav och 
vad som var VG och MVG så det var väldigt lätt att se vad man behövde göra så, hon skrev 
också att man gärna skulle dra paralleller till nutiden till dagens samhälle och egna 
kommentarer så när jag började med mitt upplägg, att jag började när industriella revolutionen 
började så vävde jag in mina egna kommentarer så fort jag kom att tänka på något som lät 
vettigt liksom, som kunde ha lite samhörighet med texten så vävde man in det och till 
exempel då med emigrationen, som jag skrev mycket om, där kunde jag hitta jättemycket 
paralleller med dagens samhälle och flyktingar som kommer till Sverige, så det skrev jag 
ganska mycket om och mina egna åsikter om vad jag tycker om hur Sverige behandlar 
flyktingar och då kan man ju, då drog jag väldigt mycket iväg och kom in på dagens 
samhällsfrågor och sånt också, men jag tycker att det passade, det var en bra parallell, så det 
är väl så mina egna tankar som kommer fram när det passar. 
 
Du nämner viktiga uppfinningar och om skolan och det får två respektive fyra rader, varför 
kommer de med? 
 
Det är väl därför att det är en liten del av allt som jag skulle haft med och som jag inte lyckats 
väva in i resten av texten och så känner jag att jag måste få med det, viktiga uppfinningar är 
också en sån greja att jag kunde börjat så här att då kom Spinning Jenny in under den tiden, 
men så blev det lite så där att jag hade redan börjat med en underrubrik med emigrationen och 
så la jag till en och skrev om uppfinningarna lite kort vilka som behövdes som var viktiga. 
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Är det något som du känner att du hade behov att få med för egen del eller är det så att du ser 
dig en tänkt läsare framför dig som förväntar sig att detta 
 
Precis jag vet att en lärare skulle kunna sätta G istället för att du missade att ta med, och det 
klart att jag vet vilka uppfinningarna är och jag vet om skolgången men det måste vara med 
där och har jag inte lyckats väva in det i texten så skriver jag det så och då är de nöjda. 
 
Vem är din tänkta läsare? 
 
Det är min lärare. 
 
Enbart? 
 
Ja, eller det är ju, alltså jag vill ju också se att någon annan kan ha nytta av min text och känna 
att det här är en bra sammanfattning på industriella revolutionen och lära sig lite om den, men 
i huvudsak, alltså det beror på, i slutändan, när man skrivit klart, så tänker ju inte jag att va 
skönt det här är över, nu har jag gjort det för min lärare för då kan jag känna att jag har gjort 
det för min egen skull och jag har lärt mig mycket, men under tiden som jag sitter och skriver 
så är det inte så att nu ska jag suga in all kunskap utan då är det nu ska jag få det jag kan på 
papper så att hon förstår att jag förtjänar det man förtjänar. 
 
Ligger det någon motsättning i det, jag tänker mig att du skriver det här till din 
historielärare, hur påverkas det av att historieläraren kan det här? 
 
Du menar att man vill skriva mer grejer? 
 
Ja hade man skrivit ett annorlunda arbete om skrev det berättande och vände sig till någon 
annan som kanske stod i begrepp att lära sig detta? 
 
Ja, man hade kanske inte, svårt 
 
Bara en fundering, om man ser läraren som tänkt läsare, finns det möjlighet att man väljer 
någonting för att läsaren förväntar sig eller tycker om att se ett visst inslag eller liknande? 
 
Sånt skriver jag ju för lärarna, då är det ju mycket sånt, det finns väl saker, just i det här så 
hade jag ändå tagit med samma saker om jag hade riktat mig till någon i min egen ålder för att 
lära sig, så jag tycker att det hon kräver, det hon vill ha med det är bra saker, det är ganska 
viktigt att veta, så egentligen det läraren vill det är det man borde skriva i alla texter, man vill 
ju vara så bra som möjligt för en lärare och egentligen det vill man ju vara för vem som helst 
som skall läsa, det är ju bara att när läraren betygsätter så ser man ju till att göra det riktigt 
bra, är det en elev eller någon annan som skall lära sig av en så kanske man inte är lika 
ordentlig. 
 
Känner du att när du lämnar ifrån dig en sån här text så är den en del av dig, den måste se ut 
på ett visst sätt för att du skall kunna vara nöjd med den? 
 
Ja, den måste ju uppnå en viss standard, jag har ju krav på mig själv. 
 
Så den här representerar den, man blir någonting genom det man skriver? 
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Ja, eftersom det blir så mycket egna kommentarer i den här, jag har ju uttryckt mycket åsikter, 
det här är ju verkligen min, jag har ju fått skriva mycket så här tycker jag och det här är min 
åsikt om det så den är väldigt mycket mig i den texten tycker jag, eftersom det är så mycket 
paralleller till verkligheten, man kan ju lista ut mycket politiska åsikter genom att läsa den 
texten fast det handlar om den industriella revolutionen. 
 
Men det ligger främst i det, där din egen röst tydligt framträder, inte i hur du formulerar dig i 
största allmänhet i ditt språk? 
 
Hur menar du? 
 
Att din egen språkanvändning, även när du inte kommer med egna åsikter, är det också en 
bild av dig? 
 
Nej, det inte, inte på samma sätt, det är ju fakta som jag har omformulerat, jag har ju lärt mig 
fakta som jag sen skriver ner på papper, det är fakta, det är inte så mycket mig i det.  
 
När det gäller att skriva av någonting från källor, är det okej att skriva av någonting 
ordagrant? 
 
Ja, om man kollar på första sidan så har jag skrivit hur man beskriver industrialismen sen har 
jag skrivit att det är taget ur Wikipedia, då har jag tagit ordagrant och då är det okej, men då 
ska man visa att man har tagit det, i övrigt tycker jag inte alls det är okej att skriva rakt av, och 
inte heller om man bara byter ut något ord utan jag tycker man, istället för många kanske 
säkert gör det att om de får ett papper, de läser en mening som de ändrar om lite och så skriver 
de ner den, så läser de nästa och ändrar om och skriver ner, då tycker jag, det är fel, men läser 
man hela texten och bildar sig en uppfattning och SEN skriver ner det man tycker, då tycker 
jag man har använt en källa fast på rätt sätt, för du har ju uttryckt det i det du har fått, i det 
intryck du har fått av texten, men efter du har bearbetat hela. 
 
Den här bearbetningen som du pratar om, den här själva skrivprocessen, är den ett led i 
bearbetandet av den nya kunskapen eller är det något som kommer efteråt? 
 
Du menar. 
 
Fortsätter du att förstå industriella revolutionen bättre under det att du skriver det här eller 
är du liksom klar över det och sen sätter du det på pränt? 
 
Alltså jag tycker det kommer i små bitar, sen vissa grejer kan man skriva ner lite fort sådär om 
man har läst igenom källan någon gång, och sen går man tillbaka och läser arbetet som man 
har skrivit så märker man att så tycker man inte och så får man ändra lite, så det är väl hela 
tiden, fast när jag är klar med arbetet då känns det som att då har jag förstått mig på det och 
bearbetat det klart, det är då arbetet är klart. 
 
Vi känner nog oss nöjda där. Tack så hemskt mycket! 
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Intervju 5 
 
Gjorde du upp någon plan för hur du skulle arbeta med din uppsats? 
 
Nej, någon plan, vi hade ju riktlinjer, alltså väldigt precisa riktlinjer för hur vi skulle bygga 
upp det och att vi skulle vara väldigt noga med källkritiken och sånt. Det var noggrannare än 
det brukar vara, att det skulle vara källorna inne i texten och så. Det brukar vi annars inte ha i 
arbetena. Men annars någon direkt plan var det ju inte, alltså. Det var rätt mycket 
åsiktsskrivning också. Bara lite allmän information, det var ju egentligen inte ett så grundligt 
arbete.  
 
Men då hade läraren bestämt lite hur texten skulle se ut? 
 
Ja. Vi skulle bara jämföra hur det var i Sverige och England då, under industriella 
revolutionen. Och sen skulle vi skriva lite mer projektgrejer om Sverige, olika rörelser. Vad 
som hände under den industriella revolutionen, lite åsikter mer och sånt. (.) Och jämföra… 
 
Och man fick då tilldelat vissa bitar var, eller? 
 
Ja, först gjorde vi grupparbeten. Och så gjorde vi, vi gjorde till exempel om 
nykterhetsrörelsen, emigrationen och sånt. Sen fick man välja och skriva om två områden i 
uppsatsen då, andra delen.  
 
Hur gjorde du när du skrev din text? 
 
Jag tog mycket från vår lärobok, jag tänkte att den har ju antagligen bra källor. Så jag tog 
mycket från den som sagt var, också gick vi igenom på lektionerna om skillnader mellan 
Sverige och England, då, på lektionerna. Och det är mycket därifrån, jag hämtade inte från så 
många olika källor. Sen till, mera, sen när man skulle skriva åsikter om nykterhetsrörelsen och 
sånt, då hämtade vi mer från kvarlevor och så, vi var på Missionskyrkan. 
 
Vad avgjorde vilka källor ni använde? 
 
Ja, alltså vi använde ju inte Wikipedia eller så där, som kunde vara osäkert. Vi tog sånt där 
gamla som böcker och så, från Missionskyrkan, då. Och så ifrån läroboken då.  
 
Funderade du eller ni, jag vet inte om du skrev det ensam, eller? 
 
Det var jag. 
 
Funderade du på hur du skulle skriva för att texten skulle bli så bra som möjligt? 
 
Vi försökte att göra det, lite lättsamt skulle det vara. Inte för mycket bara massa fakta. Jag 
funderade lite, och först skrev jag väl om hur det var i England. Och sen lite mer om hur det 
var här, i Sverige. 
 
Har ni lärt er om hur man formulerar texter som man skriver på bästa sätt? 
 
Ja, man skriver ju alltid uppsatser, och det är olika om själva upplägget. Men inte nej någon 
precis sorts ordning. Det var väldigt fritt det här arbetet.  
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Skrev du av något ordagrant från de källorna du använde, eller hur gjorde du? 
 
Nej, jag tror inte, kanske någon enstaka mening men jag försöker skriva om allting. Nej så 
inget helt stycke eller så, som jag bara kopierade upp. 
 
Hur gick du till väga rent praktiskt när du skulle skriva ditt arbete och använda dina källor, 
hur gjorde du då? 
 
Jag försökte att mest som förstå allt själv och sedan berätta det, inte ta allt från källorna. 
Sedan skrev jag in egna tankar om det.  Och sedan skriva ner, skriva liksom, bli lite 
personligare.  
 
Vad var det som gjorde att du tog med något och uteslöt något annat? 
 
Alltså jag försökte, det var, man fick ha max två och en halv sida, båda de grejerna vi skulle 
göra. Så det var ju väldigt mycket, ja, jag kunde ju inte gå in för noga på det. Det fick ju vara 
väldigt så ytliga grejer. Man försökte att inte gå in på detaljer så mycket.  
 
Jag ser att du har tagit så 1,2,3 då, utav texten. Vad är det för uppdelning? 
 
Första här var att man skulle, ja första skulle man jämföra, jag skrev det om England och 
Sverige skulle man jämföra. Då liksom hur det gick så i de båda länderna. Och sedan andra 
delen var mer allmänt i Sverige. Man skulle presentera de två olika områdena som vi har 
redovisat om. Det var andra delen vi skulle ha. Vi hade typ två uppgifter som vi skulle göra på 
två och en halv sida.  Man ville göra dem hur långa man ville.  
 
Vem tänkte du skulle läsa din text, vem skrev du för? 
 
Det är ju läraren egentligen, man använder ju aldrig texterna till något annat än till läraren. 
Om det inte är något speciellt att de skall ligga ute på hemsidan eller något sånt där. Men nu 
var det ju bara till läraren. Jag tänker hade man skrivit till yngre hade man ju ändrat. 
 
Hur då? 
 
Kanske lättare frågor om man skriver till mellanstadieelever eller något sånt där. Och om man 
hade kunnat göra bara fakta, men jag lade in lite lättsamhet också. Det är ju trevligare, det är 
ju ändå tråkigt för en lärare att bara läsa en massa fakta för de kan ju ändå allting. Det är ju 
ändå roligare. 
 
Hur tänker du kring det att läraren kan allting som du skriver? 
 
Jag tror nog att läraren tycker att det är roligare med lite personligt språk och så, lite 
lättsammare. Så jag försöker skriva väldigt trevliga uppsatser, nästan alla skriver det. 
Och nej inte bara sådär tråkigt, men jag, nej, jag tycker själv att det är roligare att läsa om det 
är lite lättsammare. 
 
Känner du att du finns med i texten, inte bara genom faktaurvalet, utan genom ditt sätt att 
uttrycka dig? Är sättet att använda språket av vikt när man skriver ett sådant här arbete? 
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Vad gäller så i andra delen försökte jag lägga in personliga åsikter, hela tiden. För att det 
skulle bli lite mer lättläst, och vi skulle ha en del egna åsikter och sånt. 
 
Men alldeles bortsett från åsikterna, om vi tar sättet att använda svenskan, är det en 
markering, har det någon betydelse? Funderar man över det, stilnivå, eller vad man vill kalla 
det?  
 
Vet inte riktigt. 
 
Stort tack! Tack så hemskt mycket! 
 
 
 
Intervju 6 
 
Gjorde ni upp någon speciell plan för hur ni skulle arbeta? 
 
Vi delade ju in oss i, vi tog olika områden kan man säga, inom vår del, så att någon tog, eller, 
vi var fyra i vår grupp, totalt, så vi var två som tog det mer lokala om Halmstad och Halland, 
och två som tog om hela Sverige. Om nykterhetsföreningen som vi hade.  
 
Sedan hur texten kommer att se ut på papper, är det något man strukturerar, eller som blir 
som det blir? 
 
Det är väl lite både och tror jag, man försöker väl ha en inledning, tror jag vi gjorde i alla fall. 
Lite allmänna fakta i början, och sedan försöker man ta, i tidsmässig ordning, och dela upp det 
då. I lokalt och nationellt. Så man skulle nog kunna se vem som skrivit vad, även om vi skrev 
det ihop så skulle man nog kunna tyda, det skrev vi och det skrev vi. Så det är inte så 
jättemixat ändå.  
 
Har läraren varit med och bestämt någonting om hur texten skall se ut? 
 
Nej, eller, ja att det enda var då att vi skulle kontrollera då i Halmstad då och i Sverige. Det 
var väl det enda kravet egentligen. Man skulle ha, det som man hade.  
 
Och inga önskemål om formellt textutseende med indelningar, passager? 
 
Nej. 
 
Sedan när ni skrev den här texten, hur gick ni till väga rent praktiskt? Skrev du ur huvudet, 
eller tittade du i källor och skrev lite…? 
 
Nej, vi började med att stryka under i våra källor, för det var mest texter vi hade. Och, ja, 
sedan skrev vi ner korta meningar om dem, här, i dokumentet på datorn. Och så bygger man 
ut de meningarna och slår ihop vissa som passar bra ihop. Så, ja, börja smått att få det att växa 
ihop lite. 
 
Funderar man, eller ni, i allmänhet eller i det här fallet, på hur man skall göra för att en text 
skall bli så bra som möjligt? 
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Jag brukar kanske göra så att jag löser igenom det ett par gånger, för det är ju inte alltid så att 
man ser hur det låter när man sitter och skriver utan det blir långa meningar med fel 
ordföljder. Tänker nog inte så mycket på det annars, tror jag.  
 
Är det någonting ni har lärt er, hur man får en text att bli så bra som möjligt? 
 
Nej (.) Vi har ju skrivit en del arbeten innan och fått kritik för dem, så det är väl egentligen 
därifrån man bygger upp en egen metod för att skriva, tror jag. Så läraren kritiserar kanske en 
mening som var lite lång och krånglig, så kanske man tänker att i stället för att skriva den här 
på två rader i dokumentet så skriver jag den på två meningar. 
 
Skrev du av något ordagrant och hur ser du på det? Var går gränsen, så att säga?  
 
Det var svårt (.) Ja, jag tror säkert att vi har någon bit som kan vara ordagrann. Ibland känns 
det som att de som har skrivit har fått fram en ganska bra mening, och, ja, då kan man 
använda sig av den. Men det brukar inte vara några större stycken, eller så. Ibland kanske man 
tar en mening och så, ja, ändrar man om med en synonym eller så, ändrar om den lite grann i 
alla fall.  
 
Vem tänkte du, eller ni, skulle läsa texten?  
 
Ja, vår lärare blir det automatiskt, tycker jag. Man tänker inte att, ja, det skall komma någon 
utifrån direkt och läsa den.  
 
Hade den sett ut på något annorlunda sätt då? 
 
Jag tror säkert att vi hade haft lite bilder i texten, för att den skulle bli lite intressantare, om vi 
skulle ge ut den utanför skolan, så att säga. 
 
Är det något problem i sig att man skriver till en lärare som har all förkunskap och 
förförståelse om ämnet i fråga? 
 
Ja (.) Jag känner (.) Nej, jag vet inte riktigt vad jag skall svara på det. 
 
När det gäller källor, skriftliga och muntliga, om ni har haft några sådana, hur valde ni dem? 
 
Internet brukar bli det första, lite snabb koll bara. Wikipedia eller vad som helst, och sen blir 
det oftast biblioteket, i alla fall för vår del, där vi hittade en stor bok om Halmstads historia. 
Så det blev att vi som hade den lokala delen tog den boken, mycket som fakta. Och sedan, ja, 
en del från lärarens genomgångar. Men mest var det nog den här gången från boken vi hittade 
på biblioteket. 
 
Vad var det som gjorde att ni tog med något och uteslöt något annat ur de här källorna? 
 
Ja, för mycket siffror, tror jag, blir ganska jobbigt när man skall läsa, men det kan ju ändå på 
vissa sätt vara intressant att se hur saker ändrat sig. Som i vårat fall då hur många öliter 
starksprit som dracks varje år, det kan vara ganska bra att se stegen hur det gick, hur det 
verkligen reducerades. Men annars, nej, det är väl mest känslan man har av att det här kan nog 
vara intressant och bra att veta. 
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Tänkte ni någonting där på läraren då, det här vill säkert läraren ha med? 
 
Ja, en del saker kan man nog tänka så på. Vissa delar, det här kan säkert hon tycka, det här var 
bra bitar, bra att de tog med, någon viktig del i det hela. 
 
Om man bortser från faktaurvalet och tänker på språket som sådant, är det anpassat till 
läsaren? 
 
Det tror jag, det är nog lite mix av hur man själv brukar formulera sig, och så försöker man ju 
fila till det lite med, tror jag. För lärarens skull, det skall låta lite mer, bättre, på något sätt. 
Tycker man själv i all fall, man filar lite. I stället för att skriva ”bra” skriver man något finare 
ord, ja. Försöker göra det lite mer avancerat kanske.  
 
Så har språket i sig en betydelsefull roll, är det en representant för en också? Man skall 
lämna in någonting där även den nivån skall vara ens egen? 
 
Det vet jag inte riktigt, men det känns som det, som elev, att en lärare märker att man har 
jobbat lite hårdare kanske, om man formulerar sig på ett visst sätt och låter lite mer, ja, låter 
lite proffsigare när man använder lite andra ord och annan ordföljd. 
 
Har man talat om det, eller, hur man framstår som trovärdig eller påläst? 
 
Vi har ju haft debatter här. Både inom klassen och mellan klasserna. Så där har vi diskuterat 
lite hur man kan, hur man bygger upp en, ja, argumenterande text. Och som jag sade innan då 
så när man får kritik på föregående arbete. Men inte annars så, haft några lektioner på hur vi 
skulle formulera oss. 
 
Stort tack! Tack så hemskt mycket! 
 
 
 
Intervju 7 
 
När du skriver en uppsats i allmänhet eller av det här slaget, gör du upp någon plan för hur 
du skall arbeta då? 
 
Nej, men jag tänker väl mest, först kolla lite, faktamässigt då. Kollar först i boken och går in 
på NE och så. Det är väl, nej. Man bara kör igång.  
 
Sedan hur själva texten kommer att se ut, det man lämnar in, har ni fått beskrivet formellt för 
hur det skall se ut? 
 
Ja, vi hade en genomgång om det i ettan med NN. Som har lagt upp ungefär hur det skall se 
ut.  
 
Gick han igenom det här med källor och källförteckning? 
 
Ja, lite hur källkritisk man skall vara, vilken källa man kanske skall börja kolla. Och hur 
tillförlitlig källan kan vara. 
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Och vad är det som gör då om en källa är tillförlitlig? Hur bedömer du det? 
 
Först kan man ju kolla, finns det en bok till exempel, då måste ju förlaget som har lämnat ut 
boken kollat, är det här kanske trovärdigt då. För det är ju svårare att få ut en bok än att lägga 
ut en sida på nätet. Och samma sak, Nationalencyklopedin, den är ju tillförlitlig.  
 
Och hur gör du då när du skriver din text, hur börjar du, hur går du till väga? 
 
Första tänker jag väl lite, vad är det jag skall skriva. Går och kollar, det här och det här och 
det här vill jag ha med. Sen så kollar jag då liksom, ofta kanske jag har två källor, får man ju 
se är det samma. Och så sedan, lägger upp sedan, det här tycker jag är viktigt. Och så sedan 
skriver ner det med egna ord. 
 
Funderar du någonting på hur du skall skriva för att texten skall bli så bra som möjligt? 
 
Ja, jag brukar först skriva igenom bara, text som jag tycker, det här vill jag ha med, och det 
här låter bra, och sedan så läser jag igenom det igen och så kollar jag liksom, det här kanske 
jag kan formulera på ett bättre sätt så kanske det låter mer formellt. Och sedan, går igenom 
stavning och så. Efteråt.  
 
Det här du säger att du tittar på texten, att den kan låta mer formell, är det något du tänker 
på att den skall låta väldigt formell?  
 
Det är väl lite vad vi har det till som, men om vi skall lämna in en labbrapport, där skall ju 
vara ett väldigt formellt språk. Så det får man ju tänka på efteråt, vem som skall läsa texten. 
 
Så du hade skrivit annorlunda om det var till någon yngre? 
 
Vi hade faktiskt ett arbete i tvåan, där vi skrev en text till åttan, åttondeklassare. Och där fick 
vi ju tänka på att de skall ju förstå det vi skriver. Så då kanske man får andra ord, använda 
andra ord som inte är så svåra. Och sedan lägga upp det på ett sätt med mycket metaforer, så 
att de skall förstå vad det är man skriver. 
 
Vem hade du som tänkt läsare till den här texten? 
 
Det var väl X och Y, svenskalärare och historialärare.  
 
Finns det något inneboende problem i det att man skriver en text om ett område som den 
tänkte läsaren vet det mesta om? 
 
Ja, det kan jag tänka mig, för det är ju, det är ju då att, man kanske tänker att, det här vet de 
redan, och så lite bakgrundsfakta. Det vet de förmodligen redan innan. Så då kanske man 
tänker att det inte blir lika viktigt att förklara då.  
 
Hur gjorde du när du skrev din text, skrev du av något ordagrant, eller hur gjorde du, hur 
gick du till väga? 
 
Nej, jag skrev om, och tänkte att det här var viktigt och så. Så skrev jag med egna ord.  
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Och det faktiska skrivandet, skedde det i en stöt, direkt ur huvudet, eller med källorna 
bredvid, så att man tittar lite, skriver lite? 
 
Jag brukar göra så att jag läser igenom texten först, och sedan så sätter jag mig ned framför 
datorn och försöker skriva, så det är ganska svårt om du har texten bredvid dig, att man skall 
få det, så att det inte skall vara samma liksom. Och så sedan då, kanske det att, då vet jag att 
texten, just det där, det var viktigt, och så kanske man glömde av det så får man gå tillbaka 
och kolla igen.  
 
Vilka källor, alltså både muntliga och skriftliga, använde du i det här arbetet, kommer du 
ihåg det? 
 
Jag hade nog en bok som hette ”Tusen svenska kvinnoår”, och så sedan var det efter ett besök 
vi hade på, vet inte vad det heter, Länsmuseet kanske, ligger vid Örjansskolan. Så där hade vi 
lite muntligt, och sen då genomgångarna på lektionerna, också då. Det är det man kommer 
ihåg till. 
 
Tar man de uppgifter som presenteras på lektionerna för givet, eller behöver man vara 
källkritisk även där? 
 
Jag tror att, läraren har mycket makt i det de säger, att de säger att så här är det. Och så tror 
man att det är så. Ofta är det ju så då att det första stället man hör det på är det man tror på. 
Sedan tror, mycket att man tror på läraren.  
 
När du skriver, tänker du att faktaurvalet representerar dig, så att säga ensamt, eller är det 
en kombination med språket?  
 
Ja, jag vet inte riktigt vad jag skall svara.  
 
Tänker du, om jag skall försöka förtydliga det, när man väljer stilnivå till exempel, att det är 
någonting som är betydelsefullt? 
 
Det tror jag.  
 
Vad är det då som att gör att du tar med något i en källa som du sitter och läser? Vad är det 
som gör att du tar med något eller inte? 
 
Nej, jag tror att det är intresseskäl, personliga intresseskäl, för att om jag skulle läsa en text 
själv så skulle jag tycka att det här var intressant. Och så det att blir, ja, det är något man 
fastnat för själv.  
 
Det är bara det du själv fastnar för, inte någonting… 
 
Ja, men som, om man skulle skriva om ett krig, och man vet liksom händelseförloppet. Det är 
ju viktigt, men alltså, de källorna, det är. Ja, de grejer man tycker också är viktiga. Men det är 
ju också personligt. Tycker jag, vissa tycker ju vissa grejer är viktiga, andra tycker ju andra 
grejer är viktiga.  
 
Styr den tänkta läsaren faktaurvalet? 
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Det tror jag. För att är det yngre läsare tror jag man vill ha lite, fakta som inte går ner så djupt, 
för det är ju svårare att ta en djup källa och sedan skriva om det till en lättare text. Och sedan 
samma sak att det är lättare att ha en lite djupare källa om man skall skriva en lite djupare 
text.  
 
 
 
Intervju 8 
 
Gör du upp någon plan för hur du skall arbeta? 
 
Jag vet inte, jag tar väl ut fakta först och sedan skriver jag ihop det. Det är väl ingen direkt 
plan utan det är, ja, nej… 
 
Du bara kollar fakta och utgår därifrån? 
 
Ja. 
 
De här källorna, skriftliga och/eller muntliga, hur väljer du ut dem? 
 
Ja, du… det är väl, man går väl in på nätet och så söker man på någon sådan här sökmotor. Så 
kommer det upp länkar så att man kan gå in och kolla… och sedan tittar man väl på källorna, 
så att det ser någorlunda rimligt ut. Sedan är ju ne.se rätt bra också, det brukar vara rätt 
tillförlitliga källor.  
 
Hur använder du dig sedan av de här källorna i det faktiska skrivandet? 
 
Ja, alltså, hur menar du då?   
 
Läser du en mening, funderar på om du skall ha med den, eller läser du allt i ett stycke och 
sedan skriver? 
 
Jag läser allting i ett stycke. 
 
Och sedan, tar du ut det viktigaste, eller hur gör du? 
 
Ja, jag tar ut det viktigaste och försöker skriva det med egna ord. Så jag skriver inte av faktan. 
 
Aldrig någonsin? 
 
Någon mening kanske man skriver av då och då. Men det är inte ofta, för man försöker hela 
tiden skriva med egna ord.  
 
Har läraren, oftast, eller i just detta speciella fall, bestämt hur texten rent formellt skall se ut? 
 
Nej, vi brukar få vara rätt fria.  
 
Funderade du på hur du skulle formulera dig för att texten skulle bli så bra som möjligt? 
 
Ja, det brukar jag göra.  
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”Bra” innebär då trovärdig eller språkriktig…? 
 
Det är både och. Men det är ju mest språket jag jobbar med då. Så att det inte är en massa 
upprepningar och sånt.  
 
Så språkbehandlingen i sig är en betydelsebärande del, precis som faktainnehåll? 
 
Jo, men fakta måste ju, man måste kunna tro på faktan också, annars kan man ju inte använda 
sig av den källan.  
 
Styr den tänkta läsaren något i sättet du skriver? 
  
Man kanske inte skriver så avancerat om det är en femåring, eller vad säger jag, tioåring som 
skall läsa det, men skriver man det till lärarna skriver man ju på ett lite annorlunda sätt.  
 
Och vad är det, kan du försöka sätta fingret på…? 
 
Det är väl mest orden då, som är lite mer arbete så… 
 
Vem hade du, i just det här fallet, som tänkt läsare? 
 
Det är min svenskalärare, då. Eller, historialärare också.  
 
Styr den här läsaren faktaurval också? 
 
Nej. Det tycker jag inte.  
 
Vad är det som styr det? Är det bara dina egna tankar och åsikter? 
 
Man tittar ju lite på källorna, eller faktan också, och så skriver man lite vad man tycker också. 
Det kan väl vara lite både och.  
 
Vad är det då som avgör om du tar med något eller utesluter det? 
 
Det är magkänsla. Det som känns bra tar man med. 
 
Det du tycker är… 
 
Viktigt… 
 
Och intressant och så… 
 
Precis.  
 
Finns det något inneboende problem i att skriva ett ämne till en tänkt läsare som har goda 
kunskaper i ämnet? 
 
Ställ frågan igen! 
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Om man har tänkt sig en läsare, i det här fallet din historia- eller svensklärare, som i sig har 
väldigt goda kunskaper om ämnet i fråga, påverkar det någonting om hur man skriver själv? 
 
Ja, alltså, det är nog, det kan man nog göra undermedvetet. Man skriver kanske inte lika 
detaljerat, och då… 
 
Tänker du att vissa förklaringar behöver man inte komma med…? 
 
Nej, precis. 
 
Tack så mycket! Tack så hemskt mycket! 
 
 
 
Intervju 9 
 
Gjorde du upp någon plan för hur du skulle arbeta? 
 
När jag började skriva så bestämde jag vad jag skulle ha med, men jag hade i och för sig en 
grundidé vad hon förväntade sig. 
 
Hur har du valt dina källor? Hur kom det sig att du hade med en muntlig källa? 
 
Då får man mer en helhetssyn på det. Jag kollar alltid upp Internetkällorna i efterhand. 
 
Har ni gått igenom hur man skriver ett arbete? 
 
Det har vi nog gått igenom. Det är kanske inte skrivet på rätt sätt. 
 
Hur använder du källorna i skrivandet? Vad gör att något hamnar i texten och vad gör att 
något annat inte hamnar med? 
 
Det är vad man känner är viktigt. Man väljer ut sånt omedvetet vad som är viktigt och vad 
som inte är viktigt. 
 
Tänker du på hur du formulerar det? 
 
Jag tänker på att inte skriva av direkt. Jag tar inte ett stycke och tänker ”hur ska jag göra för 
att skriva om det”. 
 
Du nämner Maslow i ditt arbete, varför? 
 
På en lektion nämndes han. Jag kände att det var en bra grej att ha med. Det passade in där. 
 
Funderade du på hur du kunde skriva för att det skulle låta så bra som möjligt? 
 
Jag är inte så strukturerad, jag satte mig kvällen innan, det var liksom ett sista minuten-arbete. 
 
Har ni pratat om hur man formulerar sig för att verka trovärdig? 
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Inte medvetet. Omedvetet har man alltså, de har presenterat vissa arbeten – så här ska det låta 
för att vara bra. 
 
Säger man något om sig själv genom sättet man skriver? 
 
Jag försöker skriva så att jag kan stå för det. 
 
Det finns en nivå som är ens egen acceptabla? 
 
Ja! 
 
Skriver du av någonting ordagrant? 
 
I så fall, alltså, jag tycker det är trevligt att ha med citat. Men jag skriver inte av någonting 
medvetet. 
 
Vem ser man som läsare? Skriver man för en läsare? 
 
Det beror på ämnet. Ibland skriver man för sin egen skull och ibland för betyg. 
 
Det här arbetet? 
 
Jag kommer inte ihåg, men mer för läraren kanske. 
 
Påverkar det att läraren kan allt? 
 
Jag skriver så att hon ser att jag lärt mig det. 
 
Det finns alltså redan där en tänkt läsare? 
 
Ja. 
 
Kan man känna tvång att ha med något? 
 
Ja lite, fast åsikter är ju alltid olika. 
 
Vad föredrar du, tryckta källor i bokform eller digitala? 
 
Böcker är mer trovärdiga. Wikipedia kan ju alla ändra i, hämtar jag något därifrån så jämför 
jag med något annat. 
 
Muntliga källor då? 
 
Alla påverkas ju, ingen är ju objektiv, jag jämför mycket med böcker ändå. 
 
Men Wikipedia är i första hand en användbar källa? 
 
Man måste ju kolla upp den faktan med, det är viktigt att ha flera källor. 
 
Tack för hjälpen!



 48 
 

Intervjufrågor           Bilaga 
 

1. Gjorde du upp någon plan för hur du skulle arbeta? 
 
2. Har läraren bestämt hur texten formellt skall se ut? 
 
3. Hur skrev du din text? 
 
4. Funderade du på hur du skulle skriva för att texten skulle bli så bra som möjligt? 
 
5. Har ni lärt er hur man formulerar egna texter? 
 
6. Skrev du av något ordagrant? 
 
7. Vem tänkte du skulle läsa din text? 
 
8. Vilka källor, skriftliga och muntliga, använde du och hur valde du dem? 
 
9. Hur använde du dig av källorna i det faktiska skrivandet? (Vad gjorde att du tog med 

något och uteslöt något annat?) 
 
10. Varför kom exempelvis detta partiet med? (Visar exempel taget ut elevtexten) 
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Bilaga 

Den industriella revolutionen 
Vecka 36-40 
 
I England omkring 1770 sker startskottet till det vi idag kallar för den industriella 
revolutionen. Inte sedan människorna blev bofasta har det inträffat något som så drastiskt 
ändrat människans sätt att bo, arbeta och att leva. Det samhälle vi lever i idag hade inte varit 
möjligt om inte den industriella revolutionen varit. De närmaste veckorna kommer ni att få 
arbeta med den industriella revolutionen och hur den påverkade Sverige under 1800-talet i 
allmänhet men med fokus på Halmstad i synnerhet.  

Mål  
• Ni skall fördjupa era kunskaper om den industriella revolutionens orsaker och följder 
• Ni skall ha kunskap om hur den industriella revolutionen påverkade Sverige och 

Halmstad under 1800-talet samt hur den påverkar oss idag.   
• Ni skall kunna resonera kring och ha kunskap om olika historiska källor 
• Ni skall visa på en historisk medvetenhet och ett källkritiskt förhållningssätt.  
• Ni skall hänvisa till olika källor på ett korrekt sätt 

 
Utförande 
 
Arbeta i grupp. Max 4 st. Välj en av nedanstående ämnesområden som ni tycker verkar 
intressant.  
 
Gör upp en arbets- och tidsplanering som skall gälla under de kommande veckorna. 
 
Gruppen skall varje fredag skriva loggbok över veckans arbete och maila den till: NN    Där 
ska ni också skriva ifall ni har något som ni behöver hjälp med.  
 
Varje grupp skall författa ett kortfattat paper där det viktigaste inom det valda ämnesområdet 
framgår. Dessa paper ska sättas samman till ett kompendium.  
 
Samarbeta! Alla i gruppen skall ha kunskap om ämnesområdet och insikt i vad de andra gör. 
 
 
Redovisning/tid 
 
Arbetet ska redovisas både muntligt i grupp på ca 10-15 minuter, samt en enskild skriftlig 
hemtentamen. 
 
Den muntliga redovisningen äger rum onsdagen den 3:e oktober, då en informativ och 
levande föreställning görs för klasskamraterna.  
 
 OBS! Redovisning sker även om gruppen ej är fulltalig. 
 
Den skriftliga hemtentamen ska vara inlämnad senast fredagen den 12:e oktober.  
 
 
Lycka till!  
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Sverige och Halmstad under 1800-talet 
 
Ni kommer att bli indelade i olika grupper som ska ta reda på mer om några 
företeelser som hände i Sverige under 1800-talet i allmänhet men med fokus på 
Halmstad i synnerhet. Lägg gärna ett jämförande perspektiv.  
 
 Till varje avsnitt finns det ett antal frågor som jag vill att ni ska ha i 
bakhuvudet när ni studerar respektive avsnitt. Lägg gärna till egna frågor som 
kommer upp under arbetets gång.  
 
När det gäller informationen om Halmstad vill jag att ni ska använda er av någon 
slags kvarleva eller skriftlig källa från den här tiden. Ni kan te.x. besöka 
hembygdsmuseum, hembygdsföreningar, läsa gamla tidningar, besöka kyrkor, läsa 
gamla skolböcker e.c.t.  
 
Er muntliga presentation ska vara så intresseväckande som möjligt. Ni kan t.ex. 
utforma den som ett debattprogram med intervjuer med folk från förr.  
 
De olika områdena är: 
 

1. Det politiska livet: Från ståndsriksdag till 2 kammarriksdag. 
Rösträttsreformer 
 
Vad var ståndsriksdagen? Varför försvann ståndsriksdagen? Vad ersattes 
den med? När? Vad krävdes för att få rösträtt ? Hur fungerade 
kommunalvalen? När?, Hur? Varför? – började partier bildas? Vilka 
partier? Framväxten av ideologier. 
 Varför kom rösträttsreformen för män just 1909? Hur såg den ut? Vilka 
kriterier för rösträtt? Hur förändrades kungamakten under 1800-talet? 
Hur fungerade det lokala styret i Halmstad under perioden? Vilka partier 
fanns representerade? Hur gick kampen för rösträtt till i Halmstad?  
 

 
2. Arbetarrörelsen:  
 
När och varför bildades fackföreningar? När bildades de första 
fackförbunden i Halmstad? Hur var situationen för arbetarna i Halmstad ( 
löner, bostäder) Var bodde arbetarna? Var där konflikter mellan arbetare 
och arbetsgivare? 
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3. Kvinnorörelsen/ Kvinnornas situation 
 
När och hur uppstod kvinnorörelsen? Varför? Vilka frågor drevs? Skillnad 
mellan olika sociala grupper?  Vilka var medlemmarna? Mötte de motstånd? 
Hur försörjde sig kvinnorna i Halmstad? (bordeller) Vilka lagar som 
specifikt berörde kvinnor ändras under 1800-talet? Varför? Vilka 
argument använde man sig av? 

 
   4. Väckelserörelsen: 
 

Vad var väckelserörelsen? Vad vände den sig emot? Hur såg kyrkans makt 
ut? Hur förändras den under 1800-talet? Vad sker i Halmstad? Mötte de 
motstånd?   

 
  

5. Nykterhetsrörelsen: 
 

Varför bildades nykterhetsrörelsen? Hur såg superiet ut i Sverige/ 
Halmstad? Vilka var medlemmarna? Hur förde de fram sitt budskap? 
Brännvin som lön? 

 
  
6. Emigration 

 
När började emigrationen från Sverige? Varför? Vart åkte man? När var 
emigrationen som störst? Varför? Vilka är det som emigrerar? Förändras 
detta under perioden? Varför avtar emigrationen?, när sker detta? Vilka 
blev konsekvenserna? Hur såg detta ut i Halmstad? Hur påverkas 
Halmstad av emigrationen? 

 
 

7. Befolkningsutveckling och sociala förhållanden 
 

Varför ökar Sveriges befolkning under 1800-talet? Vilken social 
omvandling sker bl.a. på landsbygden? Vad händer på landsbygden i 
Halland? Varför? Vad var torpare, backstugesittare, statare?  Hur var 
fattigvården organiserad i Sverige? Vilka förändringar sker under 
perioden? Ge ex på sociala reformer 
Hur ser Halmstads demografi ut under perioden? Hur fungerar 
fattigvården här? 
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8. Utbildning 
 
När och varför kommer kraven på allmän skolgång? Hur är utbildningen 
organiserad? Vilka har tillträde till de olika nivåerna? Kostnader? Vilken 
undervisning bedrevs? Vad ansågs viktigt att lära sig? Hur såg det ut i 
Halmstad? Hur tog sig eleverna till skolan? Vilka undervisade?  
 
 
9. Näringsliv, tekniska framsteg, kommunikationer 

 
Hur kom den industriella revolutionen igång i Sverige/ Halmstad? Vilka 
företag etablerade sig här? Varför? Vilka tekniska framsteg gjordes 
under perioden? Maskiner, vägar, avlopp, gatlampor, järnvägens betydelse? 
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Inför handledarmöte 

 
 
 
 
Vad har vi gjort i veckan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilket är nästa steg? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material vi använder oss av (böcker, artiklar, Internet): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi behöver hjälp med: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54 
 

FORSKNING KRING GYMNASIEELEVERS SKRIVANDE 
 
Vi är två studenter som går sista terminen på lärarutbildningen vid högskolan i Halmstad och 
vi har för avsikt att skriva examensarbete om hur gymnasister skriver rapporter: vilka källor 
de använder och hur de behandlar dessa, vilka läsare de vänder sig till etc. Av denna 
anledning vore vi mycket tacksamma om Ni ville ställa ert material om den industriella 
revolutionen till vårt förfogande och också ställa upp och bli intervjuade kring ämnet. Allt 
material kommer självklart att behandlas med sekretess och inga namn att nämnas i arbetet. 
 
Om Ni kan tänka er att ställa upp på detta får Ni gärna be någon av era vårdnadshavare att 
skriva under nedan. Ni som har fyllt 18 år får som vanligt fylla i själva! 
 
Vid eventuella frågor kontakta antingen oss, eller våra handledare vid högskolan Birgitta 
Svensson (tel 167279) och Magnus Fernberg (tel 167234). 
 
På förhand tack! 
 
Fredrik Lorentzson (xa05frlo(a)student.hh.se) 
Ida Robertsson (xa00idro(a)student.hh.se) 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Ringa in aktuellt svarsalternativ! 
 
 
Ja, jag/mitt barn ställer upp på detta 
 
 
Nej, jag/mitt barn ställer inte upp på detta. 
 
 
 
________________________               _________________________ 
Underskrift                                             Namnförtydligande 
 
________________________ 
Elevens namn (vid behov) 
 
 
 
 


