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Innehåll:  

I denna uppsats studeras vilken skrivkompetens som framträder hos åtta flickor på två olika 

program i en diskursiv (argumenterande och utredande) skrivuppgift samt vilka skillnader 

som finns mellan elever på olika betygsnivåer (Godkänd och Väl godkänd) och programtyper 

(Samhällsvetenskapsprogrammet, SP och Barn- och fritidsprogrammet, BF). Studien fokuse-

rar elevernas skriftliga kompetenser så som dessa visar sig på det nationella prov i svenska 

som genomförs i slutet av alla gymnasieelevers svenskstudier. Det nationella provet består av 

flera delar. Den del som de analyserade texterna är hämtade från är provets A-uppgift, som 

går ut på att skriva en kortare diskursiv text i en tänkt kommunikationssituation med läsare 

utanför skolans värld. Lösningar av denna uppgiftstyp kan därför i viss mån fungera som en 

indikator för vilken diskursiv skrivkompetens eleverna har uppnått.  

   De åtta elevtexter som analyseras är hämtade från ett arkiv vid den nationella provgruppen i 

Uppsala. Genom textanalyser och jämförelser av elevernas diskursiva, kritisk-analytiska och 

operationella kompetens fås resultatet att skrivkompetensen naturligtvis skiljer sig åt från per-

son till person men att också vissa tendenser till likheter och skillnader finns mellan olika 

program och betygsnivåer. Sett till diskursiv kompetens finns en viss tendens att BF-elevernas 

texter har mer berättande och recenserande inslag, medan SP-eleverna har en högre skrift-

språklig komplexitet och lösningarna där i högre grad är att betrakta som egentexter. Avskrift 

av provets stimulanstexter finns bland de undersökta eleverna på båda programtyper på G-

nivå, men på VG-nivå uteslutande hos BF-elever. Ur en kritisk-analytisk synvinkel kan inte 

några säkra slutsatser dras om skillnader mellan programtypernas elever. Men elevernas kri-

tisk-analytiska förmåga torde ännu inte vara tillräcklig för högre studier, men den är accepta-

bel med utgångspunkt i uppgiftsinstruktionen. Operationellt är likheterna större än skillnader-

na dock med en tendens att SP-eleverna har en något mer formell skriftspråklig och informa-

tionstät stil än BF-eleverna.  

 
Nyckelord: Skrivkompetens, gymnasieskolan, yrkes- och studieförberedande program natio-

nella prov i svenska.  
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1 Inledning 
I olika styrdokument för gymnasieskolan, däribland läroplan för de frivilliga skolformerna 

(Lpf94), programmål och kursplan för ämnet svenska, poängteras gymnasieskolans huvud-

uppgift att utbilda elever både för fortsatta studier och för kommande yrkesliv. Med ett sam-

hälle som idag utgörs av mycket information och snabb förändring framhålls därför i läropla-

nen att det är viktigt för eleverna att kunna tänka kritiskt, analytiskt och vetenskapligt. Av vikt 

för att platsa i samhällets olika roller är således ett fungerande språk och inte minst ett funge-

rande skriftspråk.  

   Genom skriftspråket förmedlar skribenter sina tankar, analyserar dem och argumenterar för 

dem på ett sätt som är viktigt i samhällslivet. Av stor betydelse blir därför formellt skrivande 

av diskursiv typ (det vill säga texter av både utredande och argumenterande slag, jfr Hells-

pong & Ledin 1997:23f). I såväl olika yrken som vid högre studier krävs en form av sådan 

skrivkompetens. Denna kompetens visar sig bland annat i förmågan att kunna använda språket 

för att förmedla tankar på ett för situationen adekvat och av omgivningen förväntat konven-

tionellt sätt.  

   En central språklig förmåga som gymnasielever ska ha fått efter tre års studier i svenska 

(men även i andra ämnen) är just att kunna ”förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, 

göra sammanställningar och utredningar samt dra slutsatser och föra fram argument, så att 

innehåll och budskap blir tydliga och anpassade till målgrupp och syfte” (Werner Gymnasie-

skolans regelbok 2001:278). Ett annat språkligt mål är att eleverna också ska kunna söka och 

använda kunskap från olika skriftliga källor och därigenom utveckla sitt skrivande som verk-

tyg både ”för tänkande och lärande” (a.a.:278f). En måluppfyllelse ska således ge alla elever – 

oavsett valt studieprogram, bakgrund och förutsättningar – en skrivkompetens som fungerar 

såväl i yrkeslivet som för vidare studier. Detta eftersom alla gymnasieprogram, och inte en-

dast de som i sina karaktärsämnen har en inriktning mot studier, är att betrakta som studieför-

beredande genom att kärnämnena, däribland ämnet svenska, ger allmän behörighet till högs-

kole- och universitetsstudier. Det är därför av intresse både för lärare i verksamheten och för 

mig som blivande lärare att undersöka i vilken utsträckning ett urval elever på två olika gym-

nasieprogram har utvecklat en sådan skrivkompetens och hur denna kompetens visar sig i 

texter av diskursiv typ, till exempel i det nationella prov i svenska som sedan höstterminen 

2000 är obligatoriskt för svenskämnets B-kurs på gymnasieskolan. Detta kursprov ges i slutet 

av elevernas utbildning och fungerar för lärare i verksamheten som ett av flera tecken på vil-

ken skrivkompetens gymnasieelever har uppnått efter studier i svenska på gymnasienivå. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken skrivkompetens gymnasieflickor på Barn- 

och fritidsprogrammet respektive på Samhällsvetenskapsprogrammet visar i sina lösningar av 

en diskursiv skrivuppgift på olika betygsnivåer.  

   Frågeställningar som därmed undersöks är: 

• Vilka skrivkompetenser framträder hos åtta gymnasieflickor på skilda betygsnivå-

er när de löser det nationella provets A-del i svenska? 

• Finns det några tendenser till skillnader i de åtta flickornas lösningar av uppgiften 

och därmed i deras skrivkompetens som kan kopplas till programtyp? 

 
1.2 Avgränsningar 

Denna uppsats empiriska del är en mindre fallstudie. Undersökningen kan därför endast visa 

tendenser till skilda skrivkompetenser mellan elever på olika gymnasieprogram med utgångs-

punkt i de undersökta elevernas lösningar. En avgränsning görs också genom valet att beskri-

va de utvalda elevernas lösningar av en diskursiv skrivuppgift. Det innebär att jag avgränsar 

skrivkompetensen till hur den visar sig i färdiga och betygsatta lösningar tillkomna i en prov-

situation. På samma gång är det viktigt att framhålla att det nationella provet inte är att betrak-

ta som något examensprov, men det ger ändå en vink om elevernas skrivförmåga (jämför kap 

2.5 i Lpf94, Werner, 2001:149f). Jag är därför medveten om att flera faktorer kan vara av be-

tydelse för hur en elevs skrivkompetens i praktiken visar sig och också att olika kompetenser 

framträder i olika skrivsituationer. Intresset här ligger dock främst på elevernas kompetens i 

att skriva den aktuella diskursiva skrivuppgiften.  

   Även om ett svar, på frågan om varför skrivkompetenserna på de två programmen kan 

komma att skilja sig åt berörs i bakgrunden i denna studie, är inte huvudmålet att förklara var-

för det finns skillnader. Jag vill med studien istället lyfta fram och resonera om vilka tenden-

ser till skillnader som kan förekomma hos elever som studerat vid olika program och hur des-

sa eventuella skillnader visar sig när de skriver det nationella provet i svenska. Detta innebär 

att jag inte kommer att undersöka vilken undervisning de utvalda eleverna har deltagit i ge-

nom att exempelvis göra någon intervju- eller observationsstudie. 

   Slutligen görs också en avgränsning i valet av undersökningsmaterial. Jag undersöker endast 

åtta gymnasieflickors texter från två olika program; fyra från Barn- och fritidsprogrammet och 

fyra från Samhällsvetenskapsprogrammet. Att dessa två program väljs beror på att jag hänför 

dem till mer studieförberedande respektive mer yrkesförberedande program (se avsnitt 1.3 för 

en definition av dessa begrepp), men också på att jag genom min verksamhetsförlagda utbild-

ning har praktisk erfarenhet av svenskundervisning på dessa båda program. Att jag väljer att 

endast undersöka flickor innebär också att jag bortser från eventuella genusaspekter som kan 
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påverka gymnasisters skrivkompetens. Jag väljer alltså bort pojkars skrivande vilket främst 

beror på att genusaspekten skulle innebära ytterligare en undersökningsvariabel. Därtill blir 

begränsningen till flickor naturlig då det valda Barn- och fritidsprogrammet traditionellt är 

flickdominerat.  

 
1.3 Definition av studieförberedande och yrkesförberedande program 

Jag använder i min studie begreppen ”studieförberedande” och ”yrkesförberedande” program. 

Det är dock viktigt att poängtera att denna indelning officiellt inte existerar, då alla program i 

en vidare bemärkelse är att betrakta som studieförberedande. Trots detta använder Skolverket 

själv denna indelning. I rapporten Lärare och elever om gymnasieskolans nationella prov – en 

enkätstudie (2005a) menar författarna att en indelning i studieförberedande och yrkesförbere-

dande kan göras utifrån kriteriet att de senare har ”obligatorisk APU, arbetsplatsförlagd ut-

bildning” (2005a:7). I denna uppsats betraktar jag Barn- och fritidsprogrammet som ett yrkes-

förberedande program och Samhällsvetenskapsprogrammet som ett studieförberedande med 

hänvisning till Skolverkets indelningskriterier i studien från 2005. Jag motiverar också denna 

kategorisering med att övervägande delen av det förstnämnda programmets karaktärsämnen 

har en inriktning mot specifikt yrkeskunnande (genom kurser som ”Barn-, kultur- och fritids-

verksamhet” samt ”Arbetsmiljö och säkerhet”, se Skolverket 2005d), medan större delen av 

det sistnämnda programmets karaktärsämnen består av ämnen av teoretisk och mer abstrakt 

karaktär (såsom samhällsvetenskap, historia och filosofi, se Skolverket 2005e). Jag hänvisar 

slutligen till Sofia Ask (2005) för en genomgående diskussion om de problem som en indel-

ning i studieförberedande respektive yrkesförberedande program innebär. Ask använder också 

själv denna indelning och menar att: ”I den didaktiska verkligheten lever indelningen mellan 

studieförberedande och yrkesförberedande program kvar i lärares, elevers och skolledares 

praktik och tillhörande begreppssfär” (Ask 2005:21f). 

 
1.4 Disposition 

Uppsatsens fortsatta innehåll disponeras på följande vis: I kapitel 2 ges en bakgrund i form av 

en kortfattad forskningsöversikt med en redogörelse för olika undersökningar kring skrivut-

veckling och skrivkompetens. Undersökningen sätts här in i ett större sammanhang och den 

teoretiska ramen för uppsatsen skisseras. I kapitel 3 följer därefter en beskrivning av material 

och metod. I kapitel 4 presenterar jag därpå resultatdelen som utgörs av beskrivning och ana-

lys av de åtta elevernas skrivkompetens med uppdelning efter programtyp. Kapitel 5 är en 

analys- och diskussionsdel som utgörs av en jämförelse av skrivkompetenser på olika pro-

gram- och betygsnivåer med koppling till forskningsöversikten. I diskussionsdelen redovisas 

också studiens slutsatser och praktiska implikationer samt här ges också förslag till forskning.  
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2 Bakgrund, forskningsöversikt och teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel fogar jag in min undersökning i en större kontext. Jag redogör för synen på 

skrivande i skolans styrdokument och sammanfattar forskning som berör akademisk och dis-

kursiv skrivkompetens, olika teorier kring skrivutveckling, skrivkompetens, elevtexter, gym-

nasisters skrivande samt undersökningar kring det nationella provet.  

 

2.1 Gymnasieskolans styrdokument om skriftlig kompetens 

Sedan 1994 styrs den svenska gymnasieskolan av en ny läroplan (Lpf94). Som en av gymna-

sieskolans huvuduppgifter lyfter läroplanen fram att utbildningen ska förmedla kunskaper till 

eleverna som förbereder ”dem för att arbeta och verka i samhället” på olika nivåer (Werner 

2001:136). Som väsentliga förmågor ses enligt läroplanens strävansmål för kunskaper bland 

annat kritiskt tänkande och att kunna uttrycka sig något så när vetenskapligt i olika situationer 

(a.a.:141f). Dessa strävansmål konkretiseras i uppnåendemålet att en elev som lämnar gymna-

sieskolan ska kunna ”uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls-, 

yrkes- och vardagslivet och för fortsatta studier” (a.a.:143). Språkförmågan utvecklas inom 

alla skolans ämnen och är därtill väsentlig för att eleverna ska lyckas i dessa, men språkut-

vecklingen har naturligtvis en särskilt framträdande roll inom ramen för svenskämnet, varför 

detta står i fokus i denna studie. 

   Kursplanen i Svenska B, inom vilken det nationella provet skrivs, omfattar både språkut-

veckling och litteraturkunskap. I den språkliga sidan av ämnet lyfts bland annat fram att ele-

verna ska utveckla sin förmåga att kommunicera och uttrycka sina och ”andras tankar i tal och 

skrift” (a.a.:278). En sådan förmåga är att kunna skriva diskursiva (argumenterande och utre-

dande) texter. Dessa kriterier framstår alltså som väsentliga för att eleverna skall uppnå en 

skicklighet i sitt skrivande som kvalificerar dem både för högre studier och för ett framgångs-

rikt yrkesliv. 

 
2.2 Skrivkompetens och studier med sociokulturellt perspektiv 

I sin licentiatavhandling Tillgång till framgång. Lärare och studenter om stadieövergången 

till högre utbildning (2005) undersöker Sofia Ask bland annat den språkliga kompetensen hos 

fem lärarstudenter som kommer direkt från gymnasiet till universitetet. Ask genomför bland 

annat textanalyser på utredande texter skrivna av de fem intervjuade studenterna under deras 

första termin vid lärarutbildningen. Studenterna har dels valts ut för att deras texter blivit an-

tingen precis godkända eller underkända, dels beroende på vilket gymnasieprogram (yr-

kes/studie) de studerat (Ask 2005:2, 25f). Ask får genom sina textanalyser inget stöd för att 

det skulle vara några avgörande skillnader mellan studenters skriftspråkliga kompetens bero-

ende på om de studerat på ett yrkes- eller studieförberedande gymnasieprogram. Detta kan 
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bero på att hon till stor del undersöker underkända texter. Hennes studentintervjuer visar där-

emot att en sådan skillnad existerar parallellt som enkätresultat visar en tydlig skillnad på ni-

vån Väl godkänd (a.a.:74f, 102f).  

   Undersökningen visar också att studenterna har en acceptabel allmänspråklig kompetens, 

medan den diskursiva förmågan att referera med egna ord och hänvisa på ett korrekt sätt bris-

ter. Fyra av de fem undersökta studenterna skriver av i större eller mindre utsträckning. Den 

femte eleven, en elev med bakgrund på studieförberedande program, skriver däremot inte av. 

Studenterna brister också i kritisk-analytiskt tänkande vilket emellertid kan bero på att Ask 

undersöker lösningar på en uppgift som inte explicit innehåller något jämförelsekriterium 

(a.a.:95). I en uppgiftsformulering som innebär jämförelse och analys kommer lättare en ana-

lytisk förmåga till uttryck. Asks resultat visar emellertid att de undersökta eleverna från stu-

dieförberedande program har en större kritisk-analytisk förmåga genom argumentation och 

tyckanden än elever från yrkesförberedande (a.a.:95). 

   Beträffande förmåga att anpassa sin text till situationen både språkligt och genremässigt 

visar Asks resultat att de fem eleverna gör fel på olika områden; några är för banalspråkliga 

medan andra väljer fel genretyp för sina texter (a.a.:95).  

   Som helhet kommer Ask fram till, att de elever från yrkesförberedande program som under-

kändes på den undersökta texten, trots allt har en mer utvecklad akademisk skriftspråklig 

kompetens än de underkända eleverna med bakgrund på studieförberedande program. Emel-

lertid finns skillnader mellan de olika eleverna vad gäller olika delkompetenser parallellt med 

att elever från studieförberedande program känner sig mer förberedda och också lyckas bättre 

på Väl godkändnivå (a.a.:96f). Det bör också nämnas att Ask framhåller att andra mer indivi-

duella faktorer verkar ha större betydelse för språklig kompetens än vilket gymnasieprogram 

eleverna har studerat på (a.a.:101). 

   En annan studie med sociokulturella inslag presenteras av Mary Schleppegrell i The Langu-

age of Schooling. A Functional Linguistics Perspective (2004). Hon utvecklar där en funktio-

nell textanalytisk modell och beskriver med språkliga konkreta begrepp det typiskt formella 

språkbruket i skolans värld. I samband härmed diskuterar hon också de svårigheter elever från 

olika sociokulturella miljöer måste övervinna för att klara av ett akademiskt språkbruk. 

Schleppegrell menar att det är en extra stor utmaning för elever, som inte exponeras för den 

formella akademiska språktypen utanför skolan, att nå en akademisk språkfärdighet. Schlep-

pegrell framhåller också att elever som har medelklassbakgrund av hävd har en kulturell och 

social erfarenhet som är mer lik den språkliga praktiken i skolans värld än de elever som har 

andra sociala bakgrunder (2004:7). Olika samhällsgrupper har alltså olika språkförmåga och 

olika förmåga att behärska det ”förakademiska” skriftspråk som eftersträvas och är framträ-
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dande i gymnasieskolan. Olika samhällsgrupper söker sig också till olika utbildningstyper 

(jämför yrkes- och studieförberedande program där det förstnämnda främst befolkas av elever 

som har en social bakgrund i arbetarklass och de sistnämnda av elever med en bakgrund i 

medelklass, se bl.a. Hammarbäck 1989:147). Elever möter därmed utmaningar, när de i sko-

lan använder det ”förakademiska” språket. Det är utmaningar som inte bara beror på deras 

individuella kognitiva förmåga utan har sin större förklaring i olika sociala och kulturella fak-

torer, helt enkelt den språkliga miljö de befinner sig i (Schleppegrell 2004:xi,16f).  

 
2.3  Det diskursiva och akademiska skrivandets karaktär – teorier och språkutveckling 

Det finns flera olika teorier kring och studier av språkutveckling. Jag kommer här nedan att 

diskutera några av dessa samtidigt som jag genom en presentation av olika teorier och studier 

beskriver vad som utmärker akademiskt skrivande och texttyper där ”förakademisk” (diskur-

siv) och akademisk skrivkompetens är framträdande.  

   Det akademiska språket karakteriseras enligt Schleppegrell av dekontextualisering, tydlighet 

och komplexitet vilket ställer krav på kognitiv förmåga (2004:5ff). Men den kognitiva förmå-

gan är inte tillräcklig för att klara av det akademiska språket eftersom detta också är beroende 

av sociala, kulturella och erfarenhetsmässiga aspekter på språkanvändning. Detta medför så-

ledes att den miljö (uppväxt- och skolmiljö) en elev vistas i kan bli avgörande för utvecklan-

det av dennes skrivkompetens (a.a.:xi,16f). En liknande definition på akademiskt och formellt 

skrivande ges av Ask. Hon definierar nämligen akademiskt skrivande som texter med ”krav 

på klarhet, genomskinlighet, objektivitet, god akribi, analys, anpassning till rådande skrift-

språksnormer och ett utvecklat kritiskt-analytiskt förhållningssätt” (2005:15). Både Schlep-

pegrells och Asks karakteristika och aspekter är framträdande i diskursiva och renodlat utre-

dande och argumenterande texter, genrer som elever förväntas kunna skriva när de lämnar 

gymnasieskolan och också genrer som finns representerade i det nationella provet. 

   Typiskt för diskursiva texter är enligt språkforskarna Hellspong och Ledin att de syftar till 

”att behandla ett ämne genom att analysera och problematisera” (Hellspong & Ledin 

1997:24). Formuleringen ”diskursiva texter” används ofta som en samlingsbenämning för 

utredande och argumenterande texter eftersom utredande och argumenterande många gånger 

sammanfaller. Sådana texter kräver ett utvecklat och komplext tänkande, och avsikten är allt-

så att elever ska utveckla ett sådant skrivande och tänkande under skoltiden. Deras skrivande 

ska gå från en narrativ till en alltmer diskursiv karaktär. Den diskursiva kompetensen menar 

Hellspong och Ledin vidare är väsentlig för att kunna skriva i samhällets olika områden 

(a.a.:24). 
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   Denna inställning har också nuvarande professorn och lärarutbildaren Tor G Hultman i en 

artikel i Språkutveckling under skoltiden (1989). Två huvudsakliga framställningsformer som 

människor bör behärska är enligt Hultman den berättande och den diskursiva. Diskursiva text-

typer beskriver Hultman som ”analytiska, resonerande och generaliserande” (a.a.:117). För att 

lyckas skriva en diskursiv text ställs därför bland annat följande krav på skribenten och den-

nes text: läsarkommunikation, ”språklig komplexitet”, genrekunskap/diskurskunskap, ”klar-

het, logik och precision” (a.a.:130f, 140f). De två framställningsformerna, berättande och dis-

kursiv text, har också olika dispositionssätt. Den diskursiva texttypen bygger på abstrakta 

mönster såsom ”mål och medel, orsak och verkan, likheter och olikheter, fördelar och nackde-

lar” (a.a.:124) medan berättelsen ofta har en mer linjär och kronologisk dispositionsprincip 

(a.a.:124).  

   Hultman ger i sin artikel exempel på gymnasieelevers diskursiva skrivande med utgångs-

punkt i det centrala provet i svenska (den historiska motsvarigheten till dagens nationella 

prov, min kommentar). Hultman menar att elever på gymnasiets olika program i olika mån 

försöker skriva diskursiva texter utan att i själva verket skriva diskursivt. Eleverna använder 

alltså olika taktiker i sina texter för att undkomma det diskursiva skrivandet. Dessa taktiker 

framträder främst på yrkesförberedande program (a.a.:136). En del elever omvandlar t.ex. den 

diskursiva uppgiften till berättande så att dispositionen blir enkel och kronologisk istället för 

av resonerande typ och därmed visar rädsla för att analysera och generalisera (a.a.:117, 137ff). 

Detta leder också till att många elever istället för att tänka efter och sortera, skriver som tan-

karna kommer (a.a.:142). Hultman menar dock också att elever på studieförberedande pro-

gram möter svårigheter i sitt diskursiva skrivande i det centrala provet i svenska. Vissa elever 

använder här ett språk som har en större komplexitet än vad sammanhanget kräver, andra gån-

ger räcker inte språkförmågan till för den diskursiva typen av skrivande (a.a.:117, 137ff).  

   En forskare som också undersöker gymnasisters skrivutveckling är universitetsläraren Sol-

veig Hammarbäck. Hon diskuterar i artikeln ”Skrivutveckling – hinder och möjligheter för 

eleverna på gymnasieskolans yrkesinriktade linjer” (1989) problem med yrkeselevers skri-

vande som hon stött på i sin undervisning av gymnasieelever. Yrkeselever har bland annat 

svårare för mer krävande diskursiva skrivuppgifter än för berättande, vilket Hammarbäck 

förklarar med deras kulturella erfarenheter av ”göra” istället för att ”tala” i skrift (Hammar-

bäck 1989:143). En orsak till just yrkeselevers brister i skrivande förklarar Hammarbäck så-

ledes med en attityd till skrivande som grundar sig på deras framtidsyrkes ”göra-kultur” och 

som skiljer sig från skolans ”tala-kultur” (a.a.:147). Den kulturella kontext eleverna befinner 

sig i påverkar alltså deras skrivförmåga och visar sig i deras sätt att lösa skriftliga uppgifter 

på göra-kulturens sätt: så snabbt som möjligt och utan eftertanke (a.a.:147,150). Hammar-
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bäcks studie av en yrkeselevs språkutveckling visar även att elevens svårighet att skriva dis-

kursiva texter främst beror på dispositionsproblem snarare än på oförmåga att formulera vä-

sentliga uppfattningar (a.a.:155). 

   Ett annat perspektiv på språkutveckling och skrivkompetens har lektor Åke Pettersson 

(1989). Han formulerar en hypotes kring skrivförmågans utveckling i olika stadier. Det första 

stadiet är att skriva ”enkelt om enkelt”, det andra ”svårt om svårt” och det tredje och efter-

strävansvärda är att kunna skriva ”enkelt om svårt”. Speciellt det andra stadiet måste passeras 

för att det tredje stadiet skall nås (a.a.:172).  

 
2.4 Genrekompetens på olika programtyper i gymnasieskolan 

Om gymnasieelevers genrekompetens, både privat och i skolvärldens nationella prov, handlar 

Catharina Nyströms avhandling Gymnasisters skrivande. En studie av genre, textstruktur och 

sammanhang (2000). Nyström analyserar där elevtexter och behandlar därmed de många 

skrivkulturer som finns inom en och samma gymnasiekurs på gymnasieskolan (Nyström 

2000:15, 235) 

   Ett resultat som Nyström redovisar är att genrekompetensen skiljer sig mellan olika gymna-

sieprogram. Hon visar i sin studie att elever på studieförberedande program har en större gen-

rebredd än elever på yrkesförberedande. Studieförberedande program har en bredare repertoar 

av genrer både i och utanför skolan än yrkesinriktade program. Detta innebär också att de 

studieinriktade eleverna är mer förberedda för det nationella provet än elever på yrkespro-

grammen. Elevtexter från studieförberedande program är både längre och har en större ordva-

riation än texter från yrkesförberedande (a.a.:235f). Genom kvalitativ närläsning av olika gen-

retyper har Nyström också kunnat lyfta fram vissa drag i elevtexter:  

 
För det första att många diskursiva texter innehåller betydande narrativa inslag, för det andra ten-
densen att texter inte är självbärande därför att sammanhanget vilar på en given konstruktion […]. 
Omfattande berättande inslag i en diskursiv skrivuppgift är en signal om att den efterfrågade text-
typen inte ingår i elevens skrivrepertoar. På motsvarande sätt kan en text som är alltför tätt knuten 
till en given instruktion vara ett tecken på att skribenten är ovan att föreställa sig en läsare som står 
utanför skolskrivandets kontext. (Nyström 2000:238) 

 

Detta är alltså viktiga aspekter och förklaringar till fel och brister i elevtexter som ska höra 

hemma i den diskursiva genren. 

 
2.5 Nationella prov och godkänd skrivkompetens 

En avhandling som analyserar elevtexter skrivna i samband med det nationella provet och 

med fokus på relationen mellan betyg och vissa drag i texterna är Godkänd i svenska? Be-

dömning och analys av gymnasieelevers texter, skriven av Eva Östlund-Stjärnegårdh (2002). 

Östlund-Stjärnegårdh undersöker bland annat sambandet mellan olika kvantitativa mått såsom 
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textlängd, grafiska och syntaktiska meningar, meningslängd och långord (fler än sex bokstä-

ver) och deras betydelse för att klara betyget Godkänd i svenska. Hon studerar också samban-

det mellan kvalitativa enheter som textbindning, styckeindelning, meningsbyggnad och ord-

följd å ena sidan och betyget Godkänd respektive betyget Icke godkänd å andra sidan (Öst-

lund-Stjärnegårdh 2002:45ff). 

   Studien visar bland annat att fem bedömningskriterier är viktiga för att en text skall bli god-

känd: relevant innehåll, att eleven följt instruktionerna, meningsbyggnad, situationsanpass-

ning och ”röd tråd” (a.a.:197f). Simultant visar Östlund-Stjärnegårdh att det finns ett samband 

mellan betyg, ordantal och textkvalitet: ”Den elev som har mycket att säga och tillgång till ett 

välfungerande språk att framföra sitt budskap på åstadkommer en längre text än den som inte 

har så mycket att säga och inte har nått så långt i sin språkliga utveckling” (a.a.:107). Intres-

sant är dock att en text kan bli Icke godkänd oberoende av om den är lång eller kort, vilket 

också visar att det är innehållet och språkkvalitén som är avgörande. Skrivförmågan vad gäll-

er ordval och ordvariation är dock inte utslagsgivande för att en text skall bli Godkänd även 

om texter som blir Väl godkända har större språkligt avancemang (a.a.:107f). Östlund-

Stjärnegårdh visar också att satsradning är vanligare i Icke-godkända texter än i Godkända 

samt att en god styckeindelning och en korrekt markering är av betydelse för högre betyg 

(a.a.:150f). Värt att notera är också att berättande elevlösningar har kortare fundament än 

andra elevlösningar och att det finns en liten skillnad i fundamentslängd mellan Icke godkän-

da och Godkända texter, där de senare är något längre (a.a.:149). 

   Sammanfattningsvis visar Östlund-Stjärnegårdh att innehåll och organisationssätt, det vill 

säga övergripande egenskaper, är viktigare för bedömning av en elevs skrivkompetens än en-

skilda språkliga detaljer (a.a.:192).  

 
2.6 Elev- och lärarattityder kring nationella prov 

De huvudsakliga resultaten av en enkätundersökning, Lärare och elever om gymnasieskolans 

nationella prov – en enkätstudie (Skolverket 2005a), visar att de nationella proven är viktiga 

och överlag fyller sin funktion som stöd för likvärdig bedömning. 70 procent av de undersökta 

lärarna anser att elever på studieförberedande program har större chanser att lyckas på proven 

än elever på yrkesinriktade programtyper, något som framför allt lärare i Svenska B anser. 

Detta gäller såväl lärare på studieförberedande som på yrkesförberedande program 

(2005a:22).  

   Enkätstudiens resultat fördjupas och belyses ytterligare i en mer lokal intervjustudie. Resul-

taten av denna redovisas i rapporten Nationella prov i gymnasieskolan – ett stöd för likvärdig 

betygsättning? En studie på fyra skolor (Skolverket 2005b). Huvudresultatet visar att förut-
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sättningarna att nå upp till högre betygsnivåer både på det nationella provet och på karaktärs-

ämneskurser som helhet varierar stort mellan elever på olika program. Detta gäller undervis-

ningsupplägg, kursgenomförande och det nationella provets förberedelser och realiserande 

(Skolverket, 2005b:114). Precis som i enkätstudien framkommer det i intervjuerna att de na-

tionella proven lämpar sig bättre för elever på studieförberedande program, som till exempel 

Samhällsvetenskapsprogrammet, än på yrkesinriktade program som Barn- och fritidspro-

grammet. Detta har sin grund i att olika program har olika undervisningsmiljöer som leder till 

att kurserna läggs upp på olika sätt och detta ger eleverna olika möjligheter att klara de natio-

nella proven. De skilda miljöerna som olika programtyper representerar innebär bland annat 

att elever på yrkesförberedande program per automatik ”får sämre förutsättningar att tillägna 

sig de begrepp, procedurer och tänkesätt som mäts i det nationella provet” (2005b:67).  

 
3 Material och metod 
Här nedan beskrivs det material och den metod som används för att uppfylla uppsatsens syfte.  

 
3.1 Urvalsmetod och kriterier för materialinsamling 

För att få ett något så när tillförlitligt och varierat material, ställdes ett antal kriterier upp för 

urvalet av de texter som mina analyser baseras på. Först valdes två gymnasieprogram, i det 

här fallet Barn- och fritidsprogrammet (BF) respektive Samhällsvetenskapsprogrammet (SP). 

Det förstnämnda representerar ett flickdominerat yrkesförberedande program och det senare 

ett studieförberedande program med relativt jämn könsfördelning, även om det har en viss 

övervikt av elever av kvinnligt kön. Jag har för att förenkla jämförelsen mellan texter från de 

två programmen studerat enbart flickors provlösningar (se ovan avsnitt 1.2). 

   För att få fram ett jämförbart, och ur arbetsbelastningssynpunkt rimligt antal texter, begrän-

sades antalet elevlösningar till totalt åtta, fyra från varje program. Jag ville också ha en be-

tygsspridning i mitt urval. Ett kriterium blev därför att två av elevlösningarna från varje pro-

gram skulle ha erhållit betyget Godkänd och två betyget Väl godkänd. En anledning till att 

valet föll på just dessa betygssteg är att jag intresserar mig för de elever som har blivit god-

kända och nått målen eftersom många studier fokuserar på de Icke-godkända eleverna. Asks 

studie (2005) undersöker exempelvis studenter som i sin första skrivuppgift på universitetsni-

vå ligger på gränsen mellan Icke godkänd och Godkänd. Genom att välja både G- och VG-

elever hoppas jag också få en spännvidd av skrivkompetenser i godkända texter som är intres-

sant att undersöka.  

   Ett kriterium för urvalet av skrivuppgift inom det nationella provet var slutligen att den ex-

plicit skulle kräva diskursiva inslag samt ställa krav på källhänvisningar och vända sig till en 

oinvigd publik. Jag ville också ha texter som hörde hemma i det nationella kursprov som ge-
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nomförts nyligen och som inte var belagt med provsekretess. Valet föll därför på kursprovet 

för vårterminen 2005 med temat Vida världen. 

 
3.2 Nationella provets upplägg 

Det nationella provet i svenska är sedan höstterminen 2000 obligatoriskt för alla gymnasie-

elever. Provet i sig består av tre delprov: Ett muntligt prov och två skriftliga prov, skrivupp-

gift A och B. Det muntliga provet är ett förberett tal som skall genomföras inom ramen av 5 

minuter. Den muntliga uppgiften är inom ett givet tema relativt fri för eleverna, då de själva 

får söka material. Tidpunkten för det muntliga provet bestäms dock av läraren (Översikt över 

det nationella provsystemet, 2005). 

   De två skrivuppgifterna är mer styrda och bygger på ett tema som anges i ett texthäfte med 

olika slags texter som artiklar, utdrag ur skönlitterära verk, dikter samt bilder. Skrivuppgift A 

syftar till att sätta in eleverna i texthäftet för att förbereda dem för den större B-uppgiften 

samtidigt som den prövar elevens läsfärdighet och förmåga att formulera sig kort och koncist. 

A-uppgiften resulterar i en kort, diskursiv text som skrivs under 80 minuter på en lektion som 

väljs av läraren. B-uppgiften är störst och skrivs under maximalt 5 timmar en nationellt be-

stämd provdag. Det nationella provets B-uppgift är av skiftande diskursiv karaktär där eleven 

kan välja mellan nio uppgifter av varierande svårighetsgrad (a.a.). I denna studie analyseras 

lösningar av det nationella provets A-uppgift (se 3.3 nedan). 

 
3.3  Material – åtta elevtexter från nationella provets A-del 

Utgångspunkten i min studie var att undersöka elever som skrivit samma B-uppgift i det na-

tionella provet. I kontakt med olika gymnasieskolor i Kronobergs län visade det sig emellertid 

svårt att få ihop ett urval av elevlösningar på samma skrivuppgift med utgångspunkt i de krite-

rier för programtillhörighet, betyg och uppgiftstyp som jag ställt upp. B-uppgiften i det natio-

nella provet består nämligen av nio olika uppgifter och endast en begränsad del av dessa visa-

de sig matcha mina urvalskriterier. Problemet låg emellertid ytterst i att för få eller inga elever 

i främst Barn- och fritidsklasserna hade valt just de uppgifter som uppfyllde kriterierna. Efter 

att ha kontaktat den nationella provgruppen i Uppsala framträdde en liknande bild. Detta fak-

tum är i och för sig intressant att undersöka, men det ingår inte som en del i mitt syfte. Lös-

ningen blev därför istället att överge tanken att undersöka B-uppgiften och i utbyte ta min 

utgångspunkt i A-uppgiften som i sin omfattning är mindre men som också har diskursiva 

inslag och krav på källhänvisningar samt en betygsskala som ligger mellan Icke Godkänd och 

Väl godkänd. För skrivuppgift A vt 2005 finns tre likvärdiga uppgifter som varierar beroende 

på om eleven skall referera texter, bilder eller skönlitteratur. De tre uppgifterna har det 

gemensamt att eleven skall välja ut två texter/bilder, referera deras innehåll, tolka deras bud-
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skap och sätta in dem i en kontext samt motivera varför texterna hör hemma just där. Den A-

uppgift som är aktuell i studien har följande uppgiftsformulering: 

 
A1 Världens texter 
Den som åker tåg kan få tillfälle att läsa. En gratistidning som delas ut på tågen har utlyst en tävling 
där resenärerna ska föreslå ett par läsvärda texter som passar i ett tidningsnummer med temat Vida 
världen. Vinnande förslag kommer att publiceras i tidningen. 
   Du bestämmer dig för att delta i tävlingen. 
 
Skriv en sammanhängande text. Den får omfatta 200 – max 400 ord. 
• Välj ut två texter i texthäftet. 
• Presentera texterna kortfattat. Ange också typ av text, innehåll och budskap. 
• Förklara varför texterna skulle passa i en tidning med temat Vida världen. 
Rubrik: Världens texter 
  
(Skolverket, Vida världen. Nationellt prov i svenska kurs B och svenska som andraspråk B, vt 
2005. Häfte 1. Provmaterial. 2005c:41) 

 
Det slutliga materialet är hämtat från ett arkiv vid den nationella provgruppen i Uppsala. Detta 

utgörs av inskickade elevlösningar från samtliga gymnasieskolor runt om i landet. Analystex-

terna blev åtta till antalet och består av elevlösningar av ovanstående A-uppgift. Jag valde ut 

dessa texter bland de totalt arton A-texter som jag fick från den nationella provgruppen i Upp-

sala. Själva urvalet av de åtta elevlösningarna av A-uppgiften gick till så att jag sorterade de 

arton texterna i fyra högar: en G-hög från BF (4 texter), en VG-hög från BF (4 texter) samt en 

G-hög från SP (4 texter) och en VG-hög från SP (6 texter). Därefter drog jag två texter ur var-

je hög. 

   I min uppsats har jag av etiska skäl valt att använda fingerade namn på de åtta uppsatsförfat-

tarna. För att kunna hålla ordning på författarna och de urvalskriterier de representerar har jag 

givit dem namn som kan kopplas till vilket program de läser och vilket betyg de fått på upp-

giften. De fyra flickor som läst Barn- och fritidsprogrammet och erhållit Godkänd respektive 

Väl godkänd i betyg på uppgiften har tilldelats namn på B med den första initialen i betyget 

efter: Britta G, Bianca G, Bella V och Belinda V. Enligt samma princip har de fyra flickor 

som läst Samhällsvetenskapsprogrammet och fått Godkänd respektive Väl godkänd i betyg på 

skrivuppgiften givits namn på S: Sara G, Sanna G, Sofie V och Stella V.  

  
3.4 Att kartlägga skrivkompetens genom textanalys 

En modell för att analysera och beskriva elevers skrivkompetens har utformats av Green 

(1999) och tillämpas av Ask (2005). Ask utgår från begreppet ”literacy”, ett ganska vitt be-

grepp som kan beskrivas i termer av hur man visar upp sin språkförmåga i tal och skrift. En-

ligt Green finns det i en text tre samverkande kompetenser som kan ses som en mätare av en 

skribents skriftspråkskompetens. Ask benämner dessa för ”operationell kompetens”, ”diskur-

siv kompetens” och ”kritisk-analytisk kompetens” (Ask 2005:15f). Med operationell kompe-
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tens menar Ask hur skribentens grammatiska förmåga visar sig i en text och i vilken mån 

skribenten är medveten om skriftspråkets allmänna regler. Med diskursiv kompetens avser 

hon skribentens medvetenhet om den aktuella diskursens särdrag, exempelvis vilka speciella 

språkfunktioner som utmärker en akademisk eller diskursiv text. Med kritisk-analytisk kom-

petens åsyftar Ask slutligen hur skribenten förstår en skrivuppgift och förmår att hålla sig 

kritisk till olika källor och texter (a.a.:14ff, 26ff).  

   I resultatredovisningen nedan sammanlänkar jag den diskursiva och den kritisk-analytiska 

kompetensen eftersom de har analysdelar som faller in i varandra. Metodmässigt har analysen 

av de åtta elevtexterna inriktats på Asks tre övergripande delar men i den språkliga analysen 

av den operationella kompetensen har jag också använt mig av arbetsmetoder som återfinns i 

en modell som Josephson, Melin och Oliv utvecklar i Elevtext. Analyser av skoluppsatser från 

åk 1 till åk 9 (1990) (se 3.4.2 nedan).  

   Jag vill framhålla att jag, när jag analyserar och bedömer elevernas gymnasieskrivkompe-

tens, gör jag det både ur en lärares och en forskares perspektiv och i de fall jag förhåller ele-

vernas skrivkompetens till akademisk skrivförmåga gör jag det med utgångspunkt i subjektiva 

erfarenheter som student och forskare. Båda typerna av bedömningar blir alltså i mer eller 

mindre mån subjektiva sådana, vilket också är fallet vid all form av bedömning också i var-

dagspraktiken som gymnasielärare. 

3.4.1 Analys av diskursiv och kritisk-analytisk kompetens 

I den första delanalysen fokuserar jag på den diskursiva kompetensen. Intresset ligger här på 

elevens diskursmedvetenhet och förmåga att realisera ett innehåll i en text på ett av kontexten 

förväntat sätt. Här undersöker jag också hur referenstekniken fungerar. Viktigt blir här hur 

elevens text uppfyller de krav som uppgiftsinstruktionen ställer på ordantal, referenshänvis-

ningar, textval och kommunikationssituation. I samband med elevens referenshantering un-

dersöker jag också elevens förmåga att referera texterna med egna ord och förmåga till frihet 

från de originaltexter som refereras. Intressant med tanke på kommunikationssituationen är 

också att undersöka om elevens text är en så kallad självbärande egentext (Kent Larssons be-

nämning i Skrivförmåga: studier i svenskt elevspråk 1984). Detta innefattar elevens förmåga 

att konkret sätta in läsaren i den kontext där texten ska verka (Josephson, Melin & Oliv 

1990:11). Viktigt med tanke på kommunikationssituation och egentext är att redan här upp-

märksamma den tvetydiga kommunikationssituation som uppgiftsinstruktionen innehåller. Av 

instruktionen framgår det inte klart vilken läsare skribenten ska kommunicera med. Det hand-

lar snarast om en tolkning av om mottagaren är tidningsläsare, redaktör eller någon annan 

läsare (se 3.3 ovan). Att eleverna därtill skriver sina texter i en provsituation där läraren och 
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bedömaren också kan vara en tänkt läsare, gör kommunikationssituationen än mer tvetydig 

(jämför Nyström 2000, se 2.4 ovan) 

   I en andra delanalys står den kritisk-analytiska kompetensen i fokus. Analysen fokuserar 

elevtextens helhetsstruktur i förhållande till uppgiftsinstruktionen och hur eleven klarar av att 

förhålla sig både till egna åsikter och till andras. Jag undersöker också hur elevens resone-

mang visar sig. I denna analys studerar jag också elevens bruk av personlighetsmarkörer (”jag 

anser”, ”författaren menar”) för att markera eget och andras tyckande.  

3.4.2 Analys av operationell kompetens 

I en tredje delanalys analyserar jag dispositionsprincip med avseende på om den är kronolo-

gisk (händelser i tidsföljd) eller tematisk (olika aspekter av ett ämne behandlas för sig) vilket 

visar hur eleven klarar av att logiskt disponera sin text och också ger en vink om vilken text-

typ det rör sig om, berättande eller diskursiv. I den tredje delanalysen står också olika text-

bindningstyper såsom referentbindning, tematisk bindning (hur meningar i följd binds ihop) 

och konnektivbindning (bindning för meningar, satser och stycken med hjälp av logiska mar-

körer) i fokus (Josephson, Melin & Oliv, 1990:24ff). En analys av samtliga bindningstyper 

har genomförts på de åtta elevtexterna men i resultatdelen redovisar jag inte resultatet av des-

sa då de inte gav något av värde.  

   I den operationella delanalysen undersöker jag också om elevtexten har en formell (skrift-

språklig/nominal) eller en informell (talspråklig/verbal) stil. För att kunna fastställa detta be-

räknas enkel nominalkvot genom att dividera antalet förekommande substantiv i texten med 

antalet förekommande verb. Intressanta jämförelsesiffror för substantiv/verbkvot i detta sam-

manhang är 0,54 för tal, 1,39 för skrift och 1,16 för gymnasistuppsatser (Einarsson 1978). En 

hög substantiv/verbkvot tyder på en informationstät mer professionell, skriftspråkligt utveck-

lad text, medan en låg kvot tyder på en informationsfattig och enklare skriftspråksstil. En läg-

re nominalkvot kan också i vissa sammanhang tyda på en mer berättande texttyp än en diskur-

siv sådan (Josephson, Melin & Oliv 1990:40f).  

   Intressant i distinktionen mellan formell och informell är också så kallat läsbarhetsindex 

(LIX), vilket beräknas genom att lägga samman den genomsnittliga grafiska meningslängden 

(antalet ord från stor bokstav till stort skiljetecken till skillnad från syntaktisk meningslängd 

som innebär en syntaktisk enhet främst bestående av huvudsats med eventuella bisatser) med 

långordsprocenten (ord med fler än sex bokstäver dividerat med antalet ord i texten multipli-

cerat med 100). Värderingsskalan för LIX går från 20 till 60, där 20 är mycket lättläst och 60 

mycket svårläst text. Däremellan hamnar lätt (30), medelmåttig (40) och svår (50) text 
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(Björnsson 1968). Läsbarhetsindex kan alltså säga något om den språkliga svårighetsgraden 

och komplexiteten i en elevtext. 

   Den språkliga komplexiteten vad gäller formell och informell går också att spåra om en 

texts meningar placeras i ett så kallat positionsschema. Utifrån schemats tre huvudsakliga fält: 

fundamentsfält (allt före första finita/personböjda verbet), nexusfält (som regel finit verb) och 

innehållsfält (grovt räknat allt efter finita verbet), kan man se om en texts meningar har väns-

tertyngd (många ord i fundamentsfältet) eller högertyngd (många ord i innehållsfältet). Väns-

tertyngd och långa fundament visar på en skriftspråkligt formell stil medan högertyngd och 

därmed korta fundament tyder på ett mer vardagligt, informellt skriftspråk (Josephson, Melin 

& Oliv 1990:35f). Andra informella inslag i texter är bland annat förekomsten av första- 

(”jag”) och andrapersonspronomen (”du”). Inslag av formell karaktär är däremot passiva verb 

av typen ”hämtades”, ”representeras” och ”gavs” (jfr Hellspong & Ledin 1997:79). 

    I den operationella delanalysen tittar jag till sist också på förekomsten av satsradning (när 

huvudsats följs av huvudsats utan att dessa samordnas med exempelvis ”och” eller avskiljs 

med skiljetecken) och meningsfragment (grafiska meningar som inte utgörs av syntaktiska 

meningar och således saknar finit verb eller subjekt). Förekomsten av dessa båda ”feltyper” 

säger något om elevens förmåga att bilda och foga samman meningar. Meningsfragment och 

satsradning kan rätt använda även fungera stilistiskt och skapa eftertryck i texter, men felan-

vändning tyder istället på brister i textplanering (Josephson, Melin & Oliv 1990:31f). Före-

komsten av stavfel, teckenfel, särskrivningar och talspråksstavning samt sätt att markera 

styckeindelning är slutligen också något som undersöks i den operationella delanalysen. 

3.4.3 Avslutande analys 

Avslutningen av varje textanalys blir en slags subjektiv sammanfattning av elevens skrivkom-

petens som den synliggörs i den specifika texten. Jag sammanfattar således vad eleven gör bra 

och mindre bra och hur språket i texten förhåller sig till en mer formell diskurs. Som en del i 

lärarens bedömningsroll ingår också att ge förslag på hur elever kan komma vidare i sin skriv-

träning, varför också detta utgör en mindre del av den avslutande kommentaren. Till sist gör 

jag i diskussionskapitlet också en försiktig sammanfattande och jämförande analys av elevtex-

ter på Godkänd-nivå respektive på Väl-godkänd-nivå kopplat till gymnasieprogram. 

 

4 Resultat: Åtta gymnasieflickors skrivkompetens 
Nedan presenteras undersökningens resultat med tonvikt på beskrivning och analys av åtta 

gymnasieflickors skrivkompetens som den visar sig i texter i nationella provets A-del i svens-

ka under vårterminen 2005. 
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4.1 Britta G 

Britta skriver alltså det nationella provet i svenskans B-kurs på Barn- och fritidsprogrammet i 

årskurs tre. På A-uppgiften Världens texter har hennes lärare givit henne betyget Godkänd (se 

texten i bilaga 1).  

4.1.1 Diskursiv och kritisk-analytisk kompetens 

Britta visar redan i inledningen att hon har en tänkt läsare i bakhuvudet när hon skriver sin 

text. Hon för med direkta frågor en dialog med sin läsare oavsett om läsaren är tidningsmotta-

garen eller redaktören som väljer ut bidragen. Britta sätter alltså till viss del in sin text i den 

tänkta kontexten men gör det inte i så pass stor utsträckning att hennes bidrag med utgångs-

punkt i tävlingssyftet, kan kallas för en egentext. Hon presenterar nämligen inte varför hon 

skriver sin text. Tävlingskontexten saknas således eller också förutsätter hon att läsaren är 

införstådd med denna, vilket som tidigare nämnts dock kan bero på en tvetydig uppgiftsin-

struktion. Britta har vidare tolkat uppgiften genom att svara på de krav som uppgiftsformule-

ringen kräver utan att i sin analys av uppgiften gå in djupare på de olika delarna. 

   Uppgiften är att presentera två texter vilket Britta gör. Den första är en skönlitterär text och 

den andra en tidningsartikel i dagboksform. Den första textens referenser är fullständiga med 

år, författare och titel: ”I Ryszard Kapuścińskis bok Ebenholts, 2000, berättar Kapuściński…” 

Titeln har i Brittas handskriftsversion inga citationstecken för att demonstrera att det rör sig 

om en titel. På samma sätt förhåller det sig med nästa referens: ”En annan text som passar in 

på detta ämne är en tidningsartikel av Johanna Hallin, för Chili 2002:5, Med diarre [sic!] som 

enda sällskap.” Här är varken tidningstiteln eller artikelnamnet markerat. Britta anger emeller-

tid år och nummer som sig bör och alla väsentliga uppgifter finns med även om hänvisningen 

blir något otymplig.  

   Britta sammanfattar och refererar de båda texterna till stor del med egna ord även om hon 

följer respektive texts dispositionskronologi och vissa ord är lånade ur texterna t.ex. ”utrikes-

korrespondent i Afrika”, ”som förstenade” och ”med diarre [sic!] som enda sällskap”. Britta 

refererar vidare textinnehållet i de båda texterna och tolkar det vilket tyder på en viss analy-

tisk tankeförmåga. Hennes motiveringar finns till synes där enbart för att uppgiften kräver 

dem: ”Denna text skulle passa utmärkt i en tidning med temat Vida världen, för den handlar 

om personer på resande fot och deras upplevelser” respektive ”Den passar in på temat Vida 

världen eftersom Hallin reser runt i Vietnam och utforskar dess sevärdheter”. Samtidigt är hon 

inte kritisk till sina egna ord när hon skriver ”Det är en käck text som är rolig att läsa”. Här 

motiverar hon inte vad det är som gör texten ”käck” eller ”rolig”. Dessa ordval gör också att 

Brittas återgivning av texternas innehåll inte blir renodlade referat utan snarare har drag som 
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gör dem till recensioner. Det kan emellertid diskuteras om Britta bör vara kritisk i den typ av 

skrivande som uppgiften ger uttryck för.  Recensionsdraget kan också fylla sin plats i uppgif-

ten. 

   Britta har också lättare för att referera den berättande texten än tidningsartikeln, där hon 

snabbt radar upp en mängd fakta utan att gå djupare in på dem: ”Hallin skriver i dagboksform 

om när hon reser runt i Vietnam. Hon beskriver hotellrummet, staden, gemenskapen man 

känner med andra svenskar i samma situation och hur det är att resa med diarre [sic!] som 

enda sällskap”.  Detta kan dock också tolkas som en förmåga att kort sammanfatta mycket 

text. 

   Britta har med sina 286 ord löst uppgiften inom ramen för de 200 till max 400 ord som var 

utgångspunkten. Texten byggs upp av sex stycken av varierande längd. Det första stycket 

fungerar som en inledning tänkt att fånga läsarens intresse genom att ett antal frågor kring 

temat Vida världen radas upp: ”Vida världen. Visst låter det vackert. Spännande och intres-

sant. Tycker du inte? Får du inte lust att bara ge dig iväg ut och undersöka olika sorters folk-

slag och hur de lever sina liv, all outforskad mark, får du inte lust att ge dig iväg och kanske 

upptäcka en ny värld?”. Därefter följer ett referat av den första texten utan att någon introduk-

tion kring textens roll i Brittas text görs. Först i slutet av stycket presenteras att texten hör 

hemma i en tidning med temat Vida världen. Nästa stycke leder på samma sätt rakt in på refe-

rering av nästa text och avslutas med hur den passar in på temat. Hela texten avslutas med en 

plädering för att läsa de båda texter som Britta har presenterat och knyter genom association 

an till inledningen.  

4.1.2 Operationell kompetens 

Brittas dispositionsprincip kan sägas vara tematisk där hon först har en inledning och en mitt 

som utgörs av en presentation av texterna. Textpresentationerna har emellertid en temporal 

disposition som följer de berättelser hon refererar.  

   På teckennivå fungerar inte Brittas dispositionsmarkeringar. Hon markerar inte nytt stycke 

vare sig med indrag eller med blankrad som sig bör, utan börjar nytt stycke genom att byta 

rad. Därtill får en ensam mening utgöra ett stycke: ”Den passar in på temat Vida världen ef-

tersom Hallin reser runt i Vietnam och utforskar dess sevärdheter.” 

   En beräkning av läsbarhetsindex för texten ger ett LIX på cirka 34,5 vilket gör att Brittas 

text hamnar inom ramen för lätt till medelmåttig text (för jämförelsesiffror se avsnitt 3.4.2 

ovan). Det skriftspråkliga intrycket stärks också av en substantiv/verbkvot på 1,35. I ett posi-

tionsschema innehåller emellertid meningarnas fundamentsfält i genomsnitt 1,2 ord och flera 

av nexusfältets positioner lämnas tomma eller fylls endast med enstaka ord. De bisatser som 
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finns hamnar också som regel sist i satsen vilket stärker intrycket av ett mer vardagsnära 

skriftspråk och gör Brittas text formell med starka informella drag.    

   Den informella stilen utmärks också av att Britta genomgående använder ett du-tilltal: ”Du 

kommer inte att kunna hejda dig från att direkt packa ryggsäcken och bege dig till närmsta 

tågstation.” I stor utsträckning använder hon sig också av förstapersonspronomen: ”vill jag 

lova”, ”jag rekommenderar”, ”jag avslutar”, ”jag berättat”. Sammantaget visar detta att Britta 

inte vill distansera sig mot sina läsare. Texten saknar dessutom passiva verbkonstruktioner. 

Sådana brukar ge texter en mer formell karaktär. Brittas text innehåller även ett flertal fråge-

meningar och också uppmaningar vilket ytterligare stärker det dialogiska och informella dra-

get i texten.  

   På ordnivå är Brittas grammatiska kompetens god. Inga felstavningar eller särskrivningar 

hittas i hennes text. På sats- och meningsnivå uppträder emellertid vissa brister främst genom 

att Britta satsradar: ”Får du inte lust att bara ge dig iväg ut och undersöka alla olika sorters 

folkslag och hur de lever sina liv, all outforskad mark, får du inte lust att ge dig iväg och kan-

ske upptäcka en ny värld?” Även meningsfragment figurerar: ”Spännande och intressant”, ”all 

outforskad mark”, ”En nervpirrande sann berättelse”. Detta ger framställningen högt tempo 

och ger tillsammans med förekomsten av retoriska allitterationer (t.ex.”Vida världen. Visst 

låter det vackert…”) Brittas text en stilistisk prägel som skapar eftertryck och övertygar paral-

lellt som det också gör texten mindre formell och akademisk. 

4.1.3 Helhetsintryck av Brittas skrivkompetens 

Brittas operationella kompetens har ur en formell synvinkel vissa brister då hennes språk har 

starkare drag åt det personliga hållet än mot det formella. Som helhet har Britta dock en god 

språkkompetens och hon försöker visa att hon har en stilistisk förmåga som i viss mån kan 

fylla sin funktion i det här tänkta sammanhanget. Den diskursiva kompetensen med avseende 

på referatförmåga är också god även om Britta har lättare för att referera berättande text än 

brukstext. Hon är även införstådd med att författare hänvisas till med efternamn och inte med 

förnamn. Sammantaget klarar Britta också att göra sammanställningar av texter och att kom-

mentera dessa även om kommentarerna inte alltid ger utlopp för en fördjupad kritisk-analytisk 

förmåga. En brist är att Brittas text inte fullt ut är en egentext i den tänkta kommunikationssi-

tuationen. Vad Britta emellertid främst behöver arbeta med för att nå ett mer diskursivt och 

formellt språk är sin kritiska förmåga. Bland annat behöver hon träning i att utveckla och pre-

cisera påståenden så att innebörden av både hennes egna åsikter och texternas framträder tyd-

ligare.  
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4.2 Bianca G 

Bianca skriver i likhet med Britta det nationella provet inom Barn- och fritidsprogrammet i 

årskurs tre och ges av sin lärare betyget Godkänd på sin lösning av skrivuppgift A (se texten i 

bilaga 2).  

4.2.1 Diskursiv och kritisk-analytisk kompetens 

Det är svårt att i Biancas text uttyda vilken läsare hon kommunicerar med. Hon vänder sig 

inte till någon redaktör och presenterar inte tävlingssituationen. Hon sätter inte in läsaren i 

kontexten. En möjlig förklaring är att Bianca inte tänker sig in i kommunikationssituationen 

utan i stället är kvar i provsituationen och därför vänder sig till sin lärare. Hennes text blir 

därför inte helt en egentext. Hon försöker emellertid att få med alla de delar som uppgiften 

kräver, presentation och förklaring, men underlåter att för en oinsatt läsare beskriva i vilket 

syfte hon gör detta. Läraren som skall bedöma Biancas lösning är trots allt insatt i den tänkta 

texten, varför det antagligen är överflödigt för Bianca att ta med detta i sin text. Hon motive-

rar emellertid varför texterna skulle passa i en tidning med temat ”Vida världen”. 

   Biancas text omfattar totalt 393 ord, vilket är precis inom maxgränsen för uppgiften. Bianca 

presenterar i sin lösning av uppgiften också två skönlitterära texter: en självbiografisk roman 

och en dikt. För det skönlitterära verket anger Bianca romantitel och författare men försum-

mar året för utgivningen av verket: ”I romanen ’Pojkår’ berättar nobelpristagaren John M. 

Coetzee om sin barndom.” För dikten är Biancas hänvisning svårtolkad: ”Dikten ’Livstecken’ 

röster från när och fjärran (1988) ’När du får resa mitt barn’...” Här markerar Bianca att dikten 

heter Livstecken när detta i själva verket är en del av namnet på diktsamlingen där dikten 

”När du får resa mitt barn” är publicerad. Korrekt anvisning skulle istället ha varit ”Dikten 

’När du får resa mitt barn’ (I: Livstecken. Röster från när och fjärran 1988).”  Bianca har allt-

så med alla uppgiftsdelar men har inte lyckats reda ut vad som är vad, vilket gör att referensen 

blir svårtolkad. Därtill saknas diktförfattarens, Graciela Curbelos, namn i referenshänvisning-

en. 

   För Biancas textskapande kring romanen Pojkår gäller att hon lånar enstaka meningar och 

formuleringar ur originaltexten samtidigt som hon följer dennas händelsedisposition. Detta 

förklarar också varför hennes text snarare än ett referat blir en återgivelse av romanens inne-

håll i detaljerad och berättande form (se figur 1 nedan). 
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Bianca  Coetzee, J.M., 2001: Pojkår. Stockholm: Brombergs. 
I romanen ”Pojkår” berättar nobelpristagaren 
John M. Coetzee om sin barndom. Romanen 
handlar om en afrikansk pojke som inte är 
religiös. 
I skolan, en dag då det var dags att gå till mor-
gonsamlingen i aulan, blir han förfrågad om 
vilken religion han har; han blir nervös och vet 
inte vad han ska svara. 
I all hast så svarar han ”romersk katolik”. En 
annan pojke som står brevid får också samma 
fråga men han säger att han är jude. De båda 
pojkarna får inte gå till morgonsamlingen i 
aulan av lärarinnan så de fick bara vänta. 
[…] han anser att det inte är något fel på dem. 
 
 

I romanen Pojkår berättar nobelpristagaren John M. Coetzee om sin barndom. I följan-
de avsnitt har huvudpersonen flyttat till en liten stad norr om Kapstaden i Sydafrika där 
han får börja i en ny skola. […] 
   Första morgonen i hans nya skola hålls han och tre andra pojkar kvar, medan resten 
av klassen på led tågar till morgonsamlingen i aulan. ”Vilken religion tillhör du?” 
frågar lärarinnan dem i tur och ordning. […] 
”Är du protestant eller romersk katolik eller jude?” frågar hon otåligt. ”Romersk 
katolik”, 
säger han. 
   När utfrågningen är över får han och en annan pojke som säger att han är jude tecken 
att stanna kvar; de båda som säger att de är protestanter går till morgonsamlingen. 
   De väntar på att få veta vad som ska hända med dem, men det händer ingenting. 
Korridorerna är öde, byggnaden är tyst, det finns inga lärare kvar. […] På sätt och vis 
känner han sig väl till mods tillsammans med judarna. Egentligen är det inget fel på 
dem. 

Figur 1.  Biancas referatteknik. Med understrykning menas förändrat ordval och med gråmarkering ordagrann avskrift. 

 

Biancas referatteknik visar i hennes referat av den första texten att hon är osäker på sin egen 

förmåga att återge ett innehåll helt med egna ord. Att hon tolkar textens budskap visar emel-

lertid att hon har en analytisk förmåga. För dikten är redogörelsen för innehållet dock inte lika 

detaljerad utan Bianca fokuserar istället på att återge sin tolkning av diktens budskap. Hon 

skriver alltså inte av, men hennes tolkning av innehållet kan ifrågasättas.  

   För resterande delar av sin text använder Bianca sitt eget språkförråd för att formulera sin 

text. Hon använder sig också av personlighetsmarkörer där hennes egen röst framträder och 

markerar en distans gentemot textförfattarna: ”Jag tror att budskapet med denna dikt är…”, 

”Nu känner sig den afrikanske pojken lite förvirrad anser jag…”, ”Personligen tycker jag att 

denna roman skulle passa i en tidning…” Det rör sig alltså främst om tyckanden men visar 

också att Bianca förstår att det är viktigt att markera när man tycker något själv och när andra 

gör det. Emellertid är hon mindre kritisk till sina egna tyckandesatser. Hon skriver bland an-

nat att dikten är ”söt” och ”trevlig” men hon redogör inte för på vilket sätt. Dessa värderande 

kommentarer kring texterna gör också att texten får drag av recension. 

   Dispositionsmässigt består Biancas text av tio stycken där de sex första ägnas åt att presen-

tera, återge, tolka och motivera Biancas val av den skönlitterära texten. De fyra resterande 

använder Bianca till att presentera, tolka och motivera den valda dikten.  

   Biancas dispositionsmarkeringar har en del brister. Ibland styckeindelar hon korrekt med 

blankrad och andra gånger styckeindelar hon genom att endast byta rad utan att göra indrag. 

Texten innehåller också flera mindre stycken som utgörs av en eller två meningar och alltså 

skulle kunna fogas samman i större stycken. Vidare saknar texten en tydlig inledning som 

konkret sätter in Biancas text i tävlingskontexten. Någon tydlig avslutning finns inte heller, 

utan Bianca låter sin kommentar till dikten fungera som avslutning för hela texten.  
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4.2.2 Operationell kompetens 

Som helhet kan dispositionen för Biancas text ses som tematisk med övervägande starka kro-

nologiska inslag. Hon redogör exempelvis för innehållet i den skönlitterära texten i ett tids-

perspektiv därefter redogör hon för sin tolkning och sin motivering. Presentationen av dikten 

följer ett likartat mönster. 

   Ur ett socialt perspektiv visar Bianca med sin text att hon vill höra hemma både i en person-

lig sfär genom att hon tycker till om handlingen och i en mer intellektuell sfär när hon analy-

serar. Hennes stilläge är emellertid mer berättande än utredande och beskrivande, vilket inte 

är exakt vad man kan förvänta sig av uppgiften. Hennes överanvändning av punkter tyder 

också på att hon hellre tyr sig till en mer personlig genre: ”Det är en trevlig dikt som passar 

alla under en lång restid….”  

   I ett positionsschema hamnar större mängden av orden i en mening i innehållsfältet och Bi-

ancas fundamentslängd är i genomsnitt 2,2 ord. Sammantaget ger ovanstående tillsammans 

med att Bianca inte använder sig av passiva verbkonstruktioner, ett vardagsnära skriftspråk. 

Substantiv/verbkvoten är också relativt låg, 0,88. Den grafiska meningslängden i Biancas text 

är vidare 16,4 ord och den syntaktiska 11,6. Tillsammans med en långordsprocent på 14,8 ger 

detta ett läsbarhetsindex på 31,2 vilket också innebär att Biancas text är att betrakta som lätt 

på en värderingsskala för LIX (se avsnitt 3.4.2 ovan). I de fall där de grafiska meningarna blir 

långa beror det främst på att Bianca samordnar: ”En annan pojke som står brevid [sic!] får 

också samma fråga men han säger att han är jude”, ”Sedan börjar de ge sig på den afrikanske 

juden och han blir tvugen [sic!] att erkänna att han sa fel och att han egentligen är protestant.”  

I andra fall beror längre grafiska meningar på att Bianca satsradar: ”Värden [sic!] är stor, det 

finns många olika människor från olika länder med olika egenskaper som bor i den.”  

   Andra språkliga brister återfinns på ord-, tecken och frasnivå. Bianca gör stavfel när hon 

skriver ”tvugen” istället för ”tvungen” och ”Värden” istället för ”världen” samt ”brevid” istäl-

let för ”bredvid”. Hon begår också ett kongruensfel då hon skriver ”en fantastiskt varelse” 

istället för ”en fantastisk varelse”. Bianca gör också i en mening för många mellanslag mellan 

två ord och kommatecken: ”Det är en dikt som handlar om människan   ,   människans liv och 

sinnen.” Ytligt sett har Biancas språk således vissa brister men hon åskådliggör vid ett tillfälle 

också tecken på avancerad tempusanvändning med bakgrund beskriven i preteritum och för-

grund i presens, när hon skriver: ”I skolan, en dag då det var dags att gå till morgonsamlingen 

i aulan, blir han förfrågad om vilken religion han har…” 

4.2.3 Helhetsintryck av Biancas skrivkompetens 

Biancas operationella kompetens räcker inte fullt ut till för ett formellt språk. Flera språkliga 

misstag finns och hennes språk har en mer berättande än utredande inriktning. Hennes stycke-
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indelning har också brister. Totalt sett motsvarar inte Biancas språk hennes tankar som tyder 

på ett reflekterat tänkande. Ur en diskursiv synvinkel har Bianca också svårt att tänka sig 

utanför skolkontexten och detta får också konsekvenser för hennes sätt att hantera referenser. 

Hennes språkliga osäkerhet får henne också att ibland använda ord och ordalydelser ur origi-

nalkällorna. Detta påverkar också Biancas kritisk-analytiska kompetens. Hon plockar delar ur 

texterna utan att tydligt reflektera över deras relevans. Emellertid är hon analytisk när hon 

försöker att ge sin tolkning av innehåll, händelser och budskap. Vad Bianca med utgångs-

punkt i lösningen behöver öva på är att i andra typer av skrivuppgifter utveckla sitt språk mer 

åt det formella och utredande hållet samtidigt som hon behöver arbeta med sin kritiska kom-

petens. 

 
4.3 Bella V  

Bella får betyget Väl godkänd på A-uppgiften inom det nationella provets B-kurs i svenska i 

årskurs tre på Barn- och fritidsprogrammet (se texten i bilaga 3).  

4.3.1 Diskursiv och kritisk-analytisk kompetens 

Bella vänder sig i sin text direkt till den tänkta tidningens representanter både i inledning och i 

avslutning: ”När jag hör att tidningen ska ha temat Vida världen vill jag gärna tipsa om artik-

lar som tar upp olika kulturmöten” respektive ”Hoppas ni har fått några bra tips till er tidning, 

ser själv fram emot att läsa en hel tidning om vida världen”. På detta sätt bygger Bella upp en 

kommunikationssituation med tidningsredaktionen men hon inbegriper också läsare utanför 

kontexten genom att i inledningen presentera varför hon skriver sin text och vad hon ämnar 

göra med den. Bella har också till viss del en kritisk-analytisk kompetens i sitt sätt att uppfatta 

uppgiften. Hon har inga problem med att tolka kommunikationssituationen eller hur hon skall 

foga samman sina referat till en texthelhet. Trots att hon vänder sig till tidningens representan-

ter och inte till läsare i allmänhet blir hennes text en egentext eftersom hon sätter in den i ett 

större sammanhang. 

   Bella vill med sin text informera om två artiklar som är lämpliga inom temat ”Vida världen” 

samt förmedla deras innehåll. Detta lyckas hon väl med. Hon refererar två tidningsartiklar, där 

den ena representerar en mer berättande och beskrivande artikel och den andra en utredande 

diskuterande ledare. För den första artikeln lämnar Bella fullständiga uppgifter: ”Just det kan 

man läsa om i Märta Dixelius artikel ’Första resan till Skärgården’ som fanns med i Sveriges 

Natur 2003:2.” Här finns endast ett smärre teckenfel då Bella skriver ”Skärgården” med vers-

alt ”S” då det i titeln skall vara gement. Också för den andra artikeln lämnar Bella fullständiga 

referenser: ”…om man läser nästa artikel, som jag har läst. Den heter ’På väg mot Mars’ och 

publicerades i Upsala Tidning 16.1.2004.” Även här finns emellertid ett smärre fel. Tidningen 
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som texten är publicerad i heter Upsala Nya Tidning. Bella hänvisar inte heller till någon för-

fattare, vilket inte heller finns utsatt i originaltexten. 

   Beträffande referaten av de båda artiklarna har de en berättande ton och Bella skriver till 

störst del med egna ord även om hon lånar enstaka formuleringar. För den första artikeln an-

vänder Bella följande uttryck som kan jämföras med Dixelius ord (i andra ledet): ”Familjen 

Munye som kommer från Rinkeby” – ”Familjen Munye från Rinkeby”, ”Mamman, Saida” – 

”Mamma Saida”. Alltså ingen större avskrift. För den andra artikeln gäller emellertid att Bella 

i vissa passager i sitt textskapande ligger nära originaltexten, vilket framträder i figur 2 nedan. 

 
Bella Upsala Nya Tidning, 2004: ”På väg mot Mars” Ledare (2004-01-

16). 
Den heter ”På väg mot Mars” och publicerades i Upsala Tidning 
16.1.2004. Den handlar om rymdforskning, och om att president 
Bush vill satsa mycket pengar på detta så att månresor ska kunna 
upptas igen och även att resor till Mars ska kunna inledas om trettio 
år. […] Många tycker att alla pengar som går till rymdforskning 
skulle kunna användas till bättre saker här på jorden.  
 

Det är president Bushs nya vision för USA:s rymdprogram. I ett tal 
inför rymdflygstyrelsen Nasa i onsdags beskrev han hur månfärder-
na skulle återupptas redan till 2015 och resor till Mars inledas om 
trettio år […] Det är lätt att formulera skeptiska kommentarer till 
ambitioner av detta slag. Lika lätt är det att fråga om inte både de 
miljarder som redan går till rymdforskning och de nya som kan 
tillföras skulle kunna användas för bättre ändamål på jorden. 
 

Figur 2. Bellas referatteknik. Med understrykning menas förändrat ordval och med gråmarkering ordagrann avskrift. 

 

Bella ändrar i sin text ord som hon kanske tycker låter krångliga och formella såsom ”månfär-

der”, ”miljarder” och ”ändamål” till mer vardagliga fraser som ”månresor”, ”pengar” och ”sa-

ker” samtidigt är hennes verbfraser långa vilket gör hennes text mer verbal/informell än den 

text hon refererar: ”ska kunna upptas” i jämförelse med ”skulle återupptas”. Bella väljer också 

att göra sina referat mer berättande än utredande, vilket tyder på att hon inte riktigt känner sig 

hemma i en mer formell diskurs. Hennes självkritiska förmåga brister också när hon lånar ord 

och formuleringar från originaltexterna. Analytiskt sett är Bella bättre. Hon tolkar bland annat 

innehåll och budskap i texterna. Att hon i sin text också ställer två frågor med ett stänk av 

utredande karaktär över sig visar, trots att hon inte direkt utreder dem, att hon kan tänka till: 

”Tar vida världen slut utanför vårat [sic!] jordklot? respektive ”En bra debattext där man kan 

ställa sig frågan om det finns något att upptäcka utanför Vida Världen”.  

   Bella ställer sig inte kritisk till påståenden som hon har lånat från artiklarna och för fram 

som sina egna tankar: ”Många tycker att alla pengar som går till rymdforskning skulle kunna 

användas till bättre saker här på jorden.” Här hade Bella kunnat konkretisera hur pengarna 

kunnat användas bättre samt vilka människor som är av den åsikten, men det gör hon inte. 

Kanske är det också, med utgångspunkt i uppgiftsformuleringen, för mycket begärt. 
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   Med sina 419 ord överskrider Bella den tillåtna gränsen för antalet ord på uppgiften. De 419 

orden fördelas på endast tre, visserligen korrekt markerade, stycken. Det första stycket utgörs 

av en presentation av Bellas syfte med texten. Här presenterar hon också referensuppgifterna 

för den första artikel som hon valt. Det andra stycket upptas av Bellas referat av artikelns in-

nehåll. I det tredje och sista stycket samsas slutligen Bellas intryck av den första texten med 

en övergång till och presentation av den andra artikel Bella valt, följt av hennes tankar kring 

det ämne artikeln presenterar. Hela stycket avslutas så med Bellas åsikter om artikeln och en 

avslutningsfras av texten som helhet. Dispositionsmässigt sätter Bella således in sin text i det 

tänka sammanhanget redan i inledningen och återknyter i slutet till denna.  

4.3.2 Operationell kompetens 

Som helhet följer Bellas text en kronologisk disposition där Bella inledningsvis berättar att 

hon har hört talas om tidningens tema för att därefter i sitt första referat kronologiskt återge 

innehållet. Därefter kommer en kort passus där Bella försöker förklara och utreda varför hon 

känner som hon gör när hon läser den refererade artikeln. Det andra referatet utmärks till viss 

del av kronologi men med inslag av orsaksdisposition där Bella försöker utreda varför folk 

skulle vilja läsa den refererade artikeln. Avslutningsvis blickar Bella kronologiskt sett framåt i 

tiden då hon skriver ”ser själv fram emot att läsa en hel tidning om vida världen”.  

   Bella har en förkärlek för långa verbfraser som ”kommer kunna gå att genomföra” och 

”kunna få låta uppleva”. Detta ger Bellas text ett mindre skriftspråkligt och mindre informa-

tionstätt intryck och det visar sig i substantiv/verbkvoten för texten, 0,82. Vidare är textens 

genomsnittliga grafiska meningslängd 19,9 och den genomsnittliga syntaktiska 16,7. Till-

sammans med en långordsprocent på 16,9 blir läsbarhetsindexet för texten 33,6 vilket är jäm-

förbart med lätt till medelmåttigt svårläst text (se 3.4.2 ovan). 

   Att den grafiska meningslängden blir stor beror i vissa fall på att Bella samordnar syntaktis-

ka meningar ”Det har ju ofta pratats om att man någon gång ska kunna resa till Mars, men 

folk är nog nyfikna på fakta, om det verkligen kommer kunna gå att genomföra”. Ibland blir 

de grafiska meningarna långa på grund av att Bella satsradar både meningsfragment och full-

ständiga satser: ”Men jag tror att flera människor skulle vilja läsa den här artikeln just för att 

många är fascinerade av det okända, många tycker nog att det är spännande att läsa om Mars.” 

respektive ”Hoppas ni har fått några bra tips till er tidning, ser själv fram emot att läsa en hel 

tidning om vida världen”. I de allra flesta fall blir emellertid de grafiska meningarna långa 

beroende på Bellas förmåga att haka på bisatser mot slutet av sina meningar exempelvis: ”Det 

är en fråga som man kan ställa sig om man läser nästa artikel som jag har läst.” 
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    Utmärkande för Bellas syntax i ett positionsschema är också att större delen av texten i en 

mening placeras mot slutet i innehållsfältet snarare än i fundamentsfältet. Den genomsnittliga 

fundamentslängden är heller inte längre än 1,8. I de fall där en bisats inleder meningen utgörs 

den av en temporal eller kausal sådan. Sammantaget ger dessa siffror och konstateranden Bel-

las text ett informellt och vardagsnära skriftspråk. 

   Språkligt finns i Bellas text vissa brister när det gäller ordföljd: ”Men den här artikeln stöd-

jer ingen av sidorna utan är neutral och på ett bra sätt presenterar fakta.”  I vissa fall uteläm-

nar Bella också finita hjälpverb: ”Mamman, Saida har växt [sic!] upp i Somalia och [har] ald-

rig fått chansen till att…” Vid några tillfällen utelämnar hon också bisatsinledaren ”att”: ”Ef-

tersom hon själv har varit flykting och bott på en flyktingförläggning känner man [att] hon 

mår bra över att komma till en helt ny miljö…” Ytspråkligt sett har Bella också några tal-

språkliga ordformer såsom ”växt” istället för ”vuxit”, och ”vårat” istället för ”vårt”. På teck-

ennivå tappar Bella slutligen också bokstaven s i ”pratats” i följande mening: ”Det har ju ofta 

pratat[s] om att…”.  

4.3.3 Helhetsintryck av Bellas skrivkompetens 

Bellas operationella kompetens har alltför stora drag åt ett vardagligt skriftspråk. Bella behö-

ver därför arbeta med att formulera sig mer kompakt, med mer innehållsrika substantiv och 

med färre verb. Den diskursiva kompetens som framträder i Bellas uppgiftslösning visar 

emellertid att hon kan sammanfatta och kommentera texters innehåll men att hon inte helt och 

fullt förlitar sig på sin egen förmåga eftersom hon faller för frestelsen att låna ord, uttryck och 

dispositionsformer ur originaltexterna. Bellas kritisk-analytiska kompetens har dock både 

brister och förtjänster och för att t.ex. platsa i en mer akademisk miljö behöver hon utveckla 

sitt kritiska tänkande än mer. 

 
4.4 Belinda V 

Det nationella provet i svenskans B-kurs skriver Belinda under vårterminen i årskurs tre på 

Barn- och fritidsprogrammet. Hennes betyg på lösningen av A-uppgiften (se bilaga 4) blev 

Väl godkänd. 

4.4.1 Diskursiv och kritisk-analytisk kompetens 

Belinda utformar sin text som ett brev med personligt tilltal. Hon vänder sig direkt till tid-

ningens medarbetare: ”Jag har läst om er tävling och hittat två texter som skulle passa in i 

eran [sic!] tidning.” Därmed tar hon också förgivet att tävlingen och vilket tema det rör sig 

om, redan är känt för mottagaren av texten och också varför hon väljer ut två texter. Hon tän-

ker således inte på den del av uppgiften som säger att hennes text också ska publiceras i den 

tänkta tidningen. Trots detta blir lösningen en egentext i den kontext den skall presenteras i. 
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Bidraget avslutas med att Belinda anger namn och skola, vilket ytterligare förstärker intrycket 

av en brevsituation.  

   Belinda väljer att i sin text presentera och referera två artiklar, den ena av berättande och 

beskrivande slag och den andra av mer utredande typ. Den första artikeln presenterar Belinda 

med alla nödvändiga referensuppgifter: ”Den första texten är en artikel som publicerades i 

Sveriges Natur nummer 3 2003. Den är skriven av Märta Dixelius och heter ’Första resan till 

skärgården’”. Hänvisningen är fullständig men Belinda hänvisar till fel nummer av tidningen, 

nummer tre istället för som korrekt nummer två. Referensuppgifterna för den andra artikeln 

som Belinda presenterar är emellertid fullständiga. Ett smärre fel utgörs dock av att Belinda i 

titeln inkluderar artikelseriens namn ”Sf-skolan 4”. I övrigt markerar Belinda också artikeltit-

larna med citationstecken på ett korrekt sätt. 

   Då det gäller Belindas förmåga att referera innehållet i de båda artiklarna växlar den mellan 

att skriva helt med egna ord och att ligga nära artikelförfattarnas ordval och meningsföljd. I 

vissa fall kan hennes skrivande snarast betecknas som avskrift med viss variation i ordval, 

vilket syns i figur 3 nedan. 

 
Belinda Dixelius, Märta, 2003: ”Första resan till Skärgården”. Sveriges Natur 2003:2. 

Dixelius har intervjuat Saida Munye som blev 
intresserad av projektet när hon fick veta att 
det fanns simlärare på plats, annars skulle hon 
aldrig vågat åka dit. […] 

Familjen Munye från Rinkeby hjälps åt att breda ut en utflyktsfilt vid strandkanten. Mamma Saida 
är ensamstående med dottern Fatima, åtta år och sönerna Taha, sex år och Ayub, elva år. Hon blev 
intresserad av Björnöprojektet när hon fick veta att det fanns en simlärare på plats. 
   - Jag hade inte vågat mig på att åka hit ensam med barnen. Här finns vattnet så nära och det är 
bara äldste sonen som kan simma. 

Belinda Svahn, Clas, 2004: ”Science fiction och fantasy”. Dagens Nyheter ( 2004-10-04). 

I artikeln ”Sf-skolan 4: Science fiction och 
fantasy” av Clas Svahn som fanns i Dagens 
nyheter den 4 oktober 2004 beskrivs skillna-
den mellan Science fiction (Sf) och fantasy. 
De flesta bryr sig inte i skillnaden men för Sf-
intresserade är det en enorm skillnad. I 
Svahns artikel förklarar han att skillnaden är 
tekniken. Sf ska innehålla tekniska prylar så 
man kan färdas snabbt eller resa i tiden. 
Medan det i fantasy räcker med en garderob 
att hoppa igenom eller ett tåg som går från en 
perrong som slutar på 0,5. Clas Svahn vill 
visa skillnader i dessa två världar.[…] 
 

SF-skolan 4: Science fiction och fantasy.  
VAD ÄR DET EGENTLIGEN som skiljer science fiction från fantasy? 
   Kanske är det ingen som bryr sig numera när filmtitlarna flyter ihop och publiken kallar ”Ma-
trix”-trilogin för sf. 
   För de sf-intresserade själva är det en himmelsvid skillnad och många oroas över bristen på god 
science fiction på vita duken. I bokform finns det fortfarande mycket bra att läsa, men inte särskilt 
mycket på svenska.  
   Så vad är det då för skillnad mellan Roger Zelaznys Ambersvit eller Robert Jordans ”Sagan om 
drakens återkomst” och Isaac Asimovs eller Robert Heinleins böcker? 
   Svaret är tekniken. Sf ska innehålla tekniska prylar och uppfinningar som gör det möjligt att 
färdas snabbt, resa i tiden eller ställa till problem för någon. I fantasylitteraturen räcker det med 
några magiska besvärjelser, en hyfsad spegel eller garderob att hoppa in genom eller kanske ett tåg 
som avgår från en perrong med ett nummer som slutar på 0,5. 
 

Figur 3. Belindas referatteknik. Med understrykning menas förändrat ordval och med gråmarkering ordagrann 

avskrift. 

 

Det faktum att Belinda i vissa delar skriver av de texter hon refererar tyder inte på en starkt 

utvecklad kritisk kompetens. Emellertid framträder en viss analytisk förmåga när hon drar 

slutsatser av de texter hon refererar: ”Den här texten skulle passa bra i tidningen eftersom den 

visar att man inte behöver åka långt för att upptäcka världen. Det räcker att åka till Stock-

holms skärgård, Gotlands stränder eller Norrlands fjäll. Det kan bli en ny värld.”  
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   Som helhet omfattar Belindas text 306 ord vilket är mittemellan de gränser som ställts upp 

för uppgiften. Hennes text omfattar totalt sex stycken. Hon har en kort inledning som placerar 

hennes text i ett sammanhang. Därtill finns en avslutning som summerar vad Belinda vill ha 

sagt med sin text: ”Det finns olika sätt att resa i världen, det behöver inte vara en resa till 

Grekland, det räcker att läsa en bok eller åka till skärgården”. Styckena däremellan används 

för att presentera, refererar, motivera och dra slutsatser kring de texter hon rekommenderar.  

4.4.2 Operationell kompetens 

Belinda har en fungerande dispositionsprincip och markerar på teckennivå nytt stycke korrekt 

med blankrad. Dispositionsprincipen är tematisk där de två artiklarna och motiveringen av 

deras plats i en tidning med temat Vida världen får utgöra huvudteman. Sambandet mellan de 

olika styckena framgår också väl samtidigt som varje stycke kan läsas för sig.  

   Belindas användning av passiva verb som ”publicerades” och författarnas efternamn till-

sammans med att hon undviker personlighetsmarkörer när det är hon själv som tycker något 

ger också Belindas text drag som placerar den åt det formella hållet. Belindas text har också 

en substantiv/verbkvot på 1,19 och LIX-värdet för texten, 39,0 placerar texten nära medelmåt-

tig text enligt värderingsskalan för LIX (se 3.4.2).  

   Syntaxen utmärks i ett positionsschema av korta fundament (i genomsnitt 2,3) med ett un-

dantag: ”I artikeln Sf-skolan 4: Science fiction och fantasy som fanns i Dagens nyheter den 4 

oktober 2004.” Fundamentsplatsen innehas också oftast av subjektet. I de fall där de grafiska 

meningarna är långa beror det främst på att bisatser hängs på i slutet. Långa grafiska meningar 

beror också på att Belinda satsradar eller samordnar satser och fraser: ”Det är inte alltid man 

förflyttar sig för att komma ut i världen, kanske sitter man i soffan eller på ett säte på tåget 

och läser den nya boken och plötsligt är man i en värld långt borta från sin egen.” Sammanta-

get ger allt ovanstående Belindas text drag av ett vardagligt skriftspråk vilket också substan-

tiv/verbkvoten stöder.  

   Språkligt gör Belinda få fel på ordnivå, emellertid använder hon vid ett tillfälle talspråks-

stavning av pronomenet ”er” och skriver således ”eran”. På teckennivå brister hon när hon 

inte uppmärksammar att också den andra delen i ”Dagens Nyheter” skrivs med stor bokstav. 

Belinda gör på teckennivå även interpunktionsfel när hon använder sig av kommatecken i 

stället för punkt och alltså satsradar: ”Det finns olika sätt att resa i världen, det behöver inte 

vara en resa till Grekland, det räcker att läsa en bok eller att åka till skärgården.” Slutligen 

påträffas också ett interpunktionsfel då Belinda låter en bisats fungera som en grafisk mening: 

”Medan det i fantasy räcker med en garderob att hoppa igenom eller ett tåg som går från en 

perrong som slutar på 0,5.” 
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4.4.3 Helhetsintryck av Belindas skrivkompetens 

I de delar som inte utgörs av avskrift visar Belinda upp en operationell kompetens som kan 

ses som godtagbar ur formell synvinkel och även om hon behöver utveckla sitt språk än mer i 

riktning mot ett formellt skriftspråk fungerar hennes språk väl i den tänkta situationen. Hen-

nes diskursiva kompetens visar några brister som till viss del kan bero på slarv och till viss del 

på osäkerhet kring hur ett korrekt referat bör se ut. Bristerna i referatförmåga kan också bero 

på svårigheter att tolka och sammanfatta texter av mer utredande och saklig karaktär än mer 

berättande. Ur en formell synvinkel är detta en stor brist som Belinda behöver arbeta med om 

hon exempelvis söker vidare till en högskola. Den kritisk-analytiska kompetensen är också 

något Belinda behöver arbeta vidare med och då främst sin kritiska förmåga. Den analytiska 

förmågan är alltså mer utvecklad än den kritiska. 

 
4.5 Sara G  

Sara skriver det nationella provet i svenskans B-kurs på Samhällsvetenskapsprogrammet i 

årskurs tre. På A-uppgiften Världens texter (se lösning i bilaga 5) har hennes lärare givit hen-

ne betyget Godkänd. 

4.5.1 Diskursiv och kritisk-analytisk kompetens 

I Saras text framgår det inte att det är ett tävlingsbidrag tänkt att publiceras i en tidning. Sara 

uppger emellertid i sin slutmening en viss motivering som kan sätta in texten i ett visst täv-

lingssammanhang. Samtidigt ger texten intryck av att vara ett brev med tanke på avslutnings-

frasen med namn, personuppgifter och gymnasieskola. Texten blir i den tänkta tävlingssitua-

tionen ingen egentext men fungerar utanför tävlingen som en sådan. 

   Sara refererar i enlighet med uppgiftsformuleringen i sin text två texter, ett officiellt hand-

lingsprogram (SOU) och en utredande artikel. För handlingsprogrammet är källhänvisningar-

na tillfredsställande. Sara anger såväl titel som SOU-nummer och år. Vad hon emellertid inte 

förklarar är att LMS står för ”Riksföreningen för lärarna i moderna språk”. För artikeln är 

hänvisningen inte lika tillfredsställande. Sara anger artikelförfattare och tidning men inte arti-

keltitel. Dessutom anger hon endast dag och månad och brister därmed på det väsentliga året.  

   Saras förmåga att med egna ord återge vad texterna handlar om har brister. Hon skriver sna-

rare av delar av texterna än refererar dem med egna ord. För referatet av handlingsprogram-

met gäller att Sara fogar samman textdelar från olika avsnitt i originaltexten och därmed ska-

par en egen disposition. För artikeln gäller att Sara lånar författarens dispositionsmodell men 

att hon försöker sammanfatta med egna ord i vissa passager trots att hon i vissa fall använder 

artikelförfattarens benämningar. Figur 4 nedan visar några av de textpassager där avskrift eller 

stor närhet till originalet gått att spåra i Saras text. 
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 Sara Mål i mun – förslag till handlingsprogram för svenska språket. SOU 2002:27. 
I handlingsprogrammet ”Mål i mun – förslag 
till handlingsprogram för svenska språket” ur 
SOU 2002:27 får man läsa om LMS:s utred-
ning om moderna språks ställning inom svensk 
utbildning.  
LMS finner att moderna språks ställning måste 
stärkas, då färre och färre gymnasieelever läser 
andra moderna språk än engelska. LMS fram-
häver att kunskaper i övriga språk än engelska 
behövs nu då kraven på internationalisering 
ökar. De påstår att gymnasieelever avstår 
språkstudier av betygstaktiska skäl och vill 
förnya det betygsystem som enligt dem ned-
värderar studier i moderna språk. 
 

Regeringen tillsatte år 2000 en särskild grupp att utreda det svenska språkets ställning och lägga fram 
ett handlingsprogram. Bakgrunden till utredningen är bland annat att vi i allt fler situationer talar 
engelska istället för svenska. Den färdiga utredningen har titeln Mål i mun – förslag till handlingspro-
gram för svenska språket. I utredningen kan man också läsa om de moderna språkens ställning i sko-
lan. (Inledning) 
Vårt förslag: De moderna språkens ställning inom svensk utbildning skall stärkas. (7.4.4) 
Färre elever väljer att läsa ett tredje främmande språk. Främst är det tyska som minskat. På andra 
nationella program än det naturvetenskapliga och det samhällsvetenskapliga är det ovanligt att läsa 
andra moderna språk än engelska, men även där har språken minskat. (7.4.2) 
För samhället är det viktigt att medborgarna har goda språkkunskaper för att vi ska klara de krav som 
den ökande Internationaliseringen innebär. (7.4.4) 
Det finns elever som av betygstaktiska skäl väljer att börja studera ett nytt språk på gymnasieskolan 
istället för att fortsätta studierna i det språk som man läste på grundskolan. I betygssystemet räknas 
poängen lika oavsett om det är ett nybörjarspråk eller ett fortsättningsspråk. LMS anför också att 
engelskans dominans är ett problem. (7.4.2) 
 

Sara Josephson, Olle, 2004: ”Slangspråk söker gemensam etikett”. Svenska Dagbladet (2004-10-10). 
Den tionde oktober skriver Olle Josephson i 
Svenska Dagbladet att det slangspråk som 
talas av ungdomar, ofta bosatta i förorter och 
ofta av utländskt ursprung, kräver en etikett. 
Josephson diskuterar olika alternativ till 
benämning,     
som ”förortslang” och ”nysvenska”. Han 
tycker dessvärre att inte att någon av dessa 
passar. ”Förortsslang” är opassande då det 
innefattar mycket mer än det som talas av 
dessa ungdomar och nysvenska hör hemma på 
medeltiden.(felreferat!) 
   ”Sho-bre” är ett vanligt uttryck bland dessa 
ungdomar  
och Josephson kommer fram till att ”shobres-
venska” är en passande etikett. ”Shobresvens-
ka” är en neutral benämning som inte nedvär-
derar eller binder detta multietniska ungdoms-
språk till någon plats. 
 

Ibland söker ett begrepp sitt ord. Vad ska man kalla den variant av svenska som ofta talas av ung-
domar i invandrartäta bostadsområden? 
Vanligaste benämningen är Rinkebysvenska; […] 
Ulla-Britt Kotsinas och Dogge Doggelitos nyutkomna ordlista med ord företrädesvis från Alby, Fittja, 
Norsborg, Rosengård, Angered, Hammarkullen och Hjälbo heter därför ”Förortsslang”. Bra boktitel, 
mindre bra språknamn. Förortsslang talas också i Farsta och Danderyd, fast av andra slag. 
   Nysvenska, invandrarsvenska och bruten svenska skrev ordvilla recensenter om språket i Jonas 
Hassen Khemiris dundersuccé ”Ett öga rött” för ett år sedan. I sammanhanget helt misslyckat. 
Bland språkhistoriker betecknar nysvenska nämligen svenska från 1500-tal till slutet av 1800-talet, i 
motsats till medeltidens fornsvenska. […] 
Men bara en minoritet av dessa svenskar är ungdomar som säger sho bre, och åtskilliga sådana 
ungdomar kan ha svenska som förstaspråk.  
Sho bre-språket bör snarast karaktäriseras som multietniskt ungdomsspråk, skriver Kari Fraurad och 
Ellen Bijvoet i en av bokens uppsatser. 
[----] 
   Multietniskt ungdomsspråk är ett något krångligt uttryck när man inte behöver låta vetenskaplig. Då 
kan man tänka sig ett annat ord som cirkulerar idag bland unga stockholmare, både med och utan 
mångspråkig bakgrund, just shobresvenska. Det har fördelen att inte vara nedsättande eller bundet till 
speciella bostadsområden. 
   Alltså: andraspråkssvenska, multietniskt ungdomsspråk eller shobresvenska. Då vet vi vad vi talar 
om. 

Figur 4. Saras referatteknik. Med understrykning menas förändrat ordval och med gråmarkering ordagrann avskrift. 

 

Att Sara bygger upp sin text genom att sammanfoga delar av andra texter gör också att de 

olika delarna i hennes egen text inte riktigt hänger ihop. Inledning och avslutning bidrar dock 

till en helhet men övergångarna mellan de olika styckena brister. Att sådana brister uppstår 

beror också på att hon flätar samman texten genom att förkorta den. Att Sara brister i sin refe-

reringsförmåga kan bero på att hon har valt två texter av mer utredande karaktär, vilket ställer 

större krav på hennes kognitiva förmåga.  

   Vidare analyserar Sara textinnehållet i texterna, men hon kommenterar det inte och motive-

rar inte heller utförligt varför texterna passar under temat vida världen. Inget tyder direkt ex-

plicit på att Saras röst finns i texten. Detta ger hennes text ett objektivt intryck. Sara refererar 

även fel och är således inte kritisk till vad hon själv skriver. Hon visar att hon inte har läst sin 

egen text kritiskt. Sara använder sig inte av personlighetsmarkörer för sig själv, men däremot 

är hon noga med att ange vem som säger vad i de texter hon refererar: ”De anser”, ”påstår”, 

”enligt dem.”. Hennes text blir därmed opersonlig och formell. 

   Saras A-uppgift omfattar 283 ord fördelade på fem stycken och landar därmed inom ramen 

för uppgiftens krav på 200 till max 400 ord. På teckennivå har Sara en korrekt styckeindel-
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ning. Hennes inledning är kort och sätter in texten i ett större sammanhang men inte i den 

efterfrågade kontexten; en tidningstävling. Styckena därefter används till att referera de båda 

valda texterna följt av ett stycke som utgörs av en sorts sammanfattning av språks allmänna 

betydelse med en lösare koppling till de två texter hon valt att utreda.  

   Uppgiften kräver en motivering till varför de valda texterna passar inom temat Vida världen. 

Denna upptar emellertid en ytterst liten del av texten och hamnar sist: ”Dessa texter är därför 

bra för människor på resande fot att läsa.” Den avslutande meningen har föregåtts av Saras 

slutsats där hon lyfter fram och sammanfattar det positiva med språkkunskaper utifrån de båda 

texter hon refererat.  

4.5.2 Operationell kompetens 

Dispositionsprincipen för Saras text är tematisk och följer i stort uppgiftens givna disposition: 

att välja två texter, referera dem och motivera varför dessa valts.  

   Språkligt sett distanserar sig Sara mot sina läsare vilket också visar sig i ett högt LIX-värde 

(49,3). Detta gör att hennes text hamnar inom gränsen för medelmåttig till svårläst text. Tex-

ten uppfattas också som informationsrik och formell genom den höga substantiv/verbkvoten 

på 1,9. Detta beror givetvis också på att Sara skriver av texter som är att betrakta som mer 

formella. Syntaktiskt har texten ett relativt utvecklat språk även om de långa meningarna 

främst beror på okomplicerade bisatser och samordnade satser. Sara varierar inte heller sin 

meningsbyggnad särskilt mycket, då flertalet meningar främst är högertunga och inleds med 

subjektet som fundament. Allra vanligast är denna meningsbyggnad då Sara refererar. I inled-

ning och avslutning, där Saras egen röst framträder är fundamenten utbyggda vilket också 

bidrar till ett intryck av mindre vardagsspråklig skriftstil. Fundamentslängden är 4,1. Sara 

använder också passiva verb vilket tyder på att hon har kunskaper om att detta krävs för ett 

mer formellt språkbruk. 

   Språkligt förekommer slutligen få fel i Saras text. De fel som existerar återfinns på tecken-

nivå. Mellanslagsfel görs vid två tillfällen vid komma och Sara skriver ”reser” istället för ”re-

sor”. 

4.5.3 Helhetsintryck av Saras skrivkompetens  

Sara har ett bra språk, men ligger ofta nära ursprungstexterna när hon refererar vilket visar på 

en viss osäkerhet om det egna språket och i förmågan att dra egna slutsatser av ett textmateri-

al. Samtidigt är det inte klart att hon fullt ut förstår hur uppgiften skall lösas. Hon situations-

anpassar inte sin text. I de passager där Saras eget språk framträder skymtar ändock en be-

gynnelse till akademisk formuleringsförmåga. Om Sara vidareutvecklar sin förmåga att sam-
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manfatta texter och arbetar vidare med sitt formella språk klarar hon av att skriva akademiskt. 

Hennes kritiska kompetens är emellertid växlande. 

 
4.6 Sanna G 

Sanna skriver det nationella provet i svenskans B-kurs på Samhällsvetenskapsprogrammet i 

årskurs tre. På A-uppgiften Världens texter har hennes lärare givit henne betyget Godkänd (se 

texten i bilaga 6).  

4.6.1 Diskursiv och kritisk-analytisk kompetens 

Sannas text uppfyller till viss del den tänkta kommunikationssituationen. Hon inleder sin text 

med hälsningsfras och avslutar också med en sådan. Därtill vänder hon sig direkt till den ak-

tuella tidningens redaktion genom ett ”er”-tilltal. Hon inleder alltså med att vända sig till re-

daktionen och presenterar därmed sitt syfte att delta i den utlysta tävlingen. Emellertid gör 

detta också att hon tänker bort läsarna av tidningen som hennes text eventuellt kan komma att 

publiceras i. Detta är alltså Sannas tolkning av den tvetydiga instruktionen. Trots att Sanna 

inte får med alla delar upplevs hennes text som en egentext.  

   Sanna följer uppgiftskravet och presenterar två olika texter, en novell och en dikt. Hon an-

vänder sig av egna ord när hon skriver och hennes referatteknik fungerar således bra. Beträf-

fande källhänvisningar nämner Sanna för det första verket novelltiteln ”Flower Power” men 

gör ingen hänvisning till det samlingsverk, Biroller, som novellen har publicerats i. Däremot 

återger Sanna både författarnamn och årtal korrekt. För dikten gäller att Sanna presenterar den 

med titel, men hon ger inte heller här någon hänvisning till i vilket verk dikten publicerats.  

   I referatet av dikten återger Sanna ett citat, som hon kallar för ett utdrag. Därtill rymmer 

citatet/utdraget en mindre felaktighet då det i Sannas text står ”Vem äger språket? – Den som 

brukar det”, medan det i originalversionen inte finns något tankstreck. Referatet av dikten 

innehåller ingen avskrift, men det är oklart om Sanna verkligen har uppfattat vad den handlar 

om. Hon säger egentligen inget mer om dikten än vad titeln säger. Diktens innehåll refereras 

också med endast en mening, följt av diktens budskap också det verbaliserat i en enda me-

ning.  

   Sanna löser sin A-uppgift på 287 ord, vilket gör att hon också uppfyller kravet på en text om 

200 till max 400 ord. Hennes text utgörs av totalt fyra stycken. Textens första stycke föregås 

av en hälsningsfras följt av varför Sanna skriver sin text samt en presentation och referering 

av den första texten. I det andra stycket specificerar Sanna den valda textens referensuppgifter 

och framför också sin tanke om textens budskap samt ger ett omdöme om textens språk. Ock-

så det tredje stycket tillägnas den första texten. Här sammanfattar Sanna övergripande vad 

texten handlar om och motiverar också varför den passar under temat Vida världen. Hennes 
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avgränsningar kan alltså diskuteras eftersom den första texten får större utrymme än den andra 

och dess budskap och användning inom temat också diskuteras mer utförligt än diktens. Inom 

ramen för de fyrahundra orden hade Sanna kunnat skriva lite till.  

   Styckeindelningen är vidare relativt logisk men hon markerar inte sina stycken med indrag 

eller med blankrad. Sanna har tydliga motiveringar till valet av texter under temat Vida värl-

den, även om de inte upptar någon större del av texten. Sanna är dock inte särskilt motiverat 

kritisk i sina åsikter. Hon skriver som kommentar till den första texten: ”Jag tycker att texten 

är väldigt bra skriven”, men hon kommenterar inte på vilket sätt. Möjligen kan följande tolkas 

som en viss precisering men det tyder ändå inte på någon större kritisk kompetens: ”den har 

dessutom många detaljer som gör att man verkligen lever sig in i texten”. För den andra texten 

gäller att Sanna upprepar vad dikten menar, att alla har rätt till språket, men hon funderar inte 

över på vilket sätt, mer än att språk finns över hela världen och angår alla. Men inte heller här 

är hon kritisk i sitt tyckande. Frågan är dock om själva uppgiftsformuleringen ger Sanna inci-

tament till att vara kritisk. Uppgiften går ut på att presentera två läsvärda artiklar och då kan-

ske det inte passar sig att kritisera de tankar som framkommer. 

4.6.2 Operationell kompetens 

Sannas text följer en tematiserande disposition för hela texten men med inslag av kronologi 

och orsaksprincip i enskilda stycken. Den tematiska dispositionen gäller temat Vida världen 

och två olika texter som passar inom detta tema.  

   Sanna är personlig med sin läsare samtidigt som hon talar om vad hon tycker om de texter 

hon valt. I Sannas text finns också talspråkliga former av pronomenet ”er” (”eran”) vid tre 

tillfällen. Det personligt expressiva uttrycket ”passa jättebra” ger också ett talspråkligt in-

tryck. Bruket av personlighetsmarkörer vid ett flertal tillfällen, ”Jag tycker”, ”därför anser 

jag” och ”jag anser” ger texten både ett informellt drag (genom bruket av förstapersonspro-

nomen) och ett formellt drag (genom att precisera vem som tycker något). Summan av detta 

gör formuleringarna relativt neutrala, det vill säga varken formella eller informella. 

   Substantiv/verb-kvoten ligger på 1,03 vilket kan tas som tecken på ett mindre informations-

tungt skriftspråk. Texten är också att betrakta som lättläst med sitt läsbarhetsindex på 27,7. 

Den genomsnittliga fundamentslängden är vidare 2,2 vilket innebär att meningarna som regel 

är högertunga. Texten blir därmed också mindre skriftspråklig. Då längre meningar förekom-

mer beror de på bisatser och en del utbyggda nominalfraser. Oftast är det bisatser som hängs 

på i slutet av meningarna och ger dessa högertyngd.  
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   Slutligen stavar Sanna vid ett tillfälle fel och skriver ”uttrag” istället för ”utdrag” och vid ett 

tillfälle satsradar hon: ”Den här texten handlar om något som händer i världen, mobbing är ett 

stort problem i världen…” 

4.6.3 Helhetsintryck av Sannas skrivkompetens 

Språkligt sett har Sannas text drag från en personlig och informell stil. Sannas refereringsför-

måga är dock mycket god och hon fångar upp sammanhang och bildar sig en egen uppfattning 

om texterna även om en större kritisk förmåga är att föredra i ett mer akademiska skrivande. 

Hennes text är trots den tvetydiga kommunikationssituationen också en egentext. 

 
4.7 Sofie V  

Sofie skriver sitt nationella prov i svenska under sin sista termin i gymnasieskolans tredje 

årskurs på gymnasiets samhällsvetenskapliga program. På sin A-uppgift Världens texter fick 

Sofie betyget Väl godkänd av sin lärare (se texten i bilaga 7).  

4.7.1 Diskursiv och kritisk-analytisk kompetens 

Sofie riktar sin text till redaktören för den tidning där hon tänkt sig att hennes bidrag skall 

publiceras. Hon utformar alltså sin text som ett personligt riktat brev med inlednings- och 

avslutningsfraser. Positivt är också att Sofies inledningsresonemang sätter in hennes text i ett 

större sammanhang, mindre positivt är dock att hon endast vänder sig till redaktören för tid-

ningen samt att hon utformar sin text som ett brev trots att den ska publiceras i en tidning med 

en större läsekrets än endast redaktören. På så sätt brister hennes uttolkning av uppgiften.  

   Sofies kommunikativa syfte är att övertyga redaktören om att hennes texter är de rätta. Detta 

gör hon genom att först skapa en god kommunikationsbas genom att berömma. Hon har också 

som syfte att presentera de två texter hon har valt och att motivera sina val. Kommunikativt 

fungerar texten således bra. Den är också en egentext då Sofie också till viss del presenterar 

den utlysta tävlingen och sätter in sig själv i kontexten. Hon byter dock mot slutet inriktning 

och tilltalar läsare i allmänhet, vilket gör kommunikationssituationen något dubbeltydig, men 

också påvisar tvetydigheten i uppgiftsformuleringen. 

   Sett till förmågan att referera är Sofies diskursiva kompetens god. Hon väljer att referera två 

skönlitterära verk; en bok och en dikt. För den första texten Ebenholts är referensmarkering-

arna i det närmaste övertydliga. Sofie tar upp författare, verkets titel, originalutgåvans språk 

och utgivning samt översättarens namn och utgivningsår: ”Det är ett utdrag ur boken Eben-

holts skriven av Kapuściński Ryszard. Från början skrevs boken på författarens hemspråk, 

polska, under 1998. Den översattes slutligen till svenska av Anders Bodegård, år 2000.” Refe-

rensen är lång och stoppar upp läsandet något och den information som ges känns ovidkom-

mande. Med tanke på Sofies textlängd (562 ord att jämföra med max tillåtna 400 ord) hade 
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hon kunnat korta referensen betydligt utan att budskapet hade gått förlorat. Vidare använder 

inte Sofie citationstecken för att markera titeln som sig bör i handskriven text. Hon presente-

rar inte heller författarens namn korrekt eftersom hon i löpande text skriver efternamnet först 

utan kommatecken därefter följt av förnamnet. Samma sak gäller för presentationen av förfat-

taren till dikten där författarens namn skrivs med efternamnet före förnamnet i löpande text 

även om ett kommatecken finns utsatt: ”Jag skulle även vilja presentera ett annat verktyg till 

en skön stund nämligen ett stycke lyrik skrivet av Curbleo, Graciela, 1988. Dikten heter ”När 

du får resa mitt barn…”. Författaren heter i själva verket Graciela Curbelo. Därtill kommer att 

Sofie väljer att omtala författaren med förnamn: ”Graciela har gjort ett starkt intryck på 

många”, vilket inte är brukligt i formella texter. Sofie visar således brister i sin referenshanter-

ing. För dikten gäller emellertid att titeln anges med citationstecken, men det samlingsverk 

där den publicerats nämns inte i texten.  

   Positivt är dock att Sofie inte skriver av sina källor utan att hon verkligen försöker att refere-

ra. Hon är ändå också relativt tydlig när hon visar vad hon tycker eftersom hon använder sig 

av klara tyckandesatser med personlighetsmarkören ”jag”: ”jag tycker att denna skönlitterära 

text är perfekt…”, ”När jag läser boken får jag en känsla av…”, ”Jag skulle även vilja pre-

sentera…”, ”Jag hoppas…”. Dessa tyckandefraser ger dock också ett intryck av att Sofie re-

censerar snarare än refererar, vilket kan bero på att hennes texter är av skönlitterärt slag. Sofie 

visar inte heller någon direkt kritisk inställning till sitt eget skrivande. Hon är inte heller kri-

tisk till det som Ryszard och Curbelo skriver. Ändå visar hon att hon har en analytisk förmåga 

då hon försöker tolka texternas budskap.  

   Styckeindelningen markeras endast korrekt med indrag en gång och resterande styckemar-

kering sker genom blankrad utan att markera indrag. Lösningen omfattar också totalt 562 ord, 

vilket är 162 ord mer än det som uppgiften tillåter. Stina låter också referatet av den första 

texten uppta större delen av sin text, medan den andra texten kommer i skymundan. Trots den 

stora textmängden utgörs Sofies text endast av tre stycken, varav två mindre i början och slu-

tet och ett större mittenstycke. I mittenstycket blandas såväl hennes egna tankar som referat av 

texter med två olika innehållsreferat.  

4.7.2 Operationell kompetens 

Som helhet har texten en övergripande tematisk disposition som utgörs av hälsningsfras, per-

sonpresentation, text 1 (referat, budskap, eget tyckande och motivering), text 2 (referat, bud-

skap, eget tyckande och motivering) samt avslutningsfras. Dock finns det en del kronologiska 

och berättande inslag.  
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   Sofie använder sig av många beskrivande adjektiv vilket tyder på att hon har ett retoriskt 

och berättande språk. Språket i texten blir därför personligt och expressivt. Den personliga 

tonen utmärks också av ett dialogiskt tilltal genom användandet av ”du”, ”dig” och ”er”, vil-

ket involverar läsaren men inte riktigt är hållbart för ett mer formellt, opersonligt språk. Emel-

lertid visar Sofie att hon vill höra hemma också i en mer formell diskurs genom att hon an-

vänder sig av verb i passivform exempelvis: ”önskas läsas” och ”skrevs”.  Samtidigt har tex-

ten också en substantiv/verbkvot på 1,37 vilket gör texten informationsrik och ger därmed 

också Sofies text ett skriftspråkligt drag. LIX-värdet för texten är vidare 34,0 och innebär en 

lätt till medelmåttig text enligt skalan för LIX. Fundamentslängden är 2,7 och meningarna har 

således högertyngd eftersom de flesta orden hamnar i slutet av meningarna. 

   Det finns några skrivfel i Sofies text. Däribland märks ett kongruensfel: ”Låt denna boks 

budskap om att våga det omöjliga o uppnå era drömmar sprida sig till ditt hjärta och upp-

muntra er till att ta vara på tiden.” I samma mening skriver också Sofie ”o” istället för ”och”. 

Slutligen särskriver hon också en del sammansatta ord: ”Inspirations källa”, ”Huvud perso-

nen”, ”nära döden upplevelser” och ”morgon kvistar” 

4.7.3 Helhetsintryck av Sofies skrivkompetens 

Det är ingen tvekan om att Sofie har en stor språklig förmåga men frågan är om den förmågan 

räcker till att vara så opersonlig och så objektiv som en del akademiker kräver om hon söker 

sig vidare i studielivet. Hon har alla förutsättningar att utvecklas. Sofie behöver även öva på 

att visa sammanhang tydligare och hon behöver också förfina sin referensteknik och tydliggö-

ra sina syftningar även om hennes referatförmåga är god och hon har en viss analytisk förmå-

ga. 

 
4.8 Stella V  

Stella skriver sin A-uppgift i svenska kurs B när hon går i årskurs tre på Samhällsvetenskaps-

programmet. På A-uppgiften erhöll hon Väl godkänd (se texten i bilaga 8). 

4.8.1 Diskursiv och kritisk-analytisk kompetens 

Stellas text uppfyller tydligt de krav som den kommunikativa situationen ställer på henne. 

Hon formulerar en text med en fristående inledning och fogar också in den i den förväntade 

tävlingskontexten. Stella inleder sin text med att övergripande skapa ett scenario för presenta-

tionen av de kommande texterna. Hon vänder sig inte till någon specifik person utan låter sin 

text tala till alla som kan tänkas läsa den, såväl läsare av tidningen som redaktör och ledning 

av densamma. Hon anpassar också texten till den tänkta situationen att texten skall publiceras 

och att den ingår i en tävling. Hon frångår den lätt tillgängliga brevformen, vilket ytterligare 
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gör hennes text distanserad. Stellas text är alltså en egentext som kan förstås utanför både 

provkontexten och tidningskontexten. 

   I sin text refererar Stella två skönlitterära, självbiografiska texter. Det första verket hänvisas 

till med både författarnamn och titel inom citationstecken (vilket är korrekt med tanke på att 

texten är handskriven). Däremot saknas årtalet på verket samtidigt som apostrofer saknas över 

två av bokstäverna i författarens efternamn. Efternamnet som helhet är inte heller korrekt 

återgivet. Stella skriver att författaren heter ”Ryszard Kapusciniski” när han i själva verket 

heter ”Ryszard Kapuściński”. Hänvisningen till nästa verk följer en liknande tendens: författa-

re och verkets titel anges men inte årtal. Här är emellertid författarnamnet korrekt återgivet.  

   I övrigt fungerar Stellas litteraturreferenser väl och de fyller sin funktion i texten utan att 

stanna upp läsandet. Det framgår tydligt när Stella refererar ett innehåll och när hon tolkar 

detsamma. Enda tillfället när Stellas person tydligt framträder är emellertid när hon skriver 

”mitt andra val”. Här markerar hon att det är hon själv som har valt ut texten. Det framgår 

trots detta tydligt vad Stella tycker och vad de andra tycker även om hon väver in sina åsikter 

i ordvalet och inbegriper sitt eget tyckande i kollektiv form genom användandet av ”man” och 

”vi”. 

   Det mest väsentliga är att Stella inte skriver av de texter hon refererar och att hon faktiskt 

skapar sig en egen uppfattning om vad de innebär. Hon reder ut innehåll, budskap och hur 

texten förhåller sig till temat på ett kort men ändå informativt sätt. Hon visar också en analy-

tisk förmåga i sin text genom att hon kan sammanföra de båda texterna och se samband mel-

lan dem genom att visa på deras gemensamma inriktning och utreda textinnehållens parallel-

ler till ”aktuella världssituationer och problem”. Hennes sätt att förmedla sina tankar är också 

tydligt och anpassat till syftet. Därtill visar hon också att hon kan använda sitt skrivande för 

att tänka. Hon visar också att hon har distans till det hon själv skriver genom att med tydliga 

exempel motivera sina åsikter: 

 
Anledningen till att texterna passar bra under temat ”Vida världen” är att det lätt kan dras pa-
ralleller mellan dem och aktuella världssituationer och problem. Utöver detta är de informati-
va om världens olikheter och likheter. I den första är huvudpersonerna medvetna om sin ut-
satthet och närheten till döden. Detta är en kontrast till västmänniskan som slipper överlev-
nadssvårigheter men istället uppfattar andra problem. Berättelse nummer två skildrar svårig-
heter orsakat av religioner, som i dagens globalisering ofta förekommer. Inget barn föds ont. 
När barnens grymhet i berättelsen framställs uppstår frågan var den kommer ifrån. 

  
Stella använder 389 ord för att lösa uppgiften, vilket är inom ramen för det tillåtna. Hon låter 

de båda textreferaten uppta ungefär lika stor plats. Hennes styckeindelningsteknik brister 

emellertid eftersom hon använder två sorters styckeindelning; blankrad och inkorrekt radbyte 
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utan indrag. Texten utgörs därmed av tre storstycken med tre, två respektive tre mindre styc-

ken i sig.  

   Stellas inledning väcker läsarens läslust och förmedlar Stellas åsikt att texter behövs för att 

fly den trista vardagen men samtidigt för att förstå densamma. Avslutningen innehåller en 

kortare konklusion och återknyter vagt till inledningen även om den avslutas lite abrupt med 

”Båda texterna väcker allvarliga tankar hos läsaren och påminner oss att vi trots allt ändå till-

hör samma vida värld. Samtidigt är de underhållande.”  

4.8.2 Operationell kompetens 

Som helhet delar Stella in sin text efter de texter hon refererar, sina egna tankar om budskapet 

samt motiveringen till valet av dem. Dispositionsmodellen är därför också att betrakta som 

tematiserande med temporala inslag då Stella refererar. De avsnitt som ägnas åt att presentera, 

tolka och utreda texterna följer en tematisk disposition som innefattar innehållspresentation 

och budskapstolkning. De båda texterna sammanförs därefter i en jämförande och analyseran-

de del som också är tematiserad. Dispositionen fungerar alltså bra. 

   Stellas text är stilistiskt formell. Hon undviker att bli alltför personlig och hennes åsikter 

framförs ofta inlindade. Texten har också en retorisk kraft som visserligen inte är så känne-

tecknande för en formell diskurs men kan vara bra för att övertyga med. Texten har vidare en 

substantiv/verbkvot på 1,55 vilket placerar den närmare skriftspråklig än talspråklig text och 

också gör den ganska informationsrik. Med utgångspunkt i textens LIX-värde, 41,6, är hennes 

text att betrakta som medelmåttligt svårläst. 

   Stellas text har uteslutande påståendemeningar och hennes meningar är syntaktiskt korta. De 

korta meningarna ger emellertid texten en effektiv och medryckande stil som kanske inte all-

tid förknippas med diskursiva texter. Emellertid är hennes nominalfraser i vissa fall utbyggda 

med framförställda bestämningar och hon samordnar gärna på satsnivå: ”I hettan dåsar buff-

larna harmlöst, men lugnet är lömskt och minsta felsteg kan väcka djurens flyktinstinkt” och 

på frasnivå: ”vardag och vanlig” ”tråkig eller färglös” ”fantasi och tankar”, ”utstött och retad” 

”acceptera och inte fördöma”. 

   I ett positionsschema framträder också en bild av Stellas språk som tyder på ett mer skrift-

språkligt inslag, nämligen att de flesta av positionsschemats fält innehåller ord i flera av me-

ningarna. Stellas fundament är visserligen inte långa men består ändå av cirka tre ord vilket 

som regel utgör en tredjedel av den syntaktiska meningslängden i Stellas text.      

   Stella visar i sin text också en god språklig och grammatisk kompetens. Hon är både retorisk 

och formell i sitt språk och visar på så sätt att hon behärskar dessa båda sätt att formulera sig. 

I Stellas text finns inga stavfel däremot ett fel på teckennivå där ”Västvärlden” skrivs med 
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liten bokstav trots att det kan betraktas som ett egennamn. På ordnivå finns också en samman-

skrivning av orden lång sikt till ”långsikt”. Stella markerar på teckennivå inte heller nytt 

stycke på ett korrekt sätt, då hon har tre så kallade storstycken som skiljs åt med blankrad och 

i dessa har ministycken som börjar på ny rad utan indrag.  

4.8.3 Helhetsintryck av Stellas skrivkompetens 

Stella visar överlag en god formell skrivkompetens. Hon har ett relativt formellt språk och kan 

hantera referenser något så när korrekt, även om det finns vissa brister. Hon kan bilda sig en 

egen uppfattning om det hon har läst och kan också sätta in det i ett större sammanhang. Vad 

hon behöver bearbeta är sitt sätt att styckeindela, samtidigt som hon behöver förtäta sina me-

ningar så att de rymmer lite mer information. Hennes operationella kompetens är god och 

hennes skriftspråk har alltså få brister. För att exempelvis nå upp till kraven på en akademisk 

kompetens behöver hon dock göra sitt språk mer exakt, komplext och genomskinligt.  

 
5 Analys och diskussion 
Följande kapitel delas upp i sex mindre delar. De tre inledande delarna är en sammanfattande 

och jämförande resultatdiskussion där de åtta elevernas bedömda diskursiva, kritisk-

analytiska och operationella kompetens kopplas samman med betygs- och programtillhörig-

het. Jag diskuterar här också resultaten i anslutning till bakgrunden och till de teoretiska ut-

gångspunkter som presenterades i kapitel 2 med koppling till mina två huvudsakliga fråge-

ställningar: Vilka skrivkompetenser framträder hos åtta gymnasieflickor på skilda betygsnivå-

er när de löser det nationella provets A-del i svenska? Finns det några tendenser till skillnader 

i de åtta flickornas lösningar av uppgiften och därmed i deras skrivkompetens som kan kopp-

las till programtyp? En fjärde del av det här kapitlet fokuserar skrivkompetensen som helhet. I 

en femte del lyfts därefter konkret nådda slutsatser fram, en sjätte del diskuterar praktiska 

implikationer och en sjunde del avslutar det här diskussionskapitlet genom att öppna upp för 

framtida forskningsuppgifter. 

 
5.1 Diskursiv kompetens på de båda programmen 

Vilka tendenser till likheter och skillnader med avseende på diskursiv kompetens finns bland 

de åtta undersökta elevlösningarna på det nationella provets A-uppgift? Bland G-eleverna på 

de båda programtyperna framträder som helhet en växlande diskursiv kompetens. Nedan lyfts 

några viktiga aspekter fram. 

5.1.1 Avskriftsproblematik 

Beträffande referatteknik och förmåga att skriva med egna ord visar det sig att BF-eleverna, 

Britta G och Bianca G gärna lånar ord och uttryck från originalkällorna och följer deras dispo-
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sitionsmodeller. Bland G-eleverna på SP är spridningen däremot något större. Här finns Sara 

G som gärna fogar samman textdelar från olika avsnitt i de texter hon refererar och Sanna G 

som inte alls skriver av utan helt använder egna ord. I jämförelse med VG-eleverna visar det 

sig att avskriftsproblematiken och närheten till originalkällor och ordval här helt återfinns 

bland BF-eleverna där Bella V lånar vissa ord och ordalydelser från originalkällorna medan 

Belinda V ibland ligger väldigt nära originalens ordval och meningsföljd. För SP-eleverna 

finns däremot inte denna problematik eftersom både Sofie V och Stella V refererar med egna 

ord. 

   Den bild som framträder visar alltså tendensen att avskrift bland de undersökta eleverna är 

vanligast på BF-programmet (återfinns både på G- och på VG-nivå) medan SP-elever på VG-

nivå klarar av att skriva med egna ord. I Asks studie (2005) finns avskriftsproblematiken 

bland underkända elever från både yrkes- och studieförberedande program, medan en elev 

från studieförberedande program klarade av att skriva med egna ord. Resultaten av analysen 

av mina åtta elevtexter visar också att avskriftsproblematiken finns på båda programtyperna 

men att den då är begränsad till den lägre betygsnivån. På Väl godkändnivå är det bland mina 

fyra elevtexter de två eleverna från Barn- och fritidsprogrammet som skriver av.  

   Ask (2005) konstaterade i sin studie också att elever från studieförberedande program som 

helhet uppvisade en bättre språkförmåga på högre betygsnivåer, detta gäller också för referat-

förmåga bland mina elevtexter. Generellt väljer också samtliga G-elever utom Sara G att refe-

rera någon form av skönlitterära eller berättande texter medan Sara G väljer texter av mer 

utredande karaktär. Kanske är det också därför som Sara G i större utsträckning ligger nära 

originalkällorna. Intressant att notera är emellertid att det på VG-nivå är Bella V och Belinda 

V som väljer att referera mer utredande artiklar medan Sofie V och Stella V refererar skönlit-

terära verk. Samtidigt är avskriften i viss mån större hos elever som väljer att referera svårare 

texttyper. Bland elevtexterna i min undersökning finns därför också ett samband mellan av-

skrift/referatförmåga och den texttyp som refereras. Ju mer utredande och svårare originaltext, 

desto större inslag av avskrift oavsett programtyp och ju mer skönlitterärt verk desto större 

inslag av recension.  

5.1.2 Recensionsdrag, berättande kronologi och val av texttyp 

Jag vill i samband med resultat kring recensiondrag i elevernas texter diskutera om detta kan 

ses som ett uttryck för en tendens att berätta snarare än att utreda. Kan skillnader mellan olika 

skribenters skrivkompetens i detta avseende hänföras just till deras förmåga att skilja på berät-

tande och diskursiv text? Hultman (1989) menar att diskursiva texter är svårare att skriva än 

berättande texter. För det tidigare fallet är det också lättare att berätta om texter som är av 
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skönlitterär eller beskrivande natur medan det för de senare blir mer naturligt att bygga på 

texter av utredande och informerande slag. För berättande texter gäller också att de är lättare 

att tycka till om än utredande texter. Detta kan också förklaras med att det rör sig om skönlit-

terära texter och att redogöra för sina personliga tyckanden. En förklaring till recensionsinsla-

gen kan vara att eleverna under hela sin skoltid tränas i att recensera och tycka till kring skön-

litterära verk medan det är mycket ovanligt att göra det för utredande texter. Det kan således 

ses som en inlärd vana att eleverna tycker till om sina skönlitterära texter med hjälp av värde-

rande ord som ”bra”, ”söt” och ”trevlig”.  

   När eleverna i denna studie löser en uppgift som till sin karaktär har utredande inslag men 

som också tillåter att bygga på skönlitterära texter är det därför inte särskilt förvånande att en 

del elever, i detta fall främst Britta G, Bianca G och Bella V, men även Sanna G och Sofie V 

kommenterar sina texter i värderande och recenserande ordalag. Om recensionsinslaget kopp-

las samman med elevtexternas dispositionsmodell och inslag av en kronologisk sådan, fram-

träder också att det kronologiska inslaget är tydligast hos Bianca G och Bella V som just re-

censerar/refererar berättande och beskrivande texter. Svagast är det kronologiska och recense-

rande inslaget däremot hos Stella V, Belinda V och Sara G, där de två sistnämnda också refe-

rerar mer utredande texter. Ofta men inte alltid sammanfaller alltså starka kronologiska inslag 

och recension med att texterna som refereras är berättande och också har en temporal disposi-

tionstyp. Som helhet finns det därför en viss tendens att recensionsdrag bland de åtta elevtex-

terna främst hittas bland BF-elever som också har en viss större benägenhet att falla in i en 

berättande stil. Denna om än svaga tendens kan jämföras med Hultmans (1989) och Hammar-

bäcks resultat (1989) att yrkeselever oftare faller tillbaka i berättande texttyper med en krono-

logisk och enkel disposition och därmed visar rädsla för att analysera. Nyström (2000) poäng-

terar emellertid att diskursiva skrivuppgifter oavsett programtyp ofta innehåller berättande 

inslag och att detta kan ses som en vink om att eleverna inte är bekanta med den aktuella gen-

ren. Här kan det således tolkas som att BF-eleverna har mindre vana vid den aktuella genren, 

men också som att de tolkar skrivuppgiften som en mer berättande och recenserande sådan, 

vilket i och för sig också kan bero på bristande bekantskap med andra texttyper.  

   Att elever brister i den diskursiva kompetensen och faller tillbaka i den berättande, kan kan-

ske också bero på att eleverna befinner sig i olika stadier i sin språkutveckling (jfr Pettersson 

1989) och att de när de inte kan skriva ”enkelt om svårt” antingen faller tillbaka till att skriva 

av eller att skriva ”lätt om lätt”, det vill säga i detta fall berättande och recenserande.  
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5.1.3 En tvetydig kommunikationssituation och en brokig skara egentexter 

Ask (2005) visade i sin studie också att det fanns en spridning i de fem undersökta studenter-

nas förmåga att anpassa sina texter efter situation och texttyp, men att bristerna var så olika att 

det var svårt att finna några likheter och skillnader. Brister fanns både på språklig nivå och på 

genrenivå. I min studie finns också brister beroende på val av texttyp och genre samtidigt som 

det finns skillnader mellan G- och VG-elever. På G-nivå utformar Sara G och Sanna G sina 

texter som någon typ av brev. I det första fallet ett odialogiskt och opersonligt sådant och i det 

andra fallet ett dialogiskt och personligt brev. För Britta G och Bianca G gäller däremot att de 

inte skriver några explicit uttryckta brev även om Brittas text har inslag av dialog. På VG-nivå 

återfinns däremot den explicita brevgenren hos alla utom Stella V även om Bella V:s text en-

dast ger intryck av att vara ett brev.  

   Valet av texttyp får också betydelse för elevernas förmåga att upprätthålla den tänkta kom-

munikationssituationen. Britta G:s text blir exempelvis inte helt och fullt en egentext eftersom 

hon inte sätter in sin text i den tänkta tävlingskontexten, men däremot riktar sig till utom-

stående läsare. Bianca G:s problem är att hon inte sätter in sin text i någon kontext alls utan är 

vara kvar i provsituationen och rikta sig till läraren. Sara G försöker istället att sätta in sin text 

i en mer övergripande kontext även om denna större kontext inte utgörs av en tävlings- eller 

tidningskontext. Trots detta blir hennes text en egentext men riktas inte mot en tävlingssitua-

tion. Slutligen har vi Sanna G som helt väljer att rikta sig till den tänkta tidningsredaktionen 

men som tänker bort tidningens läsare. Trots detta blir hennes text en egentext i den situation 

hon sätter in den i.  

   På VG-nivå ger alla lösningar i mer eller mindre grad uttryck för att vara egentexter där 

Bella V, Belinda V, Sofie V och Stella V tänker sig både utomstående läsare och en redaktion 

som mottagare. Bella V:s, Belinda V:s och Sofie V:s texter har dock brister som gör att det är 

svårt att uttyda när de tilltalar vilken läsare, vilket beror på att de väljer brevformen för sin 

framställning. Stella V är den av eleverna som lyckas bäst med kommunikationssituationen 

och som därmed också visar prov på en god diskursiv kompetens. De bästa egentexterna finns 

emellertid som helhet på SP-programmet. Nyström konstaterade också att elevlösningar i de 

nationella proven oftast brister i förmågan att stå på egna ben eftersom de ”vilar på en given 

instruktion” (2000:238) som är fiktiv samtidigt som eleverna befinner sig i en provsituation 

där de ska bedömas. Att det är detta som ställer till problem också för eleverna i min studie 

framkommer när eleverna är medvetna om att det rör sig om två mottagartyper men väljer 

brevformen som riktar sig till en part och också försöker vända sig till den andra parten. Pro-

blem med kommunikationssituationen visar sig också när elever genom brevformen endast 

riktar sig till den ena parten. Den som lyckas bäst både med genreanpassning och med den 
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dubbla läsarkommunikationen är därför Stella V som inte utformar sin text som ett brev och 

därmed lättare kan bjuda in fler läsare. Viktigt i sammanhanget är också att betänka den något 

oklara kommunikationsstituation som uppgiftsformuleringen dikterar och som också kan ge 

ett svar på varför eleverna i sina lösningar riktar sig till olika mottagare. 

5.1.4 Diskursiv kompetens och betygssättning 

Som helhet och utifrån de lärare som har satt betyg tros samtliga elever med utgångspunkt i 

uppgiftsformuleringen i mer eller mindre mån ha en acceptabel diskursiv kompetens då de fått 

just betygen Godkänd eller Väl godkänd. En intressant fältfråga i sammanhanget är därför i 

vilken mån lärarna uppfattar eller tar hänsyn till elevtexters närhet till originalversioner när de 

sätter betyg. Hur mycket påverkar lärarens kunskap om originaltexter, i kontrast till lärarens 

kunskap om elevens förmåga, som helhet bedömningen av en elevs diskursiva kompetens på 

det nationella provet? 

 
5.2 Kritisk-analytisk kompetens – motiveringar, textlängd och personlighetsmarkörer 

Hur ter sig den kritisk-analytiska kompetensen i lösningarna av A-uppgiften mellan olika be-

tyg och program? För samtliga elever gäller att de följer uppgiftens instruktion och således 

presenterar två texter samt motiverar deras plats inom ramen för temat. Skillnader dyker dock 

upp i förmågan att motivera på djupet eller att som det verkar endast motivera för att uppgif-

ten kräver det. Bland de åtta elevtexterna finns en tendens till att djupare motiveringar, främst 

men inte uteslutande, finns hos SP medan det senare är vanligare bland BF. Intressant att fun-

dera över är om djupare motiveringar också hänger samman med val av texttyp? Om detta har 

emellertid inte några tendenser kunnat skönjas. 

   Textlängd visar inga större skillnader mellan de olika programtyperna men däremot mellan 

G- och VG-elevernas texter. De senare ligger som regel närmare fyrahundra ord och de tidiga-

re, med undantag för Bianca, närmare trehundra ord. Den allra längsta texten hittas på SP-

programmet på VG-nivå. Östlund-Stjärnegårdh (2002) visade också i sin studie av elevtexter 

inom det nationella provet att det finns ett samband mellan betyg, ordantal och textkvalitet, 

där höga betyg oftast ges för långa texter som ett uttryck för god språkförmåga och kunskap. 

En slutsats som med koppling till min studie kan dras blir då att textlängd har större samband 

med betygsnivå än med programtillhörighet. Emellertid är det också så att den som helhet 

bästa texten enligt min bedömning inte är den längsta men väl hittas på SP-programmet. 

   Den kritisk-analytiska förmågan framträder också i sättet att tolka budskap, innehåll och 

uppgiftsinstruktion. Ask kom i sin studie (2005) fram till att de undersökta studenterna (un-

derkända och godkända) med bakgrund på studieförberedande program genom sina tyckanden 

och sin argumentation uppvisade en större kritisk-analytisk förmåga än elever med bakgrund 
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på yrkesförberedande program. För elevlösningarna på G-nivå i min studie gäller att eleverna 

på BF har en viss analytisk förmåga när de tolkar texter men att motiveringarna till textvalen 

inte alltid beskrivs som genomtänkta och främst är av tyckandeslag utan tydliga motiveringar. 

SP-eleverna visar på G-nivå också viss analysförmåga även om Sara G har kortare motiver-

ingar till sina texter än Britta G och Bianca G. BF-elevernas tyckanden, menar jag, bidrar där-

för inte till att ge intryck av en större kritisk-analytisk kompetens i det avseende som Ask 

(2005) lägger i begreppet. Emellertid visar inte heller G-eleverna från SP i sina lösningar en 

sådan kritisk kompetens. Med utgångspunkt i uppgiftsformuleringen är det kanske också för 

mycket begärt och elevernas motiveringar och lösningar fungerar trots allt i provsituationen 

även om de enligt min bedömning inte räcker till för högre akademisk utbildning. 

    På VG-nivå finns emellertid en skillnad mellan eleverna i kritisk-analytisk kompetens. So-

fie V och Stella V visar här i viss mån en något djupare analytisk kompetens än Bella V och 

Belinda V då det tydligt framgår när de refererar, motiverar eller tolkar sina texter. Stella V 

åskådliggör också i högre grad en kritisk kompetens än de andra tre eftersom hon tydligt an-

vänder sitt språk för att lyfta fram paralleller och motsättningar i sina texter. Bella V visar på 

analytisk förmåga genom att ställa utredande frågor men brister genom att inte besvara dem. 

På liknande sätt brister Belinda V i sin kritiska kompetens när hon skriver av, även om hon 

besitter en viss analytisk kompetens.  

   Då det gäller bruket av personlighetsmarkörer för att markera distans, närhet och skilja på 

egna och andras åsikter finns dessa bland alla åtta elevlösningarna. En skillnad gör sig emel-

lertid gällande då Sara G och Stella V undviker personlighetsmarkörer som explicit visar vad 

de tycker, men deras åsikter framträder ändå implicit genom deras formuleringar. Om detta 

beror på rädsla att explicit formulera sina tankar i jag-form eller om det beror på en vilja att 

vara formell är emellertid omöjligt att säga. 

    Den kritisk-analytiska kompetensen verkar därmed sammantaget bland de åtta eleverna 

vara mer utvecklad bland VG-elever på SP, men med tanke på uppgiftsinstruktionen är det 

svårt att säga något säkert om deras kompetens i det här avseendet.  

 
5.3 Operationell kompetens på yrkes- och studieförberedande program 

Hur står det till med den operationella och språkliga kompetensen mellan de båda program- 

och betygstyperna? Vid en jämförelse mellan de åtta elevernas dispositionsprinciper framträ-

der en bild som visar att samtliga elever oavsett programtyp och betygsnivå i stort följer den 

dispositionsmodell som uppgiftsinstruktionen ger incitament till: textpresentation, innehållsre-

ferat, budskap och motivering till temat. Viss variation finns emellertid med avseende på mo-

tiveringens plats. Ibland återfinns den som en sammanfattning för de två valda texterna 
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gemensamt, men oftast kommer motiveringen i samband med respektive text. Här påträffas 

varken några tydliga likheter eller skillnader mellan de åtta eleverna. Elevlösningar som har 

en sammanfattande inledning och avslutning anträffas också bland G-elever och VG-elever 

både på SP och BF. Samtliga elevlösningar har med tanke på uppgiftsinstruktionen därför 

också en tematiserande disposition, emellertid med kronologiska inslag i referatavsnitten. 

Tydligast är det kronologiska inslaget hos Bianca G och Bella V och svagast hos Stella V, 

Belinda V och Sara G. Som tidigare nämnts (se 5.1 ovan) sammanfaller ofta, men inte alltid, 

starka kronologiska inslag med att texterna som refereras är berättande och också har en 

temporal dispositionstyp. Samtidigt finns det också ett visst språkligt samband mellan skrift-

språklig komplexitet och dispositionsmodell, där de minst kronologiska texterna, exempelvis 

Stella V och Sara G, har en hög substantiv/verbkvot och ett högt LIX-värde. 

   Hos G-eleverna framträder inga större skillnader vad gäller inslag av personlighet. Sara G är 

den enda som inte använder första- eller andrapersonspronomen, vilket återigen kan förklaras 

med hennes avskriftstendenser och val av referattexter. På VG-nivå är bilden emellertid inte 

lika entydig. Här figurerar de hos Bella V och Sofie V, men inte hos Belinda V och Stella V. 

Ett samband finns dock mellan graden av skriftspråklig komplexitet och personliga uttryck 

där LIX-värdet hos Sofie V och Bella V ligger närmare lättläst än medelmåttigt svårläst text 

och hos Belinda V och Stella V närmare medelmåttigt svårläst. Samma tendens återfinns hos 

G-eleverna där Saras text har ett högre LIX-värde än de övrigas. 

   Det finns en viss tendens till att den skriftspråkligt och mer informationstäta stilen med ut-

gångspunkt i substantiv/verbkvot hittas hos SP-eleverna och då uteslutande på VG-nivå. Det 

starkaste inslaget av den verbala mer talspråksnära stilen hittas främst hos BF-elever oavsett 

betygsnivå, vilket kan kopplas samman med det tidigare resultatet om berättande inslag i tex-

ter. Den språkliga komplexiteten kan också jämföras med Östlund-Stjärnegårdhs (2002) kon-

staterande att Väl godkända texter visar större språkligt avancemang än Godkända och Icke-

godkända texter, medan det inte förklarar skillnaden mellan yrkes- och studieelever. 

   På syntaxnivå framträder i ett positionsschema en ganska entydig bild där samtliga åtta 

elevtexter, med undantag för Stella V och Sara G nyttjar ett mer vardagsnära skriftspråk där 

det avslutande innehållsfältet står för flertalet ord och meningarna alltså har högertyngd. Med 

avseende på fundamentslängd visar det sig också att SP-eleverna med liten decimalmarginal 

står för de längsta fundamenten och alltså har en mer utvecklad skriftspråklig syntax med av-

seende på tyngdfördelning i meningarna. Också förekomsten av passiva verb i texterna är mer 

framträdande hos de fyra SP-eleverna oavsett betygsnivå, medan en frånvaro av dessa främst 

gör sig gällande hos de fyra BF-eleverna oavsett betygsnivå. Intressant att kommentera blir i 

det här sammanhanget Östlund-Stjärnegårdhs resultat att berättande elevlösningar som regel 
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har kortare fundament än andra lösningar. Att flera av BF-elevernas texter har korta funda-

ment kan därmed förklaras med att de som tidigare nämnts har mer narrativa inslag i sina tex-

ter. De allra längsta fundamenten finns, dock med liten marginal, hos Stella V och Sara G och 

därmed kan också Östlund-Stjärnegårdhs tendens att Godkända texter har längre fundament 

än Icke-Godkända också antas gälla för gränsen mellan Godkända och Väl Godkända bland 

de åtta undersökta elevtexterna. 

   En på alla betygsnivåer och på båda programtyper utspridd ”feltyp” är satsradning. Östlund-

Stjärnegårdh (2002) visar däremot att satsradning är vanligare i Icke-godkända texter än i 

Godkända medan det i mitt material alltså finns också på högre betygsnivåer i lika hög grad 

som på lägre.  

   Olika inslag av retorisk art förekommer också på samtliga betygsnivåer men är mest fram-

trädande bland elever på VG-nivå oavsett programtyp. Smärre stavfel, teckenfel och ordfel 

påträffas i mer eller mindre grad hos samtliga elever utom hos Britta, medan talspråksstav-

ningar är vanligast bland BF-elever oavsett betygsnivå. 

   Som helhet uppvisar de åtta eleverna i varierande grad en relativt god allmänspråklig kom-

petens, även om inte alla i sina lösningar har den skriftspråkliga nivå på språket som är fram-

trädande i högre utbildning, vilket uppgiftstypen kanske inte heller ger dem incitament till att 

visa. Det finns dock en svag tendens till att de fyra eleverna på SP-programmet visar något 

större språkligt avancemang, men även BF-eleverna är på god väg. Ask (2005) visade också i 

sin studie att de fem studenterna där uppvisade en god allmänspråklig operationell kompetens. 

 
5.4 Gymnasieelevers skrivkompetens - slutsatser  

Sammantaget åskådliggör de åtta undersökta elevtexterna både likheter och skillnader i skri-

benternas skrivkompetens både gällande brister och förtjänster. Det finns också vissa tenden-

ser i skrivkompetens som i viss mån kan kopplas till vilket program och vilken betygsnivå de 

åtta eleverna studerar på. En gemensam tendens är att eleverna har en relativt god operationell 

kompetens och en något så när godkänd diskursiv kompetens, medan den kritisk-analytiska 

brister. Detta kan jämföras med Asks studie (2005) av studenter på underkänd till godkänd 

nivå som visar ett likartat resultat. Som helhet kommer Ask också fram till att studenter med 

bakgrund på yrkesförberedande program har en viss bättre akademisk kompetens, men att 

elever på studieförberedande program uppvisar en bättre kompetens på vissa enskilda delar. I 

min studie visar det sig emellertid att elever från Samhällsvetenskapsprogrammet som helhet 

tycks ha en något bättre skrivkompetens än elever på Barn- och fritidsprogrammet men att 

denna tendens är mer framträdande på Väl Godkänd-nivå än på Godkänd-nivå.  
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   Intressant att diskutera i detta samband är om detta kan sammanlänkas med de nationella 

provens anpassning till olika elever. Skolverket (2005a, 2005b) kommer i sina studier fram till 

att proven passar elever på studieförberedande program bättre än elever på yrkesförberedande 

program och att det också är de förstnämnda som når högre betygsnivåer. I denna studie har 

inte någon undersökning gjorts av betygsfördelning mellan olika program, men däremot visar 

studien att det bland de fyra VG-eleverna är just SP-eleverna som har ett större språkligt avan-

cemang. Kanske kan detta också bero på att eleverna på de olika programmen kommer från 

olika sociokulturella bakgrunder, vilket Schleppegrell (2004) och Hammarbäck (1989) disku-

terar. Samtidigt har de olika programtyperna i viss mån också olika skrivkulturer något som 

bland andra Nyström (2000) visar. Hur detta konkret påverkar elevers skrivförmåga är emel-

lertid något som framtida studier får ge mer exakta iakttagelser kring. 

   För att slutligen koppla resultaten och slutsatserna till kursplanen för Svenska B (Lpf94) 

visar det sig att eleverna har växlande förmågor när det gäller att ”kunna förmedla egna och 

andras tankar” i skrift. I studiet av elevernas diskursiva kompetens är det främst BF-elever på 

både G- och VG-nivå som brister i kompetensen att explicit skilja på egna och andras ord, 

även om avskriftsproblematiken också finns bland SP-elever på G-nivå. Avskriften är också 

större bland de elever som refererar utredande texter framför berättande samtidigt som det 

finns ett samband mellan berättande text och recenserande drag. Inslag av berättande text och 

kronologi är vidare i viss mån vanligare bland BF-elever.  

   Det kan av studien också konstateras att de åtta eleverna i olika utsträckning klarar av att 

anpassa sitt språk och sitt textinnehåll till målgrupp och syfte och att brister i kommunika-

tionsförmåga och mottagaranpassning finns både hos BF- och hos SP-elever även om de bästa 

egentexterna övergripande finns hos SP-eleverna. Emellertid löste samtliga elever uppgiften 

genom att följa uppgiftens instruktion, och de har därmed med alla begärda delar om än mer 

eller mindre fördjupade och utbyggda. Det finns också en svag tendens till att de mest ut-

byggda motiveringarna till textval finns i SP-elevernas texter och att de båda VG-eleverna 

från SP här visar en större analytisk kompetens än BF-eleverna. Hur elever förhåller sig till 

egna och andras ord och förmedlar dessa är också väsentligt med avseende på det kritiska 

tänkande som kursplanen i Svenska B lyfter fram. I vilken mån denna kritisk-analytiska kom-

petens verkligen framträder i de undersökta elevtexterna är det emellertid svårt att säga något 

konkret om, eftersom uppgiftsformuleringen inte explicit ger incitament till att visa en sådan 

förmåga.  

   Språkligt sett finns också ett samband mellan personliga inslag i texter och skriftspråklig 

komplexitet, men detta samband kan inte kopplas till gymnasieprogram. Dock är det så att 

den mer skriftspråkliga, formella och informationstäta stilen som helhet hittas hos SP-elever 
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och då uteslutande på Väl godkänd nivå. Sammantaget visar dock samtliga elever prov på en 

skriftspråklig kompetens som är mer eller mindre acceptabel i det tänkta sammanhanget men 

som behöver utvecklas i olika grad om eleverna söker vidare till högskola eller universitet. 

 
5.5 Praktiska implikationer 

Jag vill poängtera att den textanalys som beskrivs i denna studie är så tidskrävande att ingen 

svensklärare i sin vardagspraktik kan prestera en sådan vid en bedömning av skrivkompetens i 

elevtext. Min ansats har emellertid trots detta varit präglad av att jag vill göra en bred analys 

av elevtexter, en analys som utgår från illusionen att en sådan analys med mycket träning är 

möjlig för en svensklärare. Med tiden utvecklar man som svensklärare förhoppningsvis en 

intuition som gör att man mer eller mindre omedvetet i sin helhetsbedömning av elevtexter 

och elevers språkförmåga får in de aspekter som jag tar upp i uppsatsen. Genom studien hop-

pas jag också att lärare och andra kan finna incitament till att ta tag i det textmontageproblem 

som inte bara finns på Godkändnivå utan som också uppträder på Väl godkändnivå. I sam-

band med det Nationella provet blir det med andra ord än viktigare för lärare att läsa in sig på 

det texthäfte som eleverna använder som källa för sitt skrivande och att göra eleverna upp-

märksamma på skillnaden mellan att reproducera och producera text. 

 

5.6 Fortsatt forskning 

Under arbetet med denna studie har ett flertal frågor väckts. En viktig fråga att belysa i fram-

tida studier är var någonstans elever och lärare drar gränsen mellan egna och andras ord. När 

är något att räkna som avskrift och när är det ett referat som ligger nära originaltexten? Trots 

närhet till originalskrifter har eleverna blivit godkända. För att korrekt kunna bedöma elevers 

skrivkompetens och för att därmed också som lärare kunna sätta rättvisa betyg är det väsent-

ligt att få ökad insikt i detta problemområde.  

   Med utgångspunkt i att jag i denna uppsats har undersökt skrivförmågan som den framträder 

i elevtexter som bedöms som färdiga produkter har också en undran väckts kring hur proces-

sen vid utformandet av en elevtext i en provsituation egentligen går till. Följer elever någon 

form av mall när de arbetar fram textlösningar på essäuppgifter som i sin instruktion också 

innebär att bygga på andras texter och tankar? Kan man vid en jämförelse mellan teorier om 

textbildningsgång av det slag som Strömquist tar upp i Skrivprocessen: teori och tillämpning 

(1993), och elevers verkliga textbildningsgång finna några likheter eller skillnader? I anslut-

ning till detta blir det också av intresse att undersöka elevernas syn på skrivande, textbearbet-

ning, skrivlust och skrivförväntningar och hur detta återspeglas i deras texter. En underordnad 

fråga till hur elevers textskapande går till rör slutligen också reproduktion av andras texter och 

produktion av egna. Vem producerar och vem reproducerar text? Några av dessa frågor och 

forskningsidéer kommer att stå i fokus i en kommande D-uppsats/ett examensarbete. 
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Världens texter 
Vida världen. Visst låter det vackert. Spännande och intressant. Tycker du inte? Får du inte lust att bara ge dig 
iväg ut och undersöka alla olika sorters folkslag och hur de lever sina liv, all outforskad mark, får du inte lust att 
ge dig iväg och kanske upptäcka en ny värld? 
I Ryszard Kapuścińskis bok Ebenholts, 2000, berättar Kapuściński om sin tid som utrikes-korrespondent i Afri-
ka. Han delger läsarna sina erfarenheter och upplevelser. 
Det står om hur Kapuściński är ute och åker bil i ödemarken tillsammans med sin vän Leo. De hamnar mitt i en 
buffelhjord och blir som förstenade. Man får följa hur de klarar sig genom denna traumatiska upplevelse. Sedan 
händer det spännande saker, vill jag lova. Det innefattar Kapuściński, Leo och en livsfarlig kobra. En nervpir-
rande, sann berättelse. Denna text skulle passa utmärkt i en tidning med temat Vida världen, för den handlar om 
personer på resande fot och deras upplevelser. 
En annan text som passar in på detta ämne är en tidningsartikel av Johanna Hallin, för Chili 2002:5, Med diarre 
som enda sällskap. Hallin skriver i dagboksform om när hon reser runt i Vietnam. Hon beskriver hotellrummet, 
staden, gemenskapen man känner med andra svenskar i samma situation och hur det är att resa med diarre som 
enda sällskap. Det är en käck text som är rolig att läsa. 
Den passar in på temat Vida världen eftersom Hallin reser runt i Vietnam och utforskar dess sevärdheter. 
Jag rekommenderar dig starkt att läsa dessa två nämnda texter. 
Du kommer inte kunna hejda dig från att direkt packa ryggsäcken och bege dig till närmsta tågstation. Så kände 
åtminstone jag. Jag avslutar med två väl valda ord, som pekar på texterna jag berättat om: läs dem. 
 
   

 Bilaga 2 – Bianca G 
 

Världens texter 
I romanen ”Pojkår” berättar nobelpristagaren John M. Coetzee om sin barndom. Romanen handlar om en afri-
kansk pojke som inte är religiös. 
I skolan, en dag då det var dags att gå till morgonsamlingen i aulan, blir han förfrågad om vilken religion han 
har; han blir nervös och vet inte vad han ska svara. 
I all hast så svarar han ”romersk katolik”. En annan pojke som står brevid får också samma fråga men han säger 
att han är jude. De båda pojkarna får inte gå till morgonsamlingen i aulan av lärarinnan så de fick bara vänta. 
Juden blir retad för att vara jude. Sedan börjar de ge sig på den afrikanske juden och han blir tvugen att erkänna 
att han sa fel och att han egentligen är protestant. 
 
Nu känner sig den afrikanske pojken lite förvirrad anser jag för att vilken religion gör så att man blir accepterad. 
De katolska pojkarna mobbar honom men det gör inte judarna. Han trivs med judarna, han anser att det inte är 
något fel på dem. 
 
Budskapet med denna roman är att man inte ska döma någon efter religion. Man ska helt enkelt vara sig själv 
och inte tänka så mycket på vad andra tänker och tycker om en. 
 
Personligen tycker jag att denna roman skulle passa i en tidning för att det handlar om något de flesta varit med 
om och upplevt. Det är ett allmänt problem i samhället som berör alla människor. 
 
Dikten ”Livstecken” röster från när och fjärran (1988) 
”När du får resa mitt barn”….. 
 
Det är en dikt som handlar om människan   ,   människans liv och sinnen. Det är en söt dikt som får en att tänka 
på att människan är en fantastiskt varelse och att med vår kropp kan vi göra massor. 
Jag tror att budskapet med denna dikt är att lära känna kroppen och tänka på vad vi ska vara tacksamma över. 
Lukten, synen och känseln är inget man kanske tänker så mycket på dagligen. 
Den här dikten får en, att bli uppmärksam på allt bra med att vara människa. 
 
Den här dikten skulle också passa bra in i en tidning med temat ”Vida Världen” för att det är vi, människan som 
lever i den. Värden är stor, det finns många olika människor från olika länder med olika egenskaper som bor i 
den. 
 
Det är en trevlig dikt som passar alla under en lång restid…. 
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Världens texter 
När jag hör att tidningen ska ha temat Vida världen vill jag gärna tipsa om artiklar som tar upp olika kulturmö-
ten. Just det kan man läsa om i Märta Dixelius artikel ”Första resan till Skärgården” som fanns med i Sveriges 
Natur 2003:2. 
   Artikeln handlar om Familjen Munye som kommer från Rinkeby. Mamman, Saida, har växt upp i Somalia och 
aldrig fått chansen till att varken vistas vid vatten eller att lära sig simma. Hon fick höra om ett projekt som hette 
Björnöprojektet, ett projekt som erbjuder folk att se skärgården och delta i olika aktiviteter. Saida tog med sina 
två barn till Björnö där de fick lära sig att simma och fiska. Saker som Saida själv aldrig fick uppleva i sin barn-
dom. 
   Jag blir glad av att läsa den här artikeln, just för att man känner hur lycklig Saida är för att kunna få låta sina 
barn uppleva den vackra skärgården. Eftersom hon själv har varit flykting och bott på en flyktingförläggning 
känner man hon mår bra över att komma till en helt ny miljö där hon kan få lugn och umgås med sina barn. Man 
märker hur olika platser kan vara här i Vida Världen. Tar Vida Världen slut utanför vårat jordklot? Det är en 
fråga som man kan ställa sig om man läser nästa artikel som jag har läst. Den heter ”På väg mot Mars” och pub-
licerades i Upsala Tidning 16.1.2004. Den handlar om rymdforskning, och om att president Bush vill satsa 
mycket pengar på detta så att månresor ska kunna upptas igen och även att resor till Mars ska kunna inledas om 
trettio år. Det presenteras mycket fördelar samt nackdelar med detta förslag i artikeln. Men jag tror att fler män-
niskor skulle vilja läsa den här artikeln just för att många är fascinerade av det okända, många tycker nog att det 
är spännande att läsa om Mars. Det har ju ofta pratat om att man någon gång ska kunna resa till Mars, men folk 
är nog nyfikna på fakta, om det verkligen kommer kunna gå att genomföra. Många tycker att alla pengar som går 
till rymdforskning skulle kunna användas till bättre saker här på jorden. Men den här artikeln stödjer ingen av 
sidorna utan är neutral och på ett bra sätt presenterar fakta om rymdforskning idag. En bra debattext där man kan 
ställa sig frågan om det finns något att upptäcka utanför Vida Världen. Hoppas ni har fått några bra tips till er 
tidning, ser själv fram emot att läsa en hel tidning om vida världen. 
 
Bella Efternamn 

 
 Bilaga 4 – Belinda V 

 
Världens texter 

 
Jag har läst om er tävling och hittat två texter som skulle passa in i eran tidning. 
 
Den första texten är en artikel som publicerades i Sveriges Natur nummer 3 2003. Den är skriven av Märta Dixe-
lius och heter ”Första resan till skärgården.” Artikeln handlar om projektet Björnö, som är ett projekt som ger 
människor möjlighet att komma ut i skärgården. Dixelius har intervjuat Saida Munye som blev intresserad av 
projektet när hon fick veta att det fanns simlärare på plats, annars skulle hon aldrig vågat åka dit. Dixelius menar 
med texten att man inte behöver åka långt för att hamna i en annan värld. 
 
Den här texten skulle passa bra i tidningen eftersom den visar att man inte behöver åka långt för att upptäcka 
världen. Det räcker att åka till Stockholms skärgård, Gotlands stränder eller Norrlands fjäll. Det kan bli en ny 
värld. 
 
I artikeln ”Sf-skolan 4: Science fiction och fantasy” av Clas Svahn som fanns i Dagens nyheter den 4 oktober 
2004 beskrivs skillnaden mellan Science fiction (Sf) och fantasy. De flesta bryr sig inte i skillnaden men för Sf-
intresserade är det en enorm skillnad. I Svahns artikel förklarar han att skillnaden är tekniken. Sf ska innehålla 
tekniska prylar så man kan färdas snabbt eller resa i tiden. Medan det i fantasy räcker med en garderob att hoppa 
igenom eller ett tåg som går från en perrong som slutar på 0,5. Clas Svahn vill visa skillnader i dessa två världar. 
 
Det är inte alltid man förflyttar sig för att komma ut i världen, kanske sitter man i soffan eller på ett säte på tåget 
och läser den nya boken och plötsligt är man i en värld långt borta från sin egen. Den här artikeln visar vilken 
värld man hamnat i Sf eller fantasy och det kan vara roligt att veta. 
 
Det finns olika sätt att resa i världen, det behöver inte vara en resa till Grekland, det räcker att läsa en bok eller 
åka till skärgården. 
 
  Bidraget inskickat av  
   Belinda Efternamn från X-skolan
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Världens texter 
 

När man reser är språket ett väsentligt redskap. Rätt ordval och känsla för sitt eget och andras språk ger god 
självkänsla och underlättar möten, resor och kommunikation. 
   I handlingsprogrammet ”Mål i mun – förslag till handlingsprogram för svenska språket” ur SOU 2002:27 får 
man läsa om LMS:s utredning om moderna språks ställning inom svensk utbildning. LMS finner att moderna 
språks ställning måste stärkas, då färre och färre gymnasieelever läser andra moderna språk än engelska. LMS 
framhäver att kunskaper i övriga språk än engelska behövs nu då kraven på internationalisering ökar. De påstår 
att gymnasieelever avstår språkstudier av betygstaktiska skäl och vill förnya det betygsystem som enligt dem 
nedvärderar studier i moderna språk. 
   Den tionde oktober skriver Olle Josephson i Svenska Dagbladet att det slangspråk som talas av ungdomar, ofta 
bosatta i förorter och ofta av utländskt ursprung, kräver en etikett. Josephson diskuterar olika alternativ till be-
nämning  , som ”förortslang” och ”nysvenska”. Han tycker dessvärre inte att någon av dessa passar. ”Förorts-
slang” är opassande då det innefattar mycket mer än det som talas av dessa ungdomar och nysvenska hör hemma 
på medeltiden. 
   ”Sho-bre’ är ett vanligt uttryck bland dessa ungdomar och Josephson kommer fram till att ”shobresvenska” är 
en passande etikett. ”Shobresvenska” är en neutral benämning som inte nedvärderar eller binder detta multietnis-
ka ungdomsspråk till någon plats. 
   Genom att förstå olika språk, dels olika internationella språk   ,    dels olika språk som talas i sitt eget land ökar 
förståelsen och kommunikationen mellan människor. Den ökande kontakten leder till mer givande reser och 
utbyten. Risken för konflikter mellan individer och mellan olika folkgrupper minskar också om alla förstår var-
andra. Dessa texter är därför bra för människor på resande fot att läsa. 
 
 
    Sara Efternamn 
    Personnummer 
     X-gymnasiet 

 

 Bilaga 6 – Sanna G 
 

Världens texter 
Hejsan! 
Jag har två förslag på texter som jag tycker skulle passa i eran tidning under temat Vida Världen. Den första är 
en text som heter Flower Power som handlar om Anna, en tjej som har börjat en ny klass. Alla tjejer i klassen har 
färgglada byxor med fina blommor på, förutom Anna. I klassen finns en ledare, Angelica som bestämmer, som 
alla ser upp till och som ingen vågar säga emot. Men en dag så gör Anna det, och det slutar med att hon får vara 
med och leka med de andra flickorna. 
Flower power är skriven av Ninni Holmqvist 2002. Budskapet med texten är att man måste våga för att komma 
någonstans. Jag tycker texten är väldigt bra skriven och den har dessutom många detaljer som gör att man verk-
ligen lever sig in i texten. 
Den här texten handlar om något som händer i världen, mobbing är ett stort problem i världen och det här är en 
historia om mobbing som slutar lyckligt. Därför anser jag att den skulle passa bra i eran tidning under temat vida 
världen. 
Den andra texten är en dikt som heter ”Vem äger språket?” som är skriven av Sandro Key-Åberg 1976. Den 
handlar om vem det är som äger språket. Budskapet med dikten är att alla har rätt till språket. Ett uttrag från 
dikten som jag tycker är väldigt bra är ”Vem äger språket? – Den som brukar det”. Jag anser att den här dikten 
borde vara med i eran tidning eftersom att språk är något som finns över hela världen. Och för det andra är det 
något som angår alla, som många inte tänker på. Därför tycker jag denna dikt skulle passa jättebra i eran tidning.  
Mvh Sanna Efternamn, X-stad. 
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Vida världen Uppg A skrivdel 
Kära redaktör! Jag vill börja med att ge dig och din redaktion en stor eloge för en fantastisk idé. Pendeltåg är en 
utmärkt plats för en stunds avkopplande läsning, och vem vet mer än om vad som önskas läsas än gymnasieeleverna 
själva som pendlar var och varannan dag Jag är själv studerande och läser vid X-gymnasiet i X-stad där jag läser det 
samhällsvetenskapliga programmet med Inriktning på Europa och världen. Jag ser detta som ett ypperligt tillfälle att 
dra mitt strå till stacken och bidra med ett stycke god lektyr. Jag har nyligen läst några skönlitterära böcker samt 
lyrik som jag mer än gärna vill rekommendera. Den första är ett läskande stycke som uppmuntrar till långfärda även-
tyr. Det är ett utdrag ur boken Ebenholts skriven av Kapuściński Ryszard. 
   Från början skrevs boken på författarens hemspråk, polska, under 1998. Den översattes slutligen till svenska av 
Anders Bodegård, år 2000. Vilket vi tackar för. Mannen i boken Ebenholts är sannerligen en Inspirations källa. Han 
har rest till ett varmt och exotiskt land och är i språng med att lära känna en helt ny kultur. När jag läser boken får 
jag en känsla av att jag befinner mig i Afrikas inre. Huvud personen i boken, som för övrigt inte nämns vid namn, är 
en livsfylld man med stora ambitioner. Stycket som jag anser vara just det rätta att publicera hos er är fyllt av även-
tyr och spännande upplevelser. Allt från nära döden upplevelser, otänkbar hetta till exotiska djur betandes mindre än 
ett stenkast från din fot. Jag tycker att denna skönlitterära text är perfekt till avsplappnande lässtunder under stressiga 
morgon kvistar. När vi läser stycket blir vi ett med mannen i boken. Det blir istället vi som ser den vackra naturen 
och känner solens varma strålar i det sagolika vädret. Detta utdrag är precis vad som behövs för att vakna upp ur 
morgonens dvala på vägen till ditt arbete eller din utbildning. Låt denna boks budskap om att våga det omöjliga o 
och uppnå era drömmar sprida sig till ditt hjärta och uppmuntra er till att ta vara på tiden. Detta är bara ett av många 
sätt att locka till ett inre lugn, skönlitterärt läsande samt rika upplevelser. Jag skulle även vilja presentera ett annat 
verktyg till en skön stund nämligen ett stycke lyrik skrivet av Curbleo, Graciela 1988. Dikten heter ”När du får resa 
mitt barn…” Detta skaldestycke är väldigt lätt att ta till sig. Graciela har gjort ett starkt intryck på många och med 
denna dikt lockar hon fram till skratt, gråt och gamla minnen från tider då vi befann oss på resande fot. 
Hon beskriver hur allt likt är olikt. Så som doften från ängarna, känslan av bara fötter över nyklippt gräs, hur ljuden 
får en annan klang och hur du älskar det. Denna lyrik är något som ingen borde få missa. Dess budskap om att lär-
dom är en dygd, att upplevelser är vackrast när de är självupplevda och att man ska följa sina drömmar är något som 
vi alla vill och innerligt önskar. Därför anser jag att er färdlektyr är den rätta platsen för detta poetiska stycke. 
Där den kan göra det den är ämnad för, att sprida glädje och få oss alla att tänka till. Jag hoppas att mina bidrag 
kommer till nytta och önskar lycka till med er skrift! 
 Med vänlig hälsning Sofie Efternamn 
 

 
 Bilaga 8 – Stella V 

Världens texter 
Vi är alla omgivna av en vardag. ”Vardag” och ”vanlig” är synonymer som kan omtolkas till ”tråkig” eller ”färglös”. 
Fysiskt är vardagen ofrånkomlig, men tankens förmågor att inom sekunden resa över världens vidder ska inte underskat-
tas. Det du läser speglas i fantasi och tankar. 
För tävlingen är mitt förslag ett utdrag ur boken ”Ebenholts” av Ryszard Kapusciniski. 
Där skildras en riskabel bilresa i Afrika. Resenärerna blir tvungna att färdas genom en ofantlig buffelhjord. I hettan dåsar 
bufflarna harmlöst, men lugnet är lömskt och minsta felsteg kan väcka djurens flyktinstinkt. Då är livsfaran påtaglig för 
färdmännen. Hursomhelst fortgår resan och färdmännens kreativitet sätts på prov när en ny fara hotar. De drivs att välja 
mellan att låta leva och att själva behålla livet. 
Den skönlitterära texten är uttrycksfull, stundom metaforisk. En riktig njutning för tankarna. Budskapet kan tolkas som att 
människorna, som en del av jorden, är ansvariga att visa respekt för övriga varelser. Annars får vi ta konsekvenserna. I 
västvärlden är dessa dock inte så påtagliga som i berättelsen men det ska inte glömmas att de på långsikt finns. 
 
Mitt andra val är ett utdrag ur romanen ”Pojkår” skriven av John M. Coetzee. En pojke har börjat på en ny skola. Ovetande 
om vilken religion han tillhör väljer han katolicism på måfå när han blir tillfrågad. Flertalet elever visar sig vara protestan-
ter så tillsammans med judar samt ytterligare katoliker blir han utstött och retad. Pojken finner snart med förvåning att de 
av omgivningen mest föraktade – judarna – är dem han trivs med bäst. 
Budskapet är att man ska acceptera och inte fördöma och det skildras i ett enkelt och uttrycksfullt språk. Man ska söka sin 
egen uppfattning och inte bli vilseledd av andras fördomar. 
 
Anledningen till att texterna passar bra under temat ”Vida världen” är att det lätt kan dras paralleller mellan dem och 
aktuella världssituationer och problem. Utöver detta är de informativa om världens olikheter och likheter. 
I den första är huvudpersonerna medvetna om sin utsatthet och närheten till döden. Detta är en kontrast till västmänniskan 
som slipper överlevnadssvårigheter men istället uppfattar andra problem. 
 
Berättelse nummer två skildrar svårigheter orsakat av religioner, som i dagens globalisering ofta förekommer. Inget barn 
föds ont. När barnens grymhet i berättelsen framställs uppstår frågan var den kommer ifrån. 
Båda texterna väcker allvarliga tankar hos läsaren och påminner oss att vi trots allt tillhör samma vida värld. Samtidigt är 
de underhållande. 
  


