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Sammandrag 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever resonerar kring valet av skrivuppgift på 

nationella provet i svenska B. Vad är viktigast när de gör sitt val och vad får detta för 

skrivpedagogiska konsekvenser? Könsmässiga skillnader i elevernas resonemang tas också upp 

och diskuteras. De teoretiska utgångspunkterna belyser elevers skrivande på gymnasiet och 

deras inställning till detta. Även nationella provets roll i skolskrivandet behandlas. Underlaget 

för undersökningen utgörs av en enkät som genomfördes bland 138 elever i åk 2 och 3 på en 

gymnasieskola i en liten svensk stad. Enkäten består av två delar. Eleverna har först fått 

rangordna olika alternativ efter vad de tycker är viktigast när de väljer uppgift på nationella 

provet och kommentera denna rangordning. Därefter har de fått välja mellan ett antal fiktiva 

uppgifter och motivera detta val. Undersökningens resultat visar att eleverna är mycket 

betygsorienterade när de väljer uppgift. Det är också viktigt för eleverna att uppgiften 

möjliggör en anknytning till egna erfarenheter och till ett mer personligt och fritt skrivande. De 

anser att uppgiftstypen krönika passar detta bäst. Artikeln och krönikan är de mest populära 

uppgifterna i enkätundersökningen, medan manusuppgiften är minst populär. Krönikan tycks 

på grund av sina mer personliga drag därmed ha tagit över de nu avlägsnade berättande 

uppgifternas popularitet. Det har också framkommit att de fiktiva kontexter som anges i de 

olika uppgifterna på nationella provet, i många fall avgör elevernas val. Situation och 

mottagare tycks följaktligen betyda mycket för eleverna i deras textproduktion medan 

genreangivelser har relativt liten betydelse.  
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1  Inledning 
Det nationella provet är idag en viktig del av undervisningen, både för lärare och för elever. 

Eleverna ska förberedas för provet och deras texter ska sedan bedömas och betygsättas. 

Processen som utgör det nationella provet framstår emellanåt som förhållandevis komplicerad. 

Elevernas förkunskaper om exempelvis genrer kan vara avgörande för hur de lyckas på provet. 

Även valet av uppgift kan ha betydelse för resultatet. Som blivande lärare i svenska och 

engelska är det därför värdefullt för mig och även för andra lärarstudenter att få inblick i 

elevernas resonemang och åsikter om nationella provets skrivuppgifter.  

 Följaktligen är syftet med denna uppsats att undersöka hur elever som läser kursen 

svenska B på en stor gymnasieskola i en liten svensk stad resonerar kring valet av skrivuppgift 

på nationella provets skriftliga B-del. Min förhoppning är att undersökningen ska kunna belysa 

elevers resonemang kring skrivuppgifter i allmänhet och uppgifterna på nationella provet i 

synnerhet. Jag hoppas också att mina slutsatser kan leda till en didaktisk eller skrivpedagogisk 

diskussion om uppgifternas utformning.  

  För att uppnå mitt syfte med uppsatsen besvarar jag ett antal delfrågor, vilka är: 

 

 Vad är viktigt för eleverna när de ska välja skrivuppgift på nationella provet i 

svenska B? Varför resonerar de på detta sätt? 

 Finns det könsmässiga skillnader i elevernas resonemang? 

 Vilka slutsatser kan man dra från undersökningen när det gäller skrivundervisningen 

idag? Vilken nytta har undersökningen för mig som svensklärare? 

 

Uppsatsen är uppdelad i sex huvuddelar. Efter denna inledning följer bakgrundsavsnittet som 

syftar till att placera uppsatsen i en forskningstradition om skolskrivande och genrepedagogik. 

Därefter presenteras uppsatsens metod och material där jag beskriver de beslut och 

tillvägagångssätt som har varit avgörande för resultatet. Sedan följer resultatredovisningen som 

behandlar svarsstatistik från min undersökning och en jämförelse med nationella provets 

statistik. Efter detta diskuteras mina resultat med utgångspunkt i den forskning som tagits upp i 

bakgrundsavsnittet. Avslutningsvis ges några sammanfattande och framåtblickande 

kommentarer med utgångspunkt i uppsatsens resultat. 
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2  Bakgrund 
 
I detta avsnitt presenteras först några definitioner av viktiga begrepp som används i uppsatsen 

och sedan ges en teoretisk bakgrund till uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

2.1 Begreppsdefinitioner  
 
För en så precis och tydlig framställning som möjligt definierar jag här några centrala begrepp 

som återkommer i uppsatsen. 

 
Genre  

Genrebegreppet ger enligt Nyström (2000a) möjlighet att kategorisera och organisera större 

textmaterial. I denna uppsats används, i enlighet med detta, genrebegreppet främst för att 

identifiera och kategorisera de olika uppgifter som ges på nationella provet i svenska på 

gymnasiet, samt för att diskutera hur viktig denna kategorisering är för eleverna och deras 

texter.  

 
Diskursiva texter 

Med begreppet diskursiv menar jag i denna uppsats sådana texter som är resonerande, 

utredande eller argumenterande.  

 
Narrativa texter 

Begreppet narrativ beskriver här texter som är berättande, exempelvis skönlitterära texter. 

 
Sensorer 

En sensor är en oberoende bedömare i norska provsammanhang som motsvarar nationella 

provet i Sverige.  

 
Genrerepertoar  

Med begreppet genrerepertoar menar jag i denna uppsats den uppsättning av återkommande 

genrer som finns i ett visst sammanhang. Här används det främst för att beskriva de genrer som 

brukar förekomma i provsituationer såsom nationella provet. 
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2.2 Tidigare forskning 
 
Skrivundervisning och elevers skrivande på gymnasiet ingår i ett stort forskningsfält i Norden 

som innefattar både forskning om provskrivning och andra former av skrivande i skolan och på 

fritiden. För denna uppsats har jag tagit del av främst svensk forskning, med Catharina 

Nyströms Gymnasisters skrivande (2000a) och Suzanne Parmenius-Swärd Skrivande som 

handling och möte (2008) i spetsen, men även den stora norska undersökningen Ungdommers 

skrivekompetanse (2005) med studier av Berge, Evensen, Hertzberg och Vagle. Eva Östlund-

Stjärnegårdh har skrivit om gymnasieelevers skrivande och bedömning och hennes avhandling 

Godkänd i svenska? (2002) tas också upp här. Både Nyström (2000b) och Östlund-

Stjärnegårdh (2005) har även skrivit artiklar av intresse som behandlas i uppsatsen. Jag har 

även tagit del av Skolverkets resultatredovisningar för nationella provet, där särskilt 

provkonstruktörernas analys av resultaten för vårterminsprovet 2009 (2010) tillsammans med 

övrig sekundärlitteratur hjälpt mig i arbetet med att skapa ett teoretiskt underlag för uppsatsen. 

Forskning om just elevers resonemang kring skrivande och skrivuppgifter är begränsad, men 

jag hoppas här kunna ge en bild av de olika diskurser som präglat forskningen på senare tid. 

 Nyström (2000a:20) lyfter fram att de nationella proven har ett viktigt inflytande i 

skolskrivandet. Hon menar att detta inflytande ”framförallt [är] intressant ur 

genrerepertoarsynpunkt” och ser tillbaka på de tidigare centrala provens inverkan på vilka 

genrer som undervisades i skolan och i läroböcker. Nyströms avhandling skrevs för tio år 

sedan. Hon menar att det nationella provets effekter ännu kanske inte kunde skönjas vid denna 

tidpunkt, eftersom de endast hade genomförts i fyra år, men att en rimlig långsiktig konsekvens 

skulle vara just en sådan påverkan på genrekulturen i skolan. Även Parmenius-Swärd (2008:35) 

skriver att de tidigare centrala proven och nu de nationella proven ”förmodligen fungerat som 

den starkast styrande faktorn för utformningen av skrivundervisningen i gymnasiet”. 

 Vidare diskuterar Nyström (2000a:50) skoltexternas komplicerade kommunikativa villkor, 

och menar att skrivandet i skolan saknar ett verkligt syfte, texterna är ”lösgjorda från ett 

kommunikativt och socialt sammanhang”. I stället skrivs texter i skolan med syftet att uppvisa 

tillägnade färdigheter eller nå ett visst betyg. Parmenius-Swärd (2008) beskriver att den här 

sortens texter kännetecknas av att språkets representativa funktion inte utnyttjas, utan att 

innehållet bara finns där för att fylla ut formen, som sedan är det som bedöms. Bristen på ett 

kommunikativt och socialt sammanhang ger skoltexterna, förutom en så kallad låtsasgenre, 
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även den överordnande genrebeteckningen skoluppsats, skriver Nyström. Man har genom 

nationella provets konstruktion försökt kringgå detta och ansluta sig till en mer funktionell 

språksyn genom att skapa fiktiva kontexter för skrivandet utifrån verklighetstrogna situationer 

(Nyström 2000a). Dubbelheten i skolskrivandet tas också upp av Nyström i en studie om 

elevers värdering av egna och andras texter i tidskriften Språk & stil (2000b:28). Hon skriver 

att eleverna förväntas  

 
åstadkomma texter som är funktionella i en given kontext, t.ex. en debattartikel som ju 
i sitt vanligaste sammanhang är en tidningstext. Å andra sidan är man i de flesta fall 
medveten om att den text man skriver ska läsas enbart av en lärare som är fullt 
införstådd med textens förutsättningar. De här delvis motsägelsefulla förutsättningarna 
påverkar elevernas textproduktion. 
 
 

Texttypen skoluppsats har annars framstått som särskilt användbar i skolan eftersom den är så 

pass bedömningsbar, i och med att man endast ser till formen. Kjell Lars Berge (2005a) visar i 

sin studie i Ungdommers skrivekompetanse dessutom en större överensstämmelse hos 

sensorerna vid bedömning av resonerande texter, vilket tyder på att normerna för dessa är 

tydligare och mer utbredda än normerna för andra sorters texter där innehållet ges större vikt.  

 Berge tar i en annan studie även upp att man i bedömningsanvisningarna till sensorerna 

betonar genreskrivning och tydliggörande av kriterier för olika genrer, men sedan ”i de samme 

dokumentene […] svekkes kravet til normoverensstemmelse” (2005b:25) och man förordar 

sensorerna att ha ett öppet sinne och inte alltför stränga genrekrav.  

 När det gäller just bedömning kan man hänvisa till Eva Östlund-Stjärnegårdh som i sin 

undersökning skriver att ”de olika uppgiftstyperna spelar större roll [i betygsättningen] än jag 

trodde vid starten” (Östlund-Stjärnegårdh 2002:187). Hon menar att särskilt de skönlitterärt 

berättande texterna, som inte längre finns med i nationella provets genre- och uppgiftsrepertoar, 

uppvisar större betygsvariation hos bedömarna i hennes undersökning än andra genrer.   

 I frågan om bedömning har Östlund-Stjärnegårdh i sin avhandling koncentrerat sig på 

gränsdragningen mellan betyget Icke godkänd och Godkänd. Hon frågar sig vad det är som 

avgör om en text blir godkänd eller inte, och finner att bedömare främst ser till helheten vid 

betygsättning, men även genre och texttyp nämns som viktiga faktorer. ”En elev som inte löst 

uppgiften, skrivit en väldigt kort text, inte klarat av argumentation eller annat efterfrågat 

innehåll, inte träffat rätt på genre och texttyp och inte har ordning i sin text får betyget Icke 

godkänd” (Östlund-Stjärnegårdh 2002:185). Östlund-Stjärnegårdh refererar också till nationella 

provets bedömningsanvisningar för lärarna. Här betonas också helhetsbedömningen och man 

menar att lärarna ska ta hänsyn till ”hur texten fungerar i den angivna 
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situationen” (Skolverket 2009c:23). Att kunna anpassa sig till syfte och mottagare finns 

dessutom med i kursmålen i svenska B: ”Eleven skall kunna förmedla egna och andras tankar i 

tal och skrift, göra sammanställningar och utredningar samt dra slutsatser och föra fram 

argument, så att innehåll och budskap blir tydliga och anpassade till målgrupp och syfte” 

(Skolverket 2000). Alltså fyller den fiktiva kontext som anges för uppgifterna en viktig 

funktion, eftersom den exponerar skribentens förmåga att anpassa sig efter syfte och mottagare. 

 Nyström (2000a:108) berör skillnaden i likformighet mellan diskursiva och narrativa texter 

och deras roll i skolans genrekultur:  

 
Texters gemensamma drag inom en genre kan antas variera med genrens 
kommunikativa mål. Graden av likformighet är liten i genrer där det primära målet är 
ett konstnärligt uttryck, kanske t.o.m. en manifestering av det egna jaget, som i t.ex. 
romanen. I icke-fiktiva texter kan graden av likformighet antas vara högre. […] Man 
kan vänta sig att det finns ett samband mellan texternas genreinterna överensstämmelse 
och genrens grad av förankring i skolkontexten. 

 

Nyström antyder här att texter med större likformighet, det vill säga tydligare och mer fasta 

normer, förekommer mest i skolan eftersom de är lättare att undervisa och bedöma, precis som 

det nämns ovan. Utöver detta skriver Östlund-Stjärnegårdh att det tycks vara lättare att få 

betyget Godkänd på berättande provlösningar än på diskursiva, trots att man inom denna genre 

ofta uttrycker sig språkligt mindre avancerat. Hon drar slutsatsen att elever möjligtvis faller 

tillbaka ”i tidigare skolårs berättarstrategier i stället för att anstränga sig maximalt” (2002:188). 

I Norge, skriver Vagle och Evensen (2005a:175) att man med hänsyn till de svaga eleverna 

”tillater fortellende eller mellompersonlig skriving” på de flesta uppgifterna.1 Narrativa 

uppgifter är de mest populära och endast ett fåtal procent väljer att skriva diskursiva texter på 

provet. Narrativt skrivande har därför blivit ”kjernen i det studien kaller et sjangermessig 

grunnrepertoar till eksamen” (2005a:211). När Berge undersöker vilka typer av genrer och 

teman som lockar flest skribenter på norskeksamen finner han likadant att det är existentiella 

teman och teman om nära relationer samt genrerna berättelse eller novell som är mest populära. 

Han skriver att de genrer som eleverna kan välja mellan på provet, i stort sett alla tillhör 

kulturkontexter som är märkta som privata och personliga och med tydlig ”jegfokusering och 

selvtematisering” (2005b:32). 

 Det narrativa skrivandet tycks spela stor roll för resultaten på nationella provet, trots att det 

inte längre förekommer bland uppgifterna på de svenska proven. Nyströms studie (2000b) visar 

                                                
1 I Norge ges alternativa lösningsförslag till varje uppgift på provet, vilket resulterar i att det går att välja att skriva 
olika genrer inom samma uppgift. 
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att elever själva värderar texter som är ”engagerande och äkta” högt, dessa drag menar hon är 

uppskattade just på grund av det skönlitterära berättandets starka ställning under elevernas 

skoltid (2000b:34): 

 
Att den genre som är den allra första elever skriver i också är en av de allra mest 
frekventa under skolans sista år innebär att genren har en unik ställning i elevernas 
skriverfarenhet. Den erfarenhet som eleverna har av berättelseskrivandet påverkar 
deras skrivprocesser, så att de i större utsträckning har strategier för att bemästra 
berättande skrivuppgifter än diskursiva. De värderingar av textkvalitet som kommer till 
uttryck här kan möjligen vittna om att också elevernas värderingar har påverkats av 
berättandet. Att texten ska engagera en läsare är ju ett grundläggande krav i en 
berättelse och äkthet och personligt engagemang tillför i regel berättande texter 
väsentliga kvaliteter. 

 

Även provkonstruktörerna menar att det är möjligheten till det personliga engagemanget som 

avgör vilken uppgift eleverna väljer på nationella provet (Skolverket 2010:82).  

 Grundrepertoaren som nämns ovan, och som i Norge utmärks av en överrepresentering av 

narrativa uppgifter, har dessutom visat sig vara mer tilltalande för flickor. Vagle och Evensen 

(2005a) menar att detta kan förklara det betygsmässiga försprång tjejerna har och har haft på 

killarna. De refererar till svenska undersökningar från 70- och 80-talet som har visat att tjejer 

hellre skriver om det som är konkret och nära, gärna om personliga och allmänmänskliga 

frågor, medan killar hellre skriver om mer generella, samhällsorienterande och 

världsomfattande teman. Tjejer dras till uppgifter som ger utrymme för personliga och privata 

funderingar, medan killar inte gör det. De sakorienterade uppgifterna lockar främst killarna och 

de existentiella tjejerna. Vagle och Evensen menar att eftersom de flesta uppgifter är särskilt 

relevanta för tjejer, kan man tänka sig att uppgifternas tematik ger dem fördelar. Även Östlund-

Stjärnegårdh (2005) visar i sin studie om argumenterande uppgifter att vissa uppgifter på 

nationella provet kan ses som manliga respektive kvinnliga uppgifter. De väljs i större 

utsträckning av det ena könet än det andra.  

 Vidare skriver Parmenius-Swärd (2008:50) att det i uppsatsämnen och instruktioner från 

lärarens sida ligger en hel del dolda förväntningar, normer, regler och textkultur som han/hon 

förväntar sig att eleverna ska uppfatta och ta till sig. Eleverna förväntas ”avslöja och ’knäcka’ 

de koder som är nedlagda i de olika typer av texter läraren begär av dem”. De måste alltså 

själva förstå hur man skriver avancerade texter inom olika genrer. Att eleverna inte explicit får 

veta vad som krävs av dem leder till att de istället löser uppgiften på sitt eget sätt. Det är när de 

anpassar sig till lärarens förväntningar som de socialiseras in i skolans genre- eller textkultur.  

 En av Nyströms (2000a) viktigaste slutsatser är därutöver att skrivandet i skolan tycks vara 

traditionellt och utan relevans för andra kontexter utanför skolan, samt att genreprogressionen 
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för eleverna är liten under skoltiden. Detta är tydligt när hon diskuterar det berättande 

skrivandets särställning även i högre årskurser. Parmenius-Swärd menar att skrivandet som 

aktivitet är ”produktinriktat och betygsorienterat” (2008:229) och att elevernas skrivande 

förväntas utvecklas utan någon övning eller bearbetning. Denna produkt- och betygsorientering 

är något som Nyström också tar upp. Hon har sett att det från elevernas sida ”kan vara roligt att 

skriva texter i andra ämnen, medan texter i svenskämnet i större utsträckning förknippas med 

betyg” (2000b:15). 

 Nyströms (2000a) intervjuer med gymnasieelever visar vidare att de inte påverkas av 

genrebeteckningen vid valet av skrivuppgift på nationella provet, och hon frågar sig om det kan 

vara så att elever bara gör skillnad mellan diskursiva och narrativa texttyper. Berge (2005b) 

finner också att elevernas skrivande i det norska provsystemet inte kan eller bör klassificeras i 

olika genrer utan snarare i de kategorier han benämner som ”fortellende, resonnerende og 

mellompersonlig skriving”, där fortellende och mellompersonligt skrivande egentligen kan 

sägas vara samma sak (2005b:80). Därmed ses återigen en indelning i narrativt och diskursivt 

skrivande. Även i resultatredovisningen för gymnasieskolans kursprov nämns det faktum att 

eleverna inte tycks uppfatta vissa genrer som svårare än andra och att genremedvetenheten är 

”varierande” (Skolverket 2010:80). Nyström (2000a) har därutöver sett att genrernas struktur 

inte verkar vara särskilt normerad hos eleverna. Olika texter som skrivits på nationella provet 

inom samma genre har inte mycket gemensamt. En annan iakttagelse är att överensstämmelsen 

mellan elevernas vanliga genrerepertoar och de genrer de prövas i vid provtillfället är 

bristfällig.  

 Det råder delade meningar om hur eleverna resonerar i valsituationen på nationella provet 

där de ställs inför ett val mellan tiotal olika uppgifter. Nyström (2000a) menar att den främsta 

anledningen till att de väljer olika är uppgifternas betygsskalor. Provgruppens hypotes i 

resultatredovisningen från 2009 är att uppgifternas ämne avgör vilken eleverna väljer. 

”Uppgifter där elever får skriva och utveckla tankar om frågor som ligger dem varmt om hjärtat 

eller där de har personliga erfarenheter lockar alltid flest elever oavsett studieinriktning” 

(2010:80). Östlund-Stjärnegårdh (2005) tror även hon att ämnet är viktigare än genre eller 

texttyp när eleverna väljer uppgift. Hon lyfter fram att stimulerande teman, texter och ämnen 

motiverar både starka och svaga skribenter att anstränga sig språkligt. 
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3 Metod och material 
 
I detta avsnitt presenteras uppsatsens material och metod. Jag visar hur jag har samlat in, valt ut 

och använt mitt primärmaterial, samt hur jag resonerat när det gäller olika beslut som har varit 

betydande för uppsatsens utfall. Informanterna och insamlingssituationen presenteras först. 

Sedan redogörs för enkätens utformning och de beslut som togs i samband med detta.  

 Min centrala primärkälla är en enkätundersökning som har genomförts bland 138 

gymnasieungdomar i åk 2 och 3 på en stor gymnasieskola i en liten svensk stad. Informanterna 

läser kursen svenska B, och nästan alla klasser ska skriva nationella provet senare under samma 

höst som enkäten distribueras. Två av klasserna ska genomföra provet först ett år efter 

enkätundersökningen. Informanterna representerar en godtagbar spridning avseende 

gymnasieprogram. I undersökningen medverkar elever från NV, SP, HP, FP, BF och SMID.2 

Då undersökningen inte ämnar framhålla skillnader mellan elever på olika utbildningsprogram 

anser jag att detta utgör en tillräcklig spridning. Även könsfördelningen är relativt jämn, 66 

killar och 72 tjejer medverkade i undersökningen, och eftersom skillnaderna mellan de olika 

könens rangordning och uppgiftsval ska diskuteras är fördelningen tillfredsställande. Därutöver 

förekommer inget bortfall i undersökningen; alla elever som fick enkäten har svarat på den. 

 Enkäten distribuerades av mig på lektionstid, där jag antingen fick inleda de olika 

lektionerna eller komma in under lektionstid. Först gav jag eleverna en genomgång av 

nationella provet där de bland annat informerades om de olika delarna på provet, med avsikt att 

placera enkäten i ett sammanhang. Jag frågade klasserna huruvida de hade fått texthäften för 

årets prov, och de flesta klasser hade fått det och börjat arbeta med det. Eleverna påmindes 

sedan om att de i den verkliga provsituationen ska välja en av åtta till tio presenterade 

skrivuppgifter; alla med olika ämnen och sammanhang. De ombads att tänka sig in i 

provsituationen och svara på frågorna i enkäten därefter. Jag presenterade sedan de olika 

delarna i enkäten, förklarade rangordningen och visade på skillnaderna mellan mina fiktiva 

provuppgifter och nationella provets uppgifter. 

                                                
2 Officiella programförkortningar: NV Naturvetenskapliga programmet, SP Samhällsvetenskapliga programmet, 
HP Handelsprogrammet, FP Fordonsprogrammet, BF Barn- och fritidsprogrammet samt SMID Idrottsprofilen på 
samhällsvetenskapliga programmet. 



 12 

Enkäten3 är uppdelad i två delar. Den första delen utgörs av sju alternativ som ska rangordnas 

enligt vad eleverna tycker är viktigt när de ska välja uppgift på nationella provet. Det finns 

även plats för informanterna att kommentera sin rangordning. Nedan följer för varje alternativ 

som finns med i rangordningen en förklaring till hur och varför alternativet valts ut: 

- att jag kan få ett bra betyg på min text 

Betyg är en viktig faktor för elever på gymnasiet, vilket har bekräftats av tidigare 

undersökningar och även av egna erfarenheter från VFU-vistelser. Genom att ta med denna 

faktor i enkätundersökningen vill jag se dels hur viktigt betyg är för valet av uppgift, dels om 

tjejer prioriterar betyg högre än killar, eftersom de genomgående får högre betyg än killar på 

nationella provet.  

- att jag har gjort något liknande förut 

Detta alternativ visar hur viktigt eleverna tycker det är att ha övat på och skrivit i olika genrer 

innan nationella provet. Rangordningen av denna faktor visar hur eleverna värderar erfarenhet i 

valsituationen. 

- att jag vet hur jag ska genomföra uppgiften 

Erfarenhet är dock inte samma sak som kunskap. Detta alternativ handlar om hur viktigt 

eleverna anser att kunskap om olika texters uppbyggnad och utförande är i valet av 

skrivuppgift. 

- att jag tycker det är utmanande  

Vill elever känna sig utmanade? Eller väljer de helst genrer och uppgifter där de känner sig 

trygga? Denna faktor visar hur viktigt det är för eleverna att utvecklas och vidga sina kunskaper 

genom skrivuppgiften på nationella provet. 

- att läraren kommer att gilla texten 

En annan intressant aspekt att undersöka är hur elever rangordnar lärarens åsikt, och då särskilt 

i förhållande till rangordningen av betyg.  

- att jag kan använda min kreativitet 

Jag vill också se hur viktigt kreativa aspekter är för elever som ska välja skrivuppgift på 

nationella provet. Kreativitet är ett väldigt abstrakt och subjektivt begrepp, men det är ändå 

intressant att se hur eleverna förhåller sig till det i detta sammanhang.  

- att ämnet intresserar mig 

De uppgifter som erbjuds eleverna på nationella provet ingår alla i samma tema men har olika 

ämnen och innehåll. Analysen från provgruppens rapport lyfter fram elevens intresse för ämnet 

                                                
3 Se bilaga 1 för enkäten i dess helhet. 
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som det som avgör vilken uppgift eleverna väljer. Här finns en möjlighet att undersöka hur 

eleverna själva ser på ämnets betydelse i valsituationen. 

För att sammanställa resultatet från rangordningen har jag använt mig av programmet Excel 

där jag fört in data från enkätsvaren och sedan skapat tabeller och diagram för att åskådliggöra 

resultatet. Jag har angett resultaten i procent i tabellform och även i löpande text. Genom att 

jämföra de olika alternativens placeringar i rangordningen har jag fått fram vad som är viktigast 

för informanterna i valsituationen. 

 Enkätens andra del består av fem fiktiva uppgifter för informanterna att läsa igenom. De ska 

sedan välja den uppgift de hade valt om detta var vad som erbjöds på nationella provet. De ska 

även markera vilken uppgift de inte skulle välja och dessutom motivera båda dessa val. 

Uppgifterna är utformade så att de grafiskt och språkligt ska likna nationella provets uppgifter. 

Antalet uppgifter presenterade i enkäten har begränsats dels med tanke på dess genomförande i 

hänsyn till tid, och dels för att inte förvirra eleverna med för många olika uppgifter att förhålla 

sig till. En genomgång av de senaste fem årens nationella prov på vårterminerna visade på de 

genrer som återkom flest gånger, se tabell 1. Artiklar av olika slag var klart överrepresenterade, 

tätt följt av debattinlägg eller debattartiklar, sedan manus till tal, krönika och essä. Dessa fem 

genrer valdes därför ut till enkäten som representanter för nationella provets genrerepertoar. 

 

Tabell 1 Antal förekomster av genrer i uppgifter under vårterminsproven 2005-2009 

Genre Antal   
Artikel 13 
Debattinlägg 9 
Manus till tal 6 
Krönika 5 
Essä  5 
Litterär analys 2 
Reportage 1 
Restkategori 5 
 
Totalt 46 

 
 
Därefter gicks några gamla prov igenom i syfte att hitta ett ämne som informanterna skulle 

kunna förhålla sig till och finna intresse i trots att de inte, som i förlagan, hade ett texthäfte att 

utgå ifrån. Ämnet behövde vara tillräckligt förankrat i deras vardag för att de skulle kunna 

tänka sig att skriva en text om det utan mer information. Jag valde från temat Har du tid? och 
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utgick från uppgiften om Stress och press från provet ht 2003. Jag formulerade sedan fem 

uppgifter med olika genrer utifrån detta enda ämne.4  

Ämnet likställdes med avsikten att istället få fram vilka genrer som är populärast hos 

eleverna, samt vad de väljer efter om de inte kan välja efter ämnesinnehållet i uppgiften. På 

grund av avsaknaden av ett texthäfte kunde inte instruktionerna formuleras på exakt samma sätt 

som i nationella provet, men som jag nämnt ovan har jag försökt efterlikna uppgifterna så 

mycket som möjligt. De största skillnaderna mellan de fiktiva uppgifterna på min enkät och 

nationella provets uppgifter är frånvaron av bedömningsskalor på uppgifterna samt att alla 

uppgifter alltså behandlar samma ämne. Bedömningsskalorna togs bort i syfte att undvika att 

fritextsvaren endast skulle beröra dessa, att valet av uppgift endast skulle motiveras med 

betygsskalan. En annan skillnad är att genrerna krönika och essä, som på nationella provet 

alltid åtföljs av genrebeskrivningar, här inte gör det. Jag ville se om denna avvikelse också 

medförde skillnader i valstatistiken.  

 Förutom enkätundersökningen har jag även använt mig av statistik från nationella provet. 

Jag har tittat på elevernas val av uppgift på vårterminsproven, från 2005 till 2009. En 

jämförelse har genomförts mellan mina resultat från enkäten och nationella provets 

uppgiftsstatistik, med syftet att se om det finns skillnader. För att kunna jämföra populariteten 

för olika genrer har jag räknat ut medelvärdet för antal val per genre och förekomst och sedan 

jämfört med mina resultat i procent. 

 Undersökningen har därmed tydligt genomförts med en kvantitativ metod. När det gäller 

redovisningen av de kommentarer i fritextsform som getts på enkäten har dock inte en 

kvantitativ metod tillämpats, då ett sådant arbete skulle vara alltför komplicerat och 

tidskrävande. Kommentarerna har istället lästs igenom och de tendenser som framkommit i 

svaren har sedan redovisats i de aktuella avsnitten av uppsatsen (4.3 och 4.5). Därmed har jag 

använt mig av generella och sammanfattande uttryck såsom många elever, flera elever, de 

flesta, ett par och så vidare, och istället valt att lyfta fram övergripande tendenser och enskilda 

exempel.  

 Jag är medveten om att min undersökning är begränsad, både när det gäller omfång i antal 

informanter och bredd i de frågor som ställs, men jag hoppas ändå att den tillsammans med 

tidigare forskningsresultat kan leda till intressanta slutsatser om elevers resonemang kring 

valsituationen på nationella provet. En intressant aspekt att tillföra undersökningen skulle 

exempelvis vara att intervjua ett par elever för att få en djupare insikt i hur de resonerar. En 

                                                
4 Se bilaga 2 
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annan tänkbar fördjupning skulle vara att jämföra skillnader i resonemang hos elever på olika 

gymnasieprogram, men uppsatsens omfång och nivå ger tyvärr inte möjlighet till sådana 

distinktioner i materialet. Forskningsetiska hänsyn har tagits genom att enkäten avsiktligt 

genomfördes anonymt, elevernas identitet har därför inte kunnat framkomma i materialet. Jag 

har därutöver valt att inte heller nämna skolans namn eller staden där skolan ligger. 

 

 

4  Resultat 

 
I detta avsnitt redovisas de resultat som framkommit av min undersökning. I genomgången av 

enkätens första del beskrivs hur eleverna förhållit sig till och rankat de olika alternativen. Även 

könsmässiga skillnader i rankningen påvisas där det är aktuellt. En undersökning om 

samvariation har också utförts och resultaten presenteras i avsnitt 4.2. I 4.3 behandlas elevernas 

kommentarer på rangordningen. Del två av enkätundersökningen presenteras i avsnitt 4.4 och 

4.5, där elevernas val av uppgifter och deras kommentarer redovisas. I 4.6 tas korrelationen 

mellan uppgiftsvalen och rangordningen upp och i 4.7 görs en jämförelse mellan statistiken 

från enkätundersökningen och statistik från nationella provets resultatredovisningar när det 

gäller val av uppgiftstyp. Slutligen sammanfattas resultaten i avsnitt 4.8. 

 

 

4.1 Enkätresultaten – rangordningen 
 
Eleverna har i enkäten rangordnat de olika alternativen efter vad som enligt dem är viktigast 

vid valet av uppgift på nationella provet. Resultaten från undersökningen ger en bild av hur 

eleverna resonerar vid detta val. Nedan följer en genomgång av de olika alternativen och en 

presentation av de påträffade resultaten. Jag tar förutom svarsstatistiken också upp könsmässiga 

skillnader i denna.  

 I tabell 2 visas hur eleverna har rangordnat de olika alternativen på enkäten. Sju alternativ 

gavs och eleverna fick rangordna betyg, erfarenhet, kunskap, utmaning, lärarens åsikt, 

kreativitet och ämnet enligt vad de ansåg viktigast från ett till sju. I tabell 2 visas valen i 

procent. 
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Tabell 2  De 138 elevernas rangordning av alternativen, angivet i procent 

             Rangordning 
Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 

Betyg 44 22 11 12 7 4 0 
Erfarenhet 1 7 9 17 14 23 29 
Kunskap 27 18 23 20 7 4 1 
Utmaning 2 2 3 6 13 19 55 
Lärarens åsikt 0 7 12 13 33 27 9 
Kreativitet 7 11 18 18 22 20 4 
Ämne 19 33 24 14 5 4 2 
 
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

4.1.1 Betyg 
 
Tabell 2 visar att en stor del av eleverna (44 %) väljer möjligheten att få ett bra betyg som 

viktigaste alternativ. Ingen elev anser att betyget är så pass oviktigt att de rankar alternativet 

lägst. Det är även många som väljer betygsmöjligheten som andra eller tredje prioritet. En klar 

majoritet, nämligen 78 %, rangordnar här betyget som första, andra eller tredje viktigaste 

alternativ.5 

 Vid en närmare undersökning av hur tjejer och killar rankar betygsalternativet kan man se 

att 77 % av både tjejerna och killarna väljer betyget som första, andra eller tredje prioritet. Ser 

man på hur många som har prioriterat betyg högst framkommer att 50 % av killarna och 38 % 

av tjejerna rankar betyget som nummer ett.  

 

4.1.2 Erfarenhet 
 
Statistiken för erfarenhetsalternativet visar hur viktigt det är för eleverna att de har genomfört 

en liknande uppgift förut. Alternativet har rankats relativt lågt. Någon av de tre lägsta siffrorna 

i rangordningen har valts av närmare 67 % av eleverna för detta alternativ. Tar man med i 

beräkningen även de som har rankat erfarenhet som nummer fyra blir siffran 83 %, en 

överväldigande majoritet.  

                                                
5 Se bilaga 3 för faktiska siffror. 
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71 % av tjejerna rankar erfarenhet som något av sina tre lägsta alternativ, medan siffran för 

killarna är 62 %. Här syns således en skillnad där tjejerna tycks vara något mindre beroende av 

att ha gjort liknande uppgifter förut, när de väljer uppgift på nationella provet. 

 

4.1.3 Kunskap 
 
Kunskapsalternativet, att eleverna vet hur de ska genomföra uppgiften, har fått en hög rankning 

i undersökningen. I tabell 2 visas att 27 % ger första prioritet till detta alternativ, och siffrorna 

för andra, tredje och fjärde prioritet ligger alla runt 20 %. Därigenom har 68 % av eleverna gett 

kunskapsalternativet någon av sina tre högsta prioriteringar. Detta kan jämföras med att endast 

12 % rankar det som något av de tre lägsta alternativen. 

 Även detta alternativs svarsstatistik visar på en viss könsmässig skillnad. Fler tjejer än killar 

rankar kunskap om uppgiftens genomförande som ett högt alternativ. Siffrorna visar på 72 % 

tjejer och 64 % killar som prioriterar alternativet på första, andra eller tredje plats.  

 

4.1.4 Utmaning 
 
Att man ska känna sig utmanad av uppgiften man väljer på nationella provet är signifikativt 

lågt rankat av eleverna som besvarat enkäten. Tabell 2 visar att 55 % väljer detta alternativ som 

sin lägsta prioritet, och 87 % av eleverna har rankat det som något av sina tre lägsta alternativ. 

De höga prioriteringarna har endast 7 % av eleverna valt. Det är tydligt att detta alternativ inte 

är viktigt för eleverna i valet av skrivuppgift på nationella provet. 

 Statistiken visar att det finns en viss skillnad mellan könens prioritering av även detta 

alternativ. 91 % av pojkarna ger utmaningsalternativet en av sina tre lägsta rankningar, medan 

siffran för flickorna är 83 %. Däremot skiljer sig inte statistiken för de höga rankningarna 

särskilt mycket från varandra. Den avgörande skillnaden utgörs av att åtta av flickorna har gett 

alternativet en fjärde plats, medan ingen av pojkarna har gjort det. Tjejerna tycks alltså 

prioritera denna kategori något högre än vad killarna gör. 
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4.1.5 Lärarens åsikt 
 
Vidare rangordnas även alternativet om lärarens uppskattning av texten relativt lågt. Det är 

dock få elever som avfärdar vikten av lärarens åsikt helt. Endast 9 % har gett alternativet en 

sjua. Majoriteten (72 %) av rankningarna ligger på fjärde, femte eller sjätte plats. Ingen elev har 

rankat detta alternativ som sitt viktigaste.  

En könsmässig jämförelse av rangordningen av lärarens åsikt visar att 57 % av de som rankar 

det på andra eller tredje plats, är killar. Fler tjejer än killar finns bland de som har placerat 

alternativet bland sina tre lägsta, siffrorna visar på 53 % respektive 47 %. Dock är det bara ett 

fåtal fler killar än tjejer som gett lärarens åsikt en sexa eller sjua. Siffrorna påverkas mycket av 

att så många fler tjejer än killar placerar alternativet på femte plats i rangordningen. 

 

4.1.6 Kreativitet 
 
Kreativitetsalternativet är det alternativet som har jämnast kurva. Det får flest 

mittenrankningar, av tabell 2 kan utläsas att endast 7 % av eleverna ger högst rankning och 4 % 

lägst rankning till detta alternativ. 58 % har gett kreativitet en tredje, fjärde eller femte plats. 

 En måhända marginell skillnad som påträffats i flickornas val jämfört med pojkarnas är att 

33 % av pojkarna har gett kreativitet en första, andra eller tredje plats, medan samma siffra är 

39 % för flickorna.  

 

4.1.7 Ämnet 
 
Att ämnet ska vara intressant tycks vara viktigt för eleverna när de väljer skrivuppgift. 19 % ger 

ämnet en första plats i sin rangordning, 33 % ger det en andra plats och 24 % placerar det som 

tredje alternativ i rangordningen. Sammanlagt har 75 % placerat vikten av ett intressant ämne 

på topp tre.  

 Precis som när det gäller kreativitetsalternativet ser vi här en liten skillnad mellan tjejer och 

killar. 79 % av killarna placerar ämnets betydelse någonstans på de tre högsta platserna, medan 

denna siffra är 72 % för tjejerna. Killarna verkar alltså tycka att det är något viktigare att ämnet 

är intressant än vad tjejerna gör. 
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4.2 Samvariation 
 
Nedan har svarsstatistiken för ett antal av faktorerna på enkäten jämförts med varandra med 

syftet att söka finna intressanta samband. Dessa samband diskuteras sedan vidare i kap 5. 

 

4.2.1 Samvariation mellan betyg och erfarenhet  
 
Vid en undersökning av sambanden mellan elevernas rankning av alternativen om möjligheten 

till ett bra betyg samt vikten av att ha genomfört liknande uppgifter förut, kan man se att många 

av de som rankat betyg som högsta alternativ har graderat erfarenhet som lägsta. 40 personer 

har rankat erfarenhet lägst, och 17 av dessa har rankat betyg som högst. Av de 61 personer som 

rankat betyg som högsta alternativ har 69 % gett erfarenhet plats fem, sex eller sju i 

rangordningen. Endast en elev rangordnar erfarenhet som nummer ett, och denna elev har betyg 

som andra prioritering.  

 

4.2.2 Samvariation mellan betyg och lärarens åsikt 
 
En intressant aspekt av undersökningen är hur de elever som rankat betygsmöjlighet som ett 

högt alternativ har rankat vikten av lärarens åsikt. Det visar sig att 28 % av de som gett betyg 

en första plats har placerat lärarens åsikt på andra eller tredje plats. Som nämnt ovan har ingen 

elev gett lärarens åsikt första prioritet. 61 % av de som rankat betyg högst ger alltså lärarens 

åsikt en femte, sjätte eller sjunde plats i sin rangordning. Generellt kan sägas att de som rankat 

betyg högt inte nödvändigtvis har rankat lärarens åsikt högt, men de som gett lärarens åsikt en 

hög placering har ofta även gett betyg en av de högre rangordningspoängen. 

 

4.2.3 Samvariation mellan betyg och kreativitet 
 
Man kan på liknande sätt fråga sig om kreativitet och betyg är motsägelsefullt och undersöka 

om rankningen dem emellan visar på skillnader. 42 % av eleverna rankar betyg som första, 

andra eller tredje alternativ och kreativitet som femte, sjätte eller sjunde alternativ. 8 % av 

eleverna har rankat kreativitet som första, andra eller tredje alternativ och betyg som femte eller 

sjätte. Av de 107 elever som valt betyg som något av sina tre högsta alternativ, har 58 personer 
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(52 %) valt kreativitet bland sina tre lägsta alternativ. Likväl kan man se att av de 50 personer 

som har valt kreativitet bland sina högsta tre alternativ har 11 personer (22 %) valt betyg bland 

sina lägsta. Det tycks alltså finnas ett motsatsförhållande mellan betyg och kreativitet. 

 

4.2.4 Samvariation mellan kreativitet och lärarens åsikt 
 
Ytterligare en intressant jämförelse är huruvida de elever som värderar kreativitet högt anser att 

lärarens åsikt är viktig. Av de 40 personer som rankat kreativitet bland sina tre högsta alternativ 

har endast fem personer också rankat lärarens åsikt som ett viktigt alternativ. Dessa två faktorer 

tycks således inte samspela särskilt väl och lärarens åsikt framstår som oviktig för de elever 

som prioriterar kreativitet. 

 

4.2.5 Samvariation mellan betyg och kunskap 
 
Man kan också se på hur elever som rankar betyget högt har placerat kunskap om uppgiftens 

genomförande i rangordningen. 18 elever har rankat betyg som nummer ett och kunskap som 

nummer två. Likaså har 18 elever rankat kunskap som nummer ett och betyg som nummer två. 

Totalt 26 % har alltså rankat betyg och kunskap som något av sina två högsta alternativ och de 

två faktorerna tycks till viss del höra samman i elevernas rangordning. Endast ett fåtal personer 

har rankat betyg högt och kunskap lågt och vice versa. Ingen elev har rankat både betyg och 

kunskap bland sina lägsta placeringar. 

 

4.2.6 Samvariation mellan betyg och utmaning 

 
Eftersom betyg genomgående har fått en hög prioritet och utmaning har fått en låg prioritering, 

blir siffrorna här tydliga. Många elever (22 %) har rankat betyg högst och utmaning lägst. Av 

alla de som rankat betyg högst har hela 52 % gett utmaning en sista plats i rangordningen. 

Räknar man med de som rankat betyg som något av sina tre högsta placeringar och utmaning 

som något av sina tre lägsta berörs en så stor del som 70 % av eleverna. Här framträder 

följaktligen en tydlig motsättning mellan faktorerna betyg och utmaning. 

 



 21 

4.3 Elevkommentarer till rangordningen 
 
I kommentarerna till rangordningen på enkäten framhåller många elever att möjligheten till ett 

bra betyg är det viktigaste för dem vid valet av uppgift. Många menar att det är därför man 

genomför nationella provet; för att visa vad man kan. Eftersom nationella provet anses ha en så 

betydande roll i kursbetyget, anser ett flertal elever att man inte ska ta några chanser. Att känna 

sig utmanad av uppgiften ges därför inte någon hög prioritet. Man ska ”göra så lätt som möjligt 

för sig” och ”ta något som jag känner att jag behärskar”. Ytterligare en elev uttrycker detta 

kärnfullt i kommentaren ”Palla göra något svårt”. Alternativet som handlar om att uppgiften 

ska vara utmanande kommenteras av flera elever. En elev sätter högsta prioritet på detta 

alternativ och skriver: ”Gillar att lära mig nya saker och hatar att plugga samma skit hela 

tiden”. En annan elev tycker inte att det är värt att göra uppgifter om de inte är utmanande och 

motiverar detta med att skriva: ”jag vill motivera mig till att lyckas med svåra saker”. Flest 

elever tycks ändå hålla med eleven som skriver: ”Man vill alltid ha bra betyg, klart man satsar 

på det. Utmaningar kan man ta på mindre viktiga prov”.  

 Eleverna betonar vidare att det är viktigt att veta hur man ska genomföra uppgiften, annars 

kan man inte nå ett högt betyg. En elev har skrivit att det viktigaste är att veta hur man ska 

genomföra uppgiften, så man inte behöver sitta och fundera på det i provsituationen. En annan 

skriver att ”om man inte vet hur uppgiften ska genomföras blir det nästan omöjligt att klara 

den”. En tjej skriver: ”Om jag vet hur jag ska genomföra uppgiften, då har jag också större 

chans att få bra betyg” och en annan: ”Det viktigaste enligt min åsikt är att veta hur texten ska 

vara uppbyggt [sic!]. Om man inte vet vad man ska ha med i texten är det svårt att skriva den 

och få höga betyg”. 

 Många skriver också att det viktigaste är att ämnet intresserar dem, annars blir det för svårt 

att få idéer om vad man ska skriva. Ett intressant ämne bidrar till att uppgiften känns lättare. 

Flera elever menar att de låter sin kreativitet leda vägen, att de först känner efter om de får 

några uppslag eller idéer av uppgiftsinstruktionen. En elev skriver: ”Ämnet måste ju vara 

intressant för att man ska kunna skriva något bra ju, desto mer glöd och passion desto bättre 

text. Man behöver absolut inte ha gjort något liknande förut, det är kul med något nytt!”. Några 

andra kommentarer lyder:  

 
Jag måste tycka att ämnet intresserar mig för att annars får jag det svårt att komma på 
idéer om vad jag ska skriva om. 
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Viktigt att ämnet intresserar mig för att kunna skriva något bra och på så sätt få högre 
betyg. 
 
Oftast väljer jag ett ämne som intresserar mig eftersom det då per automatik blir 
enklare att skriva. 
 
Att ämnet är intressant för mig är viktigast eftersom att kreativitet och hur jag ska 
genomföra uppgiften då brukar falla på plats av sig självt.  

 

 

Ett flertal elever kommenterar dynamiken mellan de två alternativen om betyg och lärarens 

åsikt. En del menar att lärarens åsikt inte har någon betydelse, och att det ändå är prestationen 

som betygssätts. Andra menar att lärarens åsikt är viktig just för att det är han/hon som ska sätta 

betyg. Några röster om betyget och dess förhållande till lärarens åsikt följer här: 

  
Betyget är viktigast därför att det är vad som bestämmer vad du får göra och inte göra 
efter gymnasiet. Läraren har i princip inget med det här att göra bara rätta den. 
 
Betygen är alltid viktigast och om läraren gillar det eller ej är hans/hennes problem. 
 
Skit i vad läraren tycker! Skriver inte provet för honom/henne. Och du kan väl alltid få 
bra betyg…? Det beror väl på din prestation? 
 
Jag bryr mig egentligen inte om läraren gillar texten bara denne sätter det betyg man 
vill ha. 
 
Man vill ju alltid ha så bra betyg som möjligt, och då är det bra om läraren tycker om 
texten. 
 
Det är viktigt att få ett bra betyg på uppsatsen och för att få det måste läraren gilla 
texten. 
 

 

4.4 Enkätundersökningen - uppgiftsvalen  
 
Elevernas svar på den hypotetiska frågan om vilken av de presenterade uppgifterna de skulle 

välja om provet ägde rum idag visar tydligt att två av uppgifterna är mest populära. 33 % väljer 

tidningsartikeln, och 29 % krönikan. I figur 1 nedan framkommer även att minst antal elever 

(6 %) valde manusuppgiften. Essän och debattinlägget valdes av 17 % respektive 15 %. En elev 

svarade endast med ett streck på denna fråga, och har därför inte tagits med i 

procentuträkningen. 
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Figur 1 Val av uppgift som man skulle vilja genomföra i enkätundersökningen, angivet i 
procent.6 

 
  

Eleverna skulle även besvara vilken uppgift de inte skulle välja om nationella provet ägde rum 

idag. Alltså framkommer här om eleverna inte tycker om en speciell uppgift. Figur 2 visar 

resultaten från denna fråga. Även här framstår manusuppgiften som impopulär. Hela 45 % 

anger att de inte skulle vilja skriva ett radiomanus på nationella provet. Krönikan väljs av minst 

antal elever. Endast 7 % skulle inte kunna tänka sig att välja denna uppgift. Artikeln väljs av 

15 % och debattinlägget av 16 %. Essän väljs här av 17 % av eleverna. 

 

 

Figur 2 Val av uppgift som man inte skulle vilja genomföra i enkätundersökningen, angivet i 
procent. 

 

 

Undersöker man hur de olika könen har valt uppgift kan man se i figur 3 att det finns en del 

olikheter. Killarnas uppgiftsval är jämnare fördelat över de olika uppgifterna, medan tjejernas 

val är starkt koncentrerade på artikeluppgiften och krönikan. Hos båda könen är artikeln den 

populäraste genren, men med en liten marginal. Intressant är även att essän och krönikan är lika 

omtyckta hos killarna, men skiljer sig mycket åt i popularitet hos tjejerna. Manus har en lika 

dålig ställning hos båda könen, endast fyra respektive fem personer väljer denna uppgift. 
                                                
6 Figuren läses medsols (artikeln är 33 %) 
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Figur 3 Val av uppgift som man skulle vilja genomföra, uppdelat i kön, angivet i antal.7 

 

4.5 Elevkommentarer till uppgiftsvalen 
 
Eleverna har i del två av enkäten fått motivera både valet av uppgiften man skulle vilja 

genomföra och valet av uppgiften man inte skulle vilja genomföra. Utifrån dessa utlåtanden går 

att se en del generella tendenser, vilka presenteras här tillsammans med exempel från elevernas 

svar. 

 Många elever har motiverat vilken uppgift de väljer med att de tycker att det är den som 

verkar lättast. En elev skriver till exempel att ”Den uppgiften verkade inte vara så svår” och en 

annan ”för att den verkar lättast”. Ofta nämns svårighetsgraden som en orsak till valet 

tillsammans med någon annan faktor. 

 Några elever har även nämnt genrespecifika drag och exempelvis skrivit att de känner sig 

trygga i eller att de tycker om den specifika genren:  

 
Då kan jag debattera och ta upp viktiga punkter samt motivera mina åsikter. 
 
För jag är bra på journalistik och tycker det är kul att skriva artiklar. Skulle även 
kunna tänka mig debattinlägget. 
  
Jag är mest bekant med att skriva artiklar, och jag lyckas ofta prestera bäst när jag 
skriver dessa. 
 

                                                
7 K = Killar och T = Tjejer 
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Jag skulle nog ta denna uppgift, eftersom den verkar roligast och jag tycker det är 
väldigt kul att skriva en debatt-uppgift. 
 
Artikel är skönt att skriva. 
 
Jag har lättare att skriva argumenterande uppsatser. 
 
Eftersom jag är ganska säker på hur en essä ska se ut och jag tycker om att skriva 
dem. 

 

En annan vanlig motivering är att den valda uppgiften sannolikt kommer generera bäst resultat 

av de uppgifter som presenterats. En elev skriver till exempel: ”Det är det bästa jag kan 

prestera” och en annan att ”den verkar kul och jag tror att jag skulle kunna genomföra den på 

ett bra sätt”. 

 Flera elever betonar också att den uppgift de valt är den som väckt mest tankar och idéer. En 

elev skriver som förklaring: ”Den som jag fick flest spontana idéer till” och en annan: ”Jag vet 

ungefär vad jag vill skriva om de olika punkterna och hur jag ska göra det”. 

Många elever nämner också att deras val har baserats på vilken uppgift som passar dem bäst. 

Svar som ”den skulle passa mig bäst”, ”jag tyckte den skulle passa mig, texten intresserar mig” 

och ”Den verkar mest intressant och rolig att skriva om. Och den tilltalar mig mest [sic!] än 

dom andra texterna” visar att många har en personlig utgångspunkt i sina val.  

 Utöver detta har en stor andel elever betonat det faktum att uppgiften de valt möjliggör en 

utgångspunkt i egna erfarenheter. De tycks mena att uppgiften därför är mer intressant och 

kommer utmynna i en bättre text. En elev uttrycker detta kärnfullt när han skriver: ”En ganska 

neutral uppgift där man få föra ett resonemang och samtidigt knyta texten till egna 

erfarenheter”. En annan elev kommenterar ”Jag är själv elev och har själv upplevt stress i 

skolan” som motivering till varför han valt artikeln. Likaså skriver en tjej: ”För då kan man 

förklara hur man känner själv. Man vet mycket om hur det är i skolan och på jobbet med 

stress”.  

 Ett flertal elever kommenterar även att krönikan är en passande genre för att ge uttryck för 

just egna erfarenheter: ”Krönikor brukar vara lättare att skriva då de handlar om egna 

erfarenheter.” Ytterligare en elev skriver att man i krönikan kan uttrycka egna åsikter och 

”diskutera vad [man] själv tycker om stressen som upplevs i skolan”. Fler exempel på detta ges 

här: 

 
En krönika är ett väldigt frispråkligt och kreativt sätt att framföra tankar, tycken och 
idéer på. Man behöver inte vara så PK ”politiskt korrekt” ur min synvinkel. 
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För att det är en krönika och kräver en åsikt framför fakta. Går att skriva mer 
personligt och känns friare. 
 
Den är mest personlig och det är lättare att ge ex. från sitt liv.  
 
För att jag tyckte ämnet var ganska fritt och på så sätt får man skriva mycket utifrån 
sig själv. Jag tycker även att skriva en krönika kan vara relativt lätt. 
 
Jag gillar att få skriva fritt om vad jag tycker och tänker, det gör arbetet roligare. 

 

En elev skriver dock att ”det krävs oerhört mycket av en krönikör för att det ska bli bra så det 

blir svårt med betyget”. 

 Ett intressant resultat är att en del elever genom sina kommentarer visar att den fiktiva 

kontexten som angetts för uppgiften är det som avgör valet av uppgift. Flera tycker exempelvis 

att det är viktigt att föräldrar och vuxna får veta mer om stress hos skolungdomar.8 En elev 

tycker att det skulle kännas ”intressant” att få bli publicerad på DN:s webbsida.9 De som 

kommenterat och motiverat sitt val med uttrycken ”intressant, roligast” eller liknande har jag 

valt att tolka som att de hänsyftar den kontext som angivits för den tänkta texten. Detta 

eftersom innehållet i uppgifterna är så lika och det utifrån det inte går att särskilja uppgifterna 

som mer eller mindre intressanta. Andra kommentarer som dyker upp syftandes på kontexten 

är: 

 
En tävling gör allting mer intressant. 
 
Bara tävling låter frestande, även om de inte är en tävling på riktigt så känner jag att 
jag skulle kunna prestera bättre om jag hade nåt att sträva efter som i den här uppg. 
Tävlingen, det skulle bli min tävling om MVG. 
 
Den verkar roligast. Det skulle vara kul att försöka förklara för vuxna hur det fungerar 
och vad de kan göra för att hjälpa. Och det verkar också kul att jämföra med de vuxnas 
stress. 
 
Jag har en hel del som jag skulle kunna berätta om, vad det gäller vilken stress och 
press skolan sätter på mig och att få berätta det för en organisation som verkligen kan 
hjälpa till för det bättre är en väldigt bra idé. 

 

Endast ett fåtal elever nämner att de grundar sitt val på erfarenhet, att de gjort liknande 

uppgifter förut. En elev skriver: ”Det är roligt och jag har skrivit artiklar förut”, en annan menar 

att: ”Artiklar är även kul att skriva och jag kan det för att vi gjort det så många ggr” och en 

tredje skriver: ”Just nu det vi lärt oss bäst hur man skriver är artiklar och essäer. Eftersom 

ämnet är detsamma i alla fallen så grundas mitt val på kunskapen om skrivsättet.” 

                                                
8 Se bilaga 1, Uppgift 1, artikel 
9 Se bilaga 1, Uppgift 2, essä 
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En majoritet av eleverna motiverar varför de inte skulle välja en specifik uppgift med att de inte 

vet hur de ska genomföra uppgiften i fråga. De tycker att den är svår eller alltför komplicerad. 

Bland annat har många elever skrivit om att de upplever manusuppgiften som svår och även 

tråkig. Framförallt har många skrivit att de helt enkelt inte vet hur de skulle genomföra den. En 

elev skriver att han eller hon inte har ”någon aning” om hur man skriver ett manus, andra 

skriver att genren inte är deras ”starka sida” eller att de inte är särskilt bra på just denna genre. 

Min misstanke är att många missförstått just denna uppgift. Det verkar, utifrån en 

genomläsning av elevernas kommentarer, som att många har trott att radiomanuset skulle likna 

ett filmmanus, att de skulle skriva repliker och ett helt program. En av kommentarerna som 

åsyftar en sådan tolkning är: ”Mycket att skriva och svårt att sätta ihop ett manus.” Här kan 

man tänka sig att en tydligare uppgiftsinstruktion, där det mer explicit skulle framgå att det var 

ett kort föredrag man skulle få hålla, skulle resultera i att färre valde manus som den uppgift de 

inte ville genomföra. Det är många som har använt sig av uttryck som ”komplicerad”, ”svårt”, 

”jobbigt” om denna uppgift.  

 Även essäuppgiften upplevs som svår och har av många kommenterats som att den ”känns 

mest främmande” och att ”det är tråkigt och svårt”. En elev har uttryckt sin känsla inför 

uppgiften med bland annat en förvirrad smiley: ”Essä :S Huh?” och många andra är osäkra på 

vad en essä är för något och ”vet inte hur man gör”. Vissa tycks ha tagit essägenren för samma 

sak som den typiska skoluppsatsen (se 2.2 ovan). En elev skriver exempelvis: ”Jag föredrar att 

skriva en essä då jag tycker att det kan vara svårt att skriva en annan typ av text.” och en annan 

skriver ”För att jag trivs med att skriva rena uppsatser”. Frågan är om genrebeskrivningen hade 

avskräckt denna elev, eftersom essägenren rent objektivt kan ses som en relativt svår och 

krävande genre. 

 Därutöver har debattinlägget fått mycket kritik för att vara tråkigt, en elev skriver att ”jag 

tycker ej om att skriva debattinlägg”, en annan ”är inte så mycket för debatter” och en tredje att 

han ”hatar att debattera”.  

 

4.6 Korrelation mellan rangordning och uppgiftsval 
 

I detta avsnitt redovisas de samband som har funnits mellan elevernas rangordning i enkätens 

första del och deras uppgiftsval i enkätens andra del. 

 Av alla informanter har 30 % både prioriterat betyg bland sina tre högsta alternativ och 

utsett artikeln som den uppgift de skulle vilja genomföra. Artikeln ser alltså ut att vara en 
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populär uppgift bland de som rankat betyg högt. Likaså har 20 % med betyg som första, andra 

eller tredje placering valt krönikan som uppgift. Dock är det bara krönikan som har valts av de 

få elever (fem) som prioriterat betyg som sjätte eller sjunde alternativ.  

 På samma sätt kan man se att många av de som prioriterat erfarenhet lågt, har valt 

uppgifterna artikel eller krönika, nämligen 24 % respektive 20 % av totala antalet informanter. 

Endast en elev har rankat erfarenhet högst och denne elev har valt essä som uppgiftsgenre. 

 Av de som valt artikeln som uppgift har 62 % placerat utmaning sist i sin rangordning. Även 

de som har valt krönikan väljer ofta utmaning som lägsta eller näst lägsta alternativ. Artikeln 

och krönikan kan därför möjligen påstås vara relativt trygga uppgifter, som eleverna tror att de 

kan få bra betyg på, som de inte upplever att de behöver ha erfarenhet i och som de inte 

uppfattar som utmanande. Det tycks också vara så att de elever som varken bortser från eller 

lägger vikt vid lärarens åsikt, är de som väljer artikel- och krönikegenren.  

 Vidare kan man se att de elever som rankat kreativitet som ett av sina tre högsta alternativ 

har valt debattinlägget och manuset i minst utsträckning. Kreativitet var dock ett väldigt spritt 

alternativ och det är därför svårt att se några tydliga tendenser i materialet på denna punkt. 

 När man tittar på korrelationen mellan ämnet och vald uppgift kan man se att sammanlagt 

104 elever har rankat ämnets betydelse på plats ett, två eller tre och sedan valt artikeln, essän 

eller krönikan som uppgift. Artikeln har valts av 33 % av dessa, krönikan av 29 % och essän av 

18 %. Man kan jämföra dessa siffror med talmanuset, som valdes av 7 % av de som rankat 

ämnet högt. 

 

4.7 Statistik över uppgiftsvalen på nationella provet 
 
Tabell 3 Valstatistik över uppgiftsval i antal och medelvärde på nationella provet 

vårterminsproven 2005-2009 
 

Genre Antal val Antal 
förekomster 

av genren 

Medelvärde 
antal val per 

förekomst 
krönika 6915 5 1383 
debattinlägg 7159 8 895 
artikel 11296 14 807 
essä 3696 5 739 
manus 3383 6 564 
resterande genrer 1472 7 210 
 
Total 33921 45 
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I tabell 3 visar jag hur statistiken om uppgiftsvalen ser ut på nationella provet, dels för att 

validera, men också för att finna eventuella skillnader. Genom att räkna ut medelvärdet för 

antalet elever som valt varje genre på alla vårterminsprov från 2005 till 2009 har jag fått en 

statistik på hur populära de olika genrerna är på nationella provet under de senaste åren. Enligt 

denna uträkning är krönikan den mest populära genren. Den har endast förekommit fem gånger 

i de prov jag har tittat på. Men varje gång den funnits med som uppgift har många elever valt 

den. I min undersökning är den näst efter artikeln den mest valda uppgiften. Som visas i figur 3 

i avsnitt 4.4 har 29 % föredragit den. Artikeln har under åren 2005 till 2009 förekommit 14 

gånger, medelvärdet är dock relativt lågt, och genren hamnar därför i nationella provets statistik 

på en tredje plats över mest valda uppgifter. Därutöver förefaller debattinlägget vara en populär 

genre på nationella provet, där den har ett medelvärde på 895 personer. I min undersökning är 

den dock en av de minst populära, med endast 15 % av eleverna som föredragit den framför de 

andra genrerna. Den är dock inte heller särskilt illa omtyckt, bara 16 % skriver att de inte skulle 

vilja genomföra den. Genrerna essä och manus är minst valda på nationella provet, liksom i 

mitt material. De förekommer ungefär lika ofta som krönikan, men betydligt färre elever har 

valt dessa uppgiftstyper på nationella provet över åren, medelvärdet är 739 för genren essä och 

564 för manus. 

 

4.8 Sammanfattning av resultaten 
 
Ett av de mest framträdande resultaten av min undersökning är att möjligheten att kunna få ett 

bra betyg är väldigt viktigt för eleverna. Andra faktorer som prioriteras är att ämnet ska 

intressera och att man ska veta hur uppgiften ska genomföras. Många upplever att uppgiften 

känns lättare om ämnet är intressant. Minst viktigt för eleverna är att uppgiften ska vara 

utmanande. Nationella provet är inte rätt tillfälle för detta menar många elever. De är inte 

villiga att ta risker när så mycket står på spel.  

En del oväntade könsmässiga skillnader har funnits i rangordningen. Fler killar än tjejer ger 

betyg en högsta placering. Tjejerna tycks anse att erfarenhet är mindre viktigt än killarna men 

de prioriterar däremot kunskap om uppgiftens genomförande högre. Lärarens åsikt och ämnets 

förmåga att intressera rankas högre av killarna än av tjejerna, medan utmaning och kreativitet 

är viktigare för tjejerna. 
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Vidare har samvariationen medfört intressanta resultat om sambanden i rangordningen av de 

olika alternativen. Mellan betygs- och kreativitetsalternativet tycks finnas en motsättning, 

liksom mellan kreativitet och lärarens åsikt. Även mellan faktorerna utmaning och kunskap 

framträder en tydlig motsättning. Alternativen betyg och kunskap däremot, verkar höra 

samman i rangordningen och många tycker att båda är viktiga. 

Förhållandet mellan lärarens åsikt och betygsmöjligheter har kommenterats flitigt. De flesta 

elever anser att lärarens personliga åsikt inte har någonting med betygsättningen att göra, vissa 

menar dock att det är tvärtom. 

Elevernas val av uppgift är i min undersökning jämnare fördelat mellan de olika genrerna 

hos killarna än hos tjejerna. Artikeln och krönikan är populära genrer, som eleverna tycker 

passar när man vill skriva mer fritt och knyta an till egna erfarenheter, medan manuset avfärdas 

som svårt och komplicerat. Krönikan är även den mest populära genren i nationella provets 

statistik, liksom manus är den minst populära. En intressant aspekt av uppgiftsvalen är att 

många motiverar sitt val genom att visa intresse för den fiktiva kontext som uppges för texten.  

 

5  Diskussion 
I detta avsnitt utgår jag från enkätens två delar och diskuterar resultaten från min undersökning 

med utgångspunkt i den forskning som tagits upp i avsnitt 2.2. 

 

5.1 Rangordningen 
 
Resultaten av enkätundersökningen tyder på att många elever prioriterar betyg högt och flera 

elever betonar i sina kommentarer att betyg är det absolut viktigaste när det gäller nationella 

provet. Elever är generellt inte villiga att ge upp möjligheten till ett bra betyg i och med valet 

av uppgift. En utmärkande och omfattande tendens till höga betygsambitioner träder därmed 

fram ur mitt material. Detta kan anslutas till den betygs- och produktorientering som 

Parmenius-Swärd (2008) funnit angående elevers texter samt det Nyström (2000b) skriver om 

att skrivande i svenskämnet förknippas med betyg i större utsträckning än vad skrivande i andra 

ämnen gör. 
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En intressant aspekt av rangordningen när det gäller betyg, är att killarna i högre grad än 

tjejerna prioriterat betyg som första alternativ. Med tanke på att tjejerna genomgående får högre 

betyg på nationella provet än killarna (Östlund-Stjärnegårdh 2002:15,184) är detta aningen 

oväntat. Man kan anta att detta har berott på att tjejer har högre betygsambitioner än killar, men 

i min undersökning är det alltså tvärtom. Frågan är vad det beror på och vad det får för 

konsekvenser. Fler tjejer har rankat kunskap högt än killar, och man kan därför tänka sig att 

tjejerna i högre grad än killarna ser till att de vet hur uppgiften ska genomföras innan de väljer 

uppgift, och att de därför också får bättre resultat. Tjejerna har också prioriterat både utmaning 

och kreativitet högre än killarna och möjligen kan en större visad hänsyn till dessa två 

alternativ tänkas resultera i bättre texter. 

Den relativt låga rankningen av behovet av erfarenhet kan också tyckas vara oväntad. 

Eleverna tycker inte att det är särskilt viktigt att ha skrivit liknande texter förut. Kan detta 

betyda att eleverna i undersökningen känner sig säkra på de olika genrerna och på hur de ska 

genomföras? Kanske räcker den fiktiva kontexten och instruktionen i övrigt till för att de ska 

veta hur texten ska vara uppbyggd och vad den ska innehålla? Det visar således att eleverna 

anser sig besitta förmågan att anpassa sig efter situation och mottagare, och att de inte behöver 

explicit undervisning för att kunna skriva en text som passar in i en viss genre. Ett resultat som 

motsäger detta är att alternativet som behandlar kunskap om uppgiftens genomförande har fått 

så hög rankning. Det visar att eleverna tycker att det är viktigt att veta hur uppgiften ska 

genomföras, och att de inte är beredda att välja en uppgift där de är osäkra på textens 

uppbyggnad och utförande. En annan möjlig slutsats är att eleverna inte inser hur viktigt det är 

att anpassa sig till just situation och mottagare, och därför inte värderar erfarenhet högt, 

eftersom de inte anser att de behöver öva på det. Man kan också tänka sig att informanterna har 

tolkat alternativet alltför bokstavligt, och trott att det betytt att de ska ha skrivit exakt likadana 

texter förut. Här hade kanske införandet av begreppet genre kunnat generera ett annat resultat, 

om alternativet istället lytt: att jag har skrivit texter inom samma genre förut.  

Tittar man även på samvariationen mellan betyg och erfarenhet kan man se att de som rankat 

betyg som högsta alternativ, ofta rankar erfarenhet bland sina lägsta. Informanterna med höga 

betygsambitioner kan alltså sägas ha ett litet behov av erfarenhet av liknande uppgifter. 

En intressant aspekt att undersöka vidare är just vilka elever som inte anser erfarenhet vara 

särskilt viktigt. En hypotes skulle i sådana fall kunna vara att elever med bakgrund i 

akademiska hem eller med stort kulturellt kapital, eller elever på studieförberedande program, 

inte har samma behov av att ha genomfört liknande uppgifter förut eftersom de känner sig 

språkligt och genremässigt säkrare.  
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Elevernas rangordning av kunskapsalternativet är precis som betyg relativt hög. Informanterna 

tycks vilja vara säkra på vad en specifik uppgift innebär och kräver rent textmässigt. Utifrån 

detta resultat torde man kunna argumentera för en tydlig genrepedagogisk undervisning, med 

ett tydliggörande av normer och mer användande av modelltexter. Nyström (2000a) skriver att 

genreprogressionen är liten under elevernas skoltid. Den vilja att ha kunskap i hur olika texter 

ska skrivas, som visas här, kan ses som ett uttryck för detta. 

Därutöver tycks elevernas värdering av kunskap och betyg generellt gå hand i hand. Man 

kan därmed se att elever med höga betygsambitioner förstår att kunskap om uppgiftens 

utförande är avgörande för resultatet. 

Medan betyg är det alternativ som är viktigast för eleverna vid valet av uppgift på nationella 

provet, så är behovet av att känna sig utmanad det minst viktiga. En överväldigande majoritet 

har rankat alternativet bland sina lägsta placeringar. Många elever har kommenterat detta 

alternativ och tycks mena att nationella provet inte är rätt läge för att välja en uppgift som är 

utmanande, eftersom man bara har en chans på sig att lyckas. Detta kan anses vara väldigt 

logiskt och klokt, och det visar att elever väljer uppgifter där de vet att de kan lyckas. Eleverna 

tycks här ha sett ordet utmanande som en synonym till svårt och därför dragit slutsatsen att 

man bör undvika det. Även detta visar på den produkt- och betygsorientering som Parmenius-

Swärd (2008) och Nyström (2000a) tar upp. 

Den könsmässiga jämförelsen visar att killarna prioriterar utmaning lägre än tjejerna. Detta 

kan möjligen förklaras som att tjejerna känner sig säkrare på sina kunskaper och därför är 

beredda att ta mer risker än killarna. Det kan också vara så att de känner till normer och gränser 

bättre och att utmanande uppgifter därför inte utgör samma risk. Vagle (2005b) berör detta när 

hon skriver att flickor är mer kompatibla med skolans regler och normer. 

 Ett annat alternativ som rangordnats lågt är betydelsen av lärarens åsikt för valet av uppgift. 

Intressant är att mycket få elever har bortsett från alternativet helt, men de flesta anser det ha 

ringa betydelse och ingen tycker att det är viktigast. En hypotes när det gäller denna del av 

undersökningen skulle kunna vara att de elever som rankat betyget högt, också rankar lärarens 

åsikt högt. Men som synes i 4.2.2 är det inte nödvändigtvis så. Detta anser jag berör en viktig 

fråga gällande skrivundervisningen i dagens skola. Om vi har tydliga och vedertagna normer 

för vad vi betraktar som en bra text har lärarens personliga åsikt ingen betydelse. Han/hon 

bedömer i sådana fall texten utifrån klara bedömningskriterier och den egna åsikten spelar 

följaktligen inte någon roll. Möjligtvis har elevernas inställning till lärarens roll i bedömningen 

påverkats av hur mycket de vet om processen kring nationella provet. Vissa elever har kanske 

fått se bedömningsmatriserna som lärarna har till förfogande. Men förmodligen har nog en del 
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elever en uppfattning om att läraren uppskattar en viss sorts texter, och att man måste ha läraren 

på ”sin sida” om man ska få högt betyg. Parmenius-Swärd (2008) visar att elever i hennes 

undersökning upplever att läraren i vissa fall inte uppskattar deras texter, med orsaken att 

innehållet inte tilltalar denne personligen. Av elevernas kommentarer på rangordningen, se 4.3, 

kan man förstå att det råder blandade uppfattningar om dynamiken mellan betygsmöjligheter 

och lärarnas åsikter om texten. En del menar att läraren måste tycka om texten för att man ska 

få bra betyg, och andra att lärarens åsikt inte har någon betydelse och att de faktiskt ”skiter” i 

den. 

 Ett något förvånande resultat är att tjejerna tycks värdera lärarens åsikt lägre än killarna. Att 

detta är förvånande beror på att det finns en utbredd stereotypisk bild av den duktiga flickan 

som i klassrummet fungerar som lärarens hjälpreda. En möjlig förklaring till varför färre tjejer 

lägger vikt vid lärarens åsikt kan vara att de är mer medvetna om de bedömningsförhållanden 

som finns i skolan, eftersom de, som Vagle (2005b) beskriver, är mer insatta och anpassar sig 

mer till skolans norm- och regeluppsättningar. 

 Alternativet som berör hur viktigt det är att få använda sin kreativitet är det som är mest 

spritt i rangordningen. En förklaring till detta kan vara att begreppet kreativitet kan tolkas på 

många olika sätt och även har olika konnotationer. En hypotes var att detta alternativ, liksom 

utmaningsfaktorn, skulle få en låg prioritet i rangordningen. Men många elever har gett 

kreativitet någon av sina mittenplaceringar, och ingen elev placerar den sist, vilket visar att de 

inte är beredda att avstå den kreativa aspekten av skrivandet. I kommentarerna till 

rangordningen ser vi att eleverna har sett kreativitet som en viktig och positiv faktor när det 

gäller att få idéer och arbeta fram innehållet i texten.  

 En relevant fråga att ställa är huruvida kreativitet och betyg är två faktorer som motsäger 

varandra, vilket mina resultat också visar. Som förklaring till detta kan man tänka sig att de 

som rankat kreativitet och den kreativa processen högt inte har ett lika produkt- och 

betygsorienterat synsätt på sina texter. På samma sätt torde inte lärarens åsikt ha någon stor 

betydelse för dessa elever, och vi ser att endast 5 av 40 har rankat lärarens åsikt högt 

tillsammans med kreativitet. Resultaten visar att det finns en måhända liten andel elever som 

sätter de kreativa aspekterna av skrivandet först, även i en sådan kritisk provsituation som 

nationella provet. 

Något som är värt att nämna är att kreativitet också kan tänkas ingå mer naturligt i det 

narrativa skrivandet än i det diskursiva. Åtminstone kan man förvänta sig att det finns elever 

som anser det och som främst kopplar kreativitet till skönlitterärt skrivande. Att elever inte är 

villiga att avstå från kreativa aspekter av skrivandet kan ses som en konsekvens av det narrativa 
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skrivandets starka ställning i skolans textkultur, något som nämns av Nyström (2000b). Vagle 

och Evensen (2005a) skriver att flickor har ett försprång i det norska provsystemet eftersom de 

hellre skriver narrativa texter om existentiella teman och om nära relationer, och eftersom dessa 

är de som i störst utsträckning utgör provens genrerepertoar. Väljer man att se en koppling 

mellan kreativitet och narrativt skrivande får det stor betydelse att flickorna i min undersökning 

anser kreativitet vara viktigare än vad killarna gör. I det svenska systemet finns inte längre 

narrativa uppgifter kvar, men flickornas större hänsyn till kreativitet kan ha till följd goda 

kvaliteter i deras diskursiva texter. Detta är något som Nyström (2000b:34) lyfter fram när hon 

skriver att elevernas krav på engagemang och äkthet i texter, som härrör från deras erfarenheter 

från det narrativa skrivandet, kan ”överföras också på andra slags texter”. 

Vidare kan man se att en av de faktorer som fick högst rankning var ämnets betydelse. 

Precis som provkonstruktörerna antagit (Skolverket 2010) har ämnet alltså avgörande betydelse 

i valet av uppgift. Många elever verkar anse att ett intressant ämne är en viktig utgångspunkt, 

och att det blir svårt att skriva om ett ämne om man inte får inspiration. Flera elever uttrycker i 

kommentarerna att ett intressant ämne automatiskt leder till att man får inspiration till textens 

innehåll, och att detta sedan i sin tur leder till ett bra betyg.  

Det är något fler killar än tjejer som rangordnar ämnet bland sina högsta alternativ. Det kan 

förklaras med att killarna inför skrivuppgifter kräver en uppgift som sätter igång inspirationen 

och därmed lättare formar en text. Tjejerna är möjligen inte beroende av ett intressant ämne i 

lika stor utsträckning, eftersom de kan få ihop en relativt bra text ändå. Detta på grund av sin 

mer utvecklade läs- och skrivvana och insikt i skolans text- och skrivnormer som även nämnts 

ovan (Vagle 2005b). 

 

5.2 Uppgiftsvalen 
 
I resultaten från enkätens andra del visas att artikeln är den mest populära uppgiften tätt följd av 

krönikan. Manuset är minst populärt och många elever har även valt denna uppgift som den de 

inte skulle genomföra. I resultatredovisningen från det senaste vårterminsprovet (Skolverket 

2010) skriver provkonstruktörerna att genren talmanus inte kommer att förekomma lika ofta i 

fortsättningen. Den är inte särskilt populär hos eleverna och det råder delade meningar om dess 

lämplighet i provsammanhanget. Höstterminen 2010 var exempelvis inte denna genre 

inkluderad i uppgiftshäftet. En anledning till att debattartikeln, som på nationella provet är näst 
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mest populärt efter krönikan, har valts av så få elever i min undersökning kan vara att 

debattgenren inte lämpar sig särskilt väl för detta ämne. 

När det gäller uppgiftsvalen på enkäten syns en märkbar tendens i att eleverna väljer uppgift 

efter intresse, engagemang och koppling till personliga erfarenheter. Dessa egenskaper passar 

enligt eleverna väl ihop med det de uppfattar som krönikans genrespecifika normer. Genrens 

populära ställning både i mitt material och i statistik från nationella provet, samt dess koppling 

till dessa egenskaper, som enligt Nyström kan härledas till elevernas långa erfarenhet av 

narrativa texter, tyder på att krönikan möjligtvis har fått ersätta berättelsen i detta sammanhang. 

Eftersom narrativa uppgifter inte längre ingår i nationella provet, förefaller det så att eleverna, 

medvetet eller undermedvetet, väljer den genre som liknar berättelsen mest. 

Att krönikan är mest populär hos tjejerna i undersökningen kan också anslutas till det som 

nämnts ovan; tjejer lägger större värde vid kreativitet och utmanande uppgifter. Därav 

producerar de möjligtvis bättre texter, vilket skulle kunna förklara de stora könsmässiga 

betygsskillnaderna i provresultaten som uppkommer år efter år. 

 Elevernas resonemang vid valet av uppgift tycks följaktligen mest avse betygsmöjligheter 

och ämnets möjligheter till engagerande och personliga texter. Genren tycks därför ha en 

underordnad betydelse i valet. Ett antal elever nämner dock genren som motivering till valet av 

uppgift. Ofta har dessa motiveringar att göra med egna preferenser och intressen. Något annat 

som framkommer i mitt material är att elever måhända inte väljer uppgift efter genre, men de 

utesluter ofta uppgifter baserat på att de inte tycker om genren eller att de inte är tillräckligt 

säkra eller bra på den. Många nämner till exempel att genren manus är komplicerad eller att de 

inte vet vad en essä innebär. 

Både Nyström (2000a) och Parmenius-Swärd (2008) menar att nationella provet har en 

avgörande roll i att skapa genrekulturer i skolan. Mina resultat visar att exempelvis krönikan, 

som har setts som en ny genre som införts i skolorna med just nationella provet, har föredragits 

av många elever i enkäten. Detta trots att jag uteslutit den genrebeskrivningen som de senaste 

fem åren alltid funnits med på de nationella proven. Nästan ingen av eleverna som har svarat på 

enkäten har angett att krönikan är en sådan uppgift de aldrig skulle välja. Detta menar jag visar 

på att denna relativt nya genre nu har fått fäste i genrekulturen ute på skolorna, och det 

verifierar också Nyström och Parmenius-Swärds tankar om nationella provets betydelse för 

skolornas genrerepertoar. Genren talmanus, som nämnts ovan inte har varit särskilt populär på 

nationella provet, och även i mitt resultat genererat ett synnerligen svalt intresse, har nu alltså 

tagits bort från provet. Detta trots att det tidigare förekommit sex gånger på de fem 

vårterminsproven jag har undersökt. En konklusion skulle kunna vara att det inte bara är 
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nationella provets genrerepertoar som påverkar genrekulturen på skolorna, utan även tvärtom. 

En konsekvent impopulär genre kan till slut uppenbarligen tas bort från repertoaren. 

Efter att inför enkätundersökningen ha arbetat med utformningen av de olika 

uppgiftstyperna, och försökt konstruera alla med samma ämne utifrån en originaluppgift, 

framkommer att jag inte kan se några tydliga genrespecifika samband mellan instruktionerna 

inom samma genre.10 De aktivitetsverb som används för att förtydliga för eleverna vad som ska 

finnas med i den färdiga texten, tillhör alla en kärna av något jag eventuellt skulle kalla 

instruktionsverb. Dessa förekommer i flera olika genrer utan någon tydlig indelning.11 

Man skulle därför kunna fråga sig om det inte är så att dessa instruktionsverb egentligen ger 

anvisningar till texter som skulle kunna klassas som de rena skoluppsatser som bland andra 

Nyström (2000a) tar upp. Genremedvetenheten är liten bland eleverna (Skolverket 2010) och 

Nyström (2000a) visar att texter som skrivits inom samma genre på nationella provet ofta inte 

har så mycket gemensamt. Har genreangivelsen egentligen någon betydelse, om varken elever 

eller deras färdiga texter följer den? Kanske är det just därför som genreangivelsen har setts 

som sekundär i valet av skrivuppgift, eftersom det inte framgår exakt vad den är tänkt att 

generera i textväg. 

 Nationella provets konstruktörer har dock under många år försökt kringgå den traditionella 

skoluppsatsen som genre på provet. Man har istället sökt ge eleverna meningsfulla 

sammanhang genom att ange fiktiva kontexter och mottagare för de tänkta texterna. Mina 

resultat pekar på att de flesta elever väljer uppgift utifrån att uppgiften verkar vara ”intressant”. 

När ämnet i de uppgifter de får välja mellan är lika, kan alltså denna kommentar avses gälla den 

fiktiva kontexten som ges för de olika uppgifterna. Flera elever har kommenterat att de skulle 

vilja nå ut till exempelvis föräldrar med denna fråga. Att det finns mottagare, såväl autentiska 

som fingerade, för texter som produceras i skolan framstår som avgörande för elevernas 

engagemang i skrivandet.  

Mina resultat kan därför anses visa att nationella provets utformning, med fiktiva kontexter 

för skribenternas texter, fungerar som en viktig förutsättning för elevernas engagemang. Trots 

att betygsmöjligheter och uppgiftens ämne verkar vara viktigast i valet av uppgift, tyder 

kommentarerna från eleverna på att syftet och mottagaren också spelar en viktig roll i 

valsituationen. Genreangivelsen tycks däremot ha sekundär betydelse i valet av uppgift.  

                                                
10 Se bilaga 4 för uppställning. 
11 Det finns undantag, se bilaga 4. 
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6  Avslutande kommentarer 
Mitt syfte med denna undersökning var att undersöka hur elever resonerar om skrivuppgifter. 

Det har framkommit att elevers skrivande och resonemang om skrivande påverkas starkt av 

deras betygsambitioner. Detta gäller särskilt på nationella provet, och det är måhända 

förståeligt. Det viktiga är att elevernas produkt- och betygsorientering inte tar över allt 

skrivande i skolan eller i svenskämnet. En viktig fråga att arbeta vidare med skulle då kunna 

vara hur vi svensklärare kan arbeta för att tvätta bort den produkt- och betygsorienterade 

stämpeln som skrivande i svenskämnet tycks ha fått? Mina resultat visar att eleverna själva inte 

heller tycks vara beredda att välja bort de kreativa aspekterna av skrivandet helt. Den vilja som 

i undersökningen framkommit, att skriva utifrån egna erfarenheter och mer personligt, kan 

bejakas i andra skrivuppgifter som utformas av läraren själv. Nyström (2000b) skriver att det 

narrativa skrivandets goda kvaliteter kan överföras på diskursivt skrivande. Vi lärare måste 

finnas där för att leda eleverna i detta arbete.  

Undersökningen visar också att genreangivelser har relativt liten betydelse för elever, medan 

situation och mottagare är något som engagerar och intresserar dem. Frågan är hur detta resultat 

kan påverka lärarens skrivpedagogiska beslut. En möjlig orsak till varför elever har låg 

genremedvetenhet och till varför deras texter inte uppvisar genremässiga samband skulle kunna 

vara att det inte undervisas tillräckligt mycket och väl om genrer. En mer explicit 

skrivundervisning skulle troligtvis generera mer medvetna och bättre rustade skribenter, både 

inför nationella provet och överlag inför andra skrivuppgifter.  
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Bilaga 1 
Enkät – uppgiftsval på nationella provet 
 
Jag är:  ❑ tjej   ❑ kille 
 
Enkäten är uppdelad i två delar. I den första delen ska du rangordna vad som är viktigast för dig 
när du väljer skrivuppgift och i den andra ska du läsa igenom olika uppgiftsexempel och svara 
på frågor. 
 
Del I: 
 
Vad är viktigast för dig när du ska välja skrivuppgift på nationella provet? Läs igenom och 
rangordna sedan de följande alternativen genom att numrera dem från 1 till 7.  
 
1 är det viktigaste och 7 är det minst viktiga. 
 
____ att jag kan få ett bra betyg på min text 

____ att jag har gjort något liknande förut 

____ att jag vet hur jag ska genomföra uppgiften 

____ att jag tycker att det är utmanande 

____ att läraren kommer att gilla min text  

____ att jag kan använda min kreativitet 

____ att ämnet intresserar mig 

 
Kommentera gärna din rangordning: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
 
Del II: 
 
Läs först igenom inledningen och sedan de följande fem uppgifterna. Anta att det är dessa du 
ska välja mellan på nationella provet. Svara sedan på frågorna. 
 
Inledning - Stress och press  
Nyhetsmedierna rapporterar ofta om hur stressade vi är i Sverige. Det är inte bara i arbetslivet 
som människor blir sjuka av stressen, utan i tidningarna kan man även läsa om utbrända 
skolelever. Beror problemen på att eleverna har brist på tid, eller är deras situation pressande på 
andra sätt?  
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Uppgift 1: 
Tidskriften Aktiva skolföräldrar ska uppmärksamma stressproblemen i sitt kommande nummer. Syftet är att göra 
föräldrarna medvetna om stress bland elever. I numret kommer det att ingå artiklar som är skrivna av elever, och 
du är en av dem som har fått i uppdrag att skriva.  
Skriv din artikel. Ge exempel på stress bland elever. Jämför med stress bland vuxna och diskutera orsakerna till 
stress i skolan. Ta själv ställning i frågan. 
 
Uppgift 2:  
Webbportalen DN Skola har utlyst en skrivartävling med temat Stress i skolan. Elever på gymnasiet uppmanas att 
skriva om sina upplevelser. De vinnande bidragen kommer att publiceras på DN Skolas webbplats. Du bestämmer 
dig för att delta i tävlingen med en essä. 
Skriv din essä. Presentera och ge exempel på stress i skolan. Diskutera vilka konsekvenser stress kan få för 
skolelever och jämför med andra arbetsplatser. Redogör för din egen uppfattning. 
 
Uppgift 3:  
Organisationen BRIS har i ett temanummer av sin tidskrift BRIS-tidningen efterlyst texter som berör ämnet Stress 
och press i skolan. Redaktionen läser texterna och publicerar de bästa. Du är intresserad och bestämmer dig för att 
skriva en krönika om hur du upplever situationen i dagens skola. 
Skriv din krönika och redogör för vad du anser om stress och press i skolan idag. Diskutera troliga orsaker till 
stress och press i skolan och redovisa din egen inställning. 
 
Uppgift 4: 
I TV-programmet Skolfront har man i tagit upp och debatterat problem med stress och press i skolan. I slutet av 
programmet uppmanas tittarna att medverka med sina åsikter på programmets webbplats, de bästa inläggen tas upp 
och diskuteras i nästa program. Du väljer att skriva ett debattinlägg om din uppfattning. 
Skriv ditt debattinlägg. Presentera problemen i skolan. Diskutera orsaker till och konsekvenser av stress i skolan. 
Ge förslag på åtgärder för att förbättra situationen. Argumentera för din uppfattning.  
 
Uppgift 5:  
I radioprogrammet P3 Verkligheten bjuds ungdomar in att medverka genom att skicka in manus till ett tal om 
stress och press i skolans värld. Programmets redaktion läser alla förslag och väljer ut dem som ska sändas. Du 
bestämmer dig för att skicka in ett manus.  
Skriv radiomanuset. Skriv hela manuset som en sammanhängande text. Beskriv situationen i skolan. Redogör för 
hur du ser på denna situation och diskutera hur man kan förbättra den. Ge exempel från egna erfarenheter.  
 
 
Vilken av dessa uppgifter skulle du välja på nationella provet om det här var dina alternativ? 
 
Uppgift ______ 
Varför?______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Vilken av dessa uppgifter skulle du inte välja? 
 
Uppgift ______ 
Varför?______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 
 
Tack för hjälpen!  
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Bilaga 2 
 
Uppgift B2 från Nationellt prov i svenska, kurs B och svenska som andraspråk, kurs B, ht 2003, 
med temat Har du tid?. 
 
 
 
B2 Stress och press  
 
Nyhetsmedierna rapporterar ofta om hur stressade vi är i Sverige. Det är inte bara i arbetslivet 
som människor blir sjuka av stressen, utan i tidningarna kan man även läsa om utbrända 
skolelever. Beror problemen på att eleverna har brist på tid, eller är deras situation pressande 
på andra sätt?  
 
 
Tidskriften Aktiva skolföräldrar ska uppmärksamma stressproblemen i sitt kommande 
nummer. Syftet är att göra föräldrarna medvetna om stress bland elever. I numret kommer det 
att ingå texter som är skrivna av elever, och du är en av dem som har fått i uppdrag att skriva.  
 
 
Skriv din artikel. Beskriv dina erfarenheter av tidspress och stress i skolan. Diskutera vad som 
kan göras för att minska de skadliga effekterna. Vad kan till exempel skola, politiker, föräldrar 
och elever själva göra? Utgå gärna från innehållet i texthäftet.   
 
 
Rubrik: Stress och press      Bedömningsskala: IG–VG  
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Bilaga 3 
Svarsstatistik från enkäten, angivet i antal, med antal pojkar i parantes. 
 

 Rangordning       
Alternativ 1 2 3 4 5 6 7 
Betyg 61 (32) 31 (12) 15 (6) 17 (8) 9 (4) 5 (3) 0 (0) 
Erfarenhet 1 (1) 9 (4) 13 (6) 23 (14) 20 (10) 32 (12) 40 (19) 
Kunskap 37 (14) 25 (15) 32 (13) 28 (14) 9 (6) 5 (3) 2 (1) 
Utmaning 3 (3) 3 (2) 4 (1) 8 (0) 18 (11) 26 (13) 76 (36) 
Lärarens 
åsikt 0 (0) 10 (5) 16 (10) 18 (7) 45 (18) 37 (19) 12 (7) 

Kreativitet 10 (3) 15 (9) 25 (10) 25 (13) 30 (16) 27 (13) 6 (2) 
Ämnet 26 (13) 45 (19) 33 (20) 19 (10) 7 (1) 5 (2) 3 (1) 
 
Totalt 138(66) 138(66) 138(66) 138(66) 138(66) 138(66) 138(66) 
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Bilaga 4 
Tablå över verb som förekommer i olika genrers uppgiftsinstruktioner på nationella provet 
vårterminsproven 2005-2009. 
 
Artikel 
 

Essä Krönika Debattinlägg Manus 

Ge exempel Ge exempel Ge exempel Ge exempel Ge exempel 
Diskutera Diskutera Diskutera Diskutera Diskutera 
Jämför Jämför Jämför Jämför Jämför 
Presentera Presentera Presentera Presentera Presentera 
Redovisa Redovisa Redovisa  Redovisa 
Beskriv  Beskriv Beskriv Beskriv 
Resonera  Resonera   Resonera 
Redogör  Redogör   Redogör  
Motivera   Motivera  
Förklara   Förklara  
Ta ställning   Ta ställning  
  Reflektera  Reflektera 
Analysera Analysera    
   Argumentera Argumentera 
   Kommentera Kommentera 
  Precisera   
   Ge förslag  
 Tolka    
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


