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Hur löser de uppgiften? 
En studie av underkända och högt betygsatta provtexter 
i svenska och svenska som andraspråk
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Abstract
Sahlée, Anna, anna.sahlee@nordiska.uu.se, Ph.D. Student, Department of Scandinavian Lan-
guages, Uppsala University: “How do they address the assignment? – A study of texts recieving
good and poor grades in the national test in Swedish and Swedish as a second language”. Språk och
stil NF 26, 2016, pp. 195–230.
A large number of texts written by students in the subject of Swedish as a second language in the
national test in Swedish and Swedish as a second language receive a failing grade, in comparison
to texts written in the subject Swedish. Even though there are plausible explanations for the results,
it is of great importance that we learn more about the situation to optimize conditions for all stu-
dents to succeed. In this study I investigate how four different groups of students respond to the
same writing instruction. Groups are formed by grades (fail and pass with distinction) and subject
(Swedish and Swedish as a second langue). The focus is on the group Fail in Swedish as a second
language. Building on Systemic functional linguistics and Labov’s theories on narratives of per-
sonal experiences, 66 texts are analyzed as to how they connect to the writing instruction and how
they are temporally organized. The study also includes a survey of recurrent themes in the texts.
The results show that most students, in all groups, generally respond to the writing instruction in
the same way. They primarily act on the part of the instruction which explicitly expresses a request,
and they organize the text to unfold chronologically in a specific past. Differences seem most of
all to be connected to how the part of the instruction that frames the writing situation is handled by
the students. This might be explained by different experiences and different understandings of the
culture and situation.

Keywords: Swedish as a second language, national test writing, second language writing, text or-
ganization, writing instructions, text in context.

Varje vår vid ett bestämt datum sätter sig eleverna i årskurs nio ner för att
skriva prov: ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, del C, den
skriftliga delen. Eleverna möter samma skrivuppgifter oavsett ämne och bak-
grund. De allra flesta kommer att skriva en text som godkänns, men i ämnet
svenska som andraspråk kommer så många som 20 till 30 % att underkännas.1

1 Baserat på resultaten de senaste åren (2009–2015). I ämnet svenska är motsvarande andel 6 till
10 %. 
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Det är en mycket hög andel, som också återspeglas i ämnesbetygen. Läsåret
2014/2015 underkändes i årskurs 9 33,5 % i ämnet svenska som andraspråk, att
jämföra med 3,1 % i ämnet svenska. 

Resultaten har många förklaringar. Det innebär till exempel flera utmaningar
att skriva på ett andraspråk och många elever är nyanlända. Samtidigt är elev-
gruppen mycket heterogen och inbegriper också elever födda i landet, varav
flera kan tänkas betrakta svenska som sitt, eller ett av sina, förstaspråk. Resul-
taten kan också förstås som en effekt av att vi inte lyckas möta dessa elever (se
Lindberg & Hyltenstam 2012), vare sig i skola eller i test. Specifik forskning
rörande vad som händer i provet, forskning som riktas in mot att bättre förstå
resultaten, är ännu begränsad. För att försäkra oss om att vi optimerar chan-
serna för alla elever att lyckas och minimerar riskerna att någon grupp miss-
gynnas är sådan kunskap av stor vikt. Genom att undersöka hur elever i fyra
betygs- och ämnesgrupper i svenska och svenska som andraspråk löser en och
samma skrivuppgift i ämnesprovet är min avsikt med denna studie att bidra till
att förbättra kunskapsläget. 

De undersökta grupperna utgörs av icke godkända och mycket väl godkända
texter i svenska och svenska som andraspråk. Fokus är på gruppen icke god-
kända texter i ämnet svenska som andraspråk och syftet är att få bättre kunskap
om dessa elevers skrivande, mer specifikt i relation till förelagd uppgift, be-
dömningsanvisningar och tre andra grupper av elever. Ett jämförande perspek-
tiv är relevant ur pedagogiskt perspektiv, men också ur ett provperspektiv. 

En utgångspunkt i artikeln är att texter, vad avser deras betydelse, är oskilj-
aktiga från kontexten (jfr Martin & Rose 2008). Texter kan vara mer eller
mindre självbärande, men de förstås alltid i relation till kontexten, i form av si-
tuation och kultur. För att förstå en text – enligt avsändarens intention – måste
man ha tillgång till och förståelse för dennes situation och kultur. Här betyder
detta att de elever som har mest kännedom om kontexten, den situation och kul-
tur i vilken de deltar, så som denna förstås av dem som har makten att definiera
den, har bäst förutsättningar att lyckas (mätt i betyg). Dessa elever har större
möjlighet att läsa skrivuppgiften i enlighet med intentionerna, och större möj-
lighet att producera en text som överensstämmer med dessa önskemål. 

Martin & Rose (2008) talar bland annat om ovanstående i termer av genrer.
En genre är mycket enkelt uttryckt ett sätt att göra någonting, eller lite mer
sofistikerat, »a staged, goal-oriented social process» (Martin & Rose 2007 s.
8). Ett genreperspektiv ter sig därmed lämpligt för en studie som denna, vari
språkande på en högre nivå, som aktivitet, är av intresse. Också som metod
skulle man kunna se fördelar; en genreanalys torde kunna visa vad eleven
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gör, steg för steg, för att lösa uppgiften. Men det fungerar inte här. En genre-
analys kräver, liksom definitionen av genre antyder, att textens delar arbetar
tillsammans för att uppnå ett mål. Om mål eller funktion, i delar eller helhet,
är svårt att avläsa i en text av någon anledning, är en genreanalys och beskriv-
ning svår att ge.

En alternativ metod för att beskriva vad eleven gör när hen löser uppgiften
har därför valts. Metoden innebär att textens temporala organisation friläggs
och att dess anknytning till uppgiften undersöks. Studien inbegriper också vad
eleverna skriver om, vilket undersöks i form av återkommande teman i tex-
terna. Perspektivet ovan relevantgör också en analys av skrivuppgiften, i form
av möjliga och förväntade läsningar av den. Skrivuppgiften som eleverna i ar-
tikeln svarar på uppmuntrar till berättande text, vilket har haft betydelse för stu-
diens utformning. Elevtexterna i sig har också format undersökningsmetoden. 

Studien är utforskande och tar sig an uppgiften att försöka fånga mönster i
texter skrivna av heterogent sammansatta grupper. Samtidigt som heterogeni-
teten på sätt och vis motiverar studien, begränsar den också vilka slutsatser som
kan dras. Elevernas modersmål är många och bara kända om de själva uppgivit
det i provet. Språkanvändning och startålder för andraspråksinlärning är okänt.
Så även tid i landet. Ett flerspråkighetsperspektiv är dock ändå relevant, även
om nämnda faktorer alltså inte ingår i denna studie. 

1. Att skriva på ett första- och ett andraspråk
Skillnader mellan första- och andraspråksskribenters skrivande och texter har
studerats beträffande flera aspekter och drag (se t.ex. Silva 1993, Leki m.fl.
2008, Axelsson & Magnusson 2012 eller Magnusson 2013 för översikter).
Många studier låter sig inte enkelt översättas till ett annat sammanhang, men
generellt sett kan konstateras att skrivande på ett förstaspråk skiljer sig från
skrivande på ett andraspråk. Hyland (2003 s. 36) ger en översiktlig samman-
fattning, vari det bland annat framgår att andraspråksskribenter »tend to plan
less than L1 writers and produce shorter texts», att de »revise more but reflect
less on their writing» och att de är »less fluent, and produce less accurate and
effective texts». I en jämförelse ter sig alltså skrivande på ett andraspråk för-
enat med större svårigheter och mer bristfälliga resultat än skrivande på ett
förstaspråk. Det är dock viktigt att notera, liksom bland annat Silva parentetiskt
gör, att värderingen inte är absolut: »adult L2 writing is distinct from and
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simpler and less effective (in the eyes of L1 readers) than L1 writing» (Silva
1993 s. 668). Läsaren och dennes förståelse för situation och textens tänkta
funktion – men också för vad det innebär att skriva på ett andraspråk – spelar
roll för hur texten uppfattas (Hyland 2003; Matsuda och Cox 2011). Värt att
nämna är också, liksom Axelsson och Magnusson (2012 s. 268) gör, att jämfö-
relser mellan första- och andraspråkstexter riskerar »att karaktärisera andra-
språket i termer av brister, vilket är oegentligt om andraspråksutvecklingen för-
stås som interimspråk». Samtidigt, fortsätter de, är »kunskap om karaktäris-
tiska drag i andraspråksanvändares texter […] inte bara lingvistiskt intressant,
utan även värdefull i pedagogiskt hänseende». 

Sammanställningen (Hyland 2003 s. 36) visar också på likheter som har att
göra med komposition och individens generella språkfärdighet. Oavsett språk
syns skillnader mellan mer och mindre erfarna skribenter. Det nämns också att
skrivstrategier från förstaspråket kan men inte behöver2 överföras till andra-
språkskontexter. 

Det finns några jämförande studier utförda i en svensk kontext som är av in-
tresse här och som på olika vis bekräftar ovan nämnda generella slutsatser. De
rör dock andra årskurser än årskurs nio, som ju är i fokus här, eller vuxna
andraspråksanvändare. 

I Stroud 1988 undersöks textuell organisation i totalt 36 en- och tvåspråkiga
gymnasielevers texter (sammandrag av inledningen i en film). De tvåspråkiga
eleverna hade antingen finska eller spanska som modersmål. Studien är
mindre, men innehåller iakttagelser som är av intresse här. Till exempel syntes
en skillnad mellan den enspråkiga svensktalande gruppen och de tvåspråkiga
grupperna gällande förekomsten av utvikningar, parentetiska kommentarer och
detaljerade återgivningar i texterna. Dessa återfanns nästan uteslutande i de
tvåspråkiga elevernas texter (jfr Viberg 2001).3 Det tydligaste resultatet var
dock att eleverna med spanska som modersmål utmärkte sig bland annat genom
att vara mer interaktiva och engagerade i sitt berättande. De finska och svenska
elevernas texter var således mer lika i detta avseende. Samtliga elever var
mycket avancerade andraspråkstalare, och Stroud tolkar skillnaderna som be-
roende på kulturspecifika preferenser. 

Också Jansson 2000 och Carlsson 2002 finner skillnader i textorganisation
som kan knytas till kultur. I dessa studier är skribenterna vuxna. Jansson finner

2 »may or may not»
3 Viberg (2001) undersöker åldersrelaterade och andraspråksrelaterade drag i tvåspråkiga barns be-
rättande (muntlig återgivning av en film). Skillnader mellan en- och tvåspråkiga syntes i flera av-
seenden, men strukturellt bestod den i att de enspråkiga barnens återgivningar var mer koncentre-
rade medan de tvåspråkiga barnen tenderade att ge mer detaljerade och konkreta versioner (s. 96). 
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också drag som tycks vara gemensamma för andraspråkstalare rörande text-
bindning, och som skiljer sig från svenskgruppen (se s. 191).4

Ryding & Svensson (2005) och Svensson, Petersson & Ryding (2008) be-
skriver ett mindre aktionsforskningsprojekt på gymnasiet som startar i erfaren-
heten att andraspråkselever i jämförelse med förstaspråkselever ofta har pro-
blem med att producera koherenta och genretypiska (diskursiva) texter – även
om de sedan skolstart gått i svensk skola och liksom förstaspråkslever haft möj-
lighet att träna diskursivt skrivande. I studien undersöks och jämförs elevernas
»språkfärdighet i allmänhet och genrekompetensen i synnerhet» (2008 s. 273).
I det initiala läget presterade andraspråkseleverna sämre än förstaspråks-
eleverna i alla avseenden (s. 272), men efter en genreinriktad undervisning
gjordes nya mätningar vilka tydde på att undervisningen hade önskad effekt.

Staaf (2015) undersöker och jämför vuxna första- och andraspråksstudenters
skrivande. Intressant här är att Staaf undersöker hur dessa studenter svarar på
examinationsuppgifter (vad avser språkfunktioner och skribentroller). Staaf
finner överlag fler likheter än skillnader mellan grupperna. Skillnader som
framträder är till exempel att andraspråksskribenterna har ett mer vardagligt
och känslosamt språkbruk och mer direkt uttryckta positioneringar. Viktigt är
också Staafs konstaterande (s. 114): »Även om det finns ett samband mellan
andraspråk och lägre betyg är det inget som tyder på diskriminering i betygs-
sättningsögonblicket.» 

2. Skrivprovsforskning
Annan relevant forskning har inte ett andraspråksperspektiv, men är intressant
därför att den rör provskrivning, elevtext och skillnader knutna till betyg. Till
exempel finns en del intressanta studier inom det så kallade KAL-projektet i
Norge (se Ungdommers skrivekompetanse 2005 och Evensen & Vagle 2003).5
Berge (2005) undersöker här bland annat berättande text (sista året i grundsko-
lan) och finner att en skillnad mellan goda och svaga texter tycks vara hur de
klarar av att hålla samman texten globalt (s. 141). De mycket goda lösningarna
driver en berättelse för att reflektera runt den och har drag av texter utanför
skolkontexten. Samtidigt framgår att även de svaga eleverna klarar av att på nå-

4 Jansson jämför iranska skribenters skrivande med en blandad språkgrupp och svenska skribenter.
5 Jämför Hultman & Westman 1977 i Sverige, vari dock andra textdrag, av mer kvantitativ art, un-
dersöks. 
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got vis göra texten relevant (s. 140). Att även de svagaste eleverna har känne-
dom om grundläggande textmönster verkar vara en generell slutsats som kan
dras av projektet (se Evensen & Vagle 2003 s. 19–23). Skjelten (2013) använ-
der sig också av KAL-materialet och studerar avgörande kvalitetsdrag i »mid-
dels gode» och »gode» (betyg 4 och 5) elevtexter. Hon får fram, och vidareut-
vecklar, kriterierna textstruktur, trovärdighet, engagemang och rättskrivning i
förhållande till olika texttyper, bland annat berättande text. 

Östlund-Stjärnegårdh (2002) undersöker också skillnader i elevtexter (gym-
nasiet) knutna till betyg, men i detta fall rör det skillnaden mellan underkänd
och godkänd. I detta sammanhang är kanske det mest intressanta lärarnas upp-
fattning om vilka kriterier som är viktigast vid åtskiljande av godkända och
icke godkända texter. Bland de fem viktigaste kriterierna återfinns de mycket
nära sammanbundna Relevant innehåll och Hur eleven följt instruktionen. Öst-
lund-Stjärnegårdh konstaterar (s. 161): »Uppgiftsinstruktionerna kräver så gott
som alltid att flera aspekter tas upp. Den text som saknar något av det innehåll
som krävs får betyget IG, även om texten har språkliga förtjänster.» Innehållet
kommenterades mest i de utredande elevtexterna och minst i de skönlitterära. 

Borgström (2014) intresserar sig också för förhållandet mellan provinstruk-
tion och elevtext. I en studie undersöker han hur två godkända och två mycket
väl godkända texter (gymnasiet) strukturellt formas linjärt och hierarkiskt av
uppgiftsinstruktionen. Texterna följer samma grundmönster men de mycket
väl godkända texterna är mer komplext sammansatta. Borgström ser också att
uppgiften, implicit, anger en moral som eleverna skriver in i sina texter. I en
annan studie undersöker Borgström 52 skrivuppgifter (gymnasiet) utifrån fem
analysdimensioner som på olika sätt instruerar hur eleven ska forma sin text.
Borgström finner att vissa uppgifter innehåller normkonflikter, så att till exem-
pel olika delar i uppgiften instruerar eleven om olika skribentroller. Endast en
roll är dock giltig när det kommer till betygsättning. 

Slutligen, som ett slags generell karaktäristik av elevlösningar, kan nämnas
Nyströms (2000) iakttagelse att många elevtexter (gymnasiet), oavsett genre,
är mycket instruktionsbundna. 

3. Material
Det material som ligger till grund för denna artikel består av elevtexter från äm-
nesprovet i svenska och svenska som andraspråk för årskurs nio. Ämnesprovet
består av tre delprov; ett muntligt prov, ett skriftligt prov och ett läsförståelse-
prov. Det utförs varje år och har alltid ett tema som alla delprov och allt förbe-
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redelsematerial anknyter till. I denna studie ingår endast det skriftliga provet.
Provet är utformat så att eleverna får välja en av några givna skrivuppgifter.
Varje uppgift ger vanligtvis upphov till en viss typ av text som ibland genrebe-
nämns.

Det år som mitt material representerar, 2009, var temat för provet Nattliv.
Eleverna hade fyra uppgifter att välja mellan och 160 minuter på sig att formu-
lera sin text. Skrivuppgifternas anvisade rubriker med förväntad typ av svar
(texttyp eller genre) var följande: 

1. Nattliv Berättande text eller krönika
2. »Bild på höghus» Novell
3. Nya tider? Debattinlägg
4. När mörkret faller Krönika

Som underlag för min studie har jag valt lösningar till uppgift nummer 1 efter-
som den var mest populär. 

3.1 Urval av elevtexter
Varje år arkiveras ett visst antal av elevlösningarna inom ämnesprovet i
svenska och svenska som andraspråk av gruppen för nationella prov i svenska
och svenska som andraspråk vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala
universitet. År 2009 skickades totalt 2 348 lösningar in, varav 865 inom ämnet
svenska som andraspråk och 1 041 inom ämnet svenska.6 Av de inskickade lös-
ningarna i svenska som andraspråk hade 417 elever valt uppgift nummer 1. Av
dessa underkändes 108 stycken, det vill säga 25,9 % (EUM – Ej Uppnått Mål)
och 7 stycken, 1,7 %, fick högsta betyg, MVG (Mycket Väl Godkänd). Upp-
giften var inte riktigt lika populär i ämnet svenska, där totalt 356 elever valde
den. Av dessa underkändes 43 stycken, det vill säga 12,1 % (EUM) och 15
stycken, 4,2 % fick MVG. Om den höga andelen icke godkända lösningar beror
på att uppgiften var ovanligt svår eller att särskilt svaga elever valde den är
oklart. 

Ur det arkiverade materialet har jag hämtat 30 icke godkända lösningar i äm-
net svenska som andraspråk och 15 i ämnet svenska. Samtliga texter med be-
tyget MVG har hämtats ut, vilket i ämnet svenska som andraspråk var 7 och i
svenska 15. 

6 442 elevlösningar är ej ämnesangivna.
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De icke godkända svenska som andraspråk-texterna har valts efter betyg på
övriga delprov, alltså det muntliga provet och läsförståelseprovet, och kön, och
består av 15 texter skrivna av flickor och 15 av pojkar.7 

Tanken var att göra ett likadant, fast mindre, urval bland de icke godkända
lösningarna i ämnet svenska, men det visade sig inte vara möjligt då underlaget
inte var tillräckligt stort.8 Fem flickor och tio pojkar ingår i materialet. Fem av
eleverna har uppgivit ett annat modersmål än svenska. 

För MVG-texterna gäller att samtliga texter som finns i arkivet har hämtats
ut. Fler flickor än pojkar har fått betyget MVG i båda ämnena. I gruppen
svenska är fördelningen tolv flickor och tre pojkar, och i svenska som andra-
språk fem flickor och två pojkar. 

3.2 Uppgiften 
Skrivuppgifterna i ämnesprovet är vanligen utformade efter samma mönster.
De består av tre stycken som i turordning ger en ingång, en fiktiv situation och
så en instruktion. Den aktuella uppgiften lyder som följer:

Texterna »Grabbarna gibbar helst hela natten» och Brännhet handlar om det
spännande i att vara vaken på natten.

Ett förlag ska ge ut en antologi för ungdomar som ska heta Nattliv. Redaktörerna
efterfrågar därför ungdomars egna upplevelser av det lockande i att vara va-
ken när de flesta sover. Du bestämmer dig för att skicka in ditt bidrag.

Skriv ditt bidrag till antologin. Berätta om en egen upplevelse när du var vaken
sent på kvällen eller mitt i natten. Varför minns du upplevelsen och vad gjorde
den så speciell? 

Instruktionen är uppgiftens kärna och mest styrande del, men övriga stycken
både kan och förväntas ge avtryck i elevtexterna. Det framgår till exempel i de
bedömningsanvisningar som behandlar uppgiften. 

7 I tio texter är eleverna underkända på samtliga delprov (en elev har inget betyg på den muntliga
delen). I tio texter har eleverna minst G på ett av delproven. Det är mycket ovanligt att eleverna har
minst G på läsprovet men EUM på övriga prov. En av de två med denna betygsprofil ingår i mate-
rialet. I tio texter har eleverna minst G på både det muntliga provet och läsförståelseprovet. Fler
pojkar än flickor underkänns i provet och på så vis är urvalet inte representativt. Urvalet ger möj-
lighet till vidare, inomgruppsliga jämförelser, som dock ligger utanför syftet med denna studie. 
8 Endast två elever var underkända på samtliga delprov, dessa ingår i materialet. Endast två flickor
hade minst G på det muntliga provet eller läsförståelseprovet. Dessa ingår i materialet, plus sju poj-
kar. Fyra texter har minst G på både det muntliga provet och läsförståelseprovet, varav två är
skrivna av flickor och två av pojkar. Totalt sett är könsfördelningen representativ för gruppen. 
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3.3 Bedömningsanvisningar
Bedömningsanvisningar medföljer varje prov och är en vägledning för lära-
ren vid bedömning av proven. De är intressanta i detta sammanhang därför
att de explicit uttrycker förväntningar på elevtexterna och alltså intentioner
med skrivuppgiften. I de aktuella anvisningarna framgår att uppgiften främst
kan förväntas ge upphov till en berättande text, men att även en krönika9 är
tänkbar. Vidare anges att i en godkänd lösning ska den valda upplevelsen
»härröra från sen kväll eller mitt i natten.» Det ska vara en egen upplevelse,
eller verka vara det, och så ska eleven »förklara varför upplevelsen stannat
kvar i minnet och vad som gjorde den så speciell». Detta kan göras explicit
eller implicit. Allt detta går tillbaka till vad som anges i uppgiftens kärna, det
vill säga stycke 3. 

Bedömningsanvisningarna uttrycker också att det är viktigt att »det lockande
med natten framgår», och som ett slags motsats framhålls att det inte ingår i
skrivuppgiften »att beskriva avskräckande nattliga upplevelser». Detta framgår
inte av uppgiftens kärna, utan måste alltså hämtas från det som utgör bakgrund
i uppgiften, primärt stycke 2, men möjligen också stycke 1 genom hänvis-
ningen till texter som handlar om »det spännande i att vara vaken på natten»
(min kursivering). En liten betydelseglidning kan noteras. I skrivuppgiften står
det »det spännande i att vara vaken på natten» och »det lockande i att vara va-
ken när de flesta sover» och i bedömningsanvisningarna »det lockande med
natten». Ingen av dessa formuleringar uttrycker exakt samma sak. 

4. Hur löser de uppgiften? Utgångspunkter och metod
Skrivuppgiften har redan presenterats, men för undersökningens skull är en
noggrann och anpassad läsning av den till stor hjälp, varför en sådan presente-
ras nedan. Därefter redogörs för den teori och metod som används för att stu-
dera hur eleverna löser uppgiften. 

4.1 Uppgiften som utspelsdrag
Bedömningsanvisningarna beskriver ett slags respons på uppgiften, en prefere-
rad respons skulle man kunna säga, och alltså inte den enda möjliga. Ett enkelt

9 I de aktuella anvisningarna anges att en krönika är huvudsakligen utredande (s. 33). Den är vidare
personligt utformad och avhandlar ett allmängiltigt ämne. De personliga åsikterna är kärnan i en
krönika (s. 52).
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sätt att visa på det är att tänka sig uppgiften som ett utspelsdrag, en initierande
språkhandling (Holmberg & Karlsson 2006), dels i sin helhet, men också i sina
delar. Holmberg och Karlsson räknar med fyra typer av grundläggande språk-
handlingar: påståenden, frågor, uppmaningar och erbjudanden. 

Av varje språkhandling följer en förväntad respons – en fråga förväntar ett
svar, till exempel. Men förväntningar kan brytas, varför varje språkhandling
alltid också öppnar för en alternativ respons. 

Instruktionen (stycke 3) utgör som sagt uppgiftsformuleringens kärna.
Grammatiskt uttrycks detta med två uppmaningar och två frågor – språkhand-
lingar som ställer krav på mottagaren att agera: 

– Skriv ditt bidrag till antologin.
– Berätta om en egen upplevelse när du var vaken sent på kvällen eller mitt i

natten.
– Varför minns du upplevelsen
– och vad gjorde den så speciell?

De kongruenta uttrycksformerna10 ger stycket primär status i lösningen av upp-
giften, men det garanterar inte en förväntad respons. Eleven kan välja – avsikt-
ligt eller inte – att agera på bara delar av instruktionen, eller helt avstå och kan-
ske i stället agera på den fiktiva situationen som ges av stycke 2 (jfr Borgström
2014). I relation till stycke 3 formulerar stycke 2 ramarna för uppgiften. Men
bortser man från stycke 3, så kan stycke 2 läsas som Uppgiften. Till formen be-
står stycket av tre påståenden (se nedan), men det sista påståendet (»du bestäm-
mer dig för att skicka in ditt bidrag») kan, i och med att det inbegriper eleven
och dennes handlande, förstås som en grammatisk metafor för en uppmaning,
lydande ungefär som den inledande satsen i stycke 3: »Skriv ditt bidrag till an-
tologin». 

– Ett förlag ska ge ut en antologi för ungdomar som ska heta Nattliv. 
– Redaktörerna efterfrågar därför ungdomars egna upplevelser av det lockande

i att vara vaken när de flesta sover.
– Du bestämmer dig för att skicka in ditt bidrag.

Eftersom stycke 3 efterfrågar en specifik upplevelse i dåtid (»en egen upple-
velse när ... »), medan stycke 2 i sin efterfrågan är mer generiskt och tidlöst
(»ungdomars egna upplevelser av …») kommer en primär respons på stycke 2
troligen att se annorlunda ut än en primär respons på stycke 3. 

Också det första stycket i uppgiften kan läsas på fler sätt än ett. Det kan till
exempel förstås inte bara som ett påstående om vad nämnda texter handlar om

10 Uppmaningarna uttrycks med uppmaningssats och frågorna med frågesats.
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utan också som ett erbjudande eller hänvisning om att eleven kan eller ska låta
sig inspireras av dem när hen tar sig an uppgiften. 

Genomgången av uppgiftsformuleringen visar alltså att det är möjligt att
läsa, tolka och svara på uppgiften på flera sätt. Man kan uppfatta anvisningen
som att den gäller en specifik upplevelse eller som att den gäller natten i all-
mänhet, och man kan också uppfatta de inspirationer som nämns som tving-
ande i olika grad. Som redan angivits, ökar teoretiskt sett chansen att eleven lä-
ser, tolkar och svarar på uppgiften i enlighet med bedömningsanvisningarna ju
mer bekant eleven är med kontexten (se ovan, se också Berge 1988).

4.2 Elevens respons 
Ett grundantagande är att elevens läsning och val av svar på uppgiften påverkar
utformningen av texten, däribland dess temporala organisation. Detta samband
har redan berörts ovan: stycke 3 efterfrågar en specifik dåtid medan stycke 2 är
mer generiskt i sin efterfrågan. 

Den syn på relation mellan anknytning till uppgiften och organisation som
jag antar här utgår från Labovs (1997) teori om hur en berättelse konstrueras.
Här är begreppet the most reportable event centralt (hädanefter MRE, min för-
kortning). Labov beskriver MRE som »the event that is less common than any
other in the narrative and has the greatest effect upon the needs and desires of
the participants in the narrative (is evaluated most strongly)» (1997 s. 406).
MRE kan förstås som berättelsens kärna, den händelse för vilken berättelsen
finns till. Berättelsen, i berättarens perspektiv, så att säga startar med textens
MRE. Berättelsen konstrueras så att alla händelser som förklarar hur MRE
kunde hända återges, tills att en situation nås som inte behöver förklaras för
lyssnaren (eller läsaren): orienteringen. Så, medan textens MRE är utgångs-
punkt för berättaren och konstruktionen av berättelsen, blir orienteringen ut-
gångspunkt för läsaren. 

4.2.1 Anknytning till uppgiften

Endast ett fåtal texter i materialet fungerar enligt Labovs modell, men synsättet
är ändå – med viss modifikation – givande i arbetet med samtliga texter och an-
vänds som ett led i arbetet med att förstå vad eleven primärt svarat på i uppgif-
ten. Alltså: Eleven läser skrivuppgiften och beslutar sig för vad hen ska skriva
om – det blir textens MRE. MRE:n har betydelse för textens uppbyggnad men
den är inte här i en retorisk mening nödvändigtvis lika med textens kärna. Jag
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kommer att tala om texternas MRE i betydelsen vad eleven sannolikt valt att
berätta om, vad som utgör startpunkten för texten – även om MRE:n inte är en
händelse (både med och utan betoning på en). Identifieringen av textens MRE
sker genom en urskiljning av vad som framhävs eller sticker ut och vad som
legitimerar texten i situationen – det vill här säga vad som primärt binder den
till skrivuppgiften. 

Vad eleven primärt svarat på i uppgiften studeras med utgångspunkt i texten
och dess MRE. I samtliga texter har jag därutöver sökt efter explicita svar på
frågorna i stycke 3 och efter exempel på att natten ges betydelse, alltså invol-
verande av stycke 2 (eller 1). Elevtexternas explicita svar på frågorna i stycke
3 har jag här antagit har formen av återanvändande av någon del i utspelsdraget
så att eleven uttrycker att hen »minns» eller »kommer ihåg» upplevelsen av nå-
gon anledning alternativt uttrycker att upplevelsen var »speciell» av någon an-
ledning. 

Nattens betydelse har studerats med hjälp av frågor som 1) Spelar det någon
större roll för upplevelsen att det är natt? 2) Kommenteras eller omnämns nat-
ten eller nattliga element? 3) Kan detta tolkas som lockande alternativt spän-
nande?11 

4.2.2 Innehåll

Labov (1997) talar inte bara om »the most reportable event», utan också om re-
portability, alltså ungefär hur intressant berättelsen är, hur värd den är att
återge. Val av MRE påverkar förstås också textens reportability. En berättelses
reportability är emellertid mycket svårt att mäta och avsikten här är inte att göra
det, men begreppet är relevant utifrån ett berättarperspektiv. Vad väljer elev-
erna att i det aktuella sammanhanget berätta om? Syns skillnader mellan de
olika grupperna? 

För att upptäcka likheter och skillnader i vad eleverna skriver om har åter-
kommande och utmärkande teman i texterna eftersökts och jämförts gruppvis.
Metoden är alltså kvalitativ och innebär flera noggranna läsningar av texterna.
Tema har i detta fall en vid betydelse och inrymmer till exempel aktiviteter,
omständigheter och känslor. Belägg har noterats på alla nivåer. Det vill säga,

11 I avsnitt 3.3 noterades en betydelseglidning rörande vad som lockar eller är spännande. Begrep-
pet »lockande» är inte i sammanhanget helt självklart, särskilt inte när det handlar om »det lock-
ande med natten», men det förstås här som att natten på något sätt ska beskrivas som innehavande
en speciell dragningskraft eller tjusning. Det lockande i att vara vaken när de flesta sover bör på
något vis uttrycka just att andra sover och att det därför är annorlunda än på dagen, till exempel tyst
och stilla. 
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en text kan ha en fest som överordnat tema och i en annan kan denna ingå som
underordnat tema.

4.2.3 Temporal organisation
Medan textens MRE studeras för att förstå vad eleverna primärt svarat på i upp-
giften, studeras textens organisation genom dess utveckling i tiden. Texten för-
stås då som en process där betydelse skapas allt eftersom den vecklar ut sig (se
Halliday 2014 s. 593 ff.). Här är jag intresserad av den betydelse och det möns-
ter som skapas när texten vecklas ut temporalt. Med en modell som beskrivs
nedan kan textens rörelse i tiden kartläggas. Modellen är särskilt lämplig för att
studera text som ter sig svårbegriplig ur ett funktionellt perspektiv, det vill säga
att det i sammanhanget är svårt att förstå textens mål och hur dess delar arbetar
tillsammans (se till exempel Martin & Rose 2008), och har valts bland annat av
den anledningen.12 Materialet innehåller alltså sådana texter. Temporal infor-
mation står att finna i alla slags yttranden, varför också svårbegripliga, mindre
koherenta och ostrukturerade texter kan karaktäriseras och göras jämförbara
enligt en förhållandevis enkel princip. Tidsaspekten är också intressant med
tanke på att skrivuppgiften främst uppmanar till berättande text, men öppnar
upp för utvecklanden i både generisk och specifik tid (se avsn. 4.1). 

För att frilägga den temporala organisationen utforskas texten sats för sats
(fria satser) med hjälp av de grammatiska kategorierna tematisk tid och aktions-
art. En sats tematiska tid, det vill säga vilken tid satsen handlar om, uttrycks
primärt med hjälp av tempus. Tempus låter oss veta om satsen handlar om nu-
tid, dåtid eller framtid. Vidare kan den tematiska tiden specificeras på en
mängd sätt, till exempel med hjälp av adverbial (igår klockan nio), erfarenhet
eller omvärldskunskap (när mamma bodde i Skottland) eller genom omgivande
satser (Han tog upp kakan. Han åt upp den). I detta avseende spelar aktionsar-
ten också roll. Aktionsarter är en indelning av de aktioner som vanligen verb-
frasen beskriver, efter dessas tidsmässiga egenskaper (se Teleman m.fl. 1999 s.
323 f.). I svenska språket räknar man med fyra olika aktionsarter: tillstånd, oav-
gränsade processer, avgränsade processer och punkthändelser. Benämning-
arna är relativt genomskinliga, men några illustrativa exempel ges nedan: 

Tillstånd: Cesar är en djurvän
Oavgränsad process: Cesar går med hunden
Avgränsad process: Cesar sprang en runda med hunden
Punkthändelse: Cesar gav hunden en godis

12 Eller omvänt uttryckt: Jag har utvecklat metoden för att analysera den typ av text som materialet
består av. Metoden beskrivs utförligt i Sahlée 2016. 



208 Anna Sahlée
I analysen kodas varje fri sats tematiska tid i relation till övrig text.13 Varje
verbfras aktionsart kodas också. När hela texten kodats kan den studeras i
en graf, vilket gör det enklare att undersöka och jämföra den med andra tex-
ter. 

4.3 Graf och exempelanalys
Grafen som texten placeras in i har två axlar (se figur 1). Y-axeln representerar
texten som den vecklas ut, sats för sats (fria satser), i riktningen uppifrån och
ner. Y-axeln visar alltså också hur många fria satser texten består av. X-axeln
representerar den tematiska tid som varje sats handlar om i relation till övriga
satser. X-axeln ger alltså också en bild av hur många tematiska tider texten be-
handlar. X-värdet 0 representerar presens, värden ≤ -3 dåtid och ≥ 3 framtid.
Generisk presens markeras med ett streck som löper från -1 till + 1 och perfekt
med ett streck som går från -1 till 0. I normalfallet markeras varje sats tematiska
tid med ett värde i grafen. När den tematiska tiden omfattar flera andra i texten
förekommande tematiska tider, markeras detta och syns i grafen som en linje
som täcker flera värden.  Aktionsart markeras här med en symbol: Tillstånd =
fyrkant; oavgränsad process = cirkel; avgränsad process = trekant; punkthän-
delse = stjärna.

Ett exempel ges med en text ur materialet. Det är en text som inte bedömts
uppnå målen (EUM) i ämnet svenska som andraspråk. Texten benämns »Fest
med bråk» (förkortas FMB) och visualiseras i figur 1.14 

Av figuren framgår att texten vecklas ut kronologiskt framåt i dåtid. Sats 1
(y-värde 1, x-värde -11) startar vid tematisk tid -11, och sats 30 (y-värde 30,
x-värde -3) har tematisk tid -3, alltså närmare nutid (0). Alla satser bortsett från
den sista handlar om specifik dåtid. Texten rör sig inte framåt i tiden med varje
sats, utan ett flertal satser – särskilt i den första hälften av texten – behandlar
samma tematiska tid (se exempelvis sats 1–8).

Som också framgår av figuren domineras texten inledningsvis av tillstånd
och oavgränsade processer (kodat som kvadrat resp. cirkel). En viss förändring
syns runt sats 22 (vilket också utgör textens MRE, mer om detta nedan). Här
skiftar aktionsarterna och tempot ökar något. Textens sista sats har aktionsarten

13 I sammanhanget satsvärdiga fraser kodas också.
14 Alla benämningar på elevtexterna är mina. Jag har redigerat texterna vad avser namn och annan
till eleven identifierbar information.



Hur löser de uppgiften? 209

Figur 1. Text FMB, EUM svenska som andraspråk.
tillstånd och en utsträckt tematisk tid, från dåtid till nutid. Det talar för att det
är något slags kommentar eller värdering.

Grafen kan alltså berätta en hel del om texten, men allra bäst fungerar den
tillsammans med texten. I detta fall blir det till exempel tydligt hur texten pri-
märt vecklas ut med hjälp av beskrivande scener snarare än med händelser.
Berättelsen utspelar sig under en kväll och omfattar uppskattningsvis 3 tim-
mar.

De inledande 8 satserna ger en bakgrund och utgör Orienteringen. Vi får veta
att det är fest, vilka som är där och att stämningen är på topp. I sats 9 anländer
en artist.15 

15 Textexemplen är inte språkligt korrigerade.
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1. Det var en lördag ikväll 
2. jag var på en fest. 
3. Festen var jätte rolig och kul. 
4. Alla dansade och skrattade. 
5. Festen var perfekt. 
6. Mina kompisar var där också. 
7. Vi hade jätte kul. 
8. Min familj också var på festen. 
9. Sen en artist kom för sjunga 

Artisten uppges vara en duktig sångare, men alla deltagare på festen är inte
överens om den saken; en motsättning som kommer att eskalera. I sats 19 över-
går åsikter till handling; ett gäng killar kommer för att bråka, och anledningen
är artisten. I 22 börjar de bråka och i 29 slutar de. Men upplevelsen sätter spår,
vilket explicit meddelas i 31. 

22. Båda gäng killar började bråka. 
23. Barn blev rädda för de. 
24. De tog knivar och sånt 
25. det var jätte läskigt. 
26. Ingen kunde gå hem. För de kunnde låta båda gäng killar bråka. 
27. Men jag och mina kompisar gick ut 
28. och vi var jätte rädda. 
29. Sen de slutade bråka 
30. alla gick hem. 
31. Men alla var rädda från den kvällen. 

Textens MRE är bråket, som skildras i 22–28. Bråket står i skarp kontrast till
den glada stämning som har rått. Denna text innehåller en hel del värderingar
av skiftande slag som vägleder läsaren (jfr sats 1–7 med sats 23–28).

Texten svarar primärt på den kongruenta uppmaningen i skrivuppgiftens
stycke 3, det vill säga: »Berätta om en egen upplevelse när du var vaken sent
på kvällen eller mitt i natten.» Frågorna i samma stycke besvaras implicit. Att
det är kväll står klart redan i inledningen, men natten har ingen avgörande be-
tydelse för upplevelsen, som skulle förbli i stort sett densamma även om tid-
punkten inte nämndes eller om den ändrades. Lockelsen med natten eller med
att vara vaken när andra sover framgår inte och uppgiftens stycke 2 lämnas
alltså därhän. Den upplevelse som skildras är anmärkningsvärd men får nog
klassas som negativ. 
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5. Resultat
Eftersom textens anknytning till uppgiften och dess temporala organisation
är så tätt bundna till varandra presenteras dessa resultat tillsammans. Därefter
presenteras vad eleverna berättar om. Resultaten presenteras löpande med il-
lustrativa exempel. Exemplen är utförliga för att läsaren ska få ta del av ana-
lysen och i den mån det är möjligt få en uppfattning om materialet och dess
variation. 

En flicka i gruppen EUM svenska som andraspråk ingår inte i den följande
resultatredovisningen då hon har svarat på alla fyra skrivuppgifter, och skriv-
uppgift 1 tycks ha fått två svar.16 

5.1 Anknytning till uppgiften och temporal organisation 
Majoriteten av eleverna, i samtliga grupper, svarar primärt på den kongruenta
uppmaningen i uppgiftens stycke 3, det vill säga: »Berätta om en egen upple-
velse när du var vaken sent på kvällen eller mitt i natten», och majoriteten av
dessa texter är temporalt organiserade enligt samma princip – de utvecklas hu-
vudsakligen kronologiskt i dåtid, från tid A till tid B (en variant syns i exem-
peltexten FMB). Alla dessa texter utspelas åtminstone delvis på kvällen eller
natten, specifik tid. Så långt gör eleverna alltså samma sak, och kan man säga,
vad som är mest förväntat. 

De flesta texter utspelar sig under en kväll, men det finns de som spänner
över flera dygn, och till och med år. Med få undantag skildras vad som verkar
vara egna upplevelser. Vanligast är att textens MRE syns omfatta hela texten
och ungefär är lika med »den specifika natten och allt eller det som hände
då». Upplevelser och händelser som framstår som mer anmärkningsvärda än
andra förekommer visserligen i flera texter, men de utgör oftast inte textens
kärna. 

Ett exempel på en text som uppvisar ovanstående drag presenteras nedan.
Texten kan också fungera som utgångspunkt för att illustrera skillnader. Texten
»Vaken hela natten», VHN, ingår i gruppen EUM svenska som andraspråk.
Den är skriven av en pojke och utspelar sig under en sen kväll och natt, fram
tills morgonen. Berättelsetiden är ungefär 12 timmar. Texten visualiseras i fi-
gur 2.

16 Hon ingår i gruppen EUM – ≥G – ≥G, där alla flickors lösningar hämtats ut och kunde inte er-
sättas. På ett sätt kan dock hennes hantering av provet också tolkas som ett resultat. 
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Figur 2. Text VHN, EUM svenska som andraspråk.
Som framgår av figuren rör sig texten relativt stadigt framåt i tiden med få up-
pehåll för exempelvis beskrivningar. Texten börjar med att huvudpersonen är
på väg hem från träningen och träffar sin kusin. De åker hem tillsammans.

 1. Jag och mina vänner Adnan och Abid. Vi va påväg hem från träningen 
 2. Klockan va 21:30. 
 3. När jag skulle stiga upp i spårvagnen så ropade någon mig 
 4. jag kollade backom mig för att se vem det va, 
 5. Det va min min kusin Aswad. 
 6. Han sa hej Hakim Var ska du gå. 
 7. Jag sa till han vad gör du här? 
 8. Jag ska hem till dig sa han. 
 9. Jag sa aha Jag va i träningen och är påväg hem nu. 
10. Jag sa till Aswad kom upp vi går tillsammans hem. 
11. Han gick upp. 

I denna inledande sekvens vecklas texten mestadels ut med hjälp av dialog och
andra punkthändelser, vilket här låter berättelsen utvecklas i ett jämnt och med
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texten nära synkroniserat tempo.17 Därefter, i sats 12–17, avlöses punkthändel-
serna av tillstånd och processer och textens tempo förändras. Den tematiska tid
som täcks av detta parti om sex satser är fem timmar, vilket uppges explicit i
17. Partiet innehåller ingen värdering men en kort beskrivning.

12. När vi va hemma va klockan 22:20 
13. vi spelade tvspel och dataspel 
14. vi spelade ett spel 
15. den heter håll dig levande 
16. en skräck spel 
17. vi spelade dena spelet i 5 timmar. 

Efter partiet återupptas dialogen och punkthändelserna och tempot växlar igen.
Kusinerna slutar spela spel och sätter på en skräckfilm som de somnar framför.
Nästa dag är huvudpersonen mycket trött. 

38. Den dagen Jag kännde att jag är trött och mår inte bra för att jag kom från
träninge och Jag va vaken till klockan va typ 5.

39. Jag minns den upplevelsen bara för att jag hade roligt. 

Även om man i någon mån kan rangordna de händelser som uppges och för-
slagsvis hävda att sats 17 uttrycker en MRE, verkar det mindre riktigt att på-
stå att texten handlar om detta eller att detta verkar vara vad eleven initialt
tänkt att han ska berätta om. Textens MRE verkar snarare vara hela den sam-
lade upplevelsen, vilket också tycks framgå av den sista satsen (39). Sats 39
är ett explicit svar på en fråga i uppgiftens stycke 3. Lockelsen med natten
framgår inte. 

5.1.1 Anknytning till övriga delar i skrivuppgiften

Det finns skillnader mellan de olika texterna i hur och om övriga delar i skriv-
uppgiften involverats i lösningen, det vill säga om frågorna i stycke 3 besvaras
explicit och om det lockande eller spännande med natten eller att vara vaken på
natten framgår (stycke 2 och 1). 

Explicita svar på frågorna i stycke 3, det vill säga med återanvändande av nå-
gon del i utspelsdraget som i exemplet ovan (VHN) förekommer i samtliga be-
tygs- och ämnesgrupper. Det ojämna antalet texter i de olika grupperna påver-
kar vilka slutsatser som kan dras, men en skillnad som kan konstateras är att i
gruppen EUM svenska som andraspråk är svar av denna typ förhållandevis
vanliga. I gruppen MVG svenska är det ovanligt. 

17 Jämför mimesis/diegesis, »show and tell», se exempelvis Chatman 1978.



214 Anna Sahlée
Som redan nämnts skildrar texterna upplevelser som åtminstone delvis ut-
spelar sig på kvällen eller natten, men det varierar både hur och i vilken omfatt-
ning tidpunkten har betydelse för upplevelsen. I gruppen EUM svenska som
andraspråk finns få exempel på texter som involverar stycke 2 i sina svar på så
vis att det lockande med natten framgår. Tvärtom skildras i förhållandevis
många texter negativa upplevelser och känslor. Någon av dessa upplevelser
kan möjligtvis förstås som spännande. När stycke 2 involveras tycks det i grup-
pen EUM svenska som andraspråk ofta innebära att texten följer ett annat slags
temporal utveckling än den som hittills beskrivits (alltså huvudsakligen krono-
logisk i dåtid, exempel ges nedan). 

Bland de mycket väl godkända texterna i svenska som andraspråk omnämns
eller ges natten en roll i fyra av de sju texterna. I en av dessa har tidpunkten en
ganska betydande roll, men inte så att det lockande med natten framgår. Det
handlar istället om ett förändrat synsätt på fredagsnätter. I tre texter förekom-
mer nattliga element som kan knytas till något slags lockelse, och i två av dem
är det ett konsekvent och betydande inslag i texten. Den ena av dessa två ut-
vecklas kronologiskt i dåtid, den andra inte. I den förstnämnda ger sig tre vän-
ner en sommarnatt ut i skogen, där de drabbas av naturen. Det är en månbelyst
sjö, tyst och stilla och så plötsligt får de syn på en varg. 

Vi satte oss på en klippa och tittade ut mot sjön som låg nedanför. Vatten glittrade
när månljuset föll på den. Det var nästan tyst. Det enda man kunde höra var våra
andetag och vinden som susade i trädtopparna. […] Plötsligt blev det alldeles
tyst. Det var som om allt omkring oss höll andan, vi själva också. Sedan, från
ingenstans hörde vi någon yla. Malin såg helt skräckslagen ut. Jag stod bara stilla
och lyssnade. Jag hade aldrig hört en varg yla förut. Jenny log och sa:
– Titta, det är fullmåne!
Det var då jag såg det. På andra sidan sjön, på en klippa stod en varg som ylade.
Jag pekade åt de hållet och då såg Jenny och Malin det också.

I sammanhanget bör det kanske noteras att texten är skriven av den enda eleven
i materialet som uppgivit finska som modersmål. Det är intressant därför att na-
turscensdraget känns igen från gruppen MVG svenska. När det går att uppfatta
inslag som beskrivande det lockande med natten sker detta inte sällan med
hjälp av en naturscen, och så känner de. Årstiden är i en övervägande majoritet
av texterna sommar. Tre exempel ges nedan.

Exempel 1
Ute ar det knäpptyst. Månen lyste klart högt ovanför oss och jag kände att det är
såhär det ska vara. Vi gick till en sjö där månljuset speglades mot vattenytan. Jag
kommer ihåg att jag trodde sjön var förtrollad. 
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Exempel 2
Det var inte alls samma känsla som man får när man badar på dagarna. Nu kändes
havet varmt och lugnt mot den kalla nattluften. Det fanns en spänning som man
bara upplever på nätter. Elvira och jag låg och flöt i vattnet en stund. Jag tittade
på den klara stjärnhimlen och kände mig alldeles fri. Det fanns ingenting jag var
tvungen att göra, jag kunde bara ligga där i natten och slappna av. 

Exempel 3
Vi lade luftmadrassen under oss och kröp tätt ihop under den tussiga filten. Sedan
låg vi där och blickade upp över himlavalvets alla gnistrande stjärnor. Ord var
överflödiga så vi bara låg där på det sommarvarma plåttaket. Känslan av den
kvällen är obeskrivlig. Vi kände oss så små under himlens stora gasbollar. Uni-
versums stora rymd omslöt oss och det luktade av naturens små underbara växter. 

Texten från vilket exempel tre är hämtat visualiseras i figur 3. I denna text utgör
exemplet ovan textens MRE, och i figuren syns tydligt när partiet inträder, vid
sats 29. Orienteringen i textens inledning och händelseutvecklingen som leder
Figur 3. Text SPT, MVG svenska.
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fram till textens MRE syns också tydligt. En övergång sker, och tiden stannar
upp. Punktuella händelser och avgränsade processer avlöses av tillstånd.
Samma tematiska tid beskrivs, med undantag för en utflykt till generisk tid i
sats 33, som värderar upplevelsen. Exemplet visar också på hur frågorna i
stycke 3 kan besvaras utan återanvändande av utspelsdraget, om man går med
på att en upplevelse som genererar en obeskrivbar känsla blir ihågkommen. Att
känslan är obeskrivlig uttrycks här explicit. 

Bland de underkända texterna i svenska kan man ana något slags respons på
stycke 2 i flera texter genom en kommentar som utvärderar eller förklarar upp-
levelsen att vara vaken på natten: Det är roligt och tråkigt, och anledningen till
att ungdomarna är uppe på natten är att »de vill komma bort från skolvärlden»
eller att de spelar dataspel. Det gäller såväl texter som utvecklas kronologiskt i
dåtid och texter som inte huvudsakligen gör det. I texterna skrivna av elever
som uppgivit ett annat modersmål än svenska syns inte den responsen. 

5.1.2 Alternativa lösningar 

Ett antal texter har en temporal organisation som skiljer sig från den mest an-
vända (alltså huvudsakligen kronologisk utveckling i dåtid). Ofta – men inte
alltid – innebär en alternativ utveckling (här) att texten inte primärt tycks svara
på uppmaningen i uppgiftens stycke 3, alternativt att texten också svarar på nå-
gon annan del (stycke 2 främst) utan att svaren tydligt binds samman. En text
som ger exempel på detta är »Tankar om natten» TOM, skriven av en flicka i
gruppen EUM svenska som andraspråk. Berättelsetiden är svår att beräkna,
men uppskattningsvis omfattar den makrostrukturellt ett par timmar. Texten vi-
sualiseras i figur 4.

Som framgår av figuren behandlar texten några olika tematiska tider. Den
börjar mitt i natten, rör sig kort framåt varpå ett parti generisk presens följer, en
tillbakablick, presens igen och så tillbaka till den specifika natten. Den speci-
fika natten kan förstås som utgörande en ramberättelse för ett slags filosofe-
rande parti.

Texten inleds med ett satskomplex som innehåller två tematiska tider. Den
fria satsen har presens, medan den bundna står i preteritum: 

1. Det är natten när jag vaknade upp av en hemskt dröm. 

Tempusväxlingen, som fortsätter fram till sats 13, är troligen inte ett medvetet
val men upplevs inte som störande då det är möjligt att tolka satserna som ut-
tryckande historisk presens. Fram till sats 13 får vi bland annat veta hur huvud-
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Figur 4. Text TOM, EUM svenska som andraspråk.
personen känner sig och att hon stiger upp från madrassen hon ligger på, för att
få lite frisk luft. Man får inte veta vart hon går. Från 13 till 23 följer ett parti där
eleven till en början redogör för sin känsla inför natten som tid på dygnet. Del-
vis kan partiet förstås som att det representerar huvudpersonens tankar i natten,
men satserna har inte någon typisk dold anföringsform och har därför tolkats
som generisk presens. I sats 24 är den tematiska tiden åter i fas med den i in-
ledningen. Det är natten igen, när hon »vaknade upp av en hemskt dröm». So-
len börjar gå upp och hon går tillbaka till rummet där alla sover. 

13. Jag gillar att vakna om nätter. 
14. natten är helig. 
15. Tyst och lugnt 
16. och ingen kan störa dig. 
17. Man kan sitta och meditera medan molnen lyser med en svagt ljus. 
18. Jag blir bekymd när jag är ensam i kvällen vid mina föräldrar och vänner och

obekanta, när jag själv går på gatan om kvällarna. 
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19. En gång när jag gick själv hem från en fest. Jag kände att någon följer efter
mig 

20. men det var ingen, 
21. men jag blev så rädd att jag började springa så fort jag kan. 
22. Det påminner mig om en film jag såg om en tjej gick ensam en kväll och

blev kidnappad. 
23. Jag blir lite rädd om kvällar och nätter när ingen vid mig. 
24. Nu började solen stiga upp, 
25. jag smög tillbaka till rummet utan att göra en enda ljud. 

Partiet från 13 till 23 kan förstås som inneslutet i en ramberättelse. Det är en
struktur som uppnås med hjälp av en tänkbar projektion, från en värld till en
annan, och genom att flickan återvänder till ramvärlden i textens slut. Hon bin-
der därmed samman texten, eller snarare ramen. Det inneslutna partiet är inte
så väl förankrat i ramen.18 I partiet avhandlas elevens upplevelser av natten i
allmänhet i vad det verkar en associativ ordning och urval. Från en generell
upplevelse i 18, tar hon sig till en specifik händelse i förfluten tid när hon gick
ensam hem på kvällen och blev rädd. Denna händelse leder i sin tur vidare till
en film – en associativ utveckling som uttrycks mer eller mindre explicit i sats
22. 

För att partiet enklare ska förstås som en del av en lösning där flickan be-
rättar om en egen upplevelse när hon var vaken mitt i natten (stycke 3), vilket
ramberättelsen föreslår, bör det tydligare knyta an till den specifika natten.
När det inte gör det, verkar det troligare att det inneslutna partiet är ett mer
självständigt svar på uppgiftens stycke 2 (sats 13–17, varefter hon driver
iväg, och vaken ensamhet värderas som något negativt). Texten syns på sätt
och vis ha två MRE. Det inneslutna partiet innehåller textens enda positiva
evaluering och avhandlar elevens upplevelser av natten. Samtidigt är det som
nämnts inte tydligt hur denna del ska förstås i förhållande till ramen, som i
sig också kan förstås som en MRE: en speciell natt och upplevelse som hon
vill berätta om. Lösningen kan alltså tolkas som att eleven svarat på två upp-
maningar, alltså i stycke 2 och i stycke 3, utan att binda samman dem. Det är
värt att notera att en liknande associativ eller spontan utveckling som partiet
visar återfinns i fler underkända texter. En flicka kommenterar det själv: »Nu
känns det som att jag har berättat saker jag egentligen inte skulle berätta, så
jag återgår till min speciella dag.» 

En alternativ temporal utveckling betyder också ofta att texten i något avse-
ende bryter mot en förväntan om utveckling den själv ger. Ett återkommande

18 Åtminstone inte lingvistiskt.
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sådant sätt att bryta mot förväntningarna är genom ett skifte mellan specifik
och generisk tid, och kan illustreras med texten Fotbollsspel (FBS), skriven av
en pojke i gruppen EUM svenska som andraspråk. Också denna text inleds spe-
cifikt med ett klockslag angivet i presens, och även här ger öppningen förvänt-
ningar på texten: »Klockan är 20.00 på kvällen.» Nuet är centralt och vi ska
framåt eller bakåt i tiden. I sammanhanget är det rimligt att förvänta sig en åter-
givning av en upplevelse en specifik kväll eller natt, som i majoriteten av tex-
ter. Men så sker inte. Redan i sats 2 införs en mer vidsträckt tematisk tid och
vid sats 8 verkar det klart att det är ett generiskt presens och en iterativ händelse
som omskrivs, varför man får omtolka inledningen. 

1. Klockan är 20.00 på kvällen. 
2. Vid kvällen tänker jag på att spela Playstation. 
3. Jag spelar ett spel som heter FBS09. 
4. Den handlar om fotboll. 
5. Varje kväll brukar jag spela. 
6. Jag fixar ett karriärläge 
7. och försöker utveckla unga fotbollstalanger. 
8. Men jag tycker ibland att det är roligt att fuska. 

Texten fortsätter stödja denna tolkning, fram till sats 25, där händelsen, eller
upplevelsen, omtalas i bestämd form: »Jag minns upplevelsen därför att jag
tycker att det var roligt». Det verkar som att den åter är specifik och singular. 

24. När jag vill avsluta med att spela sparar jag allt i mitt memory card. 
25. Jag minns upplevelsen för att jag tycker att det var roligt. 
26. Det som är så speciellt att jag slösar bort med tid och att jag har roligt för att

man kan ibland ha tråkigt när man inte har något att göra.

Sats 25 och 26 uttrycker en explicit respons på frågorna i stycke 3, men i övrigt
är det inte helt klart vilken del i skrivuppgiften pojken svarar på. Han berättar
dels om en egen upplevelse och dels vad som verkar vara hans nattliv generellt,
vilket knyter texten närmare uppgiftens stycke 2. 

Texten, som är en av de få texter bland samtliga i ämnet svenska som andra-
språk som har dataspelande som överordnat tema, har en del likheter med texter
i gruppen EUM svenska där detta är ett vanligt överordnat tema. En skillnad är
dock att det i dessa texter (EUM svenska) ofta syns en koppling till skrivupp-
giftens stycke 2 eller 1 genom att upplevelsen av att vara vaken på natten be-
handlas. 

Ett exempel på en sådan text är »Dataspelande på natten», DPN, skriven av
en pojke i gruppen EUM svenska. Någon berättelsetid för hela texten går inte
att fastställa. Texten visualiseras i figur 5. 
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Figur 5. Text DPN, EUM svenska.
Som figuren visar rör sig texten mellan det specifika och generella i både nu-
och dåtid. Pojken behandlar två, troligen, specifika upplevelser när han varit
vaken sent på natten, vilka varvas med kommentarer om spelet och redogörel-
ser för hur pojken upplever det att vara vaken på natten. Också denna text har
associativa drag. 

I ett parti i texten syns kopplingen till uppgiftens stycke 2 och 1 särskilt tyd-
ligt. Pojken upplever vid ett specifikt tillfälle enorm trötthet, men övervinner
känslan. I sats 15 sker en växling så till vida att upplevelsen avhandlas mer ge-
nerellt.

15. Det är bland annat den upplevelsen att känna ens kropp bara kräver att man
ska sova 

16. men man stannar ändå uppe 
17. och sitter till exempel i datorn som gör allt roligt. 
18. Det känns som en utmaning när man tänjer på gränsen på kroppen och bara

nästan tvingar kroppen att vara vaken tills man själv vill gå och sova. 
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Satskomplex 15 verkar anknyta till stycke 2 och »ungdomars egna upplevelser
av det lockande i att vara vaken när de andra sover». »[N]är de andra sover»
har dock inte någon betydelse här. Det gör också att en koppling till stycke 1
verkar trolig, till en av inspirationstexterna den nämner, som också skildrar just
hur det är att vara vaken. Man kan läsa »utmaningen» (sats 18) att vara vaken
som en tolkning av det »lockande» med att vara vaken, men detta är inte lika
enkelt i andra texter i gruppen EUM svenska som snarare talar om för- och
nackdelar med att vara vaken på natten. 

Oklara skiften mellan generiskt och specifikt förekommer också i de högt
betygsatta texterna, men mindre frekvent. En text, »En traditionell natt», ETN,
liknar FBS-texten så tillvida att den börjar specifikt men övergår till att be-
skriva en iterativ upplevelse, men skiljer sig på så vis att den jobbar mycket på
att skriva fram lockelsen med natten. Texten är skriven av en pojke i ämnet
svenska som andraspråk och visualiseras i figur 6. 
Figur 6. Text ETN, MVG svenska som andraspråk.
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 1. Jag ska berätta om en natt, en natt då jag var ute med några kusiner. 
 2. Det var den 15 februari. 
 3. Jag kommer ihåg datumet eftersom det är en speciell dag. 
 4. Då har vi som en tradition att […] 
 5. Jag är alltid först ut 
 6. och måste hämta de andra som ska med eftersom de inte vågar gå själva.
 7. Då när jag går ut så for världens underbaraste känsla genom mig. 
 8. En känsla som inte kan beskrivas, man måste uppleva för att förstå. 
 9. Det känns så underbart att komma ut, ensam, klockan tre på morgonen. 
10. Det är som att, alla andra sover medans man själv är vaken. 
11. Det som är så kul är att man kan göra precis vad man vill, vad man känner

för att göra. 
12. Det är som det speciella tillfället för en tonåring att komma ut mitt i natten. 

Slutligen finns texter som förstås bäst som enbart svar på stycke 2, men inte
nödvändigtvis som svar på hela stycket. Dessa förekommer uteslutande bland
de underkända texterna i svenska som andraspråk. Ett exempel är »Leva på
natten», LPN. Det är en mycket kort text som saknar berättelsetid. Texten
visualiseras i figur 7.
Figur 7. Text LPN, EUM svenska som andraspråk.
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Texten inleds med en fråga som handlar om huruvida det är rätt eller fel att skri-
benten »lever» på natten. Enligt skribenten är det många som undrar varför han
gör det och i sats 3 och 4 ger han sin syn på saken: Han tycker inte att det är
något fel, utan ser tvärtom fördelar med detta. Sats 6 tolkas som en utveckling
av detta: 

6. jag kan göra många saker på natten som de andra göra på morgon. 

I sats 7–10 uppger han vad han gör och i de avslutande satserna (11 och 12) att
han tycker att hans liv fungerar som alla andras:

11. Jag tycket min liv fungera som de andra 
12. bara jag vänd dyng ock dag. 

Texten är koherent temporalt och innehållsligt, men den är inte lika klar i hur
den knyter an till uppgiften. Det är svårt att se denna text som ett svar på berät-
tauppmaningen i stycke 3. Texten är närmast argumenterande, och frågan som
drivs är att det är OK att vara vaken, »leva», på natten. En tänkbar koppling kan
därför (precis som med »Tankar om natten», TOM, men här innefattande hela
texten) göras till uppgiftens stycke 2. »Det lockande» kan ha fått en mer prak-
tiskt innebörd, alternativt utelämnats, och då blir steget till ett slags argumen-
terande text inte så långt. 

5.2 Vad berättar de om?
Ett smakprov på vad eleverna skriver om har framkommit i redovisningen
ovan, men mycket har förstås inte berörts. Det är en stor variation i vad som
skildras, men ett antal teman är återkommande i de olika grupperna. 

I gruppen EUM svenska som andraspråk är ett återkommande tema fest.
Upplevelserna handlar om eller utspelar sig på ett bröllop, disco, en klubb eller
hemmafest. Det är vidare mycket musik, dans, umgänge och övernattningar
med vänner och kusiner. De ser på film, spelar tv-spel, bowlar och går på bio
och så äter de. De går och de pratar och vänskapen värderas eller beskrivs. De
har ofta roligt, men många texter skildrar också negativa händelser och känslor
som rädsla, ilska och ledsnad. Det förekommer alkohol, bråk och möten med
polisen. Flykt och flytt skildras. 

Den givna beskrivningen stämmer tämligen väl även för de Mycket väl god-
kända texterna i svenska som andraspråk. Här förekommer till exempel också
fest, bråk och våld och övernattning med vänner. Men så finns också kärlek,
och en utryckt speciell stämning. En text skildrar en naturupplevelse. 
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I gruppen MVG svenska är naturupplevelser ett återkommande tema. Det
är sommar i en klar majoritet av texterna och de vistas i skogar och stugor.
Månen och stjärnorna lyser. De badar och betraktar en gryende himmel. De
umgås ofta med någon nära vän och det är fridfullt, tyst och stilla. De gör nå-
got »busigt» och de är lyckliga. En text skildrar en natt med dataspelande,
men spelandet sker då i en stuga och såväl nattligt bad som gryende himmel
finns med. 

I gruppen EUM svenska är just tv- eller dataspelande och nätter och helger
som ägnas till detta det mest framträdande, återkommande temat. Tröttheten
beskrivs och även skoldagen efter nattspelandet. I de texter som är skrivna av
elever som uppgivit ett annat modersmål än svenska förekommer inte dataspe-
lande. Dessa fem texter beskriver mycket kortfattat flera flyttar, kidnappning,
en kort rymning, fest med bråk och ett klubbesök. 

Det verkar finnas skillnader på gruppnivå gällande vad eleverna skriver om.
Bråk och negativa upplevelser som rädsla, ilska och ledsnad återkommer i båda
betygsgrupperna i svenska som andraspråk, men är ovanligt i båda betygsgrup-
perna i ämnet svenska – om man undantar de elever som uppgivit ett annat mo-
dersmål än svenska. Samma gruppvisa indelning gäller för temat fest. Uttryck
för en speciell, närmast magisk stämning hör till de högt betygsatta texterna,
och detsamma gäller naturskildringar vilka särskilt återfinns i gruppen MVG
svenska. TV- eller dataspelande är utmärkande för gruppen EUM svenska. Te-
mat återkommer visserligen också i gruppen EUM svenska som andraspråk,
men inte lika frekvent och lika ofta som överordnat tema.

5.3 Sammanfattning 
Nedan sammanfattas de tydligaste drag som noterats, rörande samtliga under-
sökta aspekter. Sammanfattningen ges med utgångspunkt i gruppen EUM
svenska som andraspråk. 

I likhet med övriga elever svarar majoriteten av eleverna i gruppen EUM
svenska som andraspråk primärt på berättauppmaningen i stycke 3 i skrivupp-
giften och organiserar texten temporalt så att den löper från tidpunkt A till B.
De flesta i gruppen EUM svenska som andraspråk involverar inte övriga
stycken i skrivuppgiften i sina svar. Det lockande med natten eller att vara va-
ken på natten framgår med få undantag inte. Beträffande detta skiljer sig grup-
pen EUM svenska som andraspråk från övriga grupper, som i högre grad – i
något avseende – tycks ha involverat övriga stycken i sina svar. Tydligast fram-
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går lockelsen med natten i de högt betygsatta texterna, särskilt i gruppen MVG
svenska. I gruppen EUM svenska handlar det framförallt om »att vara vaken på
natten», varför ungdomar är det, för- och nackdelar med att vara det och hur det
känns. Eleverna som uppgivit ett annat modersmål än svenska ingår dock inte
i den beskrivningen. 

I samtliga grupper förekommer explicita svar på frågorna i skrivuppgiftens
stycke 3, med återanvändande av någon del i utspelsdraget. De är dock ovan-
liga i gruppen MVG svenska och förhållandevis vanliga i gruppen EUM
svenska som andraspråk. I gruppen MVG svenska förekommer istället expli-
cita kommentarer om upplevelsen, utan att utspelsdraget återanvänds. 

Som ett slags motsats är ett par av texterna i materialet inte tydligt instruk-
tionsbundna utan tvärtom ganska svåra att koppla till uppgiften. Särskilt gäller
detta texter som uppvisar en annan temporal organisation än den kronologiska.
Flest texter av nämnt slag finns bland de underkända. I somliga av dessa texter
är det svårt att se att eleven primärt svarat på ett utspelsdrag i uppgiften. I något
avseende finns en oklar eller till synes ologisk temporal förflyttning eller skifte
som medför att texten inte kan tolkas som ett primärt svar på berättauppma-
ningen i skrivuppgiftens stycke 3, även om texten inledningsvis eller bitvis ver-
kar vara det. Förflyttningen, som ofta innebär ett skifte från specifik till gene-
risk tid, kan bli begriplig som en respons på stycke 2. Texterna kan alltså förstås
antingen som två icke integrerade eller vacklande svar på stycke 3 och 2, alter-
nativt som ett ofokuserat svar på ett av dem. Det finns ett flertal exempel på as-
sociativa utvecklingar som tycks ha uppstått i stunden. 

Somliga texter förstås bäst som svar på enbart stycke 2, trots att det medför
att »det lockande» då måste ha strukits eller bytt innebörd. Detta syns unikt för
de underkända texterna i svenska som andraspråk. I några texter beskrivs natt-
liv generellt. Något slags lockelse med natten framgår i några fall, men också
negativa effekter skildras. 

I svenska som andraspråk skriver eleverna om fester och övernattningar med
kompisar och kusiner. Inte sällan skildras negativa upplevelser, till exempel
flykt eller bråk. Också bland MVG-texterna i svenska är övernattningar med
kompisar ett förekommande ämne, men det mest utmärkande är att så många
texter inbegriper sommaren och att naturen och naturupplevelser återkommer
som tema. Negativa upplevelser är mycket ovanligt. Bland EUM-texterna i
svenska är dataspelande ett populärt ämne. De elever som uppgivit ett annat
modersmål än svenska skriver dock inte om detta. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur elever i fyra betygs- och äm-
nesgrupper löser en och samma skrivuppgift i ämnesprovet, med fokus på
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gruppen EUM svenska som andraspråk. Som framkommit ovan har gruppen
både likheter och skillnader med övriga grupper, men avseende olika aspekter.
I korta drag kan konstateras att innehållsligt har gruppen EUM svenska som
andraspråk mest likheter med gruppen MVG svenska som andraspråk. Struk-
turellt syns flest likheter med gruppen EUM svenska (avseende de alternativa
lösningarna). Det verkar som att gruppen utmärker sig mest, alltså har minst
likheter med övriga grupper, vad avser hur de anknutit till uppgiften (främst
gällande involverande av skrivuppgiftens stycke 2). Störst skillnader totalt sett
märks i förhållande till gruppen MVG svenska.

6. Diskussion
De resultat som redovisas i artikeln tyder på att det finns skillnader i hur ele-
verna i de undersökta grupperna löser skrivuppgiften. De slutsatser som kan
dras är på grund av de heterogena grupperna begränsade, men de mönster som
framträtt uppmuntrar ändå en diskussion. 

Flera av de skillnader som noterats tycks bottna i hur eleven har förstått och
involverat stycke 2 (och 1) i sina svar, inte minst vad avser om natten ges be-
tydelse och om denna kan förstås som lockande. Studien kan inte förklara skill-
naderna, men enligt det perspektiv som antas om text i kontext är det inte ett
oväntat resultat. Det är inte orimligt att dessa skillnader kan knytas till bak-
grund och erfarenhet av situation. Hur »lockande» förstås kan till exempel jäm-
föras med vad Berge (1988) omtalar som situationsregler vid provskrivning,
särskilt gällande vad som presupponeras i skrivuppgiften. Presuppositioner är
»underforståtte meninger som deltakerna i en kommunikasjonssituasjon må
dele dersom de ikke ska plassere seg utenfor felleskapet» (s. 25). Berge ger ex-
empel på hur en avvikande tolkning av ett presupponerat synsätt kan straffas
med ett dåligt betyg. Av denna studie kan inte den slutsatsen dras: Trots att be-
dömningsanvisningarna anger att det inte ingår i uppgiften att skildra avskräck-
ande nattliga upplevelser så förekommer sådana skildringar bland de mycket
väl godkända texterna i svenska som andraspråk. Dessutom går det inte här att
avgöra varför en text underkänts. Däremot kan man se ett mönster i att en viss
förståelse av »lockande» verkar korrelera med betyg. Sommarnatt, natur och
frihet korrelerar med höga betyg, och här, i denna studie, verkar just detta vara
det tydligaste uttrycket för något slags kulturspecifik preferens, även om kultur
då förstås i en snävare mening. 
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Även om involverandet av stycke 2 inte (här) kan sägas avgöra betyg (jfr Borg-
ström 2014 och Östlund-Stjärnegårdh 2002) så är det viktigt att notera och disku-
tera vilka delar i skrivuppgiften som eleven förväntas besvara och hur. Innehålls-
liga förväntningar uttrycks inte bara i skrivuppgiften, utan är också en del av kul-
turen och den specifika situationen och båda aspekterna måste lyftas och dryftas
av alla involverade: provkonstruktörer, lärare och elever, till exempel. 

Man torde också kunna tala om något slags korrelation mellan explicita svar
på frågorna i stycke 3 och betyg. De explicita svaren med återanvändande av
utspelsdraget binder texten hårt till skrivuppgiften, varför texten blir mindre
självständig (jfr Berge 2005 och Nyström 2000). Mer implicita svar på frå-
gorna, även i form av explicita kommentarer om upplevelsen utan återanvän-
dande av utspelsdraget, knyter inte texten till uppgiften på samma sätt, utan kan
i stället fungera som legitimerare för texten i ett vidare sammanhang. Snarare
än att förklara varför upplevelsen var speciell och minnesvärd förstärker de in-
trycket av att den var det. På så vis kan också frågorna och hanteringen av dem
knytas till textens reportability. Som sagt är en texts reportability mycket svår
att mäta, men i viss mån ingår det ändå i lärarens uppgift att göra det. I en god-
känd lösning ska eleven enligt bedömningsanvisningarna förklara varför upp-
levelsen var speciell och minnesvärd. »Förklaringen» kan dock, och som det i
sammanhanget verkar kanske bör vara implicit då effekten av explicita – och
särskilt vaga – förklaringar som »jag kommer ihåg upplevelsen bara därför att
det var roligt», kan diskuteras i termer av reportability och självständighet. I
bedömningsanvisningarna står också att »en skicklig skribent kan ibland
lyckas väva in sådana aspekter utan att behöva uttrycka det i klartext». Det le-
der till funderingar över utspelsdraget. Om explicita svar inte är mest önsk-
värda, ska då explicita frågor ställas? Eller finns det en poäng i att urskilja ele-
vernas sätt att hantera frågan? 

Också innehållet, val av händelser, kan diskuteras i termer av reportability.
Eleverna i svenska som andraspråk, och eleverna som uppgivit ett annat moders-
mål än svenska i ämnet svenska, utmärker sig innehållsligt bland annat genom
val av negativa händelser, vilket alltså strider mot intentionerna i skrivuppgiften.
Samtidigt är återgivandet av flera av dessa händelser motiverat, sett till att upp-
giften ber om speciella händelser. Opaketerade skulle jag nog påstå att dessa hän-
delser är mer speciella, eller har högre reportability, än de flesta andra som åter-
ges. Men, en händelses reportability beror inte bara på händelsen i sig utan också
på deltagarna och på situation och kultur (se Labov 1997 s. 406). 

Såväl att texten är självständig som att den är globalt koherent är drag som
knutits till högre betyg (jfr Berge 2005), och det verkar alltså även gälla här.
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Det är vanligare att det finns oklara skiften i de underkända texterna. Det gäller
alltså både texter skrivna i svenska och svenska som andraspråk. I detta avse-
ende knyts alltså organisation till betyg hellre än till en- eller tvåspråkighet el-
ler svenska som första- eller andraspråk. Det verkar också finnas fler asso-
ciativa utvecklingar bland de underkända texterna, och möjligen förekommer
dessa i något högre grad i andraspråkselevernas texter (jfr Stroud 1988), men
detta måste undersökas vidare. Överhuvudtaget verkar studien bekräfta att det
finns anledning att diskutera textkomposition med eleverna – och gärna som en
process. En ingång skulle kunna vara just den temporala utvecklingen eftersom
den går att visualisera. Hur rör sig texten i tiden, och vad innebär ett skifte? Vil-
ken eller vilka tidsanvändningar påkallar skrivuppgiften och vilken tidsan-
vändning kan man anta är den mest förväntade? 

Denna artikel har studerat elevens handlande genom texten. Intressant vore
att följa upp med en empirisk studie av hur eleverna löser uppgiften på plats.
För att vidare bekräfta att skillnader existerar och för att förstå orsakerna därtill
bör fler faktorer kontrolleras i en framtida studie. 
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