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Skrivdidaktiska diskurser bakom 

gymnasieskolans nationella prov 

Anne Palmér 

Det är inte mer än 16 år sedan nationella prov i svenska för första gången gavs i 

gymnasieskolan. Då var läroplanen Lpf 94 ny, och i den kurs- och målstyrda 

skolan skulle proven utgöra stöd för lärarnas betygssättning och en garanti för 

likvärdighet i bedömningen ”oavsett konkret ämnesinnehåll eller skolans 

profilering” (Garme & Palmér 1996:2). Det nationella provet i svenska gavs i 

kursen Svenska B, som ledde till högskolebehörighet. År 2012 genomgår proven 

en förändring i samband med reformen Gymnasieskola 2011. Elever på 

yrkesprogram kan nu avsluta sina svenskstudier efter 100 poäng, efter kurs 1. 

För högskolebehörighet krävs svenskstudier upp till och med kurs 3. Att pröva 

elevers förmåga till skriftlig framställning är fortfarande centralt i svenskproven, 

och prov i skriftlig framställning – hädanefter skrivprov – ges i både kurs 1 och 

kurs 3. 

Både de gamla och de nya provens utformning är närmast en följd av aktuella 

styrinstrument – ämnesplaner, betygssystem och föreskrifter för proven. 

Styrinstrumentens påverkan diskuteras av utrymmesskäl inte här. Men såväl 

styrinstrument som nationella prov skapas också i ett sammanhang där 

skrivdidaktiska forskningsresultat och teorier möter praktiska lärarerfarenheter. 

För att förstå de nationella proven ur ett svenskdidaktiskt perspektiv behövs 

därför en analys av de skrivdidaktiska diskurser som proven ingår i. Vilka 

föreställningar om skrivande och skrivdidaktik finns inbäddade i de gamla och 

nya nationella skrivproven för gymnasieskolan? En fråga nära relaterad till 

skrivdidaktisk diskurs i samband med skrivprov är användningen av begreppet 

genre. Hur förhåller sig gamla och nya skrivprov till detta begrepp?  

Syftet med artikeln är att föra in gamla och nya skrivprov i ett teoretiskt, 

skrivdidaktiskt perspektiv och att diskutera användningen av begreppet genre i 

skrivproven. En utförligare version av studien, bland annat med 

kursplaneanalys, kommer att publiceras under 2013 i serien Svenska i 

utveckling. 

Diskurser och genrer 

Undersökningen utgår från Ivanič (2004) ramverk för analys av skrivdidaktiska 

diskurser (discourses of writing and learning to write). På s. 220 definierar hon 

begreppet skrivdidaktisk diskurs enligt följande:  



recognisable associations among values, beliefs and practices which lead to 

particular forms of situated action, to particular decisions, choices and omissions, as 

well as particular wordings. 

En skrivdidaktisk diskurs omfattar alltså värderingar, uppfattningar och 

praktiker som leder till ett visst agerande, vissa beslut, val och bortval liksom till 

användning av särskilda språkliga uttryck och begrepp. Ivanič beskriver sex 

olika skrivdidaktiska diskurser, som alla har speciella kännetecken vad gäller 

språksyn och uppfattningar om skrivande, skrivinlärning, skrivundervisning 

samt bedömning av texter. Syftet är, enligt Ivanič (2004:220), att möjliggöra för 

forskare att identifiera diskurser i t.ex. skrivundervisning, läroböcker och 

läroplaner. 

De sex diskurserna motsvarar olika uppfattningar om språk och text: en 

färdighetsdiskus, en kreativitetsdiskurs, en processdiskurs, en genrediskurs, en 

diskurs om sociala praktiker och en sociopolitisk diskurs. Här beskrivs de tre 

diskurser som är mest relevanta för kommande analys. Ivanič (2004:231ff.) 

skriver att processdiskursen växte fram via kognitivt inriktad skrivforskning 

under 1970-talet, som visade bl.a. hur skrivande består av planering, formulering 

och bearbetning. Den kognitiva skrivforskningens resultat ledde till en 

omvälvning av skrivundervisning och syn på skrivande världen över. Den s.k. 

processorienterade skrivundervisningen har blivit ett begrepp som är svårt att 

förbise. Denna skrivinriktning är idag väl spridd i världen och rymmer en 

mångfacetterad skrivundervisning som ofta går utöver kognitivt inriktad 

skrivdidaktik. Olika riktningar har utvecklats inom processorienterad 

skrivundervisning med det gemensamt att skrivprocessens olika faser behandlas 

i undervisningen: förarbete, formulering och efterarbete.  

Huvudsaken i genrediskursens teori är enligt Ivanič (2004:232–234) intresset 

för texters lingvistiska variation beroende på syfte och kontext och de texttyper 

som kan härledas ur denna variation, t.ex. återberättande, beskrivande och 

instruerande texter. I den undervisning som har utvecklats i Australien inom 

genrediskursen från mitten av 1980-talet har särskilt fokus legat på akademiskt 

(i betydelsen studie- och skolrelaterat) skrivande, sådana texttyper som 

betecknats som ”powerful genres” (s. 233). I Martin & Rose (2008:7ff.) beskrivs 

hur den s.k. Sydneyskolans skrivundervisning växte fram som en reaktion mot 

processorienterad skrivundervisning så som den bedrevs i Australien. Kritiken 

gällde en ensidighet i skrivundervisningen, vars fokus låg på berättande 

skrivande, och låg genremedvetenhet bland både lärare och elever. Slutsatsen 

drogs att eleverna behövde förberedas bättre för sådant skrivande och läsande 

som förekom i skolans alla ämnen, inte minst i de högre klasserna.  

Ivanič (2004:234–237) placerar den teoretiska hemvisten för diskursen om 

sociala praktiker i New Literacy Studies. Denna diskurs utmärks av ett vidare 

perspektiv på skrivande än föregående diskurser, och Ivaniç framhåller en 

öppenhet mot skrivande utanför skolans väggar liksom intresse inte bara för 

verbal kommunikation. Enligt Ivanič finns det ingen självklar pedagogisk 

realisering av denna diskurs, men tre möjliga tillämpningar av synsättet 

presenteras. En snäv tolkning av tankarna om det sociala sammanhangets 



betydelse för skrivandet resulterar i vad som betecknas som funktionell 

undervisning. Elever får i denna undervisning arbeta med givna uppgifter i 

autentiska, alternativt fiktiva situationer. Syfte och kontext för skrivuppgifterna 

är alltid beskrivna men normer för uppgifterna definieras av givna auktoriteter 

(s. 235–236). En öppnare pedagogisk tillämpning representeras av 

kommunikation i autentiska situationer där alla sociopolitiska faktorer som 

påverkar skrivandet ingår. Den tredje varianten innebär att elever eller studenter 

arbetar som etnografer (s. 236–237). 

Det ramverk som Ivanič skisserar innehåller också olika syn på vilka kriterier 

som är relevanta vid bedömning i de skrivdidaktiska diskurserna. I 

processdiskursen utgör själva processen det dominerande bedömningskriteriet, 

men Ivanič (2004:231) menar att det är tveksamt om någon meningsfull 

bedömning av processen kan göras utan att själva produkten bedöms. Inom 

genrediskursen är lämplighet i fråga om språkliga strukturer i förhållande till 

texttyp det centrala kriteriet. Ivanič (2004:233–234) problematiserar genom att 

fråga sig i förhållande till vems normer en text anses lämplig. 

Bedömningskriterierna inom diskursen om sociala praktiker – effektivitet att 

uppnå sociala mål – ifrågasätts också. Detta kriterium är svårt att pröva eftersom 

bedömningen ofta sker i dekontextualiserade sammanhang (s. 237).  

Många forskare har använt sig av detta ramverk, t.ex. Baker (2011) som 

studerar övergången från brittiska A-levels till universitetsskrivande utifrån 

studentperspektiv. Randahl (2011) undersöker diskurser i svensk gymnasieskola 

utifrån elev- och lärarperspektiv.  

Begreppet genre är svårfångat men ändå centralt i såväl skrivforskning som 

skrivundervisning. En välkänd definition är Carolyn Millers s.k. sociala 

genrebegrepp. I sin artikel Genre as social action (1984) förespråkar Miller en 

klassificering av texter som bygger på vanliga människors uppfattningar om 

kategorier så som rekommendationsbrev, användarmanual och rapport. Hon 

argumenterar för att genre ska ses som en social och retorisk handling, nära 

förknippad med den situation den ingår i (s. 155). Vidare hävdar hon (s. 165) att 

genre bör ses som en fusion av form och innehåll.  

Inom Sydneyskolan används begreppet genre på ett annat sätt. Martin & Rose 

(2008:6) definierar genre som ”staged, goaloriented, social processes”. Per 

Holmberg (2008) sätter in Sydneyskolans teorier i en svensk kontext. Uttrycket 

”staged” syftar enligt Holmberg på en funktionellt orienterad makrostruktur som 

tydligt skiljer sig från andra. Man kan säga att en genre enligt Sydneyskolan 

motsvarar ett grundläggande framställningssätt för att fylla vissa syften, som att 

beskriva, berätta och förklara. Det är alltså sådana framställningssätt som utgör 

genrer enligt Sydneyskolan. Varje framställningssätt har en given makrostruktur, 

en uppbyggnad i flera steg, så som att en beskrivning innehåller både helteman 

och delteman medan en förklaring är uppbyggd av en problemformulering av 

något slag, en utredning och ofta även en slutsats (Holmberg 2008).  



Metod och material 
Undersökningens metod är diskursanalytisk. Utifrån Ivanič (2004) definition av 

diskurs analyseras gamla och nya nationella skrivprov med avseende på 

värderingar, uppfattningar och praktiker relaterade till skrivkompetens och 

skrivundervisning. De analyserade texterna speglas mot tre skrivdidaktiska 

diskurser: processdiskursen, genrediskursen och diskursen om sociala praktiker. 

Huvudfråga i analysen är vilka drag från dessa diskurser som återfinns i 

skrivproven, och Ivanič beskrivningar av de tre diskurserna fungerar därmed 

som analysverktyg. Dessutom analyseras begreppet genre i proven utifrån 

analysverktygen socialt respektive lingvistiskt genrebegrepp. 

Ivanič nämner inte explicit prov som ett material lämpligt för undersökning 

med hjälp av hennes ramverk, men min uppfattning är att diskursbegreppet, 

såsom hon beskriver det, även lämpar sig för en analys av prov. Den analys jag 

gör kan betecknas som självreflexiv, eftersom jag själv varit och fortfarande är 

delaktig i provkonstruktionen. Det inifrånperspektiv jag har på proven bör vara 

en tillgång i analysen, men jag är också medveten om att min analys skulle 

kunna uppfattas som partisk –  för att jag som provkonstruktör skulle ha svårt att 

anlägga kritiska synpunkter på proven. Min ambition är emellertid inte att 

bedöma om provgruppen har fattat rätt eller fel beslut utan snarare att belysa 

vilka beslut som fattats och hur dessa relaterar till skrivdidaktisk forskning. Min 

undersökning bör kunna göra det delvis omedvetna uttalat och därmed 

underlätta den kritiska granskning som bör göras av nationella prov. 

Studiens material är de nationella provens instruktioner till skrivuppgifter 

samt anvisningar för provens genomförande och bedömning. Jag bygger 

analysen på kännedom om materialet som helhet från 1996 till 2012, men den 

mer detaljerade analysen görs utifrån tre skrivuppgifter som citeras nedan. De 

citerade skrivuppgifterna är utvalda för att de kan anses vara kännetecknande för 

det aktuella provet, även om en enskild skrivuppgift egentligen inte kan 

representera alla de kännetecken som ett prov med flera olika skrivuppgifter har.  

Svenska B  

En analys av anvisningarna till provet i Svenska B visar att det är uppbyggt som 

en arbetsprocess kring ett tema, ofta allmänt inriktat. Arbetsprocessen omfattar 

flera led – läsning och bearbetning av ett texthäfte, muntligt delprov, skrivprov – 

varav skrivprovet utgör det sista. Eleven kan under processens gång samla stoff 

inför sitt skrivande. Skrivuppgifterna presenteras dock inte förrän vid 

skrivtillfället, vilket innebär att stoffsamlingen blir relativt allmänt hållen. Vid 

skrivtillfället arbetar eleven helt individuellt och den angivna tiden är beräknad 

för att eleven ska både formulera och bearbeta texten. Det är den skrivna texten, 

produkten, som bedöms. Av bedömningsanvisningarna framgår att ett viktigt 

kriterium i bedömningen är textens genreanpassning i fråga om såväl innehåll 

som form.  



Uppläggningen av provet som helhet uppvisar alltså en viss anpassning till 

processdiskursens syn på hur skrivande går till. Anpassningen till skrivprocessen 

är dock inte långtgående. Formulering och bearbetning av texten sker t.ex. vid 

samma tillfälle och utan respons av andra läsare.  

De skrivuppgifter som löses i provet innehåller beskrivningar av s.k. fiktiva 

skrivsituationer (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2005:16), där textens tänkta 

publiceringsställe och genre anges. Genom att studera skrivuppgifter från olika 

prov får jag fram att många men inte alla genrer hör till tidningsdomänen, t.ex. 

artikel, krönika, debattinlägg. I följande skrivuppgift från 2007 ska eleven skriva 

en krönika som ska kunna publiceras i en lokaltidning. 

 

Vad betyder drömmarna? 

Alla människor drömmer när de sover, men drömmarnas funktion och betydelse 

tolkas olika. I vissa kulturer anser man att själen lämnar kroppen under sömnen och 

det är vad själen då upplever som visar sig i drömmen. I västvärlden tror många på 

en psykologisk förklaring enligt Sigmund Freud eller C.G. Jung. 

I din lokaltidning får du som är i slutet av din gymnasieutbildning möjligheten att 

skriva en krönika om drömmars betydelse. En krönika är en personligt hållen och 

slagkraftigt formulerad text om något aktuellt ämne som kan intressera många. 

Skriv krönikan. Återberätta kort en dröm och resonera om din syn på drömmars 

betydelse. Jämför med något annat synsätt i texthäftet. 

Rubrik: Vad betyder drömmarna? 

Den fiktiva skrivsituationen ger uppgiften en funktionell inriktning, och 

uppgiften kan därmed räknas till vad Ivaniç (2004:235–236) beskriver som en 

snävare tolkning av diskursen om sociala praktiker.  

Den genre som elevens text ska tillhöra – krönikan – är ett exempel på en 

socialt förankrad textsort med kännetecken som berör både innehåll och form. 

Texter klassificeras alltså i detta prov enligt det sociala genrebegreppet (Miller 

1984). Även om inte varje språkbrukare kan redogöra för vad som utmärker en 

krönika, skulle många vara överens om vilka texter som kan räknas till 

kategorin. I den citerade skrivuppgiften är genren definierad i skrivuppgiften. 

Definitionen rör både innehåll (”aktuellt ämne som kan intressera många”) och 

form (”personligt hållen och slagkraftigt formulerad”), vilket ansluter till Millers 

(1984:165) genrebegrepp. Det genrebegrepp som används här är alltså något helt 

annat än det lingvistiska genrebegreppet.  

Hur ansluter den bedömning som görs i provet till de tre skrivdidaktiska 

diskurserna? Bedömningen av elevens text sker i Svenska B-provet med fokus 

på produkten, själva texten, varför den inte följer processdiskursen. Inriktningen 

i bedömningen på genreanpassning för främst tankarna till Ivanič (2004:233–

234) beskrivning av genrediskursen, där lämplighet (appropriacy) i förhållande 

till texttyp anges som centralt bedömningskriterium. Men det är inte enbart den 

lingvistiska anpassningen till texttyp som efterfrågas i provet utan också en 

innehållslig genreträff. Bedömningen ligger nog närmast bedömningskriteriet i 

diskursen om sociala praktiker, dvs. effektivitet i uppnåendet av sociala mål. 



Sammanfattningsvis är alltså skrivuppgifterna i Svenska B-provet 

funktionellt inriktade, och genrebegreppet är socialt. Även om inslag finns från 

processdiskurs och genrediskurs är det diskursen om sociala praktiker som 

ligger närmast skrivprovet i Svenska B.  

Svenska 1  
Av anvisningarna till provet i kursen Svenska 1 framgår att även detta prov 

genomförs som en arbetsprocess i flera led kring ett allmänt inriktat tema. 

Skrivprovet kommer i detta prov som nummer tre i raden efter delprov i muntlig 

framställning och läsförståelse. Eleven får alltså, liksom i Svenska B, tillfälle till 

förberedelse inför skrivandet i form av stoffsamling, men skrivandet sker helt 

individuellt vid ett tillfälle och det är dess produkt som bedöms.  

Skrivuppgifterna liknar uppgifterna i Svenska B genom att de beskriver 

fiktiva kommunikationssituationer. Följande uppgift är hämtad ur det första 

provet som gavs ht 2011. 

 

Min passion för … 

”Fotbollen som rus, som flykt. Men fotbollen är också hemkomst.” Så beskriver 

Marcus Birro i krönikan ”Kärleksmanifest” (blogg.expressen.se 10/10 2009) sitt 

passionerade intresse för fotboll. Vad kan ett intresse, såsom sport, musik, mode 

etc. betyda i människors liv?  

Din lokaltidning har en artikelserie om fritidsintressen. Nu efterlyser tidningen 

läsarinlägg om vad ett fritidsintresse kan betyda i en människas liv. Du bestämmer 

dig för att skriva ett inlägg om ditt fritidsintresse. Syftet med inlägget är att göra 

läsarna intresserade och väcka nya tankar. 

Skriv ditt inlägg. Redogör för ett fritidsintresse och förklara varför det är viktigt 

för dig. Presentera någon/några synpunkter från Marcus Birros krönika och jämför 

dessa med ditt eget intresse och hur du känner för det. 

Rubrik: Min passion för ... 

Publiceringsställe, läsare, syfte och genre (eller textsort) anges i dessa 

skrivuppgifter. Alla de texter eleverna ska skriva kan dock inte klassificeras som 

socialt kända genrer. Det är t.ex. inte självklart allmänt känt vad ett inlägg är. En 

analys av flera skrivprov visar också att här förekommer de genrer som eleven 

kan välja att skriva inte heller är lika varierade i Svenska 1-provet som tidigare 

och tonvikten på publicering i tidningar är svagare än i Svenska B. I Svenska 1 

kan eleverna skriva debattinlägg, andra inlägg och ibland bidrag i ett temaarbete 

i skolan. Publiceringsställena är en lokaltidning, skolans nättidning, en nätsajt 

eller ett häfte som ska läsas i en annan klass. Skrivsituationerna är alltså 

varierade, men här märks en öppning mot genrediskursens betoning på 

skrivande i utbildningssammanhang, det akademiska skrivandet.  

I bedömningsunderlaget märks också en viss förskjutning från Svenska B:s 

fokus på många olika genrer till en vad jag vill kalla tydligare holistisk 

bedömning av textens funktion. I tidigare helhetsbedömning av lösningen skulle 



bedömaren fråga sig hur väl elevtexten fungerade som en text tillhörande den 

angivna genren. Situationen fanns också med i bedömningen men särskilt genre 

lyftes fram i Svenska B. I Svenska 1 uppmanas bedömaren att ta ställning till 

hur väl texten fungerar i situationen som helhet – hur väl är texten anpassad efter 

syfte, mottagare och situation? Denna modell för skrivuppgift och bedömning 

följer den inriktning på funktionellt skrivande som finns inom diskursen för 

sociala praktiker. 

Provet i Svenska 1 ligger alltså nära diskursen om sociala praktiker medan 

enstaka inslag finns av process- och genrediskurs. Begreppet genre är mindre 

framträdande än i Svenska B. 

Svenska 3  
En analys av anvisningarna till skrivprovet i kursen Svenska 3 visar att även 

detta prov ingår i en temaanknuten arbetsprocess. I Svenska 3 kommer dock 

skrivprovet som nummer ett av två delprov. Utrymme finns för elevens 

förberedelser inför skrivandet, dock främst individuella. Eleven skriver sin text 

vid ett tillfälle och det är texten som produkt som bedöms. 

En nyhet i detta prov är att temat är svenskämnesanknutet, dvs. inriktningen 

på allmänhumanistiska teman har ersatts av teman som behandlar språk och 

litteratur. Här märks en anpassning till genrediskursens inriktning på 

ämnesspråk.  

Skrivuppgifterna är fyra varav eleven ska välja en, men alla ingår i en enda 

skrivsituation, en universitetskurs där eleven ska skriva ett pm som ska läsas av 

lärare och kurskamrater. Det är alltså ett akademiskt skrivande som sker – eller 

efterliknas – i detta skrivprov. Anpassningen till genrediskursen blir därmed 

relativt tydlig, men diskursen om sociala praktiker är också aktuell genom den 

fiktiva och utförligt beskrivna skrivsituationen. Den genre som elevernas texter 

ska utgöra – pm – kan betecknas som en genre ur social synvinkel. Instruktionen 

till en skrivuppgift kan se ut som följer: 

Instruktion  

Du har just börjat läsa på universitetet. Den första uppgiften din lärare ger 
dig är att skriva ett pm på temat Vändpunkter i mediehistorien. Det innebär att 
du med utgångspunkt i en frågeställning ska sammanställa fakta och åsikter 
från olika källor, analysera dessa samt dra slutsatser. Dina kurskamrater ska 
läsa ditt pm för att få information och intressanta idéer om temat, och din 
lärare kommer att bedöma det.  

Ett pm är i det här sammanhanget en sammanhängande utredande text 
med en inledande problemformulering, en utredning och en avslutning i 
form av en slutsats eller jämförelse. Ett lämpligt omfång på din text är 
600–800 ord.  

Välj en av följande uppgifter. Använd texterna i texthäftet och ange källorna i 

ditt pm. 



Den sumeriska kilskriften och den koreanska skriften hangul är två 
skriftsystem som skapades och utvecklades under helt olika 
omständigheter. Kan man ändå hitta likheter mellan de två skriftsystemens 
tidiga historia – hur de skapades och de förutsättningar som skapade dem?  

Presentera frågeställningen. Beskriv med hjälp av texthäftet kilskriftens och 
hanguls historia. Jämför hur de två skriftsystemen växte fram.  

Rubrik: Kilskrift och hangul – två skriftsystem 

Av exemplet framgår att pm-genren definieras explicit. Jämfört med 

definitionen av genren krönika, som inbegrep beskrivning av både genrens 

innehåll och dess form, är denna definition tydligare inriktad på textens form. 

Det är en makrostruktur i tre steg som beskrivs: inledning med 

problemformulering, utredning och avslutning i form av slutsats eller 

jämförelse. Också i detta fall finns en anknytning till genrediskursen och dess 

sätt att beskriva texter, bland annat utifrån olika steg.  

Bedömningsanvisningarna till detta skrivprov visar att fokus i bedömningen 

ligger på anpassning till vad som benämns den vetenskapliga texttypen, även om 

den situationsanpassning som efterfrågas också inbegriper mottagare och syfte. 

Som helhet är svenska 3-provet alltså i relativt hög grad anpassat till 

genrediskursen medan inslag av processdiskurs och diskursen om sociala 

praktiker också finns. 

Nationella skrivprov – skrivdidaktiska hybrider? 

Ett försök att kategorisera skrivprov i den ena eller andra diskursen visar – 

precis som Ivanič (2004:224) framhåller – att det inte finns några vattentäta 

skott mellan diskurserna. En praktik, som ett prov, kan ha inslag av flera 

diskurser. Av utrymmesskäl har jag inte hänvisat till alla de diskurser som 

Ivanič skisserar, men det skulle inte vara svårt att t.ex. finna spår av en 

färdighetsdiskurs i de diskuterade proven.  

Analysen visar att de nationella skrivproven skulle kunna betecknas som 

skrivdidaktiska hybrider (jfr Baker 2011). Spår av processdiskursen finns i alla 

tre proven. Denna diskurs har länge varit tongivande inom skrivdidaktik, men att 

den inte fullt ut tillämpas i nationella prov är rimligt utifrån Ivanič resonemang 

om svårigheten att bedöma processer. Genrediskursen har stärkt sina positioner 

genom de nya skrivproven, men proven kan inte ses som helt igenom anpassade 

till denna diskurs. Det är den funktionella synen på skrivande, en variant av 

diskursen om sociala praktiker, som har stått och står sig starkast i de nationella 

skrivproven för gymnasiet.  

Tyngdpunkten på funktionellt, kommunikativt inriktat skrivande grundlades i 

Svenska B och torde vara en följd av det synsätt som utvecklas i Siv Strömquists 

olika böcker (t.ex. 2007 och 2010), där processorienterad skrivundervisning 

kombineras med retorik och vikten av tydligt angivna skrivsituationer framhålls. 



Siv Strömquist ingick i provgruppen under 1990-talet och var tillsammans med 

Birgitta Garme den som stod bakom huvuddragen i Svenska B-provet. 

Funktionellt inriktade skrivuppgifter hade också prövats tidigare i centrala prov 

(Hultman 1991). 

Det kan synas motsägelsefullt att placera ett nationellt skrivprov i diskursen 

om sociala praktiker (med inslag från andra diskurser), om man ser till kärnan i 

New Literacy Studies. En berättigad invändning är t.ex. att skrivande ses som 

starkt kontextbundet inom teorin om sociala praktiker, och i de nationella proven 

är skrivandet lösgjort från en verklig kontext. Det finns inte heller några direkta 

referenser till New Literacy Studies i Strömquists böcker. Därför blir min 

slutsats att de nationella skrivproven framför allt bygger på en funktionell syn på 

skrivande – och ligger i utkanten av diskursen om sociala praktiker. Det 

funktionella synsättet har anpassats till det faktum att provet är ett prov. Detta 

faktum har, tillsammans med kursplanernas innehåll (Palmér kommande), stor 

betydelse för provens utformning.  

Jag har vidare kommit fram till att genrebegreppet i alla tre proven bör 

betecknas som socialt, även om vissa av de textsorter som förekommer i 

Svenska 1 kan vara mindre kända. En genre i de tre skrivproven är nära knuten 

till en skrivsituation och den definieras utifrån både innehåll och form. I kurs 3-

provet innebär öppningen mot genrediskursen att det pm som ska skrivas 

definieras utifrån enbart form. Enligt Borgström (2012:217) tillämpar Svenska 

B-provet varken ett lingvistiskt genrebegrepp utifrån Sydneyskolan eller ett 

socialt genrebegrepp. Vi är överens i fråga om det lingvistiska genrebegreppet, 

men argumentet bakom tanken att genrebegreppet i detta prov inte heller är 

socialt håller enligt min mening inte. Borgström framhåller bl.a. att genrerna är 

fastlagda i proven och därmed inte namngivna av brukarna själva, eleverna. Att 

genrerna är på förhand givna är en följd av att skrivandet sker i ett prov som ska 

kunna bedömas efter givna kriterier. Jag menar att eleverna i detta prov visar sin 

förståelse av genre utifrån det sociala genrebegreppet, även om de är begränsade 

av instruktioner och därmed inte själva får bestämma genre eller innehåll till 

sina texter.  

Att konstruktionen och bedömningen av skrivuppgifter inte är problemfri 

belyses i Borgström 2010 och Nyström Höög 2010. Dessa forskare visar hur 

efterfrågad genre och detaljinstruktion kan ställa motstridiga krav i vissa 

enskilda uppgifter. Provgruppens slutsats utifrån dessa resultat är att ökad 

uppmärksamhet bör ägnas åt instruktionens olika komponenter, något som 

underlättas av att  genrerepertoaren i ett och samma prov begränsas.  
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