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Att skriva prov

Om normer och textstruktur i gymnasieskolans 
skriftliga nationella prov

Av ERIC BORGSTRÖM

Abstract

Borgström, Eric, eric.borgstrom@oru.se, Ph.D Student, Dept. of Swedish Language, School of
Humanities, Education and Social Sciences, Örebro University, Sweden: “Writing tests: On norms
and text structure in Swedish national writing tests in upper secondary school”. Språk och stil 20,
2010, pp. 132–164. 

The focus of this article is the national writing tests administered in Swedish upper secondary
schools. One important role of these tests is to serve as an interpretation and concretization of the
curriculum. The aim of this article is therefore to examine the textual consequences of the test
situation. The article takes a critical stance towards the test construction. The instructions say that
when assessing the pupils’ writing abilities, the teacher is to judge to what extent the pupils’ texts
could function in the fictitious situation and genre specified in the writing task. I argue that the
pupils’ texts should be understood as actions situated in a test context. Through an analysis of linear
and hierarchical global text structure in pupils’ texts, I show how the writing task regularizes what
is historically institutionalized as a good text in the test situation: namely the expository essay. 

Keywords: school writing, writing assessment, writing ability, genre, text structure, Swedish.

Betyg och bedömning hör till de stående inslagen i skoldebatten. På senare tid
är trenden att ge kunskapsmätningar och deras funktioner en allt mer framskju-
ten plats, och den politiska viljan att utöka skolans formaliserade kunskapsmät-
ningar är stark. I den retorik som omgärdar detta projekt framstår ofta behovet
av mätinstrument som något självklart och oproblematiskt. En målstyrd skola
behöver kunna mäta och redovisa i vilken utsträckning målen uppfylls och sä-
kerställa att bedömningarna av elevers kunskaper sker på likvärdig grund.
Denna artikel fokuserar ett av svenskämnets viktigaste formella bedömnings-
instrument, nämligen gymnasieskolans skriftliga nationella prov. Redan ut-
ifrån provsystemets övergripande syfte kan konstateras att det inte utgör någon
neutral måttstock som enbart mäter skolans måluppfyllelse och främjar likvär-
dig bedömning. Provsystemet syftar också till att konkretisera kursplaner och
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kursmål (www.skolverket.se). Med andra ord utgör proven en auktoritativ ut-
tolkning av styrdokumenten som ska fungera såväl kontrollerande som didak-
tiskt främjande.

Att ett nationellt provsystem måste vila på uttolkningar av kursplaner är
självklart. I det ligger också att proven ges en potentiell styrfunktion för
skrivundervisningens uppläggning. Under 2000-talet har den målstyrda sko-
lan med resultatansvar alltmer övergått i en resultatstyrd med målansvar, me-
nar Forsberg & Lundahl (2006) i sin analys av kunskapsbedömningar som
styrmedier. I den målstyrda skolan syftar undervisningen till att sträva efter
mål som staten satt upp, och skolan ansvarar för att resultat uppnås. Draget
till sin spets syftar den resultatstyrda skolans undervisning till att kunna re-
dovisa goda resultat i mätningar, vilket inte nödvändigtvis är detsamma som
att sträva mot målen.1 Forsberg & Lundahl framhåller därför vikten av att de
frågor som läroplansteoretiker riktat mot läroplaner, nu också ställs mot be-
dömningssystem. En av frågorna som lyfts fram är hur kunskapsbedömning-
ar formar kommunikationen i skolan. Inte minst torde denna fråga vara rele-
vant att rikta mot just svenskämnets skriftliga prov, som ju testar elevers för-
måga att kommunicera i skrift per se. Frågan utgör därmed en lämplig ingång
till föreliggande artikel. 

Syftet med artikeln är att belysa vilka textuella konsekvenser det har att skri-
vandet sker i en formell bedömningssituation. I artikeln förstås elevernas texter
som handlingar situerade i en provskrivningskontext. Skrivandet syftar till att
bedöma elevernas skrivförmåga, det sker på tid, inom en given skrivuppgift
och eleverna är isolerade i en skrivsal. För att komma åt artikelns syfte analy-
serar jag hur några typfall av elevtexter förhåller sig till en skrivuppgift gällan-
de innehåll och textstruktur på global nivå. Genom att koppla analysen till hur
texterna bedömts har jag ambitionen att frilägga textnormer och textideal
knutna till proven. Att anlägga detta perspektiv på elevtexterna innebär att inta
ett kritiskt förhållningssätt till provkonstruktionen. Denna gör gällande att
eleverna testas i att skriva i olika genrer som är igenkännbara i samhället, så
som artikel, essä och kåseri (se vidare under rubriken »Provens konstruktion
och motiv»). Inte minst genom senare års framväxt av olika former av genre-
orienterad skrivundervisning är det viktigt att proven står för en samhällstill-
vänd skrivundervisning, i sin roll som konkretion av styrdokumenten. Samti-

1 I en enkätstudie av Skolverket (2004) svarade en dryg tredjedel av lärarna på grundskolan att pro-
ven i ganska hög eller hög grad påverkar deras arbetssätt i stort, med övningsformer och uppgifter.
Rapporten visade också att en majoritet av lärare som är »nya» i yrket anser att proven påverkar
innehåll och arbetsformer (Skolverket 2004 s. 40). 
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digt är den verkliga skrivsituationen en traditionell skolsituation med en lång
historia.

I det följande ges en närmare beskrivning av provens konstruktion och mo-
tiv. Efter det följer en forskningsbakgrund som diskuterar de centrala skrivpro-
vens historia, perspektiv på genre och provskrivande, men även fördjupar det
perspektiv på elevtexterna som introducerades ovan.

Provens konstruktion och motiv

De nationella kursproven för Svenska B utgör avslutningen på den sista obli-
gatoriska delkursen i kärnämnet svenska. Proven utgör på så vis en skrivunder-
visningens milstolpe som markerar övergången till det som undervisningen ska
förbereda för: deltagandet i skriftsamhället. Den i inledningen berörda ambitio-
nen om samhällsanknytning är i provkonstruktionen tydligt markerad. Varje
provuppsättning har ett sammanhållet tema, så som Moderna tider (vt 2007)
Dröm och verklighet (ht 2007) och Intryck och avtryck (ht 2008). Provförbere-
delserna börjar några veckor före själva skrivdatumet med att man i klasserna
får möjlighet att bearbeta ett häfte med stimulanstexter som belyser det aktuella
provtemat. På skrivdagen är det följande kunskapsmål i kursplanen som varje
enskild skrivuppgift avser att testa:

Mål som eleven ska ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall

kunna formulera egna och andras tankar i […] skrift, göra sammanställningar och
utredningar samt dra slutsatser och föra fram argument, så att innehåll och bud-
skap blir tydliga och anpassade till målgrupp och syfte.

ha utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och lärande.
(Kursplan Svenska B)

Just förmågan att anpassa sin text till målgrupp och syfte är något som proven
har målet att mäta. Eleverna ges i proven omkring tio uppgifter att välja mellan.
Varje uppgift inleds med en beskrivning av en fiktiv skrivsituation som tänks
föranleda skrivandet. Beskrivningen av den fiktiva situationen följs av en rad
uppmaningar som talar om vad eleven ska göra. Den första innehåller alltid en
textetikett, en genrebeteckning hämtad från det omgivande språksamhället. Be-
roende på val av uppgift uppmanas eleven att skriva exempelvis en artikel,
bloggtext, debattartikel eller en essä. Dessa etiketter benämns i provmaterialet
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ömsom texttyper, uppgiftstyper och genrer och är avsedda att fylla en funktion
vid bedömning av elevens texter. Det första kriteriet för varje betygsnivå hand-
lar i så gott som varje uppgift om etiketteringen, om att träffa rätt texttyp, eller
genre om man så vill. Är uppgiften att skriva en artikel får en text betyget God-
känd om den efter viss bearbetning skulle kunna publiceras som artikel i den i
uppgiften angivna tidskriften. Betyget Väl godkänd får den om den är en väl-

skriven artikel i stort sett färdig för publicering och Mycket väl godkänd om
den är en välskriven och insiktsfull artikel som skulle kunna publiceras i sitt nu-

varande skick. Provkonstruktionen avkräver med andra ord läraren en bedöm-
ning av hur elevens text skulle fungera i ett annat sammanhang än som just
provtext. 

I en rapport om framtagandet av de nationella proven belyses motiven
bakom konstruktionen (Garme & Palmér 1996). Utgångspunkterna är i gräns-
snittet mellan skola och samhälle. I förhållandet mellan undervisning och prov
ställs konstruktörerna inför ett dilemma. Å ena sidan har idén om processkri-
vandet med utkast, respons och vidare bearbetning vunnit mark i den pedago-
giska praktiken, vilket en provkonstruktion måste ta hänsyn till. Å andra sidan
är det viktigt att proven är just individuella prov: 

En provsituation är […] inte jämförbar med andra skrivsituationer hur gärna man
än skulle önska att det vore så. Kravet på att elever efter rimlig förberedelse ska
kunna skriva på egen hand har också inneburit att det processinriktade skrivandet
i provsammanhang får stå tillbaka. Däremot kan möjligheterna att skapa förut-
sättningar för »rimlig förberedelse» på olika sätt utvecklas. (Garme & Palmér
1996 s. 3)

Lösningen, en viss gemensam förberedelsetid och en därefter följande sals-
skrivning, lyfts därmed fram som en kompromiss mellan olika rationaliteter.

Vad gäller samhällsanknytningen markeras yrkes- och samhällslivets ökade
betoning på kommunikativ förmåga, men också den samtida skriftliga kommu-
nikationens snabba förändringar som gör att »tidigare tydligt urskiljbara genrer
inte så lätt låter sig definieras» (Garme & Palmér 1996 s. 2). Som exempel
nämner Garme & Palmér den traditionella utredande framställningen som
tycks byta skepnad vilket »rimligen får konsekvenser för det diskursiva skri-
vandet i gymnasieskolan» (s. 2). De skriver vidare att »dagens unga behöver
besitta en språklig rörlighet och en vana vid att klara varierande situationer» (s.
2 f.). I denna utgångspunkt kan ett motiv skönjas för konstruktionen med fik-
tiva situationer till vilka olika genreetiketter knyts.
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Forskningsbakgrund

Det finns en ganska omfattande språkvetenskaplig forskning om gymnasiesko-
lans skriftliga nationella prov. Vad gäller bedömning har lexikogrammatiska
kvantifieringar relaterats till betygssteg (Östlund-Stjärnegårdh 2002) och lärar-
enkäter om vilka parametrar som ges vikt vid bedömning har genomförts (Öst-
lund-Stjärnegårdh 1999). Även motiv och konsekvenser rörande konstruktio-
nen med genreetiketter har diskuterats på olika vis (Nyström 2000 och Öst-
lundh-Stjärnegårdh 1997). En kärnfråga här är hur man ska hantera provkon-
struktionens inneboende konflikt; proven syftar till att testa elevens förmåga att
skriva i olika situationer genom en situation där eleven enbart skriver för att bli
bedömd. I proven och i forskningen ovan görs ingen principiell skillnad mellan
elevers skolskrivna texter och verkliga fall av de genrer som eleverna ska imi-
tera i proven. Med denna syn blir de texter eleverna skriver faktiska fall av de
genrer skrivuppgifterna etiketterar. Detta motiveras med att man måste ta det
genreimiterande skolskrivandets rollspel på allvar.

Norm och praktik i äldre provsystem

Synsättet att eleverna i proven får skriva i olika genrer som de också tänks
kunna komma att möta i samhällslivet ger en möjlig lösning på ett gammalt
problem med skolskrivande i allmänhet, och med nationella skrivtester i syn-
nerhet. De nationella provens föregångare, de centrala proven, och – ännu läng-
re tillbaka – läroverksskrivningarna, har alla utgjort måltavla för en kritik som
handlade om just skolbundenhet. Lötmarker (2004) gör en historisk genom-
gång av uppsatsskrivandets ideal under läroverksperioden. I brytningstiden
mellan läroverk och gymnasieskola på 1960-talet var kritiken mot skoluppsat-
sen svidande. Den gjorde gällande att skrivundervisningen under läroverks-
perioden saknade uppdelning i olika uppsatstyper, anknytning till verkliga
skrivsituationer med ett verkligt syfte och en verklig mottagare, men också en
förberedande undervisning om skrivprocess och textkvalité. Genom analys av
läroplaner, uppsatsämnen och uppsatstyper i läroböcker och i studentskriv-
ningarna påvisas så motbilder i form av explicita och mer samhällstillvända
ideal och mål med skrivundervisningen. Vad som inte behandlas är de elevtex-
ter idealen och målen resulterade i. 

I Hultman 1991 beskrivs hur ivriga reformförsök sedan läroverkets över-
gång i gymnasieskolan förblivit fruktlösa och hur de tidiga centrala provens
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ambitioner om mottagaranpassning, textanknytning och så vidare, snart grusats
(s. 61): 

Trots de bästa intentioner från upphovsmännens sida kom alltså de centrala pro-
ven i svenska att i vissa avseenden styra skrivandet i mindre önskvärd riktning.
Det utvecklades en ny genre, vars avarter har föga med det verkliga livets skri-
vande att göra. Denna utveckling finns det all anledning att bekämpa.

Hultman trycker på att de centrala proven i svenska fick en alltför stor inverkan
på skrivundervisningen; ett av delproven kom rent av »att få symbolisera hela
inriktningen av skrivträningen i gymnasieskolan» (s. 60) innan det slutligen
togs bort. Det gick ortodoxi i genren centralt prov i svenska, och kravet på an-
knytning till provmaterialets stimulanshäften gjorde många elevtexter starkt
bundna till provsituationen, genom pliktskyldiga hänvisningar utan annan än
strategisk funktion.

Dock framhåller Hultman det han ser som en stor styrka med de centrala pro-
ven: den tydliga preciseringen av den diskursiva framställningen som konkre-
tisering av målet med gymnasieskolans skrivundervisning (s. 62). I Hultman
1989 ges en beskrivning av textformen och dess kopplingar till skrivundervis-
ningens samhälls- och demokratiuppdrag. I en diskursiv framställning beskrivs
och diskuteras generella förhållanden. Texten disponeras efter tankemässiga
strukturer, vilka kan handla om orsak och verkan, mål och medel, likheter och
olikheter och för- och nackdelar. När den diskursiva framställningen sätts som
skrivundervisningens mål, betyder det utöver en genrevidgning från det ex-
pressiva berättandet också en rollutveckling där eleven närmar sig vuxenlivets
medborgar- och yrkesroller. Skrivandet blir det självständiga strukturerandet
av de egna tankarna. Den diskursiva framställningen, den argumenterande, dis-
kuterande eller utredande uppsatsen som ideal, ges därmed såväl demokratiska
som yrkesmässiga motiv.

Det genreimiterande skrivandet

I dagens nationella prov ges både diskursiva och berättande uppgifter. Men
som skrivundervisningsmål har den diskursiva framställningen, skoluppsatsen
som genre i sin egen rätt, alltså lämnats enligt provkonstruktionen. I det reso-
nemang som förs i provkonstruktionsrapporten (Garme & Palmér 1996) kopp-
las de ökade kraven på språklig rörlighet till den omvandling av medielandska-
pet och språksamhället som beskrivs i Svensson 1995, som behandlar den dis-
kursiva texttypens tillbakaträngning på flera områden i samhället. I Svenssons
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artikel ifrågasätts kopplingarna mellan den diskursiva framställningen och sko-
lans samhällsuppdrag: »Kanske finns det andra sätt att skriva som fungerar
bättre i det moderna samhället och som eleverna skulle vara bättre betjänta av
att lära sig» (s. 164). Samtidigt betonas också framställningsformens förtjäns-
ter så som »utförlighet, sammanhang och tankereda» (s. 165). I de nationella
proven åligger det som nämnts inte läraren att bedöma hur bra diskursiv fram-
ställning eleven skrivit, utan i vilken mån texten kan ses som ett fall av den an-
givna genreetiketten. Den traditionella provgenren, den diskursiva framställ-
ningen, blir ur detta perspektiv ett exempel på en förlegad och skolbunden
skrivundervisning, där eleverna lär sig skriva texter av ett slag som är på tillba-
kagång i samhället i stort. 

Nyström (2000) klassificerar i sin avhandling om gymnasisters skrivande
elevtexterna efter olika genrestatus. Genrestatus 1 ges de genrer i vilka genrer
hämtade utanför skolan imiteras, medan skolgenrer som övar vissa moment
som kan förekomma i genrer utanför skolan ges genrestatus 2 (s. 55). När ele-
verna skriver utredande uppsatser ges dessa genrestatus 2, medan när eleverna
skriver nationella prov gör de det i genrer med genrestatus 1. Indelningen av
provtexter i olika genrer problematiseras ingående i relation till avhandlingens
Swalesinfluerade genredefinition (se t.ex. Swales 1990). Ett problem är att det
inte är eleverna själva som namngett genrerna i proven; om inte brukarna själva
ser det de skriver som fall av samhällsgenrer är det tveksamt om de kan klassas
som det. Ett annat problem ligger i genrers konstituerande drag i ett gemensamt
kommunikativt mål. Detta blir problematiskt i förhållande till provskrivandets
kommunikativa villkor (se vidare nästa avsnitt). En förutsättning för denna typ
av klassificering, betonar Nyström, är att man lever sig in i och accepterar den
fingerade verklighet som tecknas i skrivuppgifterna. Nyström menar att den
fiktiva sociala kontexten underlättar för »elevernas ’föreställande’ av kommu-
nikativa mål» (s. 109). Hon tar i linje med denna syn heller inte upp betyg och
bedömning vid genrebeskrivningarna och kliver därmed ur en normativ forsk-
ningstradition för skolskrivande.

Likafullt är just bedömning själva kärnan i de nationella proven som skriv-
kontext, och anpassning till de textetiketter som återfinns i provmaterialet är,
som vi har sett, också tänkt att fungera som kriterium vid bedömning. Teleman
(1991 s. 75) tar upp elevtexten som typfallet där det råder oenighet om vilka
normer som kan tillämpas vid bedömning. Skoluppsatsen, menar Teleman,
sägs ofta tillhöra en låtsasgenre som reportage, självbiografi, dagbok, medan
den i grunden är just en skoluppsats. Förhållandet beskrivs som »den perfekta
utgångspunkten för godtycklighet vid genrebestämningen och därmed för av-
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görandet av var gränsen mellan rätt och fel går» (s. 75). Detta att skolskrivan-
dets kontextuella förutsättningar påverkar elevtexterna är väl belagt i empiriska
studier. Josephson (1996) visar hur språkmedvetna skribenter i en provsitua-
tion misslyckas med att efterlikna tidningsspråket då de retoriska förutsättning-
arna som omgärdar ett journalistiskt arbete inte föreligger. Många texter som
alltså syftade till att imitera nyhetsartikelgenren liknade i stället »den typ av re-
sonerande, analyserande och överblickande framställning som vi bl.a. förknip-
par med den klassiska gymnasieuppsatsen» (s. 196). I Karlsson 1997 jämförs
autentiska insändare till tidningen Kamratposten med insändare skrivna som
en skoluppgift av elever på mellan- och högstadiet. Tesen drivs att det i det gen-
reimiterande skolskrivande som undersöks finns två normuppsättningar: dels
en explicit, att eleverna skriver för en tänkt läsekrets utanför skolan, och dels
en implicit institutionaliserad, att eleverna skriver för en bedömande lärare.
Karlsson påvisar så hur denna dubbla normsituation realiseras på flera olika
analysnivåer i elevernas texter. Bland annat explicitgörs inte många av skolin-
sändarnas teman och syften, vilket däremot görs i det stora flertalet autentiska
insändare. Förklaringen är att eleverna inte funnit det nödvändigt att upprepa
något de uppfattar som givet i situationen (s. 182). Att texter uppvisar bunden-
het till undervisningskontexten kan tyckas bekymmersamt om ambitionen är
att verkligen efterlikna språkande utanför skolan. Karlsson poängterar dock att
de elever som »skrivit de mest implicita texterna egentligen är de som behand-
lat kommunikationssituationen på det ärligaste och mest konkreta sättet» (s.
185).

Det genreimiterande skolskrivande som de nationella proven står för rym-
mer en konflikt. Å ena sidan har skrivundervisningen och de auktoritativa pro-
ven krav på sig att vara öppna mot samhället, och direkt förbereda för den
yrkes- och medborgarroll som väntar. Å andra sidan är skolans svårigheter att
frigöra sig från sina särpräglade kommunikativa villkor en återkommande iakt-
tagelse i forskningen.

Ambitionen att ta det genreimiterande skrivandets rollspel på allvar är god.
Elevers texter ska tas på allvar. Men ett annat sätt att ta dem på allvar är att se
dem situerade i den kontext där de skrivs och fyller sin egentliga funktion: i en
institutionaliserad bedömningssituation. Och detta perspektiv blir särskilt vik-
tigt just utifrån provens styrande funktion i förhållande till skrivundervis-
ningen.
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Provskrivande som institutionaliserat handlande

Av nödvändighet står de nationella provens skrivande för ett skolskrivande där
relationen mellan lärare och elev kanske blir mer påfallande asymmetrisk än
annars. Eleven blir genom texten bedömd av läraren. Det jag vill belysa med
denna artikel är att det är just som provtexter dessa texter fungerar och bör för-
stås. Jag ser texterna som fungerande i sin egen rätt och i sitt eget sammanhang,
inte som mer eller mindre lika texter utanför skolan. Detta synsätt ligger i linje
med den syn som genomsyrar det norska KAL-projektet, i vilket den norska
grundskolans avslutande skrivprov förstås som en textkultur i sin egen rätt, ett
avgränsat socialt fält med egna textnormer (Berge 2004). Genrebeteckningarna
i den norska grundskolans skriftliga examensprov förstås där inte som om lik-
hetstecken fanns mellan elevtexter och de genrer som eventuellt imiteras:

Når elevene skriver essay, er ikke hensikten nødvendigvis att de skal skrive essay
som innenfor høykulturelle tekstkulturer ville bli betraktet som essay, men at de
får utvikle sider ved egen skriving som essayistisk tilnærming til erfaringen og
forståelsen av seg selv og andre legger opp til. (Berge 2004 s. 16)

När en elev skriver genren essä ska eleven skriva en text som inom skolan som
institution förstås som en essä. Den ideala elevtexten är med andra ord inte en
ren imitation av exempelvis den typiska essän, artikeln eller kåseriet. De norska
provens genreorientering beskrivs i termer av en skrivideologisk hybrid som
resulterar i en skrivpedagogisk paradox. Genrerna ska ha betydelse men sam-
tidigt inte. Etiketterna syftar på ett plan till att knyta proven till en kulturkontext
utanför skolan, men samtidigt utgör inte uppvisandet av specifika genredrag
något grundläggande kriterium för texternas bedömning. Utifrån detta sluter
sig Berge till att »kategorin ’genre’ ikke er et kvalifiserende trekk ved be-
grepsvaliditeten og dermed skriveprøvas ideologi» (Berge 2004 s. 30).

Resonemangen känns igen från Berge 1988 där examensuppsatsen förstås
som en egen genre. Därmed framhålls att normerna som omgärdar elevtexterna
är genretypiska för skoluppsatsen: »Att kravene kan likne på konvensjoner i
andre texttyper, kan være tilfeldig eller ha en historisk årsak» (s. 118). Även
om det svenska nationella provsystemet ser annorlunda ut än det Berge beskri-
ver är resonemangen i stor utsträckning överförbara på dagens svenska natio-
nella prov. Den asymmetriska relationen mellan lärare och elev som prov-
situationen etablerar beskrivs i termer av språkhandlingar. Närmare bestämt ur-
skiljs tre handlingstyper: strategiskt, rituellt och kommunikativt handlande (s.
58). Det strategiska handlandet är målrelaterat. Här är syftet att genom uppsat-
sen leverera en produkt för bedömning. Den rituella handlingen rör att delta i
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en gemenskap; i uppsatsen innebär det att skriftligen ta ställning till frågor i
samhället och uppleva sig som vuxen. Den kommunikativa handlingen syftar
till att komma till förståelse människor emellan. Skolskrivandets kommunika-
tiva villkor innebär enligt Berge att den eleven kommunicerar med, och even-
tuellt kommer till förståelse med genom uppsatsen, är eleven själv. Skoluppsat-
sen karaktäriseras därmed av att »den strategiske handlingen ’skrive stil’ skal
se ut som en kommunikasjonshandling, men samtidigt følge visse rituelle reg-
ler» (s. 59). 

När eleven utför den strategiska handlingen att skriva prov är handlings-
utrymmet alltså allt annat än fritt. Handlingen är textuellt medierad, vilket be-
tyder att texten måste följa etablerade konventioner för hur en skoluppsats bör
se ut. Att Berge väljer att se examensuppsatsen som en egen genre bottnar i att
de elevtexter skrivproven resulterar i styrs av skrivuppgifternas formuleringar.
Även om en provskrivningskonstruktion erbjuder en mängd olika skrivupp-
giftstyper, finns det ändå flera överordnade drag som är gemensamma för alla.
Oavsett om skrivuppgifterna efterfrågar en utredning, diskussion eller värde-
ring, styr instruktionen elevernas texter på tre plan. 

För det första normerar skrivuppgiften det som Berge kallar sändarinten-
tionen, eller textens intentionalitet. I detta ligger att det kommunikativa be-
hovet inte är elevens eget; eleven skriver för att hon måste, och för att visa att
hon kan skriva. Elevens uppgift är att ta vara på den sändarintention uppgif-
ten ger och formulera texten i samklang med normer för hur det ålagda kom-
munikationsbehovet vanligtvis kanaliseras i text. För det andra pekas det i
alla uppgifter mot ett urval av referenter i kulturen vilka reglerar det innehåll
elevtexten ska behandla, samt genom urvalet också ur vilket perspektiv äm-
net ska skildras. Men även om uppgiften exempelvis är att värdera en kultu-
rell referent, så står det inte eleverna fritt att göra det hur som helst. Den
tredje normeringen ligger nämligen i de presuppositioner, förgivettaganden,
uppgifterna vilar på. Presuppositioner beskrivs av Berge som kulturella nor-
mer, som kittet i en kommunikativ gemenskap. Berge tar exemplet att om en
skrivuppgift är att föra en diskussion om ämnet »solidariteten i samhället» är
det taget för givet att eleven accepterar solidaritet som ett positivt moraliskt
värde. Utifrån den asymmetriska relationen och lärarens maktposition som
bedömare vore något annat ett risktagande, då lärarens makt över betyget ut-
gör ett starkt sanktioneringsmedel. I Östlund-Stjärnegårdhs (2002) studie no-
teras den moraliska aspekten som särskilt framträdande för vissa ämnen,
även om elevers åsikter inte tycks vara avgörande för G-gränsen. Östlund-
Stjärnegårdh exemplifierar bland annat med en elev som i sitt svar på den na-
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tionella provuppgiften Bidrag eller arbete – ett val? tydligt uttrycker att han
kan tänka sig att leva på bidrag. Texten ges kommentaren »Jag har svårt för
elever med dåligt omdöme» av en bedömare, men blir ändå godkänd (Öst-
lund-Stjärnegårdh 2002 s. 157).

Material

Mitt material består av elevtexter hämtade från provkonstruktionsgruppens ar-
kiv i Uppsala. Texterna är hämtade från den vid tiden för det huvudsakliga un-
dersökningsarbetet senaste provuppsättningen: vårterminen 2007. Temat för
provuppsättningen var Moderna tider. Urvalet skedde steg för steg. Först pre-
senterar jag här den skrivuppgift som valts, därefter går jag in på urvalet av
elevtexter.

Skrivuppgiften

Eftersom artikeln undersöker provskrivandets textuella konsekvenser är det
viktigt att belysa hur en skrivuppgift likriktar, men också öppnar för en viss va-
riation. För att kunna analysera hur elevtexter förhåller sig till en skrivuppgift,
har jag valt att analysera elevtexter skrivna inom en och samma uppgift. Den
mest frekventa genreangivelsen i proven är artikel, en uppgiftstyp som inte när-
mare belysts i tidigare forskning. Av denna uppgiftstyp i provuppsättningen
vårterminen 2007 lockade följande uppgift flest elever (Skolverket 2008 s. 40):

B7 Böcker på minuten
Tidsbrist i det moderna samhället drabbar också litteraturläsningen. En lösning
på problemet är böcker i snabbversioner. Illustrerade klassiker, ljudböcker, Det
Bästas förkortade romaner, klassiker i serieform – det är några försök att ge tids-
hjälp till läsarna.

På Bibliotekstjänsts webbplats efterfrågas läsarnas synpunkter på förkortade
och förenklade böcker. Du bestämmer dig för att bidra med dina åsikter.

Skriv en artikel. Beskriv din syn på läsande och vilken roll det spelar för dig.

Diskutera fördelar och nackdelar med förkortade romaner och andra försök att

vinna tid åt läsare. Hämta synpunkter/exempel från texthäftet och ge några råd
om hur man ska få tiden att räcka till litteraturläsning.

Rubrik: Böcker på minuten Bedömningsskala: IG-MVG
(Delprov III Vt 2007)
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Uppgiften har särskild anknytning till några texter i det häfte med stimulans-
texter som eleverna får ha med sig under skrivdagen. Titeln »Böcker på minu-
ten» är hämtad från en artikel av Jonas Thente i Dagens Nyheter. Som titeln an-
tyder är artikeln en betraktelse över den tidskrävande romankonstens plats i ett
stressigt samhälle, och Thente diskuterar, problematiserar och delvis raljerar
över förlagens olika sätt att få stressade människor att läsa. Även två andra tex-
ter i texthäftet berör olika litteraturformat: dels ett utdrag ur en seriebearbetning
av Röda rummet tecknad av Per Demervall, dels en artikel hämtad från Metro

som berättar att en undersökning gjord av ett förlag har visat att 3 av 4 manga-
intresserade barn vill ha läroböcker i mangaform.

Skrivuppgiften slår fast en övergripande situation i det första stycket, en fiktiv
skrivsituation i det andra och en skrivinstruktion i det tredje. I det första stycket
beskrivs den samhälleliga situationen som präglad av tidsbrist, vilken sägs
drabba litteraturläsningen. Att denna situation är problematisk stöds av den där-
på följande meningen som talar om referenten böcker i snabbversioner som en
lösning på problemet med tidsbrist. Därefter uppradas några olika format till
vilka romaner har omarbetats och dessa benämns som några försök att ge tids-

hjälp till läsarna. I det andra stycket ges så den fiktiva situationen. Eleven tänks
vara inne på Bibliotekstjänsts webbplats. Där får han eller hon syn på att man ef-
terfrågar läsarnas synpunkter på dessa lösningar, och bestämmer sig för att delta.
Så långt i skrivuppgiften står ingenting om hur texten som ska skrivas är tänkt att
fungera. Att bidra med åsikter skulle kunna handla om att skriva ett mejl till re-
daktionen för webbplatsen, eller att svara på en enkätundersökning etc. Detta ut-
trycks i stället i tredje stycket, i form av uppmaningar om textutformning och an-
visningar om vad som bör ingå i texten. Tre uppmaningar är fetstilta och gör gäl-
lande att eleven ska beskriva sin syn på läsande, diskutera för- och nackdelar, och
ge några råd. Till detta kommer den inledande uppmaningen Skriv en artikel och
den senare att eleven ska hämta synpunkter/exempel från texthäftet. I uppma-
ningen att eleven ska skriva en artikel ligger publiceringsmomentet underförstått;
texten ska fungera i ett offentligt sammanhang. Elevtexten ska alltså enligt den
fiktiva situationen rikta sig till läsare på Bibliotekstjänsts webbplats. Genom den
sista uppmaningen, att ge råd för att få tiden att räcka till, uttrycks implicit också
att texten ska rikta sig till läsare som skulle vilja lägga mer tid på litteraturläsning
men inte får ihop det. 

Lärarna får i provmaterialet ytterligare information om skrivuppgiften och hur
elevernas svar ska bedömas på textnivå. I läraranvisningarna inför bedömningen
av det skriftliga delprovet står under rubriken Disposition och sammanhang

bland annat att textens disposition ska vara så genomtänkt och logisk att innehål-
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let blir klart och överskådligt. […] Inledning och avslutning skapar en helhet och

bidrar till tydligheten. Och så trycks på kravet på koherens på textnivå: Texten

ska vara sammanhängande […] på textnivå – den röda tråden ska vara tydlig

(Lärarinformation, Moderna tider 2007). I bedömningsmaterialet är också en
moral som skrivuppgiften presupponerar explicit uttalad, nämligen den att ro-
manläsning är viktigt. I en exempeltext uttrycker en elev sin ovilja mot läsande.
I bedömningskommentaren konstateras att valet av uppgift kan tyckas olyckligt

eftersom han själv tycker att litteraturläsning är »väldigt tråkigt». Elevens text
blir ändå godkänd, tack vare ett någorlunda fylligt resonemang kring läsning och

förkortade romaner (Bedömningsanvisningar vt 2007 s. 43).

Elevtexterna

Eftersom jag vill belysa textuella konsekvenser av provsituationen är bedöm-
ningen en viktig variabel för urvalet. Betyget utgör lärares formella respons på
elevernas texter och blir således ett sätt att komma åt provens normering av
textideal. Jag valde att kopiera texter bedömda med betygen G respektive
MVG för att kunna belysa vad som kännetecknar och särskiljer det som i de na-
tionella provens skrivkontext bedömts som godtagbar och ideal text. I provkon-
struktionsgruppens arkiv finns för den aktuella uppgiften 32 texter med betyget
G och 30 med betyget MVG. Ur dessa valdes slumpvis 20 texter ut på varje be-
tygssteg. På så vis fick jag fram 40 elevtexter för en första intuitiv analys. Dessa
40 elevtexter visade sig med något enstaka undantag följa två mönster vad gäl-
ler texternas inledningar. En grupp elevtexter inleds med en beskrivning av det
stressiga samhället av idag och dess konsekvenser för romanformatet. Den
andra gruppen inleds i stället med en beskrivning av elevens personliga förhål-
lande till läsning. Båda sätten att inleda finns representerade på såväl G- som
MVG-nivå vilket figur 1, nedan, visar.

Utifrån inledningarna valde jag fyra för skrivuppgiften representativa elev-
texter. I dem finns båda sätten att inleda respresenterade på respektive betygs-
nivå; med andra ord finns en representant för varje ruta i figur 1. 

Eleverna har givits fingerade namn; Annas och Björns texter har av sina lä-
rare fått betyget G, medan Carolines och Disas har fått betyget MVG. Om tex-
ternas materialitet kan nämnas att Carolines text är skriven med en ordbehand-
lare, medan de övriga tre är handskrivna. Samtliga har den i uppgiften angivna
rubriken Böcker på minuten och är undertecknade med namn och, med undan-
tag för Caroline, även klass.
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Metod

Utgångspunkten för undersökningen är att provsituationen och de skrivuppgif-
ter som eleverna ges där sätter normer för hur elevtexterna bör utformas. I un-
dersökningen rekonstruerar jag denna normering på två plan med hjälp av me-
toder sprungna ur textlingvistiken, så som de beskrivs i Berge 1988. Dels foku-
seras funktionsstrukturen, det vill säga texthelheternas linjära struktur. Dels fo-
kuseras makrostrukturen, det vill säga hur elevtexternas innehåll är ordnat
hierarkiskt. Det jag gör i detta avsnitt är att rekonstruera modeller över de nor-
merande idéer om textstruktur som skrivuppgiften ger uttryck för, för att sedan
i själva analysen ställa mina fyra faktiska elevtexter mot dessa modeller och
diskutera likformighet och variation.

Funktionsstrukturen – textens linearitet

Funktionsstrukturen tar fasta på en texts övergripande linjära komposition.
Berge (1988) definierar begreppet som den nivå i texten som gör hela den lin-
jära strukturen koherent. Jag förstår funktionsstrukturen som ett socialt kon-
trakt mellan deltagare i en specifik situationskontext, i en viss kultur. När jag i

Figur 1. Exemplifieringar av grundläggande sätt att inleda texter skrivna som svar på
uppgiften »Böcker på minuten».

Det personliga Det samhälleliga

G

För min del så är det väldigt 
tråkigt att läsa böcker för det är 
väldigt sällan jag hittar en bok 
som passar för mig. När jag väl 
skulle hitta boken som är rätt för 
mig då har jag svårt att sluta läsa 
den.

»Tidsbrist» ett väldigt gångbart 
ord i dagens samhälle. Dagens 
arbetare jobbar mer och mer 
vilket gör att man får mindre tid 
till andra saker.

MVG

Ända sedan jag vid fem års ålder 
lärde mig att läsa har läsandet 
spelat en mycket viktig roll för 
mig. Jag har alltid gillat att gå till 
biblioteket och att sjunka ner i 
soffan med näsan begravd i en 
bok av den genre jag för tillfället 
varit mest intresserad av.

Som en biverkning av det moderna 
samhället har dagens människa 
blivit ett offer för ständig stress och 
tidspress. Fritid är inte längre något 
självklart, det är en förmån.
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denna artikel utgår från att provsituationen har textuella konsekvenser, utgår
jag från att provskrivande är en institutionaliserad handling knuten till en spe-
cifik situationskontext, präglad av en asymmetrisk relation mellan lärare och
elev. Handlingen medieras i texten. Lärare läser och bedömer elevtexterna, det
vill säga avgör utfallet av handlingen, som svar på en skrivuppgift. Skrivupp-
giften normerar därmed en funktionsstruktur, och elevers sätt att förhålla sig till
den normerande strukturen i sina texter blir ett mått på textkvalité.

En funktionsstruktur byggs upp av funktionsenheter på olika nivåer i texten.
En funktionsenhet definierar jag som en given funktion i ett linjärt system av
interna relationer mellan olika textdelar. Ett visst innehåll i en text får en viss
funktion i texthelheten beroende på var i den linjära kompositionen det står.
Den enklaste funktionsstrukturen är uppdelningen i makrofunktionerna inled-

ning, mittdel och avslutning. Beskrivningen kan sedan förfinas genom en pre-
cisering av vilka funktionsenheter dess övergripande textavsnitt består av. För
en argumenterande text kan det handla om funktionsenheterna tes, argument

och motargument etc. (Berge 1988 s. 115). 
För uppgiftstypen artikel i de nationella proven gäller att elevtexten ska vara

utredande. Utifrån perspektivet att elevtexterna är svar på en uppgift är det re-
levant att i rekonstruktionen av den normerade funktionsstrukturen söka sig till
vad som tidigare sagts om den traditionella utredande provskrivningsgenren:
den utredande uppsatsen. De beskrivningar som görs i Berge 1988, Hultman
1989 och Nyström 2000 ger en likartad bild av genrens funktionsstruktur. På
övergripande nivå är den utredande uppsatsen oftast tredelad. När en inledning
finns – för det är inte i alla elevtexter det gör det – syftar denna till att introdu-
cera ämnet, och ofta förekommer någonstans i inledningen en frågeställning
som anger vad texten ska behandla. Detta följs av en mittdel där ämnet avhand-
las. Vad gäller detta textavsnitt kan den utredande uppsatsen följa olika dispo-
sitionsprinciper. I Nyström 2000 nämns kronologisk eller kretsande kring en
motsättning som principer för disposition, och i Hultman 1989 också orsak och
verkan, mål och medel, samt för- och nackdelar. Samma sak gäller den norska
skoluppsatsen, och Berge (1988 s. 123) betonar att olika skrivuppgifter ger
olika dispositionsprinciper och olika funktionsenheter. Så kommer oftast en
avslutning där det resonemang som förts knyts ihop. Speciellt för skoluppsat-
sen är att konklusionen ofta kommer i form av att eleven i avslutningen mora-
liserar genom att sluta sig till den inställning till ämnet som presupponeras i
skrivuppgiften och är vedertagen i skolan som kulturkontext (Berge 1988 s. 123).

Med denna beskrivning som utgångspunkt låter sig en rekonstruktion gö-
ras av den funktionsstruktur som den aktuella skrivuppgiften etablerar. I upp-
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giften formuleras en samhällelig situation, ett problem, samt olika föreslagna
befintliga lösningar på detta problem. Till detta kommer uppmaningarna som
avkräver eleven en beskrivning av den personliga situationen (Beskriv din

syn på läsande och vilken roll det spelar för dig), såväl positiv som negativ
värdering av befintliga lösningar på problemet (Diskutera fördelar och nack-

delar med förkortade romaner och andra försök att vinna tid åt läsare) samt
egna lösningar (ge några råd om hur man ska få tiden att räcka till littera-

turläsning). De funktionsenheter skrivuppgiften normerar är en inte ovanlig
dispositionsmodell i diskursiva texter, nämligen en struktur organiserad
kring funktionerna situation, problem, lösning och evaluering (se t.ex. Tirk-
konen-Condit 1985). Min rekonstruktion av funktionsstrukturen som uppgif-
ten etablerar visas i figur 2.

Figur 2. Rekonstruerad funktionsstruktur så som den normeras i uppgiften.2

Som figur 2 visar är de flesta funktionsenheter explicit angivna i uppgifts-
instruktionen. Enheterna frågeställning och konklusion har lagts till utifrån
genrekaraktäristiken för den utredande uppsatsen. Som en kontroll över

Makro-
funktion

Funktionsenhet Innehållsexempel

Inledning Samhällelig situation (SS) Tidsbristen i det moderna samhället är stor.
Personlig situation (PS) Jag älskar böcker, men de tar tid att läsa.
Problem (P)
Frågeställning (F)

Tidskrävande romaner hinns inte med.
Hur kan vi lösa detta problem?

Mittdel Befintliga lösningar (BL)

Lösning 1 (L1)

Genom snabbkonsumerad litteratur försöker nu
förlagen locka läsare.
Romaner förkortas av förlagen för att spara tid
åt läsaren.

Eval + L1 Kan ge en inblick i ett verk man annars inte
skulle hinna läsa.

Eval – L1 Men stackars författare att få sitt verk slaktat på
det viset.

Lösning 2 (L2) Ljudböckerna har slagit igenom stort på sistone.
Eval + L2 Man kan göra annat medan man lyssnar.
Eval – L2 Men det finns en risk att tankarna far iväg och

att man glömmer lyssna.
Avslutning Konklusion (K) Romanförkortningar håller inte – vi måste läsa

originalversionerna.
Lösning egen 1 (LE1) Strunta i teven och läs i stället.
Eval + LE1
Lösning egen 2 (LE2)
Eval + LE2

Vill man läsa kan man faktiskt ta sig tid.
Läs medan du pendlar.
Det är ett effektivt användande av den dyrbara
tiden.

2 Inom parentes visas de förkortningar som betecknar respektive funktionsenhet i resultatavsnittets
figurer.
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funktionsenheternas validitet har en genomläsning av det större urvalet
gjorts efter rekonstruktionen och den visade sig täcka så gott som alla elev-
texter.

Makrostrukturen – textens innehållsliga hierarki

En texts innehållsliga hierarki, dess makrostruktur, liknar Berge (1988 s. 86)
dels vid skribentens föreställning om texten före skrivandet, dels det som blir
kvar i minnet hos en läsare en tid efter att man lagt ifrån sig texten. Makrostruk-
turen blir till genom vår förmåga att skapa helhet av en annars kaotisk informa-
tionsmassa. Den är med andra ord textens tema och syfte, dess röda tråd, för att
använda en vanlig och svårpreciserad bild. 

Innehållet i en text byggs upp av propositioner. I en proposition sägs något
(predikatsled) om något (referent/subjektsled). Överst i strukturen återfinns
textens överordnade tema, dess makroproposition. Runt detta tema byggs så
textens innehållsliga hierarki ut genom att ny information om ämnet tillförs via
subpropositioner. Därmed blir storleken och nivådjupet på makrostrukturen ett
mått på hur mycket kunskap om ett ämne en skribent försöker förmedla (Berge
1988 s. 89). Ett annat kvalitetsmått med koppling till makrostrukturen benäm-
ner Berge som skribentens förmåga att balansera det explicita och implicita (s.
90). Vilken information som behöver skrivas ut i texten och vilken som är över-
flödig, redundant, och kan tas för given varierar med situation, mottagare,
genre och syfte. Eleven som i de nationella proven ju skriver för en reell, kon-
kret och också tänks skriva för en fiktiv, abstrakt mottagare ställs därmed inför
särskilda utmaningar.

I undersökningen visualiseras makrostrukturerna liggande, det vill säga med
den »översta» nivån längst till vänster. I figur 3 visualiseras rekonstruktionen
av en makrostruktur baserad på innehållsexemplen i den frilagda funktions-
strukturmodellen (figur 2).

Som figur 3 visar kommer inte varje enskild proposition att skrivas ut i mak-
rostrukturmodellerna. I stället anges funktionsenheterna så som de framträtt i
rekonstruktionen av den funktionsstruktur skrivuppgiften normerar. Detta
innebär en förenkling av hierarkin, då enheter i hierarkin ofta i sig består av en
egen hierarki av propositioner. Enheten Eval– kan exempelvis i sig bestå av en
hierarki över olika argument för att en lösning är dålig. 

Frågeställningen som elevtexten behandlar förstås som textens överordnade
tema. Som svar på frågeställningen ges konklusionen. I den rekonstruerade
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funktionsstrukturen är konklusionen i linje med den moral uppgiften presuppo-
nerar (se under rubrik Skrivuppgiften ovan), nämligen att förkortade romaner
inte duger och att vi måste läsa fullängdsromaner. Konklusionen utgör det syn-
sätt på det givna problemet som eleven genom framställningen hävdar och ba-
seras på evalueringar av befintliga lösningar på detta problem. Problemet här-
leds i sin tur ur den samhälleliga situationen, att det råder tidsbrist, och legiti-
meras som just ett problem genom den personliga situationen och synen på läs-
ning som något viktigt. Som en logisk följd av konklusionen ges så också egna
lösningar på problemet. Genom att hävda att de befintliga lösningarna inte du-
ger, öppnar man för att komma med egna lösningar. De egna lösningarna eva-
lueras i exemplet positivt.

Funktionsstrukturer

Detta avsnitt är disponerat efter texternas makrofunktioner, och inledningar,
mittdelar och avslutningar behandlas separat. Varje avsnitt inleds med att elev-
texternas funktionsstrukturer presenteras i en figur. Utifrån den görs så en ge-
nerell karaktäristik av de gemensamma drag texterna uppvisar, och sedan dis-

Figur 3. Rekonstruktion av hur en makrostruktur kan se utifrån funktionsstrukturmodel-
len (figur 2).

Frågeställning: 
Hur lösa 

problemet att  
romanläsning 

drabbas av 
tidsbrist?

Konklusion: 
Vi måste 
prioritera 
läsning av 
romaner i 
fullängd.

Egna 
lösningar: 
Det finns 
sätt att få 
tiden att 
räcka.

Lösning 1: 
Prioritera 
läsning.

Eval +

Lösning 2: 
Läs under 
pendling.

Eval +

Problem: 
Läsning 

hinns inte 
med.

Samhällelig 
situation:
Tidsbrist

Personlig 
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kuteras eventuella betygsskiljande drag. Avslutningsvis för varje avsnitt görs
också några nedslag i de enskilda elevtexterna.

Inledningar

I figur 4 visas funktionsstrukturer i inledningarna. Gemensamt för texternas in-
ledningar är, som nämnt, att de tar utgångspunkt i en situation. Antingen i den
personliga som Anna och Caroline, eller i den samhälleliga som Björn och
Disa, även om Disa redan i inledningen också behandlar den personliga situa-
tionen. Annas, Carolines och Disas inledningar svarar därmed med funktions-
enheten personlig situation mot uppgiftens första uppmaning: Beskriv din syn

på läsande. Samtliga betonar att läsning är viktigt och värdefullt för dem, även
om de, som figuren visar, gör det olika utförligt. Ordantalet i inledningarna som
helhet skiljer sig kraftigt åt mellan betygen.

Figur 4. Funktionsstrukturer i makrofunktionerna ingress och inledning. (Inom parentes
anges antal ord, * avser explicit hänvisning till texthäftet; rörande förkortningarna SS
etc., se figur 2.)

Så några nedslag i individuella texter. Det första rör Björns inledning. Den upp-
visar en komplex struktur med flera olika funktionsenheter. Samhället beskrivs
som präglat av stress: Tiden är det stora problemet i dagens samhälle. Ingen

har tid för att hinna med allt som måste göras. Den samhälleliga situationen
framhålls alltså som problematisk i sig. Därefter antyds i funktionsenheten Be-

fintliga lösningar att det också finns sätt att lösa problemet: Att välja bort saker

som tar lång tid att göra kan i stället ersättas av andra saker. Det generella
problemet tidsbrist kan alltså lösas på ett generellt plan, genom att ersätta tids-
krävande aktiviteter med andra alternativ. Efter detta beskriver Björn hur den

Makrofunktion
G
Anna Björn

MVG
Caroline Disa

Ingress P (10)
F (16)

Inledning PS (58) SS (21)
BL (17)
SS/P (31)

PS (219) SS (27)
P* (77)
BL (37)
PS (139)

(58) (69) (219) (306)
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samhälleliga situationen får konsekvenser för litteraturläsandet: Något som

drabbas hårt av att vi i det moderna samhället inte har tid är litteraturläsning-

en. Detta följs av preciseringen: Ingen har tid att sätta sig ner och läsa en ro-

man på några hundra sidor. Då Björn inte presenterat sin egen syn på läsande
lämnar formuleringen det öppet om han ser romanformatets svårigheter som ett
problem eller som en naturlig konsekvens av att tiden är knapp och att böcker
tar lång tid att läsa.

Det andra nedslaget gör vi i Disas text. Disa skriver på ordbehandlare vilket
hon använder för att efterlikna konventioner som känns igen från tidningssprå-
ket, så som spaltindelning och fetstil på de första orden i varje nytt stycke. Hen-
nes inledande funktionsstruktur sticker också ut då hon utnyttjar ordbehandla-
rens möjligheter till att skapa en fetstilt ingress bestående av två frågor. Genom
ingressens två frågor markerar hon vilka läsare texten kan vara av intresse för,
samt vad texten ska handla om: Tycker du inte att du har tid över till litteratur?

Låter en förkortad version av en roman intressant, eller är det en kränkning av

författarens verk? Den frågeställning som texten kan förväntas behandla är
alltså om förkortade versioner av romaner är en hållbar lösning på människors
problem att inte hinna läsa fullängdsromaner.

Avslutningsvis ska också noteras att Disa är den enda som redan i inled-
ningen svarar mot uppmaningen att hämta exempel eller synpunkter från text-
häftet. Detta gör hon i sin problemformulering: Precis som Jonas Thente skri-

ver i sin artikel Böcker på minuten (DN 1:12:2005) kan inte den totala lästiden

för varje bok beräknas […]. Därför blir det just så svårt för oss att passa in

läsning i vår pressade planering.

Mittdelar

Figur 5 visar elevtexternas funktionsstrukturer i mittdelen. I denna del är alla
elevtexter präglade av evaluerande och samtliga svarar mot instruktionens upp-
maning: Diskutera fördelar och nackdelar med förkortade romaner och andra

försök att vinna tid till läsare. Avsnittets typiska funktion är att utreda det ak-
tuella ämnet, och i föreliggande uppgift görs detta genom att väga för- och
nackdelar.

Gemensamt för Björns, Carolines och Disas texter är att de evaluerar olika
lösningar enskilt. Gemensamt för samtliga är att delen där man värderar för-
kortningar slutar med en negativ evaluering. Alla texter svarar också i mitt-
delen mot uppmaningen: Hämta synpunkter/exempel från texthäftet. Dessa
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hänvisningar görs i varierande funktionsenheter. Anna, Björn och Caroline re-
fererar i negativa evalueringar till Thentes artikel. Caroline hämtar också expli-
cit exempel på lösningar från Thentes artikel: I [Thentes] artikel berättas det

om förlaget läslust. De argumenterar för läsning genom att skapa en serie

böcker som kallas »En-till två timmars boken». Demervalls seriebearbetning
av Röda rummet, nämns även den i Carolines text, och också i Björns och Di-
sas. Det kan även noteras att Anna och Carolines mittdelar utmynnar i funk-
tionsenheten samhällelig situation i vilken den stressiga samhällssituationen
beläggs med hänvisning till Thentes artikel. Deras texter har därmed rört sig
från inledningens specifika personliga situation till den generella samhälleliga.

Några drag tycks skilja texterna åt utifrån betygsgrad. För det första inleds
mittdelen i de båda MVG-texterna med funktionsenheten Frågeställning, en

Figur 5. Elevtexternas funktionsstrukturer i mittdelen. (Inom parentes anges antal ord,
* avser explicit hänvisning till texthäftet.)

G MVG
Anna Björn Caroline Disa

Eval– (20) BL (24) F (18) F (58)
Eval+ (12) L1* (40) Eval–BL (17) L1* (34)
Eval– (17) Eval+L1 (35) Eval–BL (20) L2 (12)
Eval– (15) Eval+L1 (20) Eval–BL*(33) Eval+L2 (18)
Eval– (25) Eval+L1 (23) Eval+BL* (21) Eval–L2 (19)
Eval+ (24) Eval+L2 (7) L1* (21) Eval–L2 (23)
Eval+ (26) Eval+L2 (16) Eval–L1 (22) Eval+BL (14)
Eval+ (16) Eval+L2 (43) Eval+L1 (24) Eval+BL (11)
Eval– (8) Eval–L2 (17) L2* (25) Eval+BL (30)
Eval–* (27) Eval–L2 (34) Eval+L2 (13) Eval–BL (17)
SS* (70) Eval–BL (57) Eval+L2 (18) Eval–BL (12)

Eval–BL*(140) L3 (16) Eval–BL (16)
Eval+L3 (13) Eval–BL (37)
Eval–L3 (30) SS2 (21)
P (40) P2 (7)
SS* (54) P3 (15)
LE1 (81) P2(9)
Eval–LE1 (28) Eval+LP2 (7)

LP3 (32)
Eval+LP3 (12)
LP1o2 (11)
Eval+LP 2 (5)
Eval+ LP1(14)

(260) (456) (494) (434)
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funktionsenhet som saknas i G-texterna. Här sätts tematiken för mittdelen. Ca-
roline skriver: Att läsa ska vara en upplevelse. Frågan är om man får det när

man läser en förkortad roman. På detta vis sammanlänkas det texten dittills har
behandlat, nämligen Carolines syn på läsning, med det som nu ska behandlas:
förkortade romaner. Disa i sin tur omformulerar och preciserar den frågeställ-
ning som ställdes upp redan i ingressen: Romaner av kända verk har som be-

kant sedan länge förkortats till barnböcker och varför skulle inte det kunna gö-

ras även till förkortade vuxenversioner? För det andra uppvisar MVG-texterna
i detta avsnitt en mer komplex struktur än G-texterna. Denna relativa kom-
plexitet yttrar sig dels i fler olika funktionsenheter, dels genom en mer uppbru-
ten struktur på så vis att olika slags funktionsenheter varvas i högre utsträck-
ning än i G-texterna. MVG-texterna drar åt att vara strukturerade på så vis att
ett lösningsalternativ presenteras, evalueras positivt och negativt, vartefter näs-
ta lösning presenteras och behandlas på samma vis och så vidare. Något hår-
draget behandlas i G-texterna fördelarna och nackdelarna var för sig. Det kan
också noteras att Björns sista evaluering med sina 140 ord kraftigt sticker ut
vad gäller längd. Normen tycks vara att funktionsenheterna (med undantag för
inledningens personlig situation) ska vara betydligt kortare än så, vilket också
ligger i linje med den uppbrutna strukturen som kvalitetsdrag. Ett tredje feno-
men som MVG-texterna uppvisar är att i dem evalueras olika bearbetade ver-
sioner positivt utan att det betyder att de är lösningar på problemet. Caroline
skriver om Reader’s Digests romansammanfattningar att hon kan tänka sig att
de uppmuntrar till att läsa hela boken. Disa framhåller att förkortningar kan
fungera som inblickar i böcker och fånga ett intresse hos läsaren att läsa hela

boken. På så vis kan förkortningar fungera som hjälp i valet av läsupplevelser,
och som läsare slipper du lägga ner massa, kan tyckas, onödig tid på en bok du

inte tycker om. 

Så några nedslag i de enskilda texterna. Annas text är den enda som inte dis-
kuterar för- och nackdelar med olika föreslagna enskilda lösningar på proble-
met med tidsbrist. Inledningen bestod i funktionsenheten personlig situation.
När mittdelen påbörjas görs detta genom en direkt evaluering av fenomenet
förkortningar i sin helhet: Att man kortar ner böcker, gör dom till ljud böcker,

till och med serier är något jag inte kan förstå. Det är alltså inte versionernas
förtjänster och tillkortakommanden som potentiella lösningar på ett problem
som behandlas, snarare är det själva förkortandet som verksamhet som ifråga-
sätts på moralisk grund. Det är inte ok att förkorta romaner för att spara tid,
möjligen om det är för dyslektiker, argumenterar Anna. Efter att ha evaluerat
negativt övergår så texten till att behandla fördelarna med förkortningsfenome-
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net: Men det finns några fördelar med denna nedskärning av böcker. Efter att
ha lyft fördelar som exempelvis att förkortningar kan ge inblickar i böcker man
inte annars skulle förstå upprepas inledningens negativa evaluering: Jag tycker

också det är okej när det handlar om att underlätta för personer med lässvå-

righeter, inte för folk som har för lite tid. Annas sätt att evaluera fenomenet kan
härledas till uppgiftsformuleringen som enbart tillskriver förkortade romaner

och andra format ett värde genom att vara just försök att vinna tid åt läsare. Då
skrivuppgiften inte ger seriebearbetningar, ljudböcker etc. några andra värden
eller funktioner än just detta, kan Annas sätt att resonera förstås som en strate-
gisk handling.

I Björns text är mittdelen strukturerad omvänt gentemot Annas, det vill säga
med fördelarna först. Efter inledningens oklarhet om textjagets syn på roma-
nens tillbakaträngning i det stressade samhället inleds mittdelen med en pre-
sentation av lösningarna på problemet: Idag har bokförlagen kommit på ett sätt

att få fler läsare. Genom att korta ner böckerna eller göra om dem till serier

eller talböcker. Därefter presenteras och evalueras positivt var för sig två lös-
ningar: serieformatet och ljudboken. Sättet de presenteras på framställer dem
som faktiska och inte presumtiva lösningar på problemet med tidsbrist: En för-

del med att göra om romaner till serieform är att de personer som inte har tid

att läsa nu har det. För det tar ju inte så lång tid att läsa igenom en serie. För-
hållningssättet visar sig bli svårhanterligt utifrån uppgiftens krav att också dis-
kutera nackdelar. När Björn svarar mot detta krav görs detta genom ett åsikts-
byte: Innan tog jag upp att det var bra att korta ner böcker för att ge läsarna

mer tid över, men det är inte meningen att det ska gå fort att läsa ut en bok.

Björn fortsätter: Det är inte meningen att man fort ska plöja igenom böckerna.

Då går man miste om vad boken egentligen skulle ha gett en. När så nästa nack-
del presenteras, står själva presentationen i stor kontrast till det tidigare ensidigt
positiva förhållningssättet till förkortningarna: Men det största felet med att

korta ner böcker enligt min mening är att en bok som kortats ner inte längre är

samma bok som innan. Det finns alltså flera »stora fel» med förkortningar
varav detta är det största. I texten ges den strategiska handlingen att svara mot
uppgiftens uppmaningar en högre prioritet än den att texten ska bli en argumen-
terande helhet. 

Även Disas mittdel är värd att kommenteras då hon i dess sista tredjedel vid-
gar tematiken och lämnar det uppgiften kräver: att evaluera förkortningar. En
ny samhällelig situation, nämligen den diskussion som förs om att skära ned på

biblioteken, presenteras. Till detta hör två andra problem (funktionsenheterna
Problem2 och Problem3) för romanen: minskande tillgänglighet och att roman-
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formen kan uppfattas omodern och passé. Tillgänglighetsproblemet bottnar i
att alla inte har […] ekonomi att investera i litteratur. Genom formuleringen
Pocketböcker är också ett bra alternativ presenteras, och evalueras positivt,
biblioteken och pocketböckerna som lösningar på problemet med tillgänglig-
het. För problemet att romanen riskerar att uppfattas som omodern och passé
presenteras Internetboken i vilken man gjort allt för att efterlikna känslan av

riktiga böcker med sidblad som går att vända etc. Avslutningsvis konstaterar
Disa att försäljningen av böcker via Internet har ökat kraftigt de senaste åren.

Detta evalueras positivt som lösning på problemet med tillgänglighet: Internet-

bokhandlarna har ofta bättre priser. Men det är också en positivt evaluerad
lösning på problemet med tid då du kan få din beställning direkt ned i brevlå-

dan. Allt för att spara tid. Med det har hon återknutit till textens ursprungliga
tematik. Att lämna den inslagna tematiken på detta sätt får ses som ett riskdrag
i provsammanhang. Samtidigt är det hela förstås strategiskt, då texten är ett till-
fälle för Disa att visa på kunskap och engagemang i det för svenskämnet viktiga
skönlitteraturfältet. Det låter sig också konstateras att temavidgningen inte på-
verkat betyget negativt.

Avslutningar

Avslutningarnas funktionsstrukturer är mycket lika varandra. Samtliga inne-
håller funktionsenheterna Konklusion, Lösning, egen och Eval+ för de egna
lösningarna. I alla utom Disas avslutningar är konklusionen placerad tidigt i av-
slutningen, och följs av de egna lösningarna (figur 6).

Figur 6. Elevtexternas funktionsstrukturer i avslutningen. (Inom parentes anges antal
ord.)

G MVG
Anna Björn Caroline Disa

K (25) PS (28) K (9) LE (43)
LE1 (16) K (25) LE2 (22) Eval+LE (17)
LE2 (18) LE1 (8) Eval+LE2 (37) K (33)
Eval+LE1 (11) Eval+LE1 (12) LE3 (76) Eval+LE (18)
K (15) LE2 (11)

Eval+LE2 (13)
LE3 (13)
LE4 (9)

(85) (119) (144) (111)
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Konklusionerna är också innehållsligt mycket lika och uttrycker på olika vis att
de tidsbesparande versionerna inte håller som lösning på problemet. Samtliga
elever sluter sig därmed till den moral uppgiften presupponerar: fullängdsro-
manen som format är att föredra framför förkortningar, seriebearbetningar och
annat. Anna skriver: Om man känner att man vill läsa då tycker jag man ska ta

sig tid till det och inte bara läsa dessa förkortade versioner. Caroline konsta-
terar att vi måste inse att ting tar tid och Disa framhåller att hon inte tror på för-

kortade böcker som lösningen till att vi börjar läsa böcker igen. I stället behö-
ver vi enligt henne lära oss att rycka loss tid från vårt pressade schema. Dessa
slutsatser motiverar de egna lösningarna. På så vis kan eleverna svara mot upp-
maningen ge några råd om hur man ska få tiden att räcka till litteraturläsning

på ett sätt som ligger i linje med den utredning de gjort. Elevernas egna lösning-
ar handlar uteslutande om hur läsning av fullängdsromaner kan prioriteras.

Den text som sticker ut bland avslutningarnas funktionsstrukturer är Björns.
Hans avslutning inleds med den personliga situationen; han är också den enda
som ännu inte har svarat mot den uppmaningen i instruktionen. Björn ger här
uttryck för läsandets stora betydelse för honom. Att läsa böcker erbjuder ho-
nom en plats att slukas upp och glömma vardagens stress. Beskrivningen ut-
mynnar i konklusionen att alla borde få uppleva detta, vilket motiverar avslut-
ningens råd, som Björn skriver: därför tänkte jag avsluta med att ge några råd

till de som inte har någon tid. 

Makrostrukturer

I detta avsnitt kommer jag inledningsvis teckna en makrostrukturell stomme
som elevtexterna uppvisar. De grundläggande funktionsenheterna som påvisa-
des i föregående avsnitt kan förstås som hierarkiskt ordnade på liknande vis.
Därefter lyfter jag olika drag i elevtexternas makrostrukturer relaterat till det
som Berge (1988) framhåller som två kvalitetsdrag i skoluppsatsen gällande
makrostrukturen. Det ena är balansen mellan det explicita och det implicita.
För eleven gäller att i skoluppsatsen våga explicitgöra redundant information,
sådant som man är medveten om att läsaren tillika läraren vet om. Det andra
kvalitetsdraget är makrostrukturernas djup och bredd, som är ett mått på den
kunskap en skribent uppvisar om ett ämne.
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En gemensam stomme

De grundläggande funktionsenheter som påvisades i föregående avsnitt är i stor
utsträckning hierarkiskt organiserade på ett liknande sätt i de olika texterna.
Texterna är utredande i och med att de väger för- och nackdelar med olika lös-
ningar på ett problem och utifrån detta drar en slutsats. I samtliga texter disku-
teras och tas ställning till samma frågeställning, nämligen hur problemet att den
tidsbrist som drabbar läsandet kan lösas. Frågeställningen är med andra ord
texternas gemensamma tema. Underordnat frågeställningen ges svaret i form
av konklusionen, och även den är som nämnt mycket lika till sin innebörd i de
olika texterna. Tillsammans med de övriga grundläggande funktionsenheterna
– situation, problem, lösning och evaluering – bildar de den hierarkiska
stomme i elevtexterna som figur 7 illustrerar.

Figur 7. Grundläggande makrostruktur i elevtexterna.

I konklusionen kommer eleverna fram till att tidsbesparande förkortningar inte
utgör någon lösning på problemet att tidsbrist drabbar läsande och att vi bör lä-
sa fullängdsromaner. Figur 7 visar hur konklusionen är textens formulerade
svar på frågeställningen, och att den underbyggs av en beskrivning av ett pro-
blem, en evaluering av befintliga lösningar, samt framhållandet av egna lös-
ningar på problemet. Problemet springer i sin tur ur den samhälleliga situatio-
nen och legitimeras som just ett problem utifrån den personliga situationen;
förhållandet att tidsbrist i samhället drabbar romanläsandet blir ett problem i
texten först om författaren ställer upp på att läsande är något viktigt som inte
bör prioriteras bort.
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Att balansera det explicita och implicita

I Disas och Carolines texter explicitgörs makrostrukturerna på ett sätt som
överensstämmer med figur 7 ovan. Även Anna och Björn framhåller för- och
nackdelar med förkortade romaner och drar en slutsats, men deras texter expli-
citgör inte den fråga som texten i sin helhet belyser. Detta att våga uttrycka det
som är självklart i skrivsituationen, så som textens tema, är något som typiskt
vållar bekymmer för elever; detta resultat ligger i linje med Berges (1988) och
Karlssons (1997) resultat. Medan Björns text i övrigt explicitgör sin makro-
struktur lämnar Annas text ytterligare information underförstådd. Figur 8 visar
den rekonstruerade makrostrukturen i Annas text.

Figur 8. Den rekonstruerade makrostrukturen i Annas text. Inom hakparenteser står im-
plicita funktionsenheter.

Utifrån det som normeras i instruktionen, går en makrostruktur att återskapa.
Utöver att läsa in den frågeställning texten behandlar, finns problemet som ger
upphov till frågeställningen implicit i texten. Problemet låter sig formuleras ut-
ifrån spänningen mellan den personliga och den samhälleliga situationen. Att
läsa är en viktig avkoppling för Anna, och just avkoppling har folk inte tid med
enligt beskrivningen av den samhälleliga situationen. Genom detta implicita
problem låter det sig också förstås att det som evalueras, förkortningar av
böcker, är befintliga lösningar på detta problem.

De övriga texternas explicithet visar att det i provsituationen är viktigt att fri-
göra sig från den redundansskräck Berge (1988) och Karlsson (1997) beskri-
ver. Det är rentav nödvändigt att upprepa information från skrivuppgiften för
att explicit hålla samman textavsnitten. Som kvalitetsdrag är explicitheten kon-
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textuellt förankrad i provsituationen och i skolan som textkultur. Men att, som
Anna, utelämna information kan mycket väl vara mer effektivt för att inte säga
nödvändigt i andra sammanhang. Vi kan ponera att den fiktiva situationen med
Bibliotekstjänsts webbplats som publiceringsforum är verklig. Om webbplat-
sen efterlyser läsarartiklar om ett givet ämne, kanske inte temat eller frågeställ-
ningen är nödvändigt att explicitgöra i en artikel som svarar mot uppmaningen.
Även problemet som de förkortade romanerna försöker lösa, skulle kunna tas
för givet. Anna gör egentligen precis det som efterfrågas från bibliotekstjänsts
håll: ger sina synpunkter på förkortad litteratur.

Makrostrukturernas djup och bredd

Även med avseende på makrostrukturernas storlek stämmer resultaten in med det
förväntade. Berge (1988 s. 89) skriver att storleken på makrostrukturen i exa-
mensuppsatsen är ett symptom på hur mycket kunskap skribenten har om temat.
Att Carolines och Disas texter som båda betygsatts med MVG också uppvisar
mest utbyggda makrostrukturer ligger i linje med det förväntade, speciellt som
uppgiftens tema tangerar svenskämnets kunskapsinnehåll. Vi ska nu titta på hur
Caroline och Disa bygger ut makrostrukturerna utifrån basen i figur 7 ovan.

Samtliga elever evaluerar, som visas i figur 7, fenomenet med tidsbespa-
rande romanversioner i sin helhet. Med undantag för Annas text evaluerar ele-
verna även olika format var för sig, vilket innebär en ytterligare nivå i makro-
strukturen. Medan denna förgrening i Annas texts makrostruktur, som visas i
figur 8 ovan, överensstämmer med den generella i figur 7, visas i figur 9 hur
det förhåller sig i de övrigas texter. 

Figur 9. Del av makrostruktur som exemplifierar hur olika tidsbesparande format eva-
lueras var för sig i Björns, Carolines och Disas texter.
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I Björns text evalueras två lösningar enskilt, nämligen seriebearbetningar och
talböcker. Den förra evalueras enbart positivt, medan den senare evalueras så-
väl positivt som negativt. De befintliga lösningarna som helhet evalueras en-
bart negativt. I Carolines text evalueras de befintliga lösningarna i sin helhet
såväl positivt som negativt, men även tre enskilda lösningar evalueras, nämli-
gen En till två-timmarsboken, Reader’s digest’s förkortningar, samt ljudboken.
På samma vis är det i Disas text, men med de enskilda lösningarna serier, ljud-
böcker och internetbokhandel.

Det tematiska brottet i Disas mittdel har intressanta makrostrukturella kon-
sekvenser. När Disa mot slutet av mittdelen börjar diskutera nedskärningar i
biblioteken, att romaner är något dyrt och eventuellt också något omodernt, fal-
ler detta utanför frågeställningens räckvidd, textens tematik så som den ut-
trycks i inledningen. Makrostrukturellt för det med sig konsekvensen att texten
implicit vilar på en ny makroproposition och handlar mer generellt om roman-
formatets bekymmer och möjligheter i det samtida samhället, vilket visas i fi-
gur 10. 

Figur 10. De makrostrukturella konsekvenserna av temavidgningen i Disas text.

Förstår man texten som diskuterande en övergripande tematik blir frågeställ-
ningen och den inramande diskussionen en av tre subtematiker, där en viss as-
pekt av temat behandlas, nämligen tidsbristen. Fortfarande är förstås den för-
grening av makrostrukturen som ligger under frågeställningen den linjärt inra-
mande, och därmed det Disa inledningsvis säger att texten ska diskutera. Att
vidga makrostrukturen på detta sätt kan vara riskfyllt, då hon går utanför det
uppgiften normerar, tillika det hon i texten uttrycker att hon ska göra. Med te-
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mabrottet utmanar Disa med andra ord det perspektiv som skrivuppgiften vilar
på, nämligen att människors tidsbrist är problemet för romanformatet. Samti-
digt kan vi också förstå det som strategiskt i provsituationen då det som figur
10 visar möjliggör en utvidgning av makrostrukturen, och därmed uppvisandet
av ytterligare kunskaper än vad uppgiftens perspektiv medger. Och fortfarande
ligger textens hela tematik inom det för svenskämnet viktiga litteraturfältet.

Diskussion

Denna artikel argumenterar för att de elevtexter som skrivs inom de nationella
provens ramar ska förstås som handlingar situerade i en provskrivningskontext.
Resultaten visar hur eleverna orienterar sig mot den linjära och hierarkiska
struktur som skrivuppgiften normerar. I det linjära ligger att elevernas texter
bör vara tredelade, med en inledning där en situation beskrivs, en mittdel där
en fråga relaterad till situationen avhandlas och en konkluderande avslutning.
I sin enklaste form följer eleven uppmaningarna så som de uttrycks i skrivupp-
giften. Det får som konsekvens att makrostrukturen blir implicit och att de olika
funktionsenheterna inte uttryckligen hänger samman. De elevtexter som åter-
använder information från skrivuppgiften uppvisar en mer explicit makrostruk-
tur. Lineariseras en sådan makrostruktur på ett uppbrutet vis där olika funk-
tionsenheter varvas om vartannat är detta ett kvalitetsdrag. Detta stämmer med
Nyströms beskrivning av den ideala utredande uppsatsen, vars struktur på mik-
ronivå återspeglar makronivån (2000 s. 129). Eleven förväntas vara självstän-
dig, men inom givna ramar (jfr Berge1988 s. 59). I det hierarkiska ligger, för-
utom explicithet, att texterna ska utreda en fråga och utmynna i en konklusion
som ligger i linje med den i uppgiften presupponerade ståndpunkten att roman-
läsning är något viktigt. Konklusionen att förkortade romaner inte håller och att
vi måste läsa fullängdsromaner är normerad i uppgiften. En särskild utmaning
ställs eleverna därmed inför i mittdelens evaluerande. Där ska eleverna disku-
tera för- och nackdelar med formaten som försök att vinna tid åt läsare. Ele-
verna ska alltså framhålla att formaten kan ha fördelar men samtidigt inte fram-
ställa dem som lösningar. Björn löser det genom att först tillskriva dem förde-
len att spara tid, för att sedan ändra åsikt och evaluera dem negativt som otill-
räckliga ersättare. I MVG-texterna lyckas man framhålla att formaten kan ha
fördelar som inte gör dem till lösningar på problemet; formaten kan exempelvis
hjälpa läsaren att välja vilka romaner man ska läsa i fullängd.
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Nu är det inte oproblematiskt att generalisera utifrån en näranalys av fyra
elevtexter. Den funktionsstruktur som analysen frilägger gäller inte varje upp-
gift i de nationella proven, inte ens för alla uppgifter av denna utredande typ.
Inte heller har alla uppgifter en lika tydlig moral inbyggd (Jfr Östlund-Stjärne-
gårdh 2002 s. 157). Likafullt ger undersökningen övergripande en tydlig indi-
kation på att det som historiskt institutionaliserats som god utredande text i
sammanhanget alltjämt är rådande: den utredande uppsatsen. Detta vill jag
mena är på intet vis konstigt; djupt institutionaliserade textnormer knutna till
en så specifik situation som salsskrivningen är trögföränderliga. I Westman
1980 s. 109 kopplas den utredande uppsatsen som form just till skolans behov
av att bedöma skrivförmåga som något isolerat. Sett till provens likvärdighets-
främjande syfte kan det också vara positivt att eleverna får skriva texter som
skolan har lång erfarenhet av att bedöma. 

För skolan behöver förstås bedöma på likvärdiga grunder. Då behövs ett na-
tionellt provsystem som skapar möjlighet till kontroll över skolornas betygs-
sättning och som hjälper lärare att sträva mot likvärdighet genom sambedöm-
ning och diskussioner av textkvalité. Det är viktigt att betona att det är just i
detta sammanhang elevernas texter fungerar. Särskilt när provens pedagogiskt
styrande funktion paras med en ökande betoning av genrepedagogik. Det jag
har visat är det självklara att i tidsbegränsade salsskrivningar skapas, uppgifts-
konstruktionerna till trots, inte förutsättningar som annan undervisning har
möjlighet att skapa. I nationellt påbjudna salsskrivningar finns inte utrymme att
avkräva eleverna att efterlikna samhällsgenrer. Det är svårt att skapa en dubbel
normsituation där eleverna skriver både för fiktiva läsare och en reell läsare. 

Jag vill med detta vända på de resonemang som gör gällande att de nationella
provens skrivuppgifter fungerar stöttande och inspirerande för eleverna och att
genreetiketter är normerande och viktiga vid bedömning. Resultaten i denna ar-
tikel pekar i stället mot att genreetiketten kan ses som igångsättande och inspi-
rerande för en del elever. Men det är uppgiftens övriga formuleringar som nor-
merar och på ett mer grundläggande plan är avgörande för bedömning av elev-
texterna (jfr Berge 2004 s. 30). Den goda texten blir till i provsituationen, och
idealen förändras inte nödvändigtvis för att skrivuppgifterna anger genreetiket-
ter och fiktiva situationer.

I gymnasieutredningen (SOU 2008:27) trycker utredaren på vikten av »en
överensstämmelse mellan de nationella proven för kursen och det faktiska
innehållet i undervisningen i kursen» (s. 346). Resonemanget fortsätter: »Av
bland annat detta skäl finns det behov av att beskrivningen av det centrala inne-
hållet för denna kurs i ämnesplanen i svenska blir tydlig.» Behovet av en sådan
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överensstämmelse och tydlighet kan verka självklar. Prov bör helt enkelt testa
kunskaper som eleverna övats i. Samtidigt finns det, utifrån det handlings-
perspektiv som drivs i denna undersökning, skäl att problematisera vilka grun-
der en sådan överensstämmelse kan vila på. Relationen mellan skrivundervis-
ningens innehåll och skolans behov av att mäta är en evig fråga för diskussion.

Material

Skolverket: Bedömningsanvisningar, Kursprov Svenska B vårterminen 2007.
Skolverket: Delprov III, Kursprov Svenska B vårterminen 2007.
Skolverket: Kursplan och betygskriterier för gymnasieskolans Svenska B (via

www.skolverket.se).
Skolverket: Lärarinformation, Kursprov Svenska B vårterminen 2007.

Litteratur

Berge, Kjell Lars, 1988: Skolestilen som genre. Med påtvungen penn. Oslo.
Berge, Kjell Lars, 2004: Tekstkulturer og tekstkvaliteter. I: Ungdommers skrivekompe-

tanse, bind II. Norskeksamen som tekst, red. av Kjell Lars Berge m.fl. Oslo. S. 11–
190.

Forsberg, Eva & Lundahl, Christian, 2006: Kunskapsbedömningar som styrmedia. I:
Utbildning & Demokrati nr 3. Örebro. S. 7–29.

Garme, Birgitta & Palmér, Anne, 1996: Samspel och Kommunikation – om utvecklan-
det av nationella prov i svenska för gymnasieskolan. (FUMS Rapport nr 182.) Upp-
sala.

Hultman, Tor G., 1989: Skrivutveckling i ett pragmatiskt perspektiv. I: Språkutveckling
under skoltiden, red. av Carin Sandqvist & Ulf Teleman. Lund. S. 117–142.

Hultman, Tor G., 1991: Prov i svenska. I: »Allt är relativt», red. av Thorsten Lindblad.
(Rapporter från institutionen för pedagogik 1991:03.) Göteborg. S. 45–96.

Josephson, Olle, 1996: Det betydelseslösa tidningsspråket. I: Samspel & variation.
Språkliga studier tillägnade Bengt Nordberg på 60-årsdagen, red. av Mats Thelander
m.fl. Uppsala. S. 185–197.

Karlsson, Anna-Malin, 1997: Textnormer i och utanför skolan. Att skriva insändare på
riktigt och på låtsas. I: Svenskans beskrivning 22, red. av Gisela Håkansson m.fl.
Lund. S. 172–186.

Lötmarker, Lena, 2004: Krian i förvandling. Uppsatsämnen och skrivanvisningar för lä-
roverkets svenska uppsatsskrivning. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap A 61.)
Lund.

Nyström, Catharina, 2000: Gymnasisters skrivande. En studie av genre, textstruktur och
sammanhang. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala uni-
versitet 51.) Uppsala.

Skolverket, 2004: Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan. Omfattning, an-
vändning och dilemman. Stockholm.



164 Eric Borgström

Skolverket, 2008: Gymnasieskolans kursprov vt 2007. En resultatredovisning. Stock-
holm.

SOU 2008:27: Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola. Stockholm.
Swales, John, 1990: Genre Analysis. English in academic and research settings. Cam-

bridge m.fl.
Svensson, Jan, 1995: Den diskursiva texten. I: Medietexter och medietolkningar. Läs-

ningar av massmediala texter, red. av Claes-Göran Holmberg & Jan Svensson. Nora.
S. 163–188.

Teleman, Ulf, 1991: Lära svenska. Om språkbruk och modersmålsundervisning. (Skrif-
ter utgivna av Svenska språknämnden 75.) Stockholm.

Tirkkonen-Condit, Sonja, 1985: Argumentative text structure and translation. Jyväsky-
lä.

Westman, Margareta, 1980: Om textnormer i skolan. I: Elevsvenska, red. av Kent Lars-
son. (Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter 12.) Lund. S. 104–117.

Östlund-Stjärnegårdh, Eva, 1997: Skriva debattartiklar i skolan – går det? Om texttypen
debattartikel i nationella prov. (FUMS Rapport nr 186.) Uppsala.

Östlund-Stjärnegårdh, Eva, 1999: Principen och praktiken. En enkätundersökning av lä-
rares syn på bedömning av gymnasieelevers texter. (FUMS Rapport nr 195.) Upp-
sala.

Östlund-Stjärnegårdh, Eva, 2002: Godkänd i svenska? Bedömning och analys av gym-
nasieelevers texter. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala
universitet 57.) Uppsala.


