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Inledning 

Våren 2014 genomfördes den sjätte modersmålsutvärderingen i årskurs 9 i fi nlandssvenska skolor. 
Ett mycket stort antal fi nlandssvenska elever skrev under utvärderingsdagen texter som utgör 
underlag för den här artikelsamlingen med fokus på elevernas skrivkompetens. 

Den första texten i publikationen ger en ytterst komprimerad presentation av resultaten i hela det 
material som samlades in i Svenskfi nland. En mer omfattande kvantitativ behandling av resultaten 
ingår i projektets slutrapport, Språk och skrivande i årskurs 9. Artiklarna i den här publikationen 
är avsedda att fördjupa den kvantitativa analys som görs i slutrapporten. Artiklarna är baserade 
på mindre material på 100−140 texter från hela Svenskfi nland.

Alla tre skrivuppgifter som ingick i utvärderingen behandlas här med tanke på de fi nlandssvenska 
modersmålslärarnas och lärarutbildningens behov. Anna Ingves analyserar språket i elevernas brev 
till personer som de ville bjuda in som talare till sin skolas våravslutning. Också Sara Nordlund-
Laurent skriver om breven, men har valt en annan infallsvinkel, nämligen hur väl eleverna känner 
till genren brev. Beatrice Silén fördjupar sig i sin tur i elevernas argumentation i insändare som 
handlar om sommarlovets placering. I den fjärde artikeln tar Sofi a Stolt upp planeringsfasen i 
skrivprocessen och behandlar t.ex. sambandet mellan planering och slutresultat. Anders Wes-
terlund analyserar texter som elever har skrivit utgående från bild och gör iakttagelser kring 
vilka texttyper de representerar. Den sista artikeln, skriven av anställda vid Nationella centret för 
utbildningsutvärdering, tar fasta på digitaliseringstrenden inom utbildningen ute i världen och i 
Finland. Här placeras erfarenheterna från det digitala försöket inom utvärderingsprojektet i ett 
större sammanhang.

Chris Silverström, Nationella centret för utbildningsutvärdering 
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   Kort om skrivresultaten 
i de fi nlandssvenska skolorna

Chris Silverström

I den utvärdering av lärresultaten som genomfördes våren 2014 i 30 fi nlandssvenska skolor låg 
tyngdpunkten på delområdena språkkännedom och skrivande. Sammanlagt skrev 1 337 nionde-
klassare texter inom ramen för den pappersbaserade utvärderingen och dessutom skrevs texter 
av 316 elever i det digitala försöket. Deltagarna utgjorde ungefär hälften av alla elever i årskurs 9 
på fastlandet. Åland ingick inte i samplet.

Utvärderingen genomfördes den 10 april 2014 så att eleverna under det första passet på 70 minuter 
jobbade med uppgifter i språkkännedom. Under det andra passet på 90 minuter skrev eleverna tre 
texter som artiklarna i den här publikationen baserar sig på. Skrivuppgifterna och bedömnings-
kriterierna ingår i slutet av publikationen. Vid bedömningen låg tyngdpunkten på genrekompetens 
och språklig kompetens.

I den första uppgiften skrev eleverna ett brev till en fi nlandssvensk person som de ville bjuda in 
som talare till våravslutningen i skolan. Det här visade sig vara den lättaste uppgiften, i och med 
att eleverna i hela samplet i genomsnitt nådde 66 % av de poäng som de kunde ha uppnått (63 % 
i den digitala versionen). Den andra skrivuppgiften, insändaren, var den mest krävande. Eleverna 
nådde i genomsnitt bara 54 % av poängen (52 % i den digitala versionen). I slutet av publikationen 
ingår några exempel på brev och insändare som elever skrivit, eftersom hela texter inte ingår i de 
artiklar som gäller breven och insändarna.

Den tredje skrivuppgiften gick ut på att skriva en nyhetstext eller en beskrivning utgående från 
en bild. I pappersversionen var det genomsnittliga resultatet nästan på nivå med resultatet i brev-
uppgiften, 65 % och 62 % av poängen. Det fanns ändå en stor skillnad mellan pappersversionen och 
den digitala versionen. Frågan är om man kan jämföra de handskrivna och datorskrivna texterna, 
eftersom den här skrivuppgiften troligen var den som ur elevperspektiv förändrades mest då den 
genomfördes digitalt. Samma tendens var tydlig i motsvarande uppgift i utvärderingen i moders-
målet fi nska. Exempel på texter som eleverna skrev inom ramen för den tredje skrivuppgiften 
ingår i Westerlunds artikel. Fler exempel på texter ingår i projektets slutrapport (Silverström & 
Rautopuro 2015).
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FIGUR 1. Resultat i skrivuppgifterna i den pappersbaserade utvärderingen (lösningsandel i %,        
n = 1 337).

FIGUR 2. Resultat i skrivuppgifterna i den digitala utvärderingen (lösningsandel i %, n = 316).
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  Värdeladdade ord i brev 
skrivna av elever i årskurs 9

Anna Ingves

En skicklig språkanvändare är medveten om vilka ord som fungerar i olika situationer och hurdan 
effekt de kan ha på olika mottagare. Denna språkkänsla växer med språkanvändaren och mognar 
ju mer man hör och läser och använder sig av språket. Ordens konnotationer kan väcka känslor 
och idéer utan att vi namnger dem och även ord som inte på något sätt är svåra att förstå väcker 
olika associationer hos olika läsare (Hebron 2004: 134). I läroplansgrunderna för den grundläg-
gande utbildningen i årskurserna 6–9 betonas att eleverna skall bli mer medvetna om sig själva 
som läsare, talare, lyssnare och skribenter samt tillägna sig en fördjupad kunskap om fl era olika 
textgenrer, utveckla ett mångsidigt ordförråd och lära sig att beakta mottagarens, situationens 
och mediets roll i olika kommunikationssituationer (LPG 2004: 52). Dessa färdigheter kommer 
till uttryck till exempel i elevernas känsla för stil och deras val av ord i olika textgenrer och i 
kommunikation med olika mottagare. Hur väl har elever i årskurs 9 anammat dessa kunskaper?

I Utbildningsstyrelsens utvärdering av lärresultat i modersmål och litteratur i årskurs 9 våren 2014 
sammanfaller dessa kunskaper i de skrivuppgifter som niondeklassarna skrev under provtillfället. 
En av uppgifterna gick ut på att skriva ett brev till en fi nlandssvensk festtalare och bjuda in denne 
att hålla tal på skolans våravslutning. Jag har granskat ett sampel av dessa brev och undersökt 
skribenternas användning av värdeladdade ord i försöken att övertala den tilltänkta mottagaren. 
I min analys utgår jag från följande frågor: Ingår värdeladdade ord i samtliga texter? Vilka typer 
av värdeladdade ord används mest i breven? Finns det skillnader i ordval beroende på mottagare? 
Hurdana stilbrott gör skribenterna? Finns det skillnader mellan fl ickors och pojkars användning 
av värdeladdade ord? Min hypotes är att de värdeladdade orden är närmare anknutna till känslor 
ju närmare skribenten mottagaren är och att fl ickorna är frikostigare och mera varierande i sin 
användning av värdeladdade ord än pojkarna.

I dagens läge är brevet inte längre en lika naturlig textgenre som tidigare, utan har bytts ut mot 
e-post, textmeddelanden och chatt. Många av dagens grundskolelever har inte skrivit brev under 
sin uppväxt, men genren torde vara bekant ändå via undervisningen i modersmål och litteratur. 
Brevet som genre kan i detta fall räknas som en både informerande, berättande och övertygande/
argumenterande text. Förutom de genretekniska färdigheterna kräver brevuppgiften också att man 
fullföljer uppdraget att bjuda in en festtalare. Elevernas uppgift uttrycks tydligt i instruktionerna: 
”avsikten är att bjuda in en talare och att övertala honom eller henne att ställa upp” (min kursivering) 
och ”förklara varför du kontaktar personen”. Nyckelordet övertala har eleverna lagt olika vikt vid. 
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En del skribenter har satsat på att övertala mottagaren på olika sätt medan andra bara presenterar 
ärendet. De värdeladdade orden kommer främst in i bilden då skribenten anstränger sig för att 
övertala mottagaren; motiveringarna kan byggas upp kring den kontaktade personens karaktär 
och skicklighet eller kring skribentens egna eller skolans behov och förhoppningar. Uppgiften 
förutsätter också ett sakligt språk och en positiv inställning till uppdraget. Det är tydligt att elev-
erna strävat efter ett vårdat, sakligt språk i de fl esta fall, trots att vissa stilbrott ändå förekommer 
inom texterna. Det svåra är att balansera mellan sakprosa i informationsdelen och personligare, 
nästan skönlitterär prosa i övertalningen. 

Med värdeladdade ord åsyftas olika typer av ord som på något sätt speglar attityder, värderingar 
och känslor hos skribenten eller uppfattningar om mottagaren. En analys av detta slag innebär att 
man måste se på text som en form av social interaktion mellan skribent och tänkt läsare. Alltför 
många värderande ord eller ord som är mångtydiga eller väcker fel associationer kan få mottaga-
ren att reagera, medan ord som träffar rätt ökar chansen för budskapet att nå fram (Leibig 2008: 
100). Man kan läsa in olika typer av betydelser hos ord; man kan skilja mellan linguistic meaning, 
social meaning och affective meaning. Linguistic meaning innebär ordens denotation, alltså lexikala 
betydelse, medan social meaning innefattar social information om sändaren, t.ex. status, etnicitet, 
ursprung och kontext, och affective meaning är de emotionella associationer som är knutna till ord 
och uttryck. Det är ordens affektiva och sociala betydelse som är av intresse i min analys och alltså 
utgör ordens konnotativa betydelse (Finegan 2004: 181−185). Jag tar till den systemisk-funktionella 
lingvistiken, utarbetad av M.A.K. Halliday, och appraisalsystemet, som erbjuder två inkörsportar, för 
att analysera värderande ord. Man kan iaktta attitude (attityd) och graduation (gradering), vilket 
innebär ord som uttrycker en positiv eller negativ bedömning av en person, sak, situation eller 
ett tillstånd och hur man graderar volymen för en värdering. Undergrupper till attitude är affect 
(affekt), judgement (bedömning) och appreciation (värdering), som erbjuder en närmare analys av 
ordens konnotationer. Affekt (då skribenten känner något), bedömning (uttryck där mänskligt 
beteende bedöms utifrån sociala normer och moral) och värdering (uttrycker en positiv eller 
negativ åsikt om saker, processer och tillstånd) kan dessutom uttryckas explicit eller implicit. 
Explicita, alltså direkta, värderingar sägs rakt ut medan implicita, indirekta, uttryck för attityd är 
formuleringar som kan tolkas som uttryck för en viss känsla eller uppfattning och således inte 
behöver vara enbart ett ord utan kan vara en hel sats utan direkt värderande ord. (Silén 2012, 
Wiksten Folkeryd 2006). Som Silén (2012: 155) konstaterar är appraisalteorin en teori som kan 
användas för att diskutera hur eleverna visar vad de uppskattar, vad som väcker deras reaktioner 
och hur de försöker överföra sina åsikter på läsaren. 

Mitt material består av 40 datorskrivna och 100 handskrivna brev. Eleverna kommer från olika 
håll i Svenskfi nland, och representerar 23 olika skolor. De datorskrivna breven fördelar sig på 9 
olika skolor. Av de datorskrivna breven är 26 stycken skrivna av fl ickor och 14 stycken av pojkar. 
De handskrivna breven fördelar sig på 14 skolor med 51 stycken skrivna av fl ickor och 49 stycken 
av pojkar. Jag har inte haft tillgång till texternas slutliga vitsord och kommer alltså inte att granska 
materialet ur den synvinkeln. Jag kommer dock att göra en jämförelse mellan fl ickor och pojkar. 
Tidigare liknande undersökningar (t.ex. Silén 2012, Wiksten Folkeryd 2006) har visat att fl ickor 
är skickligare på att använda värdeladdade ord än pojkar och därför tittar jag närmare på detta 
också i detta material.
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I min analys har jag också delat in breven enligt mottagare enligt följande: lärare, föräldrar/släk-
tingar, kända fi nlandssvenskar och övriga. I kategorin övriga ingår icke-fi nlandssvenska mottagare 
och sådana brev där det är oklart vem mottagaren är eller där personens roll i skribentens liv är 
oklar. De kända fi nlandssvenskarna har jag ytterligare delat in i unga kända personer och äldre 
kända personer, eftersom skillnader i skribenternas språk kan vara skönjbara beroende på om 
mottagaren är i samma ålder som skribenten själv eller inte. Indelningen i yngre och äldre kända 
personer går inte slaviskt efter ålder, utan mer i enlighet med hur personen profi lerar sig. Jag har 
markerat alla ord som bär på en värdeladdning och iakttagit hurdana konnotationer de värdelad-
dade orden bär på och hur de placerar sig i de olika kategorierna för appraisalsystemet. För hela 
materialet presenterar jag vilka gemensamma drag som fi nns i texterna samt hur de värdeladdade 
orden används och hurdana typer av ord det är frågan om. Jag jämför sedan de olika mottagarkate-
gorierna för att se hurdana ord skribenterna väljer att använda i sin kommunikation med mottagare 
av olika slag, alltså hur de anpassar sitt språk för mottagaren och om det förekommer stilmissar.

Tematik och ordval i breven

Elevernas texter kännetecknas till största delen av ett högtidligt, sakligt, inte vardagligt språk (till 
exempel med verbformer som vore och bör) med vissa stilmissar. Till dem hör t.ex. fi nlandismer, 
ordvalsfel (på grund av istället för tack vare eller eftersom, eller att kalla statsminister Alexander 
Stubb för en kille), inkonsekvent användning av pronomen inom texten (till exempel att växla 
mellan ni och du), symboler och överdriven teckenanvändning (t.ex. dubbla utropstecken och 
smilisar) som hör hemma i informella texter som textmeddelanden och sociala medier, samt 
missar i uttryck (till exempel meddela så snarast som möjligt). En text börjar med den högtidliga 
hälsningen Bästa men fortsätter sedan i en kamratlig stil. En del skribenter använder intetsägande, 
neutrala, odefi nierande ord (exempelvis bra och intressant). Andra fastnar för något ord som sedan 
används fl era gånger genom texten (t.ex. inspirera förekommer i olika former fem gånger i en text 
och verkligen förekommer tre gånger i en annan). Ett antal skribenter visar prov på ett moget, 
välbalanserat språk med ord som lämpar sig för sammanhanget och skapar en gynnsam effekt. 

De fl esta breven har ord med nästan enbart positiva konnotationer, men några tar också upp svå-
rare saker och ord med negativa bitoner. Exempelvis önskar skribenterna att talaren skall hålla 
ett motiverande och stärkande tal till eleverna för att skolan är tung och många känner att de vill 
ge upp eller undrar om det är någon mening med att lära sig allt som man lär sig i grundskolan. 
Negativt laddade ord som används av fl ickor är trötta, sura, onöjda och stressad. Pojkar talar om   
motivationstal och inspirationstal för sådana som gett upp skolan. Om denna vinkling i en text berättar 
något om vad skribenten anser att mottagaren passar bäst till eller skvallrar om skribentens eget 
känslomässiga tillstånd eller allmänt om stämningen bland skolkompisarna går inte att avgöra, 
men tydligt är att även nedstämda, negativa tankar fi nns i samband med en vårfest, trots att orden 
vårfest och skolavslutning för de fl esta väcker positiva associationer. I några av fl ickornas texter ut-
trycks också sorg över att skolan tar slut och att det är en känslig tid för många på grund av det. I 
pojkarnas texter uttrycks nästan samma tanke, men i annan skepnad; skolavslutningen i nian är 
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en viktig tillställning eller en speciell dag för många och de önskar att den skall vara minnesvärd. En 
viss sorg över att grundskolan tar slut fi nns alltså också bland pojkarna. Denna synvinkel kan dock 
förklaras med att det i uppgiftsbeskrivningen står att ”avslutningen har stor betydelse för eleverna, 
särskilt för alla i årskurs 9 som avslutar grundskolan”. Att skribenterna valt att se på instruktionen 
från en motsatt synvinkel, alltså genom att ta upp att alla faktiskt inte känner att avslutningen 
har så stor betydelse eller är viktig är dock värt att notera. 

Klichéaktiga uttryck (t.ex. att komma igenom så mycket, ta sig så långt) får ibland breven att låta 
som försäljningstal. De fl esta har dock en ödmjuk ton med t.ex. frekvent användning av ord som 
vänligen, en ära, vi hoppas, skulle vara tacksam eller uppskatta. Texter som förmedlar en positiv 
inställning till uppgiften har olika variationer av följande positiva sätt att presentera sin roll: fått 
uppgiften, tilldelats uppgiften, fått äran, vi skulle gärna osv. Missar i annars ödmjuka, sakliga texter 
fi nns dock också; man har till exempel som uppgift att skaffa en festtalare, vilket kan föra tankarna 
till att införskaffa varor eller till exempel ett husdjur (vi har skaffat hund). Bland pojkarnas texter 
är liknande missar vanligare än i fl ickornas; klumpiga inledningar i stil med jag meddelar att du 
skall ha ett tal, vi skulle vilja ha en talare förekommer.

De fl esta brev håller en glättig och relativt ytlig men saklig ton, där skribenten inte går in för 
djupsinniga refl ektioner kring sig själv eller mottagaren. Det förekommer dock också skribenter 
som närmar sig mottagaren från ett djupare eller negativt perspektiv, men då är mottagaren också 
en person som förknippas med allvarligare frågor. En pojke riktar sitt brev till en inte särskilt 
fi nlandssvensk Nelson Mandela och hans brev är uppbyggt kring behovet att undervisa ungdo-
mar om rasismens många ansikten och följder. En annan pojke kritiserar öppet sin skola och sin 
rektor och hoppas att hans förebild skall komma till festen för att tillrättavisa rektorn och ta upp 
ämnen som jordbruk och byggnadsarbete, som skribenten upplever att inte får utrymme i skolan.

Nästan samtliga skribenter smickrar och lockar den potentiella talaren med ord som har med 
deras yrken, starka sidor och personliga bakgrund att göra. Dessa ord tjänar sin uppgift genom att 
väcka positiva associationer som har med framgång och personlighet att göra. Typiskt för breven 
är också att de innehåller många adjektiv och adverb. Superlativer och överdrivna ordval (som 
fantastiskt, ypperligt, suveränt, perfekt) är kännetecknande för breven och skruvar upp volymen 
på gradering till max. En del ord har tydligt en negativ klang för vissa och en positiv för andra. 
Sådana är till exempel politiker och artist. Flera av breven riktade till kända personer är till politiker 
av olika slag: Stefan Wallin, Alexander Stubb, lokala politiker och presidenten själv för att nämna 
några exempel. Skribenterna ser det som positivt att de är personer som är bra på att tala framför 
publik och dessutom mycket vana vid det samt bekanta för de fl esta, men det förekommer också 
brev där motiveringen till att eleven valt någon helt annan typ av kandidat kan innehålla jämfö-
relser med politiker. En elev som skriver till Kaj Korkea-aho förklarar t.ex. att sitta och lyssna på 
”någon riksdagsman är inte kul”. ”Niorna vill inte ha någon artist, författare eller sportfåne till skolan” 
menar en pojke, medan majoriteten av breven till kända personer både bland fl ickor och pojkar 
har riktats till kända artister, författare eller idrottare och är mycket smickrande. 
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Aff ekt, bedömning och värdering i elevtexterna

För att undersöka förekomsten av affekt, bedömning och värdering har jag listat alla värde-
laddade ord och uttryck jag reagerat på i läsningen av breven. Jag har sedan delat in dem i grupper 
beroende på om de uttrycker känslor och tillstånd hos skribenten, bedömningar som har med 
sociala värderingar och moral att göra, eller åsikter om saker, tillstånd och processer. Eftersom 
det fanns lite fl er brev av fl ickor än pojkar återger jag jämförelsen i procent. Bedömningar är den 
överlägset mest använda typen av värdeladdade ord och utgör sammanlagt 60 % av de uttryck jag 
reagerat för. Uttryck för affekt är näst vanligast och utgör 23 % av uttrycken. Minst använda är 
värderingar med 17 % av det totala antalet värdeladdade ord. Stora skillnader mellan pojkar och 
fl ickor syns inte på detta plan; i fl ickornas texter är fördelningen 58 % för bedömning, 23 % för 
affekt och 19 % för värdering och för pojkarna är det 62 % för bedömning, 22 % för affekt och                 
16 % för värdering. 

Uttryck för affekt, alltså då skribenten ger utlopp för hur hen känner sig, är den näst vanliga 
typen av värdeladdade uttryck i texterna men det fi nns betydligt färre av dem än de vanligaste, 
bedömningarna. Den lilla mängden affekt kan ha att göra med att det inte är skribenten som är i 
huvudroll i brevet och inte ens skriver det på eget initiativ, utan skribenten har ”som representant 
för niorna fått i uppgift att kontakta en fi nlandssvensk vuxen person” som det står i uppgiften. 
Nu ligger fokus på mottagarens starka sidor och som representant för skolan fungerar skribenten 
som språkrör för hela skolan. Bland uttrycken som på något sätt uttrycker skribentens känslor 
fi nns få direkta känslor nämnda. Symboler och smilisar uttrycker dock känslor väldigt konkret 
(<3 för kärlek och��� för glädje) trots att de inte hör hemma i den tänkta textgenren. Smilisar 
och symboler är ett enkelt sätt att uttrycka sina känslor utan att krångla till det med ord. Följande 
är exempel på direkta känsloyttringar ur både fl ick- och pojktexter:

 Jag tycker om dig.
 Jag skulle bli otroligt glad om du... skulle ställa upp som festtalare.
 Jag älskade språket (i Muminböckerna).

Det fi nns dock fl era fall av indirekta känsloyttringar. Det är vanligt att eleven på något sätt för-
klarar varför hen tycker att den valda personen är viktig, en förebild eller på något sätt har något 
att ge. Indirekt förmedlar eleven då att hen till exempel delar samma åsikt som personen, har 
berörts av något som personen gjort, uppskattar personen, känner sorg och glädje över samma 
saker. Exempel på indirekta känsloyttringar i både fl ickors och pojkars texter:

 Det skulle betyda allt för mig.
 Du är min största idol.
 Jag önskar innerligt att du kan komma.

I de indirekta känsloyttringarna ovan nämns inga specifi ka känslor, men underförstått ingår 
känslor som tacksamhet, glädje, kärlek och hopp. Ett fåtal skribenter tillskriver också mottagaren 
känsloupplevelser, till exempel ”det skulle vara en ära för dig eller du skulle bli desto mer gladare 
av att få se några bekanta ansikten”.
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Bedömning, alltså ord som bedömer mänskligt beteende utifrån sociala normer och moral, är 
överlägset vanligare än affekt i dessa elevtexter. Breven handlar inte om skribenterna utan om mot-
tagarna. En plausibel förklaring till detta är att skribenterna är medvetna om att de representerar 
ett större sammanhang än enbart sin egen person, det vill säga skolan och klasskamraterna, och 
motiveringarna kring de tänkta talarna handlar ofta om deras roll i samhället och karaktärsdrag 
som är socialt och moraliskt accepterade och uppskattade. Skribenterna visar alltså i dessa fall att 
de tar till ett språk som är anpassat till större sammanhang. De mest frekventa bedömningarna 
handlar om att defi niera hurdan mottagaren är eller skulle vara som talare: bra, lämplig, professionell, 
erfaren, speciell, perfekt talare, passa utmärkt, vara passlig , du vore passande, skulle passa perfekt, rätt 
man till det jobbet, så bra på att tala, har erfarenhet av att tala. Lämplig , perfekt och passande är de 
vanligaste varianterna och förekommer både i fl ickornas och pojkarnas texter.

Sociala måttstockar märks i många olika typer av uttryck; till exempel defi nieras mottagaren som 
intressant och trevlig, väldigt motiverande, både vältalig och humoristisk, populär, känd, rollmodell, rolig , 
talangfull, förebild, väldigt framgångsrik, väldigt viktig , instagramstjärna, bästa läraren jag nånsin haft, 
uppskattad både som författare och komiker, defi nitivt ingen långtråkig och meningslös talman (talare) 
och väldigt spännande med fl era. Vissa moraliska ståndpunkter kan ses här, till exempel hurdan 
en bra rollmodell och förebild är. Framgångsrika personer skapar, påverkar och väcker känslor 
genom att vara speciellt bra på något. Andra inspirerar genom sin personlighet: lärare, släktingar, 
hårt arbetande vanligt folk och äldre elever. Skribenterna uttrycker sin uppskattning på olika sätt:

 Det var väldigt fi nt gjort av dig.
 Din världskända blogg.
 Du får alltid människor att skratta så hårt.

Det första exemplet är en direkt komplimang till personen. Det andra exemplet bakar in kom-
plimangen i en beskrivning. Det tredje exemplet innehåller den dolda uppfattningen att det är 
eftersträvansvärt att kunna få människor att skratta ”hårt”, det vill säga högt/hejdlöst/ordentligt. 
Indirekt uttrycker också följande kille hurdan en bra vårfest är: ”Alltså inte så att... 50 personer i 
en gymnastiksal, utan mycket större.”

En annan typ av bedömningar är skribenternas förhoppningar om vad festtalaren skall göra med 
sitt tal; till exempel inspirera, motivera (skoltrötta ungdomar), dela uppmuntrande ord om chanser och 
möjligheter, imponera, övertyga de andra om hur fantastisk du är, dela dina tankar om liv och fi losofi , 
berätta om en framtid att se fram emot, berätta för alla vi ungdomar om rasism och hur man skall lära 
sig leva med sin medmänniska, önska lycka till i livet.  Temat för de fl esta breven är i grund och bot-
ten levnadsvisdom, kloka råd och hopp om att de nog skall klara sig i framtiden.

Ovanstående slutsats om brevens djupare tema kan vara förklaringen till att värderingar, som 
uttrycker en positiv eller negativ åsikt om saker, processer och tillstånd, inte är så vanliga i breven. 
Breven tar upp personliga, mänskliga frågor, som inte kan diskuteras med neutrala, opersonliga 
saker eller processer. De värderingar som fi nns i texterna hänvisar till skolgång, yrkesterminologi 
och tillstånd, vilket följande exempel får demonstrera: 
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 Skolan har aldrig varit sig lik (sedan en lärare slutade)
 du berättade allting utförligt
 jag var helt besatt (av muminvärlden) 
 det är önskvärt att
 den gamla goda tiden

I de fl esta fall handlar det om bestämningar till nyckelord som har antingen med festen eller talet 
att göra, eller så ingår värderingarna i terminologi som har med mottagarens karaktär att göra. 
Flickornas och pojkarnas språk skiljde sig alltså inte åt så att fl ickornas innehöll mer känslo-
uttryck i form av affekt och pojkarnas mera värderande, världsligare ord och uttryck, vilket jag 
inte hade väntat mig.

Olika mottagare – olika ordförråd?

Tydligare skillnader mellan pojkarna och fl ickorna märker man dock när man granskar ordvalen 
för olika typer av mottagare. Det fi nns också tydliga skillnader mellan könen när man ser till vilka 
personer de har valt att vända sig till; för fl ickor är familjemedlemmar och lärare välrepresenterade, 
medan det är få pojkar som vänt sig till dessa. Både fl ickor och pojkar har helst skrivit till kända 
personer. Populärast är yngre personer hos både fl ickor och pojkar, medan de äldre kända perso-
nerna har fått nästan lika många brev av fl ickor som de yngre men hälften mindre av pojkarna. 
I fl ickors brev till lärare, släktingar och andra nära, för mig okända personer, fi nns många uttryck 
för affekt och bedömning, men väldigt lite värdering. Affekt är inte alls lika vanligt i brev till unga 
kända personer. Nu kommer det in fl er uttryck av värdering och bedömning fortsätter vara den 
vanligaste typen av värderande uttryck. I brev till äldre kända personer förekommer det ungefär 
lika mycket affekt och värdering. Bedömning är vanligast även i dessa brev. Bland de negativt 
laddade uttrycken är det värdering och bedömning som gäller; negativa känslotillstånd uttrycks 
alltså inte bland mina kvinnliga informanter.

I de få brev som pojkar skrivit till släktingar och lärare fi nns nästan ingen affekt alls. Det är be-
dömning som gäller, men också värderingar är välrepresenterade. Inte heller i pojkarnas brev till 
yngre kända personer förekommer så mycket affekt – som hos fl ickorna är det bedömning och 
värdering som är vanligast. Jämfört med breven till yngre kända personer fi nns det betydligt mer 
affekt i breven till de äldre kända mottagarna. I brev till för mig okända nära personer används 
också mycket affekt av pojkarna. Inte heller pojkarnas negativt laddade uttryck innehåller affekt, 
utan de fördelar sig jämnt på bedömning och värdering.

De mottagare som lockat till det känslosammaste språket är således personer som står skribenterna 
nära (släktingar, bekanta och lärare) eller kan tänkas vara vuxna förebilder (politiker, författare). 
De äldre personerna har hunnit göra mera och skapa förändring, vilket uppskattas och berör de 
unga skribenterna. Breven till yngre kända personer handlar i hög grad om framgång och yrke, 
vilket speglas i fl era värderingar för mindre personliga saker, processer och tillstånd. Det här re-
sulterar i ett neutralare, mindre känsligt språk. Yngre kända personer kan vara imponerande, men 
de får mest beröm för snabb framgång, popularitet och humor. Det förekommer alltså skillnader 
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mellan fl ickors och pojkars sätt att vända sig till olika mottagare till exempel i hur de väljer sina 
ord för släktingar och lärare. Flickorna är känslosammare i detta fall. Flickor och pojkar är ändå 
ganska lika i sin ordanvändning då de riktar sig till de övriga mottagarna.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis ingår det värdeladdade ord i samtliga texter. Ord och uttryck som bedömer 
mänskligt beteende utifrån sociala normer och moral är vanligast i såväl fl ickors som pojkars 
texter. Flickorna och pojkarna förhåller sig ganska lika till olika typer av mottagare och typen av 
värdeladdade ord varierar beroende på mottagare. Flickor är känslomässigare än pojkar i texter 
riktade till närstående personer. Stilmissar förekommer i form av ordvalsmissar, växling av stilnivå 
och språkfel som försvårar förståelsen. Hypotesen att värdeladdade ord är närmare knutna till 
känslor ju närmare skribenten står mottagaren stämmer för kvinnliga skribenter, men inte för 
manliga. Annars används värdeladdade ord av olika slag i ungefär samma utsträckning av såväl 
fl ickor som pojkar.
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”Du har fått äran att vara skolans festavslutningstalare”   

Niondeklassister i Svenskfi nland 
skriver brev till potentiella talare 

Sara Nordlund-Laurent

Inledning

Tänk dig att du fi ck i uppdrag att kontakta en person för att hålla ett festtal på en skolavslutning. 
Vem skulle du kontakta, hur skulle du övertala personen i fråga att åta sig uppdraget och hur 
skulle du närma dig personen? Skulle du ringa, skicka e-post eller skriva ett brev för hand? Det är 
inte svårt att föreställa sig denna situation: Varje år behövs festtalare till olika evenemang i skolan 
och då uppstår oundvikligen dessa frågor. Men hur många skulle sätta sig ner och skriva ett brev 
till personen i fråga? Antagligen ganska få1. Ändå var det en av de uppgifter som fi nlandssvenska 
niondeklassister fi ck göra för Utbildningsstyrelsens nationella utvärdering år 2014.

Om brev inte är en skriftform som ingår i vår vardag i dag är det relevant att fråga sig vad som 
egentligen är ett brev. Finns det några särskilda krav som en text ska uppfylla för att det ska kunna 
betraktas som ett brev? Enligt den svenska litteraturforskaren Marie Löwendahl (2007: 21) är detta 
en fråga som är både lätt och svår att besvara eftersom ”alla” vet vad ett brev är, men samtidigt 
fi nns det många olika gränsdragningsproblem. Brevforskaren Mireille Bossis (1986: 63) hävdar 
att ett brev i sin enklaste form är ett meddelande som en individ skriver och riktar till en annan, 
frånvarande individ, vilket motsvarar den defi nition som allmänna ordböcker vanligtvis ger (se 
t.ex. Svensk ordbok). Lingvisten Terttu Nevalainen (2004: 181) tillägger att avsändaren dessutom 
bör gå att identifi era och enligt amerikanen William Merrill Decker (1998: 22) ska någon form av 
postgång också ingå i brevprocessen.

Brev skrivs alltid i en social kontext (se t.ex. Barton & Hall 2000). Typiskt för brev är att de kan delas 
in i olika kategorier utgående från om de skrivs i ett privat sammanhang eller ett mera formellt, 
att ett brev kan defi nieras av sitt syfte (jfr t.ex. kärleksbrevet och affärsbrevet) och att ett brev 
ofta innehåller partier med olika funktioner (t.ex. en begäran, nyhetsrapportering och ”småprat”). 
Brev, och i synnerhet privata brev, har ofta drag som förknippas med muntlighet, såsom ett tydligt 
sändar- och mottagartilltal och en förhållandevis fri disposition. (Se t.ex. Melander & Josephson 
2003; Persson 2005; Violi 1985.) 

1  Det bekräftas t.ex. i programmet Radiohusets avsnitt ”Har det handskrivna brevet en framtid?” där det bl.a. 
konstateras att andra medier tagit över den funktion som brevet tidigare haft (Radio Vega 15.10.2014).
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Mot denna bakgrund är det intressant att utreda hur fi nlandssvenska skolelever brevledes kon-
taktar en person som de önskar sig som festtalare till sin sista våravslutning i grundskolan. Syftet 
med brevet är uttalat, men mottagaren är valfri och genren är varken renodlat formell eller privat.

Syfte och upplägg

I denna artikel undersöker jag hur fi nlandssvenska elever i årskurs 9 lyckas med uppgiften att 
kontakta en potentiell festtalare för skolans avslutning. Fokus ligger på hur skribenterna skriver 
om sig själva och uppdraget: Presenterar de sig och i så fall hur? Hur introducerar de uppgiften? 
Och vilka motiveringar ger de till att de önskar att de utsedda mottagarna ska ställa upp som 
festtalare? Jag undersöker också hur mottagarna tilltalas och vilka hälsnings- och avskedsfraser 
som används. Ett övergripande mål är att utreda om skribenterna känner till brevet som genre 
och därför undersöker jag samtidigt hur breven är strukturerade och i vilken mån skribenterna 
använder sig av den grafi ska modell som ges i uppgiftshäftet (se nedan). 

Inledningsvis redogör jag för materialurvalet, sedan presenterar och diskuterar jag uppgifts-
beskrivningen och därefter lyfter jag fram resultatet. I sammanfattningen diskuterar jag på vilka 
sätt skribenterna tagit sig an uppgiften och huruvida de lyckats med uppdraget att kontakta en 
festtalare respektive uppgiften att skriva ett brev. 

Material

För denna artikel används 100 handskrivna texter av de sammanlagt 1 337 brev som skrevs i 20 
fi nlandssvenska skolor i april 20142. De 100 breven är slumpmässigt utvalda, men dock så att 
de representerar hela materialet vad gäller den regionala spridningen och fördelningen mellan 
könen. Följande tabell visar hur många skolor/region som fi nns representerade i materialet samt 
hur skribenterna fördelar sig enligt region och kön:

TABELL 1. Skribenternas fördelning enligt region och kön samt antal skolor/region

  Österbotten Andel/N Nyland Andel/N Åboland Andel/N Totalt

Antal skolor 6 50 % 5 42 % 1 8 % 12

Antal elever 55 55 % 35 35 % 10 10 % 100

Flickor 27 27 % 20 20 % 5 5 % 52

Pojkar 28 28 % 15 15 % 5 5 % 48

De regioner som fi nns representerade är alltså Österbotten, Nyland och Åboland, men däremot 
inte Åland eller de s.k. språköarna. Från Österbotten kommer 55 skribenter från sex olika skolor, 
från Nyland 35 skribenter från 5 olika skolor och från Åboland 10 skribenter från en skola. Köns-
fördelningen bland skribenterna är jämn: 52 % är fl ickor och 48 % är pojkar, förutom i Nyland där 
20 av de 35 skribenterna, d.v.s. 57 %, är fl ickor. I denna undersökning görs inga övriga regionala 
eller könsmässiga jämförelser eftersom det inte är relevant med tanke på undersökningens om-
fång eller syfte.

2 Därtill gjordes uppgiften digitalt i tio fi nlandssvenska skolor.
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Uppgiftsbeskrivningen

Uppgiften ”Att skriva brev till en festtalare” är den första uppgiften av tre i häftet med skrivuppgif-
ter. Uppgiftsbeskrivningarna fi nns i sin helhet i bilaga 1, men jag diskuterar ändå här hur uppgift 1 
presenteras och vilka instruktioner som ges, eftersom det är en förutsättning för att kunna utreda 
hur väl skribenterna lyckats med uppgiften. 

Beskrivningen täcker en sida av det tiosidiga uppgiftshäftet3 och är tvådelad med en presentation 
av det sammanhang som brevet ingår i, samt skrivanvisningar. Uppgiftsbeskrivningen består av 
sammanlagt 187 ord (inklusive rubriker) och är därmed den längsta av de tre beskrivningarna (de 
övriga är 89 ord för uppgift 24, 101 ord för uppgift 3A och 86 ord för uppgift 3B). Beskrivningen 
följs av en blank sida med texten ”Här planerar du din text. Själva brevet skriver du på nästa sida.” 
och en linjerad sida för svaret, d.v.s. brevet. Jag återkommer till den sistnämnda i avsnittet ”Textens 
grafi ska utseende och disposition”.

I den första delen av beskrivningen står det att skribenten ”som representant för niorna” har ”fått 
i uppgift att kontakta en fi nlandssvensk vuxen person som skulle vara lämplig som festtalare”. 
Skribenten uppmanas bestämma vem hon/han vill kontakta och sedan skriva ett brev till personen. 
Som förslag på lämpliga personer att kontakta ges ”t.ex. en tv-kändis, artist, idrottare, författare, 
din mamma/pappa eller en lärare i din skola.” Därefter följer detaljerade skrivanvisningar som 
inleds med att texten ska vara ”uppbyggd som ett brev (som skickas per post)”. Här påpekas att 
det bör framgå av texten vilken person skribenten valt. Sedan uppmanas skribenten att 1) inbjuda 
talaren, 2) övertala denna att ställa upp, 3) presentera sig själv och säga vilken skola hon/han går i, 
4) förklara varför hon/han kontaktar mottagaren, 5) ge information om var och när avslutningen 
hålls och hur det övriga programmet ser ut samt att 6) inleda med hälsningsord och datum samt 
7) avsluta med namn och kontaktuppgifter (numreringen är min). Ytterligare ges instruktionen att 
använda det utrymme som reserverats för uppgiften samt att skriva med tydlig handstil på varje rad.

Instruktionerna är alltså omfattande och noggranna, och en av orsakerna till detta är att upp-
giftsmakarna haft en känsla av att tonåringar i dag inte är bekanta med hur ett brev ser ut och är 
uppbyggt, och att de detaljerade anvisningarna garanterar att texterna ska bli tillräckligt långa. 
Samtidigt har man haft en känsla av att formatet inte är verklighetsförankrat; om eleverna fi ck 
denna uppgift på riktigt skulle de troligtvis kontakta mottagaren per e-post eller eventuellt per 
telefon5. (Samtal, Silverström, augusti 2014.) Detta är troligtvis en riktig bedömning. I de fall 
där skribenterna valt att kontakta en familjemedlem blir detta särskilt tydligt: vilken tonåring 
skulle kontakta sin förälder brevledes för att be henne/honom hålla ett tal på sin skolavslutning? 
Knappast ens under de tider då brevskrivning och -växling var en naturlig del av vardagen torde 
det ha varit naturligt att skriva ett brev för att framföra ett ärende av denna typ till en närvarande 
familjemedlem i samma hem.

3 Hela häftet består av tre dubbelvikta A3:or, d.v.s. 12 sidor i storlek A4, men två av sidorna är blanka.
4 I uppgift 2 ingår en kolumn som eleverna måste läsa innan de tar itu med uppgiften. 
5 Brev är ändå en av de texttyper som en elev med vitsordet 8 ska kunna producera enligt Grunderna för 

läroplanen för den grundläggande utbildningen (2004), och elever förväntas förstås också skriva texter i 
genrer som inte är bekanta för dem. Det kan vara fallet också i de andra uppgifterna som ingår i utvärde-
ringen där eleverna uppmanades skriva en insändare respektive en beskrivning. Samtidigt är insändare och 
beskrivningar texttyper som måste anses ingå i elevernas textvärldar, medan frågan är om brev gör det.
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Det som ändå saknas i beskrivningen är en anvisning om bedömningsgrunderna. Eleverna får 
inte veta vilka delar som bör fi nnas med eller hur uppgiften kommer att bedömas. Med tanke på 
att instruktionerna är omfattande är detta överraskande.

En annan iakttagelse vad gäller instruktionerna är att även om de är detaljerade och man kan 
hitta åtminstone sju olika delar som bör ingå är informationsstrukturen ologisk och kan därför 
inte användas som disposition för det tilltänkta brevet. Visserligen bör skribenten ha klart för 
sig vem hon/han skriver till och vad det huvudsakliga syftet med brevet är innan hon/han sät-
ter igång, men i övrigt är det naturliga troligtvis att inleda med datum och hälsningsord (d.v.s. 
nr 6 i instruktionerna) efterföljt av en presentation av vem man är (nr 3)6 och en förklaring till 
varför man kontaktar mottagaren (nr 4). Därefter är det troligtvis dags att bjuda in mottagaren 
(nr 1) och övertala denna att ställa upp (nr 2). Nummer 5, d.v.s. att ge praktisk information om 
avslutningen och det övriga  programmet kan tänkas fi nnas i slutet av brevet före avslutningen 
(nr 7), eller före inbjudan, beroende på hur brevet ser ut i övrigt. Man kan naturligtvis tänka sig 
att skrivanvisningarna inte ska ses som en disposition för det färdiga brevet och att de snarare ska 
fungera som en checklista för skribenten, men med tanke på att uppgiftsmakarna uttrycker en 
befogad oro över att brevet som texttyp är obekant för eleverna är det anmärkningsvärt att man 
valt att ge uppmaningarna i denna ordning. 

Frågan är också om instruktionerna är för mångordiga. Det är antagligen svårt för i synnerhet 
lässvaga elever att ta till sig så omfattande anvisningar och att lyckas med att få med alla delar. 
Men är det å andra sidan nödvändigt? Kan man tänka sig att ett brev som saknar vissa delar, men 
där uppdraget presenteras ändå fyller sin funktion? Jag återkommer till denna frågeställning i 
sammanfattningen och presenterar nu resultaten av undersökningen.

Textens grafi ska utseende och disposition

I uppgiftshäftet har det som nämnts reserverats en linjerad A4:a för själva brevet. De två översta 
linjerna, liksom de två nedersta är kortare än de övriga. Den första korta linjen är liksom de två 
sista placerade till höger på sidan, medan den andra är placerad till vänster. Det grafi ska utseendet 
är planerat för att likna ett riktigt brev och på den första linjen är det meningen att eleverna ska 
anteckna datum7, på den andra en hälsningsfras och på de sista någon typ av avskedsfras efterföljd 
av underskrift (samtal, Silverström, augusti 2014). Detta är ändå inget som skrivs ut i anvisning-
arna för uppgiften.

De fl esta elever, nämligen 84 personer, använder sig av åtminstone någon av de kortare linjerna, 
medan 16 personer lämnar dem tomma. Det är ändå bara en knapp tredjedel, eller 29 elever, som 
använder linjerna som avsett. Därtill är det nio elever som skriver datum, en hälsningsfras och 
sitt namn på de tilltänkta platserna, men som glömmer att skriva ut en avskedsfras. Av de elever 
som skriver åtminstone något på någon av de kortare linjerna är det några som anger ett ämne för 
brevet, t.ex. ”Skolavslutning” eller ”Festtalare” medan andra skriver t.ex. ”Till” efterföljt av mot-

6 Förutom om man skriver till en släkting, familjemedlem eller en nära bekant då en presentation är överfl ödig.
7 Traditionellt har man även angett ort på detta ställe, men i skrivanvisningarna uppmanas eleverna endast 

att inleda med datum, så därför kan man knappast förvänta sig att eleverna ska följa det mönstret. Endast 
två av de hundra skribenterna gör det.
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tagarens namn eller ”Mottagare:” efterföljt av en e-postadress. Detta visar att fl era elever använder 
e-postmeddelandets grafi ska utseende och inte det privata brevets som utgångspunkt för denna 
uppgift. De sista linjerna i brevet används vanligtvis för en underskrift och/eller kontaktuppgifter, 
men ibland fi nns här t.ex. ett datum för när texten skrivits eller mottagarens namn.

Ett brev har vanligtvis en tredelad struktur med en inledning som innehåller en hälsningsfras och/
eller ett tilltal och någon form av öppning av brevet, efterföljt av själva brevet (där brevskrivaren 
behandlar innehållet) och till sist en avslutning med någon form av avskedsfras och underteck-
ning. I inledningen ingår ofta även en upplysning om var och när brevet är skrivet, ofta i formen 
ort och datum, vilket förankrar texten i skrivarens här och nu (jfr Violi 1985: 153). 

Av de 100 brev som granskas i denna studie har alla utom två en tredelad struktur. Dessa två saknar 
båda avslutning (eventuellt p.g.a. att tiden tagit slut). Förutom dessa undantag fi nns det några 
brev som saknar en underskrift eller namnteckning och två som inte har en hälsningsfras utan i 
stället inleds med t.ex. ”Till Redrama”. 

Datumangivelse fi nns i 76 brev. Av dessa är 65 i början av brevet, ofta på den linje som är avsedd 
för (ort och) datum, men i vissa fall på linjen som är avsedd för en hälsningsfras eller på de linjer 
som sträcker sig över hela sidan. I åtta fall ges datum i slutet av brevet och i tre fall fi nns datum 
både i slutet och i början. 

Mottagare, hälsningsfraser och tilltal

Vem skriver eleverna till, då? De fl esta följer instruktionerna och utser en vuxen fi nlandssvensk 
person till mottagare. Flest brev är skrivna till offentliga personer eller kändisar, såsom Kaj 
Korkea-aho, Redrama, Krista Siegfrids eller André Wickström, men bland mottagarna hittar man 
också lärare, föräldrar och idrottsmän. De politiker som är mottagare är manliga: Bjarne Kallis, 
Calle Haglund, Peter Östman m.fl . sånär som på ett undantag: Anna-Maja Henriksson.  Somliga 
mottagare fyller inte kravet på att vara fi nlandssvensk, som Sauli Niinistö, Johnny Knoxville, och 
andra är varken fi nlandssvenska eller vuxna, som t.ex. Kalle Anka. I bara ett fall (förutom Kalle 
Anka) är mottagaren fi ktiv, nämligen Viktigus Persondahl. I några fall är det oklart vem mottaga-
ren är eftersom skribenten antingen inte skrivit ut det, eller bara använder förnamn och det inte 
framgår i texten. En anledning till att det inte fi nns en mottagare i alla brev är att somliga inte 
har kommit på någon lämplig person att skriv a till. Att det har varit svårt att hitta en person att 
skriva till visar bl.a. kommentaren Jag vet inga andra fi nlandssvenska ”kändisar” som är inskriven 
i marginalen till en person med samma efternamn som skribenten. 
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Alla brev utom två inleds med en hälsningsfras, och variationen i fraserna är överraskande liten, 
vilket följande tabell visar:

TABELL 2. Hälsningsfraser

Hälsningsfraser Antal

Hej8 förnamn 37

Hej! 35

Hej förnamn+ efternamn 16

Hejsan 4

Hejsan förnamn 1

Kära förnamn + efternamn 3

Kära förnamn 1

Käraste förnamn 1

Annan 6

Saknas 2

Sammanlagt 1069

8  Hej och Hejsan är ett fåtal gånger stavat enligt fi nskt mönster, d.v.s. med -i- i stället för -j-, och Hejsan är en gång stavat med ¬dubbelt 
-s-. 9 Orsaken till att det totala antalet hälsningsfraser är 106 trots att två brev saknar hälsningsfraser är att åtta skribenter använder sig av 
fl era hälsningsfraser.           

Den vanligaste hälsningsfrasen är Hej som används totalt 88 gånger eller i nästan 90 % av fallen. 
Övriga hälsningsfraser innehåller Kära eller Käraste, God dag, Bästa, Morjens eller Soliga dagar10.  
Det vanligaste är att mottagarens namn inte alls nämns i hälsningsfrasen eller att mottagaren 
nämns vid förnamn. Mottagarens för- och efternamn nämns i 19 hälsningsfraser. Tilltalet styrs 
i viss mån av vem den tilltänkta mottagaren är. 

En skribent som t.ex. vänder sig till president Sauli Niinistö inbegriper både för- och efternamn 
i sin hälsning, men däremot tilltalas presidenten med Hej! vilket trots allt verkar för informellt. 
Tove Jansson tilltalas uteslutande med förnamn, trots att skribenterna på förekommen anledning 
knappast är personligen bekanta med henne. En av dem som tilltalas med Kära efterföljt av för- 
och efternamn är Bjarne Kallis, trots att han inte verkar vara en bekant till skribenten. Mottaga-
rens ålder verkar ha en viss betydelse för om tilltalet inbegriper bara förnamn eller förnamn och 
efternamn och t.ex. Kaj Korkea-aho och Krista Siegfrids tilltalas i fl era fall med endast förnamn. 
En viss inkonsekvens förekommer ändå, så att t.ex. en släkting i ett fall tilltalas med både för- och 
efternamn, men överlag är variationen som sagt liten.  

8 Hej och Hejsan är ett fåtal gånger stavat enligt fi nskt mönster, d.v.s. med -i- i stället för -j-, och Hejsan är 
en gång stavat med ¬dubbelt -s-.

9 Orsaken till att det totala antalet hälsningsfraser är 106 trots att två brev saknar hälsningsfraser är att åtta 
skribenter använder sig av fl era hälsningsfraser.

10  De fyra sistnämnda förekommer endast en gång var och räknas därför till kategorin ”annan” i tabell 2. 
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En klar majoritet av mottagarna, 89 personer, duas av eleverna. Åtta personer nias11 och dessa är 
Stefan Wallin, Marco Bjurström, Mr. Nygren, Bjarne Kallis, Johnny Knoxville, Krista Siegfrids, 
Anna-Maja Henriksson och Mikael. Den sistnämnda är en person som jobbat länge i den skola som 
skribenten går i. Två av de personer som nias tilltalas med stor begynnelsebokstav (Ni) och tre 
med titlar (förutom ovannämnde Mr. Nygren även Herr Wallin och justitieminister Anna-Maja 
Henriksson). I två av breven vacklar tilltalet och i en text omtalas den utsedda personen i tredje 
person, vilket troligtvis beror på att skribenten missförstått uppgiften och snarare skriver om ett 
brev som han skulle skriva än själva brevet. I några fall upprepar skribenten mottagarens namn 
i tilltalet som t.ex. i Jag har en fråga till dig , Janne Grönroos och Vi (...) tänkte att ni, Herr Wallin, 
(...) skulle passa in perfekt. 

Hur skribenterna presenterar sig själva

De fl esta skribenterna (75 personer eller mer än tre fjärdedelar) inleder sina brev med att pre-
sentera sig själva. Av dessa använder de fl esta frasen Jag heter efterföljt av för- och efternamn 
och en upplysning om vilken klass eller skola de går i samt varför de skriver brevet. Sju personer 
presenterar sig endast med förnamn, vilket är naturligt när man skriver till en bekant, men inte 
t.ex. till en politiker. En person som skriver till sin pappa berättar också både vad han heter och 
hur gammal han är och en som skriver till sin mormor presenterar sig med både för- och efter-
namn och upplysningen om vilken klass och skola hon går i. Det visar på det problematiska i att 
följa skrivinstruktionerna om man valt en familjemedlem eller släkting till mottagare. Andra 
som skriver till släktingar börjar t.ex. med Det är jag, [förnamn], som skriver till dig. Tjugofyra 
personer saknar en personlig presentation. En del av dem inleder i stället med ett konstaterande 
om att sommarlovet närmar sig, andra går rakt på ärendet och en tackar mottagaren för att han 
tar sig tid att läsa brevet trots att man som Finlands försvarsminister väl inte har så mycket tid 
med sådant här trams. 

Förutom att berätta vad de heter och vilken skola de går i fi nns det också de som i samband med 
presentationen beskriver skolan de går i (t.ex. som vacker). Flera konstaterar också att avslutningen 
är en viktig dag särskilt för niorna. Några skriver redan i den första meningen att de har ett särskilt 
förhållande till mottagaren, t.ex. genom att de gillar den musik han eller hon gör. Den som skriver 
till Kalle Anka inleder sitt brev med konstaterandet Jag är ett av dina stora fan!

En del presenterar inte bara sig själv, utan hela årskursen, men de fl esta skriver ändå brevet i jag-
form. Endast fyra personer skriver genomgående vi.

Presentationerna är överlag korta, ibland bara en mening eller en del av en mening, och variationen 
är överraskande liten: 58 personer eller 76 % av dem som presenterar sig inleder med jag heter... , 
mitt namn är ... eller jag är... efterföljt av det egna namnet. 

11 Det är intressant att antalet personer som nias är så få med tanke på att tidigare studier (t.ex. Saari (1995) 
och Fremer (1998) visar att tilltalsskicket i fi nlandssvenskan har mera likheter med fi nskan än med sverige-
svenskan. I en studie av hur studerande väljer tilltalsformer uppger också en majoritet av de tillfrågade att 
de föredrar att nia personer de inte känner i kommunikation per e-post ((Nyblom 2006, 199).
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Hur uppdraget presenteras och motiveras

Om skribenterna presenterar sig själva på ett sätt som är förhållandevis likriktat är variationen 
desto större när de presenterar och i synnerhet när de motiverar uppdraget. Nästan alla skriben-
ter lyckas med uppgiften att bjuda in mottagaren till skolavslutningen, men däremot fi nns det 
ett par brev där själva uppdraget aldrig framgår eller där det blir oklart vad mottagaren förväntas 
göra. I ett brev skriver en skribent att mottagaren (i detta fall Kaj Kunnas) ska vara representant på 
våravslutningen, en annan skriver att det behövs en programledare och en tredje undrar om mot-
tagaren kan tänkas ställa upp som talman. Somliga kommer med ganska specifi ka önskemål, t.ex. 
om att berätta om hur det var förr i tiden (till en äldre släkting), att ge goda råd inför framtiden, 
att dra en show (till komikern André Wickström) eller uppträda med musik eller en nyskriven 
dikt enkom för tillfället (till Wava Stürmer). Tove Jansson ombeds bl.a. att lite höja upp modet och 
(...) få de unga människorna att tro på sig själv och hoppeligen välja rätta vägar i framtiden. 

Anspråken är alltså ibland ganska stora, men fl era elever skriver ändå att talet gärna får vara kort 
och en föreslår att mottagaren ska kontakta skolans modersmålslärare för att få hjälp med sitt tal 
eftersom de vet hur man sedan ska formulera sig och bra formuleringar är bra för örat. En del lockar 
också mottagarna med ära och berömmelse, somliga t.o.m. med ett arvode och en som skriver till 
Krista Siegfrids gör uppdraget attraktivt genom att erbjuda henne en chans att skriva autografer 
efter själva tillställningen. 

Även om uppdraget presenteras på olika sätt gör de fl esta skribenter det genom någon form 
av begäran eller önskemål (Vi (...) skulle vilja att du skulle komma hit till vår fäst och ha ett litet 
tal för oss och alla andra), ett konstaterande (vi alla [skulle] uppskatta om du skulle vilja hålla ett 
kort tal om vår tid här hos er på [skolans namn]) eller en indirekt fråga (Jag undrar ifall ni skulle 
kunna komma som festtalare till vår fest). Somliga skribenter meddelar mottagaren om att denna 
är utsedd till festtalare: Du har fått äran att vara skolans festavslutningstalare. En del redogör för 
hur mycket huvudbry uppgiften vållat dem (Jag har funderat länge på vem jag ska kontakta och 
efter en lång tankestund tänkte jag på dig) medan andra skriver jag tänkte direkt på dig. En del har 
en mera högtidlig ansats som t.ex. den skribent som konstaterar: Vi (...) skulle känna oss hedrade 
om ni skulle ha tid att komma till vårt enkla högstadium och hålla ett vårtal för våra elever, lärare och 
personal. Anmärkningsvärt är att endast en av de 100 skribenterna presenterar uppdraget i form 
av en direkt fråga: Skulle du kunna hålla avslutningstalet i vår skolavslutning. Denna fråga (som i 
och för sig efterföljs av en punkt) är ställd till skribentens pappa.

Motiveringarna till att de utsedda mottagarna ska åta sig uppdraget är minst lika många som 
sätten att presentera uppdraget. De kan grovt sett indelas i allmänna motiveringar av typen det 
skulle vara en ära för oss att ha dig som talare, motiveringar som utgår mottagarens meriter eller 
erfarenheter eller motiveringar som utgår från skribentens och de övriga elevernas behov eller 
önskemål. De fl esta skribenter har utförliga motiveringar där de skriver om varför de valt att fråga 
just denna mottagare både utifrån mottagarens och den kommande publikens perspektiv. Bara 
fyra brev saknar motiveringar.
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Motiveringar som har med mottagarnas meriter eller erfarenheter att göra utgår ofta från att den 
tilltalade är särskilt framgångsrik på sitt område (t.ex. idrott, underhållning eller politik). De kan 
också handla om t.ex. språkkunskaper, god förmåga att hålla tal eller uttrycka sig eller scenvana. 
Andra motiveringar är av mer personlig prägel, t.ex. att personen i fråga har bott/bor utomlands, 
att hon/han har gått i den skola som skribenten går i eller känner eleverna särskilt väl eftersom 
det är en person som arbetar i skolan. Ett exempel på det sistnämnda är:

Om någon vet, så är det du hur vi har betett oss under åren. Hur vi mognat som personer, och 
oberoende hurdana vi är, acceptera oss som oss själva. Om det är någon som ska tacka dig , så är 
det vi, ungdomar.

Motiveringar som utgår från publiken handlar t.ex. om att eleverna är särskilt intresserade av 
mottagarens verksamhet (inom t.ex. idrott eller konst) eller att denna går hand i hand med sko-
lans tyngdpunktsområden. En annan motivering är att eleverna är intelligenta lyssnare som givetvis 
skulle uppskatta din närvaro i högsta grad.

Hur breven avslutas

Efter motiveringarna skriver somliga elever om det övriga programmet och många ger upplys-
ningar om när och var avslutningen äger rum. De fl esta avslutar med att uppmana mottagaren att 
höra av sig om de kan tänka sig att ställa upp och med att ge sina kontaktuppgifter, en del i mera 
entusiastisk ton som följande skribent:

Jag skulle bli överlycklig om du skulle vilja ställa upp och komma och tala. Om du har frågor kan 
du kontakta mig genom att ringa, skicka meddelande eller e-post. Tack så mycket på förhand!

Liksom denna skribent är det få elever som uppmanar mottagaren att ta kontakt brevledes. Några 
skriver visserligen ut sin egen postadress och somliga skolans, men de fl esta ger också/enbart 
sina telefonnummer eller e-postadresser. En orsak till att skriva ut skolans adress är ju även att 
mottagaren ska hitta fram till festplatsen ifall hon/han åtar sig uppdraget. Att så många förvän-
tar sig ett elektroniskt svar är ytterligare ett tecken på att de fl esta upplever det som onaturligt 
att kommunicera via handskrivna brev. En elev som skriver till sin pappa avslutar med Om du är 
intresserad av det här kan du säga till mej någon dag så kan jag berätta närmare vad din uppgift går ut 
på. Sedan undertecknar han sitt brev med M.V.h. efterföljt av både för- och efternamn. Det tyder 
på en viss osäkerhet hos skribenten.
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TABELL 3. Avslutningsfraser

Avslutningsfraser Antal

Med vänlig hälsning 54

Annan 17

Tack 16

Hälsningar 8

Välkommen 5

Saknas 3

  103

Olika varianter på frasen Med vänlig hälsning används av över hälften eller 54 av de 100 skriben-
terna, vilket visar att det är en etablerad hälsningsfras både när man skriver till en person som 
man inte känner och till sådana som man är bekant med. Sexton personer inbegriper ordet tack 
sitt avsked. Det handlar för det mesta om att man tackar mottagaren på förhand, men i några 
fall tackar man också mottagaren för att hon/han tagit sig tiden att läsa brevet. Fem personer 
passar på att önska mottagaren välkommen till avslutningen. Bland de 17 fraser som består av 
något annat än hälsningar, tack och välkommen hittar man ofta olika former av lyckönskningar, 
t.ex. det okonventionella Lycka och glädje till dagens slut. Bara en tar avsked genom att uttala en 
avskedsfras som man gör i kommunikationssituationer som sker ansikte-mot-ansikte. Det är Hej 
då ha det bra! Endast tre skribenter saknar någon form av avslutningsfras, men lite fl era avslutar 
brevet utan att underteckna det.

Sammanfattning

I denna undersökning har jag studerat hur 100 fi nlandssvenska skolelever lyckas med uppgiften 
att kontakta en festtalare till skolans avslutning per brev. Överlag kan man konstatera att eleverna 
klarar av uppgiften väl. Nästan alla har utsett en mottagare för uppdraget (även om det inte fram-
går vem denna person är i alla texter), de fl esta lyckas både presentera och motivera uppdraget 
och en klar majoritet har också skrivit en text som uppfyller kraven på att fungera som ett brev. 
Enstaka texter saknar något parti som man kan förvänta sig av texten (och som också ingår i skriv-
anvisningarna för uppgiften), t.ex. en avslutning eller en tydlig beskrivning av vad uppdraget går 
ut på, men trots dessa brister kan man tänka sig att breven i praktiken ändå kunde fungera i sitt 
sammanhang, åtminstone som en första kontakt. Det är egentligen bara en elev som inte förstått 
uppgiften utan i stället skriver en text om det brev han skulle skriva.

För de allra fl esta är uppgiften i sig verklighetsförankrad, men det som inte är naturligt är for-
matet, d.v.s. det handskrivna brevet. Det visas bl.a. av att långt de fl esta elever ber om att få svar 
på något annat sätt än brevledes. Det framgår också av att många elever inte har förstått hur de 
ska använda sig av den grafi ska modell för brevet som erbjuds i uppgiftshäftet. Få elever är t.ex. 
medvetna om att man ofta inleder ett brev med en ort- och datumangivelse längst uppe till höger 
på sidan och det är tydligt att många i stället har använt de yttre förutsättningar som e-brevet 
ger med t.ex. ämnesfält och rader för mottagare och avsändare. Därför skulle det kanske ha varit 
ett bättre alternativ att använda e-brevet som genre. Å andra sidan ser man tydligt att eleverna 
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ändå har ett hum om vad är ett brev är för en typ av text. Det verkar vara just som Löwendahl 
(2007, 21) beskriver, d.v.s. att alla vet vad ett brev är även om det är en kommunikationsform som 
används i liten utsträckning.

De som har valt att vända sig till en familjemedlem har haft svårast att lösa problemet att skriva 
ett brev till mottagaren, vilket visas t.ex. av att en person presenterar sig med för- och efternamn, 
men ber sin pappa svara på om han tänker åta sig uppdraget muntligen.

De fl esta elever använder tilltalsordet hej och duar de personer de skriver till. Det har ofta, men 
inte alltid att göra med vem mottagaren är, och trots att de fl esta som nias är politiker eller of-
fentliga personer duas t.ex. president Sauli Niinistö, medan artisten Krista Siegfrids nias i ett brev. 
De allra fl esta inleder sina brev med en presentation av sig själva med för- och efternamn och 
många berättar även om vilken klass och skola de går i. De som inte presenterar sig själva inleder 
i stället ofta med en redogörelse för kontexten (t.ex. att skolavslutningen närmar sig). Uppdraget 
presenteras sällan med en direkt fråga, utan i stället med en presentation samt ett konstaterande 
och motiveringarna till varför brevskrivaren önskar att just den tilltalade ska ställa upp är många 
och varierande.

Uppgiftsbeskrivningen är mångordig och alla elever lyckas inte få med alla moment som ges 
i den del som kallas skrivanvisningar. Ingen följer heller den informationsstruktur som ges i 
anvisningarna, utan snarare en mera logisk ordning där man inleder med att presentera sig själv 
innan man kommer in på uppdraget. För många elever är det inte ett problem att anvisningarna 
är mångordiga och detaljerade, men för de som är lässvaga är det tydligt att fl era delar utelämnats. 
Min slutsats är ändå att med lite hjälp i form av korrekturläsning och ett par extra ögon kunde 
största delen av breven skickas i väg. Och säkert kunde många mottagare också tänka sig att åta sig 
uppdraget. I alla fall fi nns här mycket att hämta för rektorer och andra som arrangerar program 
för skolavslutningen.
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Muntliga källor 

Har det handskrivna brevet en framtid? Radiohuset, Radio Vega 15.10.2014. 

Samtal med Chris Silverström, augusti 2014.
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”Det är vi som är framtiden så låt oss säga vår åsikt!” 

Analys av insändare skrivna 
av niondeklassare

Beatrice Silén

I den andra skrivuppgiften i den nationella utvärderingen av lärresultaten i modersmålet våren 
2014 skulle eleverna skriva en insändare. De skulle utifrån en kolumn av Juha Ruusuvuori i Vasa-
bladet (8.2.2013) ta ställning till frågan om sommarlovet var rätt placerat eller borde infalla senare 
under sommaren. I anvisningarna till uppgiften gavs noggranna direktiv för hur texten skulle se 
ut. Det angavs att texten skulle innehålla en klar egen åsikt, som eleverna skulle argumentera för. 
Vidare skulle de utgå från Ruusuvuoris kolumn och ange kolumnen som källa då de använde den. 
Dessutom påpekades att också avvikande åsikter skulle beaktas. Eleverna förväntades med andra 
ord skriva en argumenterande text om något de som elever kunde tänkas ha starka åsikter om.

I skrivundervisningen i skolan ses det som ett viktigt mål att eleverna ska kunna skriva argu-
menterande texter. Denna typ av texter är något de verkligen kan behöva skriva under sitt kom-
mande yrkesliv och som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Däremot har det visat sig att 
diskursiva texter, till vilka argumenterande och utredande texter räknas, tar lång tid att lära sig. I 
en undersökning inom projektet KAL kunde Berge (2005) konstatera att få elever valde att skriva 
diskursiva texter i avgångsprovet i den norska grundskolan. I stället valde de att skriva berättande. 
Också Hellspong & Ledin (1997: 24) och Schleppegrell (2004: 86–87) har påpekat att diskursiva 
texter ofta ansetts vara krävande och något elever sent lär sig bemästra. 

I det fi nländska gymnasiet ges diskursiva texter en framträdande position i skrivundervisningen. 
Men även om eleverna sannolikt först under gymnasieåren på allvar lär sig bemästra den argu-
mentativa texttypen ingår det enligt läroplanen övning i argumentation också i undervisningen i 
grundskolan. Redan i årskurserna 3–5 förväntas eleverna kunna uttrycka sina åsikter och i årskur-
serna 6–9 också motivera dem (se Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 
2004: 47 och 52). Skriftlig argumentation nämns dock först i målsättningarna för årskurs 9. Där 
påpekas det att eleverna ska kunna ”föra en dialog med såväl fi ktiva texter som saktexter: ställa 
frågor till texten, argumentera, tolka och analysera texten”. Vidare förutsätts eleverna kunna skriva  
”insändare och andra argumenterande texter” (s. 55–56). 

I denna artikel studerar jag i vilken mån läroplanens målsättning nåtts. Mot bakgrunden av att 
tidigare forskning visat att argumentation ofta uppfattas som något som inlärs sent förväntar jag 
mig inte att argumentationen ska fungera på alla plan. Målet är snarast att se vad eleverna verkar 
behärska och vad som bereder dem mest svårigheter. I min analys utgår jag från de anvisningar 
som ges till uppgiften. Jag studerar om det framförs en klar åsikt, en tes i texterna, var den framförs 
och hur den motiveras. Jag ser också på i vilken mån eleverna i argumentationen beaktar avvikande 
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åsikter. Vidare studerar jag på vilket sätt eleverna använt sig av Ruusuvuoris kolumn och hur de 
hänvisar till den. Förutom att se på hur anvisningarna följs studerar jag på vilket sätt eleverna 
introducerar frågan om sommarlovets placering. För att man ska kunna börja argumentera kring 
något måste läsaren veta vad det handlar om och gärna mot vilken bakgrund frågan uppstått. 

I anvisningarna utgår man alltså från att insändaren ska vara en argumenterande text. Analysen 
av texterna visar emellertid att alla insändare jag studerat inte i första hand är det. I stället kan 
de vara uppbyggda snarast som problemlösande eller utredande texter. Detta kan förklaras med 
att genren insändare inte nödvändigtvis måste ha formen av en argumenterande text. Inom det 
svenska projektet Textaktiviteter och kunskapsutveckling i skolan (TOKIS 2007–2009) skiljer man 
på textaktiviteter och genrer. Textaktiviteter betecknar allmänna framställningsformer: berättande, 
beskrivande, förklarande och argumenterande. Dessa framställningsformer kan ingå i olika typer av 
texter och realiseras vanligen i textdelar, medan genrer betecknar hela texter. Ordet genre används 
för att beteckna texter som är knutna till olika sociala funktioner och situationer, såsom insändare, 
reportage, recension etc. Såsom Holmberg (2008) påpekar har en textaktivitet vanligen en fastare 
struktur än en genre. Det är lättare att redogöra för hur en argumenterande framställning är upp-
byggd än för hur en insändare är det. Skillnaden mellan argumenterande text och genren insändare 
kan innebära att också elever som inte helt följt anvisningarna till uppgift 2 kan ha skrivit goda 
insändare. Till detta återkommer jag i samband med analysen av argumentationen i texterna. 

Mitt material består av 140 insändare skrivna av elever runtom i Svenskfi nland. 100 av insändarna 
är skrivna på traditionellt sätt på papper med blyertspenna, medan 40 är skrivna på dator. Urvalet 
är slumpmässigt gjort men så att materialet ska ge en representativ bild av hur niondeklassare 
skriver insändare i svenska skolor i Finland. Texterna är skrivna i olika regioner i landet, i skolor i 
städer och på landsbygden och av såväl fl ickor som pojkar. I analysen gör jag dock inga jämförelser 
mellan regioner eller mellan hur fl ickor och pojkar skriver.

Att introducera debattfrågan

Jag inleder analysen med att studera hur eleverna introducerar den fråga de ska argumentera kring. 
Hur eleverna väljer att närma sig debattämnet hänger sannolikt ihop med hur långt de kommit i 
sin skrivutveckling och i vilken mån de kan frigöra sig från den skolkontext där insändarna skrivs 
och istället kan tänka sig att de deltar i en offentlig debatt. I artikeln ”Textnormer i och utanför 
skolan – att skriva insändare på riktigt och på låtsas” studerar Karlsson (1997) insändare ungdomar 
skrivit som svar på en insändare i Kamratposten. Hälften av ungdomarna har skrivit sina insän-
dare utanför skolan, för att de känt ett behov av att ge uttryck för sina åsikter. Den andra hälften 
består av elever i en mellanstadieklass och två högstadieklasser som har skrivit insändarna som 
en skoluppgift. En av de aspekter Karlsson undersöker är refererande element i texterna, det vill 
säga hur mycket explicit bakgrundsinformation skribenterna ger. Hennes undersökning visar 
att ungdomar som skrivit sin insändare utanför skolan och uppfattat att de deltar i en offentlig 
kommunikation ger både bakgrundsinformation och refererar den text de går i dialog med. Sådan 
information saknas däremot helt i majoriteten av de texter som skrivits i klassrummet. Skribenterna 
utgår från klassrumskontexten där både läraren och klasskamraterna känner till uppgiften och där 
det kan kännas onödigt att upprepa vad andra redan vet. I en sådan kontext ”blir det naturligt att 
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ta vid där diskussionen slutade” (Karlsson 1997: 181). Också Berge (1988: 90–92) har diskuterat 
frågan om redundans i elevtexter. En skicklig elev kan skriva för en tänkt läsare och inte bara för 
den reella läsaren, läraren. Det betyder att sådan information som i klassrumssammanhanget är 
redundant explicitgörs med tanke på tänkta okända läsare.

I mitt material visar det sig att 40 % av eleverna (55/140) går rakt på sak utan att på något sätt 
introducera debattfrågan för läsaren. Ofta går de i dialog med Ruusuvuoris text utan att tänka på 
att den är obekant för läsaren.

1. Själv är jag av nästan olik åsikt om när sommarlovet skall infalla.
2. Det där var en av de fånigaste idéer, som jag har hört, Juha Ruusuvuori. Ingen bryr sig om ”ofta 

är junikvällarna mörka, varma och mjuka. På riktigt, ingen vill vara på sommarlov, när det 
är mörkt.

I exemplen 1–2 ges de första meningarna i respektive texter. I dem anger skribenterna att de 
inte delar en annans åsikt. Däremot framgår det inte vad denna åsikt går ut på. Trots att läsaren 
i exempel 2 får veta vem skribenten opponerar sig mot får hen inte den bakgrundsinformation 
hen behöver. Läsaren ges endast en vag bild av vad Ruusuvuori sagt (augustikvällar har dessutom 
blivit junikvällar). 

Också när skribenten såsom i exempel 3 och 4 inleder direkt med ett påstående som framförs utan 
någon som helst kontext blir läsaren lätt överrumplad. Trots att en argumenterande text i princip 
kan inledas direkt med en åsikt eller tes enligt den beskrivning av texttypen som ges i Genrebyrån 
(2008: 54) underlättar en introduktion till frågan eller ämnet läsarens förståelse. 

3. Jag tycker att sommarlovet borde fl yttas.
4. Jag, NN, är djupt av den åsikten att 2 månaders sommarlov har ingen skillnad.

De två meningarna i exempel 3 och 4 inleder var sin text. I båda fallen har läsaren svårt att hänga 
med. I fråga om exempel 3 är det svårt att förstå varför påståendet framförs här och nu. I fråga 
om exempel 4 antyder den nekande formen ingen skillnad att någon annan påstått att det skulle 
göra skillnad, men vem och i vilket sammanhang avslöjas inte. Såsom Hellspong & Ledin (1997: 
179) påpekar kan en negation uppfattas som en antydan om att en annan röst hävdat motsatsen.
Det dialogiska sättet att kommunicera som man ser i de fyra exemplen ovan är typiskt för en mer 
talspråklig kontext. Vid muntlig argumentation är det klart vad den andra sagt och samtalspartnern 
kan hålla med eller opponera sig utan att behöva upprepa den andras synpunkter. I vilken kontext 
argumentationen uppstått är också klart för alla de närvarande. I en insändare av det slag eleverna 
ska skriva ska de däremot gå i dialog med en text som skrivits av en annan person för ett drygt år 
sedan. Det är inte heller denna person som i första hand ska läsa deras text och förstå deras tes. 
I den låtsaskontext där eleverna skriver sina insändare ska den läsas av ett antal okända personer 
som kanske inte är bekanta med Ruusuvuoris text. Sådan kommunikation kräver utförligare 
presentationer och resonemang och en annan typ av beaktande av mottagaren än den muntliga.  
Bland de elever som på något sätt introducerar den fråga de ska argumentera kring har många 
gjort det genom att introducera Ruusuvuoris artikel och den åsikt han framför. Av alla skribenter 
i materialet är det drygt 30 % (43/140) som valt detta sätt att inleda sina insändare.
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5. Så som vi alla vet så får dagens ungdom sitt sommarlov i början av juni eller slutet av maj, och 
tvingas tillbaka till skolan i mitten av augusti.      
 Då man sitter och tänker på ordet ”sommarlov” så tänker man sig oftast värme, sol, bada.    
 Men som Juha Ruusuvuori hänvisar i sin artikel ”I väntan på en bättre augusti”   
så är faktiskt augusti vädret något behagligare än i juni.

Skribenten inleder med att konstatera när sommarlovet infaller i dagens läge. I den första me-
ningen antyder ordet tvingas att den nuvarande placeringen inte är helt lyckad, men det är via 
introduktionen av Ruusuvuoris artikel skribenten explicit kommer in på tanken att det kanske 
inte behöver vara såsom det är nu. Andra berättar helt enkelt att de läst artikeln, redogör kort för 
frågan den tar upp och meddelar sin egen åsikt innan de börjar argumentera för den. När skriben-
terna på detta sätt introducerar Ruusuvuoris text i sin inledning följer de instruktionerna att utgå 
från kolumnen. Att i inledningen tala om vilken insändare man svarar på och vad den i korthet 
handlar om kan ses som det naturliga mönstret för ett svar på en insändare (jfr Yassin 2011: 115).

Ett annat sätt att introducera frågan som förekommer i insändarna i mitt material är att skri-
benterna beskriver känslor och stämningar när sommarlovet närmar sig eller vad sommarlovet 
innebär för en skolelev. Den vägen kommer de sedan in på frågan när sommarlovet egentligen 
borde inledas. Skribenter som valt detta sätt att inleda skriver inte i första hand svar på Ruusu-
vuoris kolumn utan egna insändare som råkar ta upp samma fråga som hans. Exempel 6 visar en 
sådan inledning till insändaren. 

6. Snart börjar den tiden i året som varje ungdom har väntat, sommarlov. Men när eleverna rusar ut 
ur skolan möter de inte den så kallade perfekta sommaren, utan en kylig, ofta fuktig klimat.  
 Jag har ofta tänkt på varför man lagar ungdomarna och sluta i slutet av maj eller början av 
juni.

Att nästan var fjärde skribent (34/140) valt att börja ungefär på samma sätt som skribenten till 
exempel 6 beror antagligen på den text de har att utgå från. På samma sätt inleder nämligen 
Ruusuvuori. Mot bakgrunden av en blygrå februarihimmel erinrar han sig sina barndomssomrar 
och minns bland annat hur han småfrysande fi rat midsommar. Minnena av kalla försomrar får 
honom att komma med förslaget att fl ytta fram sommarlovet. De elever som valt att utgå från 
sommarlovet har på sätt och vis kopierat Ruusuvuoris kolumn även om de använt egna minnen 
och känslor, och delvis haft egna argument. Att de inte skriver svar på hans text visar det faktum 
att bara en tredjedel av dem som valt att bygga upp sin text som Ruusuvuori överhuvudtaget refe-
rerar till den, och då tas hans synpunkter vanligen upp som stöd för skribentens egna. I några fall 
anges det efter texten att kolumnen fungerat som ”källa” eller ”inspiration”. Andra insändare kan 
ha överskriften ”Från artikeln ’I väntan på en bättre augusti’ av Juha Ruusuvuori”, även om han 
för övrigt inte nämns i texten.  Här inställer sig frågan vad eleverna förstått med instruktionen 
”Utgå ifrån Juha Ruusuvuoris kolumn”. Det är uppenbart att instruktionen har tolkats på fl era sätt.

Även om eleverna i de allra fl esta fall går i dialog med de åsikter och motiveringar Ruusuvuori 
framför gör de det inte alltid öppet. Juha Ruusuvuori nämns i drygt hälften av texterna (78/140). 
Men även om Ruusuvuoris namn nämns betyder det inte att läsaren får den presentation av hans 
kolumn som skulle behövas.  Endast 31 av skribenterna återger Ruusuvuoris åsikt och inte ens 
alla av dessa visar hur han motiverar sin åsikt. En del skribenter låter läsaren få veta delar av vad 
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han lyft fram. En av dem är skribenten till exempel 5 ovan som låter läsaren få veta att Ruusivuori 
menat att vädret är bättre i augusti, men inte vilken slutsats han drar av det. Andra uppger att han 
föreslagit att sommarlovet ska förändras, men inte hur. Flera av dem som överhuvudtaget nämner 
Ruusuvuori anger endast att de håller med eller inte håller med honom, men anger inte vad han 
föreslagit. Nedan ges tre exempel på hur Ruusuvuoris kolumn behandlats i texterna. I exempel��7 
ges läsaren explicit information om vad han föreslagit och hur han motiverat sin åsikt. I exempel��8 
används Ruusuvuori först mot slutet av texten som stöd för skribentens eget resonemang. Man 
kan notera att de statistiska uppgifterna presenteras som något skribenten själv funnit, inte som 
något hen hämtat hos Ruusuvuori. I det sista utdraget (9) ser man ett exempel på hur skribenten 
går i dialog med Ruusuvuori utan att första ha presenterat vad han sagt. Vad som stått i hans ”in-
sändare” framgår endast implicit av elevens svar på den.

7. Juha Ruusuvuori skriver i Vasabladet 8.2.2013, att skolelevernas sommarlov borde börja först 
efter midsommaren och fortsätta genom hela augusti. Han menar, att de ordentliga sommarvär-
merna infaller först då.         
 Som skolelev tycker jag själv, att /.../

8. Personligen tycker jag att det skulle vara bättre att börja sommarlovet efter midsommar och då 
ha hela augusti ledigt. Enligt statistiken är medeltemperaturen +14 i maj och +16 i augusti, 
såklart vill man vara ledig i augusti då som är varmare. ”Att börja skolan igen i augusti, är 
ett av de vansinnigaste beslut som man har gjort inom skolväsendet”, skriver Juha Ruusuvuori 
och jag håller fullkomligt med.

9. Jag skriver angående Juha Ruusuvuoris insändare i Vasabladet 8.2.2013    
 Jag måste säga att jag inte håller med honom överhuvudtaget. Visst nog förstår jag hur   
han tänker, men hur ofta är det så att det är sommarvärme ännu i augusti? Det är ju snarare 
tvärtom.

Det fi nns också några skribenter som visar att deras egen argumentation utgår ifrån en åsikt någon 
annan framfört, men det framgår inte att åsikten är Ruusuvuoris. Skribenten kan till exempel ange 
att man funderat på att fl ytta sommarlovet, att många hävdat att sommarlovet börjar för tidigt eller 
att det pågått en diskussion om saken. I en insändare påpekas det att ”det sägs att skola i augusti är 
hemskt för att det är varmt och skönt”. I exempel 10 nämns Ruusuvuori, men ändå anges det att 
det är vissa människor som står för åsikten att sommarlovet borde fl yttas. Vad Ruusuvuori skrivit 
blir oklart. Snarast verkar han ha påpekat att det pågår en het debatt.

10. Jag håller med det Juha Ruusuvuori skriver i kolumnen i Vasabladet 8 februari 2013. Frågan 
om när sommarlovet borde infalla är väldigt het just nu och åsikterna är delade. Det som väckt 
denna hetsiga debatt är att vissa tycker skolan borde fortsätta ända till midsommaren och istället 
fortsätta längre in i augusti eftersom vädret är varmt längre in på hösten än vad det är sent på våren.

I exempel 10 och i de andra fallen som nämns sker det en generalisering som gör att Ruusuvuoris 
åsikt omfattas av en större grupp okända människor. Utifrån hans åsikt skapar eleverna med andra 
ord en fi ktion om en pågående debatt. 
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Analysen av hur eleverna förhållit sig till Ruusuvuoris text visar på brister i hänvisningsteknik och 
på att detta sannolikt är något som inte berörts i större utsträckning i undervisningen i grundskolan. 
Många elever har uppenbarligen inte förstått vad det vill säga att utgå från en annans text eller 
hur man går i dialog med den. Däremot är de skickliga på att framföra sin egen åsikt. 

Att framföra sin åsikt

I de fl esta texter framgår det tydligt vad eleverna tycker om sommarlovets placering. I många 
fall kommer åsikten fram redan i rubriken. Rubriker som Ja, till fl yttning av sommarlovet, Låt 
sommarlovet vara, Sommarlovet får inte fl yttas! eller Sommarlovet borde vara kortare anger tydligt 
vilken tes texten hävdar. I många av texterna kommer tesen fram redan i inledningen till texten 
och upprepas därefter i avslutningen som en sammanfattning av argumentationen. I början av 
texten med rubriken Låt sommarlovet vara står: ”Min åsikt ser helt annorlunda ut [än JR:s]. Jag 
tycker om att ha sommarlov från början av juni till början av augusti.” Texten avslutas med me-
ningen ”Men enligt mig ska vi låta sommarlovet vara!” Texter där tesen på detta sätt upprepas i 
inledningen och avslutningen följer den uppbyggnad som enligt Genrebyrån (2008: 54) utmärker 
argumenterande texter.

I andra texter framför skribenten i början av artikeln sin åsikt men upprepar den inte direkt i 
slutet. I stället får något argument avsluta texten. I exempel 11 ges början och slutet på en text 
där skribenten inte håller med Ruusuvuori och menar att största delen av de unga tycker som 
hen. Ungdomar vill sommarjobba och det är lättare att göra det när det inte är så varmt. I detta 
exempel stöder slutklämmen tesen men är inte en direkt upprepning av den.

11. Sommarlovet måste man låta vara sådan som den just nu är och inte börja fl ytta den. Den ska 
inte börja tidigare eller senare. /.../         
 Jag tycker att unga skall bestämma om saken helt själv utan att någon vuxen komenterar  
på saken eller att någon vuxen har något emot saken.      
 Låt oss unga välja själv, vi kan, och vi vill.

Vissa texter är mer utredande. Skribenten framför inte en åsikt förrän hen vägt olika alternativ 
mot varandra. Redan rubrikerna visar på det undersökande greppet: När vill eleverna ha sommar-
lovet? Sommarlov, när skall det börja och när skall det sluta? och Sommarlov i augusti? Frågetecknen 
efter rubrikerna visar tydligt att skribenten inte har ett klart svar utan vill arbeta sig fram mot en 
ståndpunkt. Exempel 12 visar hur texten till den sista rubriken utvecklas. Skribenten visar förstå-
else för Ruusuvuoris åsikt men kommer ändå fram till en annan ståndpunkt i slutet av sin text.

12. Jag läste Juha Ruusuvuoris text ur Vasabladet (8.2.2013), och visst förstår jag hans åsikt. Att 
man skulle nog nästan kunna säga att det är ännu vår när man får sommarlov från skolan. Att 
man istället skulle fl ytta sommarlovet framåt så att augusti skulle vara ledigt.   
 /.../          

  Och augusti då? Då skolan börjar. Ja, jag tycker det är helt bra så här. Visst kan man ju  
 njuta av sena sommarkvällar fast man har skola på dagen. /.../ 
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I texter som den i exempel 12 uttrycker skribenten alltså i slutet klart en egen åsikt. Detta är av 
central betydelse för att texten ska kunna uppfattas som ett debattinlägg (se Östlund-Stjärnegårdh 
1997: 25). Det är emellertid något som saknas i vissa av de mer utredande texterna. I en femtedel 
av texterna i materialet diskuterar skribenterna fördelar med olika lösningar utan att välja sida. 
Sådana texter kan i och för sig vara goda, men fungerar dåligt som insändare. Det fi nns ingen 
orsak att skriva en insändare om man inte har ett klart budskap. Sammanfattningsvis kan man 
ändå konstatera att de fl esta skribenterna gör det helt klart för läsaren hur de ställer sig till frågan 
om när sommarlovet lämpligast infaller. 

Att argumentera för sin åsikt

Argumentationen i insändarna ser av naturliga skäl något olika ut beroende på om skribenten 
håller med Ruusuvuori eller inte. Den som håller med Ruusuvuori behöver inte försvara sin egen 
åsikt gentemot hans och upplever sannolikt inte förslaget att fl ytta fram sommarlovet som kon-
troversiellt. Ruusuvuoris enda argument för att fl ytta fram sommarlovet är att det är varmare i 
slutet av sommaren än i början. Att inte göra något åt saken ser han som slentrian inom skol-
väsendet. Traditionen kan alltså ses som ett vagt motargument som han avfärdar. Den som inte 
håller med Ruusuvuori måste däremot förklara varför varmare väder i slutet av sommaren inte 
räcker som argument för att fl ytta fram sommarlovet. Dessutom måste de kunna argumentera för 
varför den nuvarande placeringen är bäst. Konfl ikten blir alltså i det senare fallet tydligare varför 
argumentationen kan antas bli starkare. 

Att tonen i en insändare varierar beroende på vilken relation skribenten upplever sig ha till sin/a 
läsare är något Holmberg (2010) diskuterat. Han har studerat hur en gymnasieklass arbetat med 
att skriva insändare. Det dispositionsförslag eleverna fått av läraren utgår från premissen att 
frågan är så pass konfl iktfylld att den kräver goda skäl för att skribenten ska övertyga sin läsare. 
Den grupp Holmberg följt i sin artikel kommer däremot med ett förslag som de inte väntar sig 
att ska möta motstånd. Med denna utgångspunkt blir deras text mindre argumenterande, snarast 
förklarande (Holmberg 2010: 54 f.). 

I mitt material är det lite färre som håller med Ruusuvuori (42) än som vill ha sommarlovet som 
det är (51). Av de resterande är det 25 som inte uttrycker en klar åsikt medan de övriga är för för-
ändring men inte exakt i den form Ruusuvuori föreslår. De vill vanligen förlänga lovet eller i ett 
par fall förkorta det. Jag börjar med att se på argumenten för att fl ytta fram sommarlovet och ser 
därefter på argumenten för att hålla kvar sommarlovet där det nu är. Jag analyserar inte närmare 
argumentationen i de texter där skribenten föreslår förlängning eller förkortning av sommarlovet 
eller andra skollov. Det rör sig om individuella lösningar på den uppgift eleverna fått, varför det 
inte fi nns utrymme för att studera var och en av dem inom ramarna för denna artikel.

De fl esta skribenter som vill fl ytta fram sommarlovet har tagit fasta på Ruusuvuoris argument att 
det är varmare i augusti än i juni. Ett stödargument som många av dessa skribenter lyfter fram är 
att det inte går att simma i juni när vattnet är så kallt. En del har också nämnt att man inte kan 
göra sådant som hör sommaren till i början av juni som att sitta ute eller gå klädd i shorts. För 
de fl esta räcker argumentet att augusti är varmare än juni för att de ska föreslå en framfl yttning 
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av sommarlovet, precis som för Ruusuvuori. Några skribenter har därtill tagit upp att ett senare 
sommarlov skulle gynna landets turism genom att vårt sommarlov då skulle sammanfalla med 
andra länders. Ibland tar skribenten stöd hos andra ungdomar och påpekar att många ungdomar 
är för en framfl yttning och att också lärare skulle tycka om att få njuta av värmen i augusti. 
 
I sin analys av gymnasisters argumenterande texter använder sig Nyström (2003) bland annat av en 
modell utarbetad av Geist (1996). En av utgångspunkterna är att det i texten ska ingå fl era röster 
som representerar olika åsikter. Dessa röster kan framträda implicit eller explicit, men för att texten 
ska uppfattas som argumenterande måste de fi nnas där. I de texter som talar för en framfl yttning 
av sommarlovet i mitt material är det emellertid ofta svårt att urskilja en annan röst. I många 
texter går det överhuvudtaget inte att urskilja en annan röst, medan det i andra framgår att det 
fi nns någon instans, skolväsendet, den fi nska byråkratin, kommunen, styrelsemän eller politiker 
som vill ha det som det är. I några texter är det traditionen som står som den andra rösten. Den 
andra rösten framgår mer eller mindre implicit i formuleringar som den följande: ”I denna debatt 
ser jag inget negativt med att ändra på traditionerna”; ”Skolbeslutsfattarna borde tänka till och 
tänka om”. Vilka argument de som står för traditionerna eller skolbeslutsfattarna kunde tänkas ha 
framgår dock inte. Att det fi nns motstånd men inte vad det egentligen handlar om antyds också 
i följande formulering: ”Kanske borde man /.../ försöka få styrelsen att förstå att man vill ha ett 
varmt och skönt sommarlov, inte ett lov med bara en halv sommar!” Vad det är för en styrelse 
som inte förstår att man vill ha ett varmt sommarlov framgår inte. 

Jag har endast funnit tre texter där skribenten verkligen försöker bemöta ett motargument. I en 
text konstaterar skribenten att det skulle ta tid innan eleverna uppskattade förändringen med att 
gå i skola i juni, men förkastar detta motargument med att elever som börjar skolan inte skulle 
ha svårt att anpassa sig till förändringen. I ett annat fall nämner skribenten att ”motståndare till 
förslaget” skulle påpeka att vårterminen på detta sätt skulle bli längre än höstterminen. Detta av-
färdar skribenten emellertid med: ”Personligen tror jag att barnen tycker värme på sommarlovet 
väger tyngre än en lång vårtermin.” I det tredje fallet leder presentationen av motargumentet till 
att tesen blir oklar. Slutet ur denna insändare ges i exempel 13.

13. Jag håller fullständigt med Juha Ruusuvuori om att fl ytta sommarlovet. Men nackdelen är ju om 
eleverna orkar ens vara i skolan ända till midsommar, det är ju en bra fråga. Till sist så önskar 
jag att ni lägger ett förslag i er tidning om det jag just har skrivit. Tack i förväg!

Skribenten i exempel 13 svarar inte på det motargument hen framför. Motargumentet kommer 
därför att väga tungt när det får avsluta argumentationen. Vilket förslag skribenten ber tidningen 
publicera blir därmed inte klart. 

Det är uppenbart att de skribenter som valt att stödja Ruusuvuoris förslag inte upplever någon 
direkt konfl ikt varför också argumentationen har blivit rätt tunn. Att frågan har upplevts som 
så okontroversiell har antagligen bidragit till att en del skribenter som talar för en framfl yttning 
av sommarlovet snarast har skrivit problemlösande texter. Den kalla försommaren framställs 
som ett problem som behöver lösas. Framfl yttning av sommarlovet presenteras som en lösning 
på problemet och fördelarna med denna lösning framhävs. I sådana texter framförs förslaget 
ofta relativt försiktigt i form av frågor, villkorssatser och genom modalitetsmarkörer med svag 
förpliktelse: ”Borde inte sommarlovet avslutas då, när man fortfarande kan simma”; ”Om det nu 
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skulle bli så att man för fram ett förslag om att skjuta fram sommarlovet”; ”Att börja sommarlovet 
vid sommar skulle kanske inte vara så galet”. Skribenter som ser framfl yttning av sommarlovet 
som en lösning på problemet med den kalla försommaren kan lyfta fram ytterligare fördelar med 
en sådan förändring såsom att den österbottniska villaavslutningen då skulle sammanfalla med 
sommarlovets slut och att gymnasister skulle ha möjlighet att delta i festivaler i augusti. Däremot 
kan man inte urskilja någon annan röst i texterna. Att det är kallt i början av sommaren och att 
man vill ha sommarlov då det är varmt framställs som så självklara premisser att de inte behöver 
försvaras. En skribent påpekar visserligen att hen inte vet om fi nsk lag eller tradition kan bli ett 
hinder för att genomföra förändringen, men konstaterar att hen inte kan tro det. 

De skribenter som inte håller med Ruusuvuori går däremot tydligt i dialog med hans text. De 
fl esta påpekar att argumentet att sommarlovet skulle bli varmare om man fl yttade fram det inte 
håller. En del påpekar att vädret ser olika ut olika år och inte går att förutspå, medan andra inte 
tycker att vädret är så viktigt, att det är sommarlov även om det är lite svalt. Skolan ses inte heller 
som ett hinder för att man ska kunna njuta av varma augustikvällar. Dessutom påpekar många 
att det är roligt att komma till skolan när man kan vara ute på rasterna och ha idrott och andra 
lektioner ute. Några påpekar också att ljuset är viktigt och att det blir mörkt i augusti/september. 
Vidare lyfter en del fram traditionen, att man inte ska bryta en lång tradition som fungerat bra. De 
visar alltså att den tradition som Ruusuvuori ser som slentrian är viktig för dem. Det viktigaste 
argumentet för många av skribenterna är emellertid att eleverna är trötta på våren och inte skulle 
orka med en längre termin. En del påpekar också att det är viktigt att höst- och vårterminen blir 
ungefär lika långa.

I de texter där skribenten intar en annan ståndpunkt än Ruusuvuori framträder en annan röst än 
skribentens oftare explicit än i de texter där skribenterna håller med honom. Även om Ruusu-
vuoris namn inte nämns kan det ibland fi nnas en explicit annan röst i texten. I exempel 14 är det 
en okänd grupp människor som står för den andra rösten. I exemplet framkommer det vad den 
andra rösten anser och varför den talar för en framfl yttning av sommarlovet.

14. Jag kan förstå om man vill ha varma dagar på sommarlovet och att många därför tycker att vi 
ska fl ytta fram sommarlovet så att man får fl era varma augustikvällar. Jag tycker däremot inte 
att man ska fl ytta sommarlovet för då blir terminerna inte lika långa.  

I omkring en tredjedel av texterna som argumenterar mot framfl yttning framträder den andra 
rösten emellertid endast implicit. Genom skribenternas formuleringar kan man ana sig till vad 
någon annan tyckt. I vissa fall nämns Ruusuvuori men hans åsikt framträder endast implicit. In-
ledningen till en sådan text ges i exempel 15. Läsaren förstår att Ruusuvuori föreslagit en fl yttning 
av sommarlovet men inte hur. Det framgår också att detta förslag har något med vädret att göra 
men inte på vilket sätt. Inte heller resten av insändaren ger en klar bild av vad Ruusuvuori menat.

15. När jag tittar ut från fönstret nu, ser jag ett soligt men svalt väder. Igår var det också soligt, men 
betydligt varmare. Vädret varierar alltså mycket och klimatuppvärmningen gör medeltemperaturen 
varmare hela tiden.          
 Samma sak gäller med sommarlovet. Vädret då varierar från år till år, i mellan varma och 
soliga och i mellan kalla och regninga sommarlov. Om man skulle göra såsom Juha Ruusuvuori 
skriver, skulle man hamna fl ytta på sommarlovet nästan varje år på grund av det varierande 
vädret.
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I sådana fall där Ruusuvuori inte nämns kan den andra rösten framträda implicit till exempel när 
skribenten använder nekande sats. Den nekande formen antyder att någon annan påpekat det 
motsatta: ”Jag som skolelev tycker själv att sommarlovet inte alls ska fl yttas”. Också det lilla ordet 
visst visar att skribenten går i dialog med en annan åsikt även om den inte uttrycks explicit: ”Och 
augusti då? Då skolan börjar. Ja, jag tycker det är helt bra så här. Visst kan man ju njuta av sena 
augustikvällar fast man har skola på dagen.” Den understrukna nominalfrasen i följande mening 
låter en också ana andra röster med andra åsikter. Skribentens syn på dessa åsikter framkommer 
både i adjektiven otaliga långa (snarast ’tjatiga’) och i uttrycket surr i mitt öra: ”De otaliga långa 
diskussionerna om när sommarlovet för t.ex. skolungdomar skall vara är enligt mig bara surr i 
mitt öra.” Man kan konstatera att de implicita sätten att antyda en annan röst i texterna ställer 
höga krav på läsaren och vanligen förutsätter en förförståelse som läsaren inte nödvändigtvis har. 
Referenserna till den diskussion som föregått elevernas insändare blir vaga och oklara.

Sammanfattande diskussion

I denna artikel har jag studerat 140 insändare skrivna av elever i nionde klass i samband med den 
nationella utvärderingen av lärresultat i modersmål och litteratur våren 2014. Mitt syfte har varit 
att ta reda på hur väl elever i Svenskfi nland behärskar den argumenterande texttypen när de går 
ut grundskolan. Analysen har visat att eleverna är bra på att uttrycka sina egna åsikter. Däremot 
behärskar de inte till fullo den skriftliga genren insändare. Elevernas sätt att argumentera karak-
teriseras ofta av drag som är mer typiska för en muntlig kontext än en skriftlig.

Att texterna ofta kan uppfattas som muntliga beror i hög grad på att de innehåller mycket implicit 
information. I många fall har skribenterna som i en muntlig dialog direkt berättat om de accepterar 
eller inte den åsikt som Ruusuvuori framfört utan att ange vilken den är. I många texter framgår 
det inte ens att det är Ruusuvuoris åsikter de utgår från. Åsikterna de går i dialog med kan också 
bli implicita. Ibland är det endast möjligt att ana sig till vad den andra partnern ansett genom 
sättet eleverna formulerar sina egna åsikter. Negationer och små ord som visst kan till exempel 
antyda att någon fört fram en annan åsikt än skribentens. Att i skrift kunna referera en annan och 
ge läsaren den bakgrundsinformation hen behöver är alltså något många av eleverna ännu inte 
behärskar när de lämnar grundskolan. Man bör dock beakta den kontext där insändarna skrivits. 
Läraren och de utomstående bedömare som läser elevernas texter vet ju vad Ruusuvuori skrivit, 
varför det kan kännas onödigt att upprepa det i den egna insändaren. De elever som bedöms som 
särskilt goda skribenter kan emellertid tänka utöver skolkontexten och kan föreställa sig att de 
skriver för läsare utanför skolan och deltar i en offentlig debatt. I sådana fall ser de till att läsaren 
får veta vems text de skriver ett svar på, vilken åsikt som framförts där och hur den motiverats. 
Det gäller för eleverna att mentalt kunna förfl ytta sig från skolkontexten till en låtsaskontext. För 
såsom Karlsson (1997: 180) påpekat klarar tonåringar mycket bra av att ge bakgrundsinformation 
och referera när de skriver ”på riktigt”.

Analysen har också lyft fram en diskrepans mellan instruktionerna och elevernas texter. Det 
största problemet för många elever har varit att förstå instruktionen att utgå från en annans text. 
Alla elever har inte förstått att de ska skriva ett svar på Ruusuvuoris kolumn där de först upplyser 
läsaren om vilken text de svarar på. En del har inte alls gått i dialog med hans text utan har i stället 
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skrivit insändare enligt samma mönster som Ruusuvuori. I instruktionerna har man vidare utgått 
från att frågan om sommarlovets placering är kontroversiell och av en typ där man behöver argu-
mentera för sin åsikt för att få läsaren övertygad. De elever som inte håller med Ruusuvuori har 
vanligen skrivit sådana argumenterande texter. De har haft hans åsikt att opponera sig mot och 
gå i dialog med. I sådana texter framträder en annan röst ofta explicit. Analysen visar emellertid 
att frågan inte är särskilt kontroversiell för de elever som håller med  Ruusuvuori. När eleverna 
är ense med honom blir det ofta svårt att urskilja en annan röst i texterna och argumentationen 
kan bli relativt svag. Ibland kan texterna snarare bli problemlösande än argumenterande. Sådana 
texter kan fungera bra som insändare även om de inte följer instruktionerna. Men det fi nns också 
texter som inte gör det. Det handlar om texter av utredande art där skribenten låter bli att ta klar 
ställning i frågan. Man kan ana att när eleverna befi nner sig mitt uppe i sitt skrivande glömmer 
de bort de instruktioner de fått och skriver enligt ett mönster de lärt sig i skolan. En utredande 
text kan ju utmynna i ett konstaterande att det inte fi nns ett entydigt svar på den fråga som be-
handlats. Men eftersom det i detta fall rör sig om att skriva insändare i en nationell utvärdering 
där instruktioner och bedömning hänger ihop är ett sådant val av texttyp olyckligt, även om det 
i en annan kontext kunde fungera utmärkt.
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  Planering som en del av skrivprocessen 
   – analys av elevernas 

planering av en skrivuppgift 

Sofi a Stolt

Att planera, strukturera och redigera en text är naturliga delar av en skrivprocess och noggrann 
planering av texter är något som utmärker vana skribenter. I föreliggande artikel belyser jag hur 
niondeklassare har planerat texten inför en skrivuppgift och visar på vikten av planering som en 
del av skrivprocessen.

I den tredje skrivuppgiften i den nationella utvärderingen av modersmålet våren 2014 förväntades 
eleverna planera sin text på en för ändamålet given plats i uppgiftshäftet. Eleverna uppmanades 
att först skriva ett utkast, en tankekarta eller en disposition innan de skrev själva uppgiften. Upp-
gift tre var en ankaruppgift som har använts i en tidigare utvärdering, i uppgiften skulle eleverna 
välja mellan att skriva en beskrivning av eller nyhet om en bild i materialet. I anvisningarna till 
uppgiften angavs att bl.a. rubrikval, textinnehåll samt planering av texten beaktas i bedömningen. 
Utgående från elevernas val av text följde läraren de givna bedömningskriterierna för uppgiften 
och poängsatte denna med poäng för tio olika delmoment, av vilka momentet ”utkast, tankekarta 
eller disposition fi nns” kunde poängsättas med 0, 1 eller 2 poäng. 

Enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2004: 52−53) är ett av målen för 
eleverna i årskurserna 6−9 att ”bli van vid att planera och strukturera sin kommunikation i tal och 
skrift”. Till det centrala innehållet i läroplansgrunderna hör att ”arbeta process- och målinriktat 
med textproduktion” och för att nå vitsordet åtta i slutbedömningen förväntas eleven känna till 
olika arbetsfaser i uppläggningen av muntliga och skriftliga texter.    

Till skillnad från att tala, läsa och lyssna är skrivandet till pappers något som under skoltiden oftast 
sker i skolmiljön. Skriftkulturen i skolan är ofta traditionell och institutionaliserad och eleven 
som skribent är medveten om den roll som förväntas av denna vid skrivandet av skoltexter (se 
Kronholm-Cederberg 2009). 

Elever uppfattar skrivandet av längre texter utanför skolan som något reserverat för bestämda 
yrkesgrupper, som t.ex. journalister och författare, och ser skrivandet i skolan som något rutin-
mässigt med givna ramar för skribent och läsare. Däremot kommer elever dagligen i kontakt med 
skrifthändelser via den multimodala värld av skrifter som skapar möjligheter att röra sig i och 
mellan olika texter. För att utvecklas som skribent krävs att eleven lär sig skriva och formulera 
egna texter. Synen på skrivandet baserar sig på ett livslångt lärande och elevernas skrivförmåga 
ska inte upphöra utanför skolans väggar. Amerikansk forskning (Applebee & Langer 2011) visar 
att elever i de högre klasserna skriver för korta och för få texter för att tillägna sig färdigheterna 
att själva komponera texter.   
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Skrivandet värderas högt inom undervisningen, bl.a. tack vare det standardiserade skriftspråket 
som utgör en norm för prestationen. Skribenter har oftast tid på sig att planera, refl ektera och 
revidera sina ord medan en talare är tvungen att formulera sig i stunden för att hållas med i en 
konversation. Samtidigt kan det vara en utmaning att, utan direkt respons från en specifi k mot-
tagare eller kommunikationspartner, utforma en text som fyller ett givet syfte. En skribent måste 
därför lägga ner energi på att kommunicera sitt budskap och att forma texten på ett korrekt sätt. 
(Weigle 2002) 

Att skrivprocessen inte är lineär är ett godkänt faktum inom skrivforskningen idag och målet för 
eleverna i skolan är inte längre att på kort tid skapa en färdig text. I och med processkrivandets 
genombrott har fokus under ett par årtionden legat på själva processen i stället för på produkten. 
Hayes och Flowers (1981) utvecklade på 1980-talet en modell över skrivprocessen vilken visar 
hur skribenten planerar och bearbetar texten genom att gå tillbaka i den, antingen i tankarna eller 
till pappers, för att sedan revidera texten inför slutprodukten. Idag är det naturligt att texter inte 
skrivs endast på papper utan, och kanske främst, på dator. Med planering av texten avser Hayes 
och Flower (1981) inte att skribenten gör en detaljerad plan över den tilltänkta slutprodukten. 
Planering av texten kan innefatta enstaka nyckelord eller bilder, vilka är resultatet av en noga 
uttänkt tankeprocess kring skrivandet. De till pappers eller på skärmen nerskrivna tankarna har 
utvecklats genom att skribenten organiserat och bearbetat idéer för att så småningom omforma 
dessa till en löpande text. Wengelin (2008) delar precis som Hayes och Flowers in skrivprocessen 
i tre delprocesser som alla kan förekomma parallellt: planering, omsättning till språk och redige-
ring. I vilken utsträckning de tre delprocesserna förekommer beror enligt henne på både texttyp 
samt på skribentens personlighet och skrivvana. 

I planering av texten ingår för skribenten att reda ut den förförståelse och kunskap denna har 
kring ämnet, samtidigt som skribenten ska strukturera och sovra bland relevant information samt 
mottagaranpassa texten. Därefter gäller det att formulera orden och grammatiska strukturer. I 
redigeringsfasen läser skribenten igenom texten eller delar av den, för att se ifall innehållet och 
formuleringarna stämmer överens med de planer denna har beträffande mottagare, situation och 
texttyp. En skicklig skribent kan enligt Wengelin (2008) arbeta med alla delprocesser samtidigt 
och anpassa planerna samt omvandla texten under själva skrivandets gång. 

Goda planer leder dock inte alltid till utmärkta resultat, och även om de tänkta tankarna verkar 
klara och rediga är det ibland svårt att sätta ord på dem. Forskning visar att goda skribenter samtalar 
kring sina texter och lägger ner mer tid på planering av dem än vad ovana skribenter gör. De goda 
skribenterna gör också större strukturella ändringar i sin text än svaga skribenter som oftast gör 
ytliga korrigeringar (Hertzberg & Dysthe 2012, Weigle 2002). Enligt Karasma (2012) har svaga 
skribenter både svårt att se objektivt på sin egen text och att se den ur en läsares perspektiv, vilket 
gör det knepigt för skribenterna att redigera sina egna texter. De ovana och svaga skribenterna 
har en mer lineär skrivprocess i vilken de lägger fokus på stavning och energin räcker inte till att 
utveckla de icke mekaniska delarna av skrivandet, som uppbyggnad och revidering av textinnehållet 
(Wengelin 2008). Korrelationen mellan elever som regelbundet använder sig av tekniker tagna ur 
processkrivningen och därmed når höga resultat i skrivprov, är enligt Hertzberg & Dysthe (2012: 
62–63) intressant. De påpekar däremot att det är svårt att veta vad som är orsak och verkan och 
menar att det är sannolikt att högpresterande elever trots allt använder sig av effektivare arbets-
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metoder än lågpresterande elever. Det vore därför viktigt att i skrivundervisningen ge eleverna 
verktyg för såväl planering av texten som omsättande till språk och revidering av texten, för att 
inte tala om målet med texten; mottagare och situation (Wengelin 2008). 

Material och metod

I denna artikel belyser jag i vilken utsträckning eleverna som deltog i den nationella utvärde-
ringen av lärresultaten i modersmål och litteratur enligt instruktionerna har planerat sitt svar för 
den tredje skrivuppgiften. Eftersom forskning visar på att goda skribenter lägger ner tid på att 
planera sina texter studerar jag i min analys om planeringen av texten korrelerar med resultatet 
i skrivuppgift 3. Jag visar också på enkätsvar från både lärare och elever beträffande planering av 
och diskussion kring texter för att ge en bild av vilka inslag de upplever att ingår i modersmåls-
undervisningen i skolan. 

Mitt material består av 140 elevsvar från modersmålsutvärderingen våren 2014. 100 av dessa svar 
är skrivna för hand och 40 svar är skrivna på dator. I min analys behandlar jag materialet som en 
helhet även om jag på vissa punkter visar på likheter och skillnader mellan de olika provformerna. 
Materialet utgörs av ett slumpmässigt sampel i vilket eleverna representerar olika regioner inom 
Svenskfi nland, både skolor i städer och på landsbygden samt skolor av olika storlek. 

Planering av skrivuppgift 3

Jag inleder min analys med att visa hur eleverna överlag klarat skrivuppgift 3. Sammanlagt kunde 
eleverna få 17 poäng för uppgiften. Figuren nedan visar att medeltalet för de svar som skrevs 
digitalt var 7,93 poäng och medeltalet för de handskrivna svaren var 11,02 poäng. För det totala 
materialet låg medelvärdet för uppgiften på 10,14 poäng. De elever som skrev för hand nådde alltså 
högre poäng i skrivuppgiften än vad de elever som skrev digitalt gjorde.  
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FIGUR 1. Medeltalet för elevernas totala poäng i skrivuppgift 3.

Bedömningen för skrivuppgift 3 baserade sig på tio olika delmoment, av vilka ett handlade om 
planering av uppgiften. Nedan visar jag i vilken omfattning eleverna planerade sin text i skrivupp-
gift 3, vilket alltså var något som de förväntas göra. För planering av uppgiften bedömde läraren 
eleverna med poängen noll, en eller två. Medelvärdet av poängen i detta delmoment var 1,07 och 
fi guren nedan visar hur de olika poängen fördelades procentuellt. 

FIGUR 2. Elevernas poäng för planering av skrivuppgift 3.
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Eftersom lärarna inför denna uppgift inte hade detaljerade bedömningskriterier om vad som 
krävdes för de olika poängen var det upp till dem själva att besluta hur många poäng de gav för 
planeringen. Ifall eleven inte skrivit något alls på det för uppgiften givna utrymmet har lärarna 
bedömt detta delmoment med noll poäng. En del elever har också fått noll poäng om de endast 
skrivit ner en mening eller enstaka ord. Eleven har i de fl esta fall fått en poäng för att ha listat upp 
enstaka nyckelord eller skrivit ner osammanhängande meningar och för två poäng har lärarna 
krävt en tankekarta eller en sammanhängande text. 

Kategorisering av utkasten 

Nedan visar jag exempel på elevernas utkast, disposition eller tankekarta till skrivuppgift 3. 
Utkasten är kategoriserade enligt hur de är upplagda. De elever som skrev en sammanhängande 
text i sitt utkast hade oftast också gett ett rubrikförslag. Tankekarta var den vanligaste metoden 
för eleverna att planera sin text, därefter kom listor bestående av två till sex punkter. Till de utkast 
som är kategoriserade under ”övriga utkast” hör enstaka eller lösryckta nyckelord, ofullständiga 
meningar eller frågor. Bland eleverna hade ungefär en tiondel inte skrivit något alls på det för 
planeringen givna utrymmet, till dessa räknas också kommentarer som ”väjt it” och ”inget fi ffi gt”. 
De allra fl esta som valde att inte utnyttja utrymmet för planeringen var pojkar, och medelpoängen 
i skrivuppgiften bland de elever som inte alls planerade sin text var 7,9. 

Sammanhängande text 

Se dig för i trafi ken
Flera barn hamnar i olyckor nuförtiden
de kommer oftast med sintvåhjuls sparkstötingar
eller cyklandes ensama

En pojke har åkt runt på rullbräde utan hjälm och vuxen. Han har åkt i Helsingfors. Runt överallt men 
synts mest vid mannerhemsvägen och nära Olympia stadion. Kontakta om man vet vems det är och vad 
han heter. Bilden är tagen vid Olympia stadion. Pojken är tio till tolv år gammal. Pojken har på sig en brun 
keps och grå kappa. Pojken säger ingenting eller reagerar på något sätt. Om ni har något spår om vems 
han är kontakta oss!! All hjälp behövs.
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Tankekartor och listor

Övriga utkast

känslor? vad händer i bilden? hur ser det ut? var?
vem? varför? hur? när?

Texten handlar om sommarens sköna dagar och hur bra man kan ha det. Sommaren är skön.

Barnen, barntävling, sparkcykel, lekar, fullfart
barnensdag,

 

 

 

  
- gammal kvinna beskriver ett fotografi 

till sina ättlingar 
- det ska ske en olycka 
- det ska ha ett bra slut 

 
som en fordon                 ensam           
för barn                                                       10-12°c 
                             

                              Pojken 
 
   sommar                                                         soligt 

                              ”fri”  

 
”Nu tidens ungdomar”        rubrik 
- var ännu glada 
- inte beroende av internet 
- var ute mycket 
- hitta på nya saker 
- 1970-talet 

 

korta ben                                     sista morgon
jag såg honom 

fåglarna sjöng              
Johan

    
             

ljudet
 

från
     

                                                         
sparkbrädet

 

solen

 

hade

 

gått

 

upp

             

hans

 

mössa

                    

            

ett barn                sparkbräde 

soligt     bilden     ”bok: tidlöst  minne” 

kanske
 

sommar/vår
        lite gammaldags kläder 

lekar    släkt & vänner 

  Barndom          bus 

barnasinne       cykel 

  glasskiosk 
 

 

”Ett tidslöst minne” 
- Boken handlar säkert om personen på bilden  
när den var liten                               en man  
                                                           gammal                    
                   ser gammaldags ut     svartvit 
                                                        kläderna 
                                                        gatan 
- fart  - man ser på foten och ställningen 
           - på väg någonstans? 
           - varför ensam? därför ? 
- pojken  - liten                         - sommar – torrt 
                - 10-åring?                                   – bilar 
                - inte rik, inte fattig 
                - lekfullt  
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Poäng i skrivuppgiften jämfört med poäng för planeringen

Figur 3 visar hur den poäng eleven fått i delmomentet planering korrelerar med elevens totalpoäng 
för skrivuppgift 3. De elever som inte alls planerat sin text och därmed av läraren blivit bedömda 
med noll poäng för delmomentet planering har en medelpoäng på 6,6. Cirkeln mitt på linjen vi-
sar gruppens medelpoäng och alla elever som fått noll poäng för planeringen befi nner sig med            
95 %:s sannolikhet på den lodräta linjen. De elever som fått en eller två poäng för sin planering 
når däremot upp till högre totalpoäng. Här ser man en tydlig trend på att ju högre poäng eleven 
fått för planeringen av uppgiften, desto högre poäng har eleven fått för uppgiften som helhet.

F IGUR 3. Elevernas poäng i delmomentet planering jämfört med deras totalpoäng i uppgiften.

Även i hela det insamlade materialet i modersmålsutvärderingen våren 2014 fi nns ett starkt 
samband mellan de poäng som eleverna fi ck för sin planering av skrivuppgift 3 och de poäng som 
de fi ck för själva uppgiften. Av samtliga deltagare i den pappersbaserade utvärderingen fi ck 20 % 
inga poäng alls för sina utkast, vilket innebär att eleverna inte alls planerat sin text, alternativt 
planerat den ytterst bristfälligt. Närmare hälften (46 %) fi ck en poäng för sin planering och 34 % 
fulla två poäng. I den digitala utvärderingen var motsvarande procentandelar 25 %, 38 % och 37 %.
Tabell 1−2 visar att resultaten i hela uppgiften var klart bättre för de elever som hade fått fulla 
poäng för sin planering än för de övriga eleverna. Resultaten för både fl ickor och pojkar var bättre 
ju högre poäng de fi ck för sin planering. Tabell 1 gäller de texter som skrevs på papper, tabell 2 
de texter som skrevs på dator. Lösningsandelen beskriver i procent hur stor andel av uppgiftens 
maximipoäng eleverna uppnådde. 
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TABELL 1. Resultat i skrivuppgift 3 i enlighet med planering i den pappersbaserade utvärderingen 
(lösningsandel i %).

Grad av planering Totalt antal 
elever Alla elever Flickor Pojkar 

Noll poäng 264 47 % 58 % 42 %

En poäng 603 61 % 65 % 57 %

Två poäng 440 78 % 80 % 75 %

TABELL 2. Resultat i skrivuppgift 3 i enlighet med planering i den digitala utvärderingen 
(lösningsandel i %).

Grad av planering Totalt antal 
elever Alla elever Flickor Pojkar 

Noll poäng 77 39 % 42 % 37 %

En poäng 114 47 % 54 % 40 %

Två poäng 113 64 % 65 % 63 %

Lärarnas och elevernas uppfattning om planering av och diskussion kring texter

I den enkät som delades ut i samband med modersmålsutvärderingen skulle lärarna på skalan 1−5 
svara på frågor kring i vilken mån följande inslag förekommit i undervisningen:

 ▪ Eleverna har diskuterat sina textidéer tillsammans med en eller fl era andra elever
 ▪ Eleverna har planerat och skrivit utkast till sina egna texter

Eleverna skulle å sin sida, i anslutning till utvärderingen, besvara bakgrundsfrågor som var förknip-
pade med modersmåls- och skrivundervisningen. I enkäten ställdes frågan Hur ofta har du jobbat 
på följande sätt med att skriva texter inom modersmålsundervisningen i årskurs 7−9? och eleverna 
ombads, på en skala från 1-5, att besvara påståendena:

 ▪ Jag har diskuterat mina textidéer med en eller fl era andra elever
 ▪ Jag har planerat och skrivit utkast till mina egna texter

Figur 4 baserar sig på enkätsvaren för de elever som skrivit de texter som utgör underlag för den 
här artikeln samt på enkätsvaren från deras lärare. Figuren visar att uppfattningen om planering 
av och diskussion kring texter skiljer sig en aning mellan eleverna och deras lärare. Av eleverna 
upplevde 29 % att de inte alls diskuterar sina textidéer med en eller fl era andra elever. Däremot 
valde inte en enda lärare det här svarsalternativet, de fl esta lärare (52 %) menade att de ibland 
låter eleverna diskutera sina textidéer med en eller fl era andra elever. Ungefär hälften av eleverna 
(56 %) valde svarsalternativen ibland och bara sällan medan endast 12 % av eleverna angav att de 
mycket ofta diskuterar sina textidéer. Andelen elever och lärare som ansåg att eleverna mycket ofta 
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diskuterar sina textidéer var låg, 1 % respektive 2 %. 11 % av lärarna valde att inte svara alls på 
denna fråga som handlade om diskussion kring texter, medan det endast var 1 % av eleverna som 
inte gav något svar.

FIGUR 4. Lärarnas och elevernas svar på enkätfrågor kring planering av och diskussion kring 
texter. 

Beträffande planering av texter inom modersmålsundervisningen upplevde 62 % av eleverna att 
de bara sällan eller ibland planerar och skriver utkast till sina egna texter. Av eleverna uppgav 
14  % att de inte alls planerar sina texter. Av lärarna var det återigen 11 % som inte gav något svar 
alls på denna fråga, däremot uppgav inte en enda av lärarna att planering av texter inte alls skulle 
förekomma inom undervisningen. De fl esta av lärarna (totalt 84 %) svarade att inslag av text-
planering förekommer ibland, ofta eller mycket ofta inom undervisningen. 

Eleverna verkar inte uppfatta att planering av texter och diskussion kring texter skulle ingå som 
en aktiv del av modersmålsundervisningen. Enligt lärarenkäten använder sig däremot en stor del 
av lärarna mycket av planering och diskussion inom skrivundervisningen, och till skillnad från 
eleverna uppger många lärare (20 %) att eleverna mycket ofta planerar och skriver utkast till sina 
texter. 
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Sammanfattande diskussion

I denna artikel har jag belyst 140 elevsvar skrivna av niondeklassare i samband med den natio-
nella utvärderingen av lärresultat i modersmål och litteratur våren 2014. I den skrivuppgift som 
utgjorde grunden för min analys blev eleverna ombedda att på för ändamålet given plats planera 
sin text. Jag har visat i vilken utsträckning eleverna verkligen följde instruktionerna och planerade 
sin text till pappers eller på dator och hur denna planering korrelerar med elevernas totalpoäng 
i uppgiften. Analysen visar att det, inte bara i mitt material utan även i det totala materialet som 
samlades in för den nationella utvärderingen, fi nns en tydlig trend i hur planerandet av texten leder 
till högre poäng i uppgiften. De elever som planerat sina svar genom att skriva ner en tankekarta, 
en lista eller sammanhängande meningar har nått högre totalpoäng i skrivuppgiften än de elever 
som inte skrivit ner något, eller som endast skrivit ner enstaka ord, på det för planering givna 
utrymmet. Analysen visar att det hos de elever som planerat sin text fi nns ett förhållningssätt 
till skrivprocessen vilken visar på en medvetenhet kring och en positiv attityd till att arbeta med 
den egna texten. De elever som lägger ner tid och energi på att i skrift planera sin text når bättre 
resultat i skrivuppgiften än de elever som inte alls planerat sin text.

I analysen har jag också jämfört lärarnas och elevernas svar på enkätfrågor kring planering av och 
diskussion kring texter. Det fi nns en tydlig skillnad i uppfattningen av planeringsmässiga inslag 
i undervisningen: Lärarna menar att eleverna ibland, ofta eller mycket ofta planerar och skriver 
utkast till sina texter och att de ibland diskuterar sina texter tillsmammans med andra elever, 
medan elevernas uppfattning är att dessa inslag inte förekommer så tydligt inom modersmåls-
undervisningen. 

Eftersom forskning visar på att goda skribenter lägger ner tid på att planera sina texter samtidigt 
som dessa har förmågan att parallellt arbeta med olika delar av skrivprocessen, vore det viktigt att 
i skrivundervisningen ge eleverna verktyg för såväl planering av texten som omsättande till språk 
och revidering av texten. En skicklig skribent klarar av att se objektivt på sin text men en ovan 
skribent måste få tid och möjlighet att bearbeta sin text. För elevernas utveckling som skribenter 
vore det också viktigt att lära eleverna att nå ut över skolskrivandets gränser och fokusera på mot-
tagaren samt att instruera eleverna att forma texten för en given situation. Planering, omsättning 
till språk och redigering av elevtexten bör ingå som tydliga komponenter i skrivundervisningen 
för att ge alla elever lika stor insikt till ett livslångt lärande inom skrivandet.
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  Bildbeskrivning, 
berättelse och refl ektion                                                              

– texttyper och skrivdiskurser 
i en komplex skrivuppgift

Anders Westerlund

Inledning

Merparten av elevernas skrivande i skolan sker i en social kontext, något som den sociokulturellt 
baserade skrivforskningen har fäst uppmärksamheten på (Blåsjö 2010; Løkensgard Hoel 1997). 
Även vid individuella skrivuppgifter spelar interaktionen med andra en avgörande roll; elever frågar 
varandra och läraren om råd, vill ha kommentarer och kommenterar själva andras framväxande 
texter (Nordmark 2014). Undantag från detta grundläggande mönster är formella utvärderings-
situationer där enskilt skrivande stipuleras, i extrema fall under så strikt reglerade förhållanden 
som studentexamensproven. Även elevtexterna från den nationella utvärderingen av lärresultaten i 
modersmål och litteratur i årskurs 9 utgör exempel på resultatet av renodlat individuellt skrivande.
För uppgift 3A i utvärderingen våren 2014 påverkade provkontexten elevtexterna på ett beak-
tansvärt sätt. På högstadiet är ”Beskriv bilden här ovanför” en ovanlig skrivuppgift, något som 
i kombination med de motsägelsefulla tilläggsinstruktionerna under en vanlig lektion kunde 
förväntas föranleda frågor till läraren och utlösa spontana förhandlingar elever emellan om vad 
man egentligen förväntas skriva om och hur. Provsituationen medförde dock att varje elev på 
egen hand tvingades avgöra hur uppgiften borde lösas och elevtexterna ger därigenom uttryck 
för olika individuella skrivstrategier.

Syftet med denna artikel är att utgående från ett sampel på 140 elevtexter analysera vilka texttyper 
som uppgift 3A föranleder. Både de öppna instruktionerna och elevtexternas begränsade längd gör 
det befogat att tala om texttyper snarare än genrer. Med texttyp avses grundläggande språkliga 
aktiviteter, exempelvis berättande, beskrivande, utredande och argumenterande (Blåsjö 2010). 
Här kommer fokus dock att ligga mer på innehållsplanet än det lingvistiska.

Artikeln inleds med en presentation av den teoretiska ramen för analysen – de sex skrivdiskurser 
Roz Ivanič beskrivit – skrivuppgiften och det empiriska materialet. Därefter behandlas de tre 
texttyper som identifi erats i materialet. Sist följer en konkluderande slutdiskussion.
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Sex skrivdiskurser

I sin artikel ”Discourses of writing and learning to write” (2004) sammanfattar Roz Ivanič sex 
olika föreställningar om skrivande och skrivinlärning, olika sätt att tala om skrivande och vilka 
implikationer dessa föreställningar har för skrivundervisning och hur den kan utvärderas. Den 
första av diskurserna, färdighetsdiskursen12, ser skrivande som en kontextoberoende företeelse där 
korrekthet är nyckelordet. Skrivande uppfattas som en lingvistisk aktivitet, inte som en social. 
Stavning och interpunktion är därför typiska färdigheter som uppmärksammas i undervisningen. 
Någon koppling mellan skrivning och läsning görs inte.

I kreativitetsdiskursen värderas innehåll och stil högt. Litteraturen får en stor betydelse som in-
spirationskälla och måttstock. När man skriver om ämnen som man har en personlig relation till 
skapas ett rikt textinnehåll. Olika former av kreativt skrivande hör hemma i denna diskurs, där 
frågor om konkret nytta och tillämpbarhet utanför skolan är av underordnad betydelse. Process-
diskursen kommer till uttryck inte minst i processkrivningen, där Ivanič dock ställer sig kritisk 
till att intresset för faserna i det praktiska skrivarbetet tagit över och lämnat de kognitiva proces-
serna i skymundan. Texten ges mindre uppmärksamhet än processen, i motsats till förhållandet 
i genrediskursen som tvärtom fokuserar på hur texten genremässigt ska utformas för att fungera 
optimalt i sin kontext. Också i diskursen om sociala praktiker betonas kontexten, men då i en dju-
pare bemärkelse av skrivande som kommunikation i en social kontext. Skrivande i funktionella 
sammanhang är meningsfullt och ger de bästa förutsättningarna för framgångsrikt lärande. Som 
en variant av denna diskurs lanserar Ivanič slutligen också en sjätte, den sociopolitiska diskursen, 
där en ideologisk medvetenhet tillkommer. Förutom att förstå varför olika genrer har olika social 
funktion behövs också en kritisk litteracitet som ställer frågor om vilka krafter och intressen som 
formar genrerna. 

Uppgift 3A och Ivaničs skrivdiskurser

”Det första kriteriet för varje betygsnivå handlar i så gott som varje uppgift om etiketteringen, 
om att träffa rätt texttyp”, konstaterar Eric Borgström på tal om nationella svenska gymnasieprov 
(Borgström 2010: 135). Valet av texttyp hänger i sin tur intimt samman med hur den enskilda upp-
giften är formulerad (Örnmark 2011). Med tanke på att eleverna ska skriva en förhållandevis kort 
text innehåller instruktionen för uppgift 3 en betydande mängd information, vilken dessutom är 
både komplex och latent motsägelsefull. Redan i uppgiftsrubriken ”Att skriva en beskrivning eller 
en nyhetstext” ställs de inför ett första val, där inget av alternativen entydigt implicerar en specifi k 
genre. Vad är ”en beskrivning”? Avser ”en nyhetstext” en notis eller någon annan tidningsgenre?
Presentationen av ”Uppgift A, beskrivning” lyder, med fet stil och understrykningar, sedan i sin 
helhet så här för dem som skrev utvärderingsprovet för hand:

Beskriv bilden här ovanför på 10–12 rader och använd skriftspråk/standardspråk. Beskrivning-
en publiceras tillsammans med bilden i en bok som heter ”Ett tidlöst minne”. Skriv först ett 
utkast, en tankekarta eller disposition. Skriv sedan din beskrivning med vacker handstil. 
Stanna upp och beskriv bilden. Använd dina sinnen. Kom ihåg rubriken.13

12 De svenska benämningarna på diskurserna följer Liberg 2009.
13 De som skrev uppgiften på dator erbjöds av tekniska skäl inte att göra en tankekarta och i stället för hand-

stilen uppmanades de tänka på layouten.
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Någon defi nition av texttypen ”beskrivning” ges alltså inte. Instruktionerna innehåller däremot 
en rad anvisningar för skrivarbetet. Preciseringen ”Beskrivningen publiceras tillsammans med 
bilden i en bok som heter ’Ett tidlöst minne’ ” är uppenbarligen tänkt att hjälpa skribenterna 
genom att förankra den text som ska skrivas i en kontext. Men om den tänkta läsaren kommer 
att ha tillgång till både bild och text, hur fristående ska dessa vara i förhållande till varandra? Är 
det texten som ska illustrera bilden eller tvärtom?14

Ordningsföljden på de fortsatta instruktionerna är förvirrande. Eleverna uppmanas först skriva 
”ett utkast, en tankekarta eller disposition”, vilket är i linje med vad man i en provsituation kan 
integrera av processkrivning.15 Därefter följer en helt logisk uppmaning inför renskrivningen, 
”Skriv sedan din beskrivning med vacker handstil”. Efter detta kastas eleverna emellertid tillbaka 
till början av den kognitiva processen: ”Stanna upp och beskriv bilden. Använd dina sinnen.” Den 
första meningen påminner om att det är en bildbeskrivning som uppgifter gäller, medan den andra 
introducerar en ny tanke – fl era sinnen ska utnyttjas. Här påbjuds plötsligt att redogörelsen för 
vad som syns på bilden ska kompletteras med beskrivningar av sådant som ljud och dofter, något 
som upphäver gränserna mellan en bildbeskrivning, en bildanalys och en bildtolkning och öppnar 
för både fi ktiva och refl ekterande inslag.

Den sista, lakoniska instruktionen ”Kom ihåg rubriken” är mångtydig. Uppmaningen kan uppfat-
tas på minst tre olika sätt, som ”Kom ihåg att använda rubriken ’Ett tidlöst minne’ ”, ”Kom ihåg 
att temat är ’ett tidlöst minne’ ” eller som ”Kom ihåg att ge din text en egen rubrik”.16

Sammanfattningsvis kan de komplexa och motstridiga instruktionerna sannolikt förklara mycket 
av den stora variation vad texttyper beträffar i elevtexterna i uppgift 3A. Eleverna har tagit fasta på 
olika delar av instruktionerna och därmed anpassat sina texter till olika texttyper (Örnmark 2011). 
Men valet av texttyp återspeglar också, på ett djupare plan, vilken av de skrivdiskurser som Ivanič 
beskriver som eleverna uppfattat som ramen för uppgiften. Redan på pärmen till uppgiftshäftet 
signalerar uppmaningen ”Använd skriftspråk och skriv så tydligt att det går att skilja åt stora och 
små bokstäver” att färdighetsdiskursen står i fokus. Att ingen av de 140 eleverna i samplet revol-
terar mot skriftspråksnormerna genom att konsekvent försöka skriva på t.ex. slang eller dialekt 
illustrerar det faktum att färdighetsdiskursen tas för given i en provsituation.

Följande skrivdiskurs som aktualiseras är genrediskursen. När uppgift 3 i rubriken presenteras med 
orden ”Att skriva en beskrivning eller en nyhetstext” fi nns en inbyggd genreförväntning, precis 
som i de föregående uppgifterna 1 och 2 där genren brev respektive insändare stod i centrum. Att 
texten som eleven skriver ska tänkas ingå i ett kommunikativt sammanhang, boken ”Ett tidlöst 
minne”, indikerar att diskursen om sociala praktiker är relevant. Problemet är dock att den diskursen 
mera hör samman med ett autentiskt kommunikationsbehov i en social kontext, något som t.ex. 
var avsevärt tydligare i uppgift 2 där insändaren för eller mot en fl yttning av sommarlovet kunde 
förankras i skribentens egna åsikter och erfarenheter. 

14 Den fi nska versionen av provet ger tydligare direktiv om förhållandet mellan bild och text: ”Se olisi tarkoi-
tettu julkaistavaksi itsenäisena tekstinä (valokuvan yhteydessä) teoksessa ”Ajaton muisto”. (Den [texten] är 
avsedd att publiceras som en självständig text (tillsammans med fotografi et) i verket ”Ett tidlöst minne”.)

15 Jfr Anne Palmérs redogörelse över hur skrivprocessen organiseras i det nationella provet i svenska i Sverige, 
där en viktig del av förberedelsen sker gemensamt i klassen men ”den direkta planeringen inför skrivandet 
måste vara individuell, för att möjliggöra en säker bedömning” (Palmér 2013: 29).

16 Även här fi ck de fi nska skribenterna klarare besked: ”Anna tekstillesi otsikko.” (Ge din text en rubrik.)
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Även processdiskursen synliggörs i uppgiften, när ”hur du planerat texten” i den allmänna infor-
mationen om uppgift 3 anges som ett kriterium som beaktas vid bedömningen. Att en halv sida 
i uppgiftshäftet är reserverad för ”Utkast, disposition eller tankekarta” markerar allvaret bakom 
formuleringen, fastän Ivanič ifrågasätter huruvida det är möjligt eller meningsfullt att betygsätta 
processen i sig när det till syvende och sist ändå är produkten som tillmäts verkligt värde (Ivanič 
2004). Hur bedöma en skrivprocess som följer regelboken men inte leder till en text?

Den diskursmässiga komplexitet som utmärker uppgift 3A är dock långt från unik – i praktiken 
är lärare eklektiska i sin undervisning och kombinerar fl era av diskurserna (Ivanič 2004). Reso-
nemangen om elevernas val av skrivdiskurser bygger i den här artikeln uteslutande på analys av 
de 140 elevtexterna. För att erhålla en heltäckande bild av faktorerna bakom skrivdiskursvalen 
behövs också kompletterande material som enkäter eller elevintervjuer (Randahl 2012). 

Material

Den nationella utvärderingen av lärresultaten i modersmål och litteratur är sampelbaserad och 
materialet för denna artikel är 140 slumpmässigt utvalda elevtexter från fi nlandssvenska skolor 
som deltog i utvärderingen. Könsfördelningen är jämn och av de 70 texterna av fl ickor respektive 
pojkar är 50 skrivna för hand i uppgiftshäftet medan 20 är skrivna på dator. Hela Svenskfi nland 
är representerat i urvalet. Med geografi sk indelning enligt regionförvaltningsverk härstammar 
75 texter från Södra Finland, 12 från Sydvästra Finland och 53 från Västra och Inre Finland. En-
ligt Statistikcentralens defi nition av stad, tätort och landsbygd kommer 74 texter från städer, 38 
från tätorter och 28 från landsbygd. Av bakgrundsvariablerna kommer dock endast skillnader 
mellan könen att beaktas, i och med den uppmärksamhet som pojkarnas svaga resultat i tidigare 
nationella och internationella utvärderingar fått (Harju-Luukkainen 2014; Hellgren 2011). Även 
skillnaderna mellan de texter som skrivits för hand och på dator är värda att uppmärksamma, i 
och med att digitala elevtexter här för första gången förekommer i en nationell utvärdering av 
modersmål och litteratur. Vid citat ur elevtexter anges, förutom textens nummer i samplet, skri-
bentens kön och om texten är handskriven eller digital. I materialet fi nns inget bortfall p.g.a. att 
elever lämnat uppgiften obesvarad.

I tabell 1 ges en sammanställning av materialet med medel- och medianlängd samt standard-
avvikelse i fråga om längd (inklusive eventuell rubrik) för de 140 texterna i undersökningen17.

17  Beräkningen utgår från antal graford i den form som eleverna skrivit dem. I de handskrivna texterna är 
det p.g.a. handstilen ibland svårt att avgöra om ord är sär- eller sammanskrivna, och i några enstaka fall 
fi nns oläsliga meningar med en diff us ordindelning. De texter som skrivits på dator innehåller både sär- och 
sammanskrivningar som inte rättats före beräkningen av antalet graford. 
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TABELL 1. Medel- och medianlängd samt standardavvikelse för fl ickornas och pojkarnas texter, 
antal graford inkl. rubrik. (n = 140)

Flickornas texter Pojkarnas texter Alla texter

Hand-
skrivna

Digitala Alla 
texter

Hand-
skrivna 

Digitala Alla 
texter

Hand-
skrivna

Digitala Alla

Medellängd 83 167 107 75 97 81 79 132 94

Medianlängd 82 159 93 76 97 79 79 122 86

Standard-
avvikelse

25 75 59 26 45 34 26 71 50

Medellängden för texterna i hela materialet är 94 ord. Tabell 1 visar tre genomgående drag. För 
det första är medellängden på fl ickornas texter högre, men skillnaden är dock signifi kant bara 
för texterna som skrivits på dator. För det andra har de elever som skrev texterna på dator skrivit 
avsevärt längre än de som skrev för hand. För pojkarna är de digitala texterna närmare 30 procent 
längre än de handskrivna och för fl ickorna är skillnaden i fråga om medellängd ännu större: de 
digitala texterna är dubbelt så långa, 167 ord jämfört med 83 ord för de handskrivna. Den tredje 
slutsats som är värd att påpeka är att de texter som i statistiskt hänseende skiljer sig från de andra 
är just den sistnämnda gruppen. Medan de handskrivna texterna och pojkarnas digitala är nor-
malfördelade vad längden beträffar är det ett antal mycket långa texter som påverkar statistiken 
för fl ickornas digitala texter, något som också avspeglas i att standardavvikelsen är mycket högre 
än för de andra grupperna.

Rent tekniskt hade de som skrev utvärderingen för hand 13 blanka rader i uppgiftshäftet till 
förfogande för sin text, med uppmaningen att skriva ”10–12 rader”. De som gjorde provet digitalt 
hade också tekniska begränsningar för längden, men kunde kringgå dem genom att använda 
mindre teckenstorlek.

Kategorisering enligt texttyp

Elevtexterna i samplet har utgående från innehåll kategoriserats som beskrivande, berättande eller 
refl ekterande texter. Som konkreta texter benämns de här bildbeskrivning, berättelse och refl ektion. 
I kategoriseringen har den avgörande skiljelinjen gått mellan narrativa och icke-narrativa texter. 
Den grundläggande narratologiska skillnaden mellan beskrivning och berättelse är att den först-
nämnda handlar om ett objekt medan den senare behandlar en händelse (Bal 2009). För att skapa 
en berättelse av bilden som uppgift 3A utgår från måste skribenten uppfi nna element som krono-
logiskt sett föregår eller följer efter det frysta ögonblick som bilden representerar. I följande steg 
i kategoriseringen har de icke-narrativa texterna delats in i två huvudgrupper: de som i huvudsak 
håller sig till en beskrivning av objekt på bilden och de som tvärtom bara i begränsad omfattning 
alls befattar sig med innehållet på bilden. Dessa grupper bildar kategorierna bildbeskrivning res-
pektive refl ektion. Med ”bildbeskrivning” avses i fortsättningen denna specifi ka texttyp, inte alla 
140 elevtexter i samplet från ”Uppgift 3A, beskrivning”.
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Ett dilemma i kategoriseringen har varit att det p.g.a. texternas begränsade omfång – de 35 kortaste 
texterna har en medellängd på bara 47 ord – kan vara vanskligt att urskilja en dominerande tendens. 
I de korta texter som bara innehåller några få meningar kan t.ex. såväl summariska beskrivningar 
av bildelement förekomma som narrativa fragment. Samma sak gäller refl ektion, vilken lätt kan 
integreras i anknytning till både berättande och beskrivande meningar. Att eleverna glider mellan 
olika texttyper är också symptomatiskt: det kan tolkas som ett tecken på bristande genremedve-
tenhet, lika väl som ett försök att beakta de motstridiga instruktionerna till uppgiften. 

Av de 140 texterna i samplet är det fyra som inte kunnat hänföras till någon av de tre texttyperna, 
endera för att det handlar om summariska texter med alltför fragmentariskt innehåll, eller om 
texter helt utan relevant innehåll även utgående från en mycket fl exibel tolkning av uppgiften. 
Medellängden för dessa fyra texter i kategorin ”Övrigt” är anspråkslösa 25 ord.

I tabell 2 redovisas hur fl ickornas och pojkarnas texter fördelar sig mellan kategorierna. 

TABELL 2. Antal texter enligt kön, skrivsätt och texttyp.

Flickornas texter Pojkarnas texter Summa

Texttyp Hand-
skrivna

Digitala Summa Hand-
skrivna

Digitala Summa

Bildbeskrivning 13 3 16 19 7 26 42

Berättelse 24 9 33 22 6 28 61

Refl ektion 11 8 19 8 6 14 33

Övrigt 2 0 2 1 1 2 4

Summa 50 20 70 50 20 70 140

När de fyra texterna i kategorin ”Övrigt” exkluderas ger det den procentuella fördelning som 
framgår av tabell 3. 

TABELL 3. Procentuell fördelning av fl ickornas och pojkarnas texter mellan olika texttyper.  
 (n = 136)

Texttyp Flickornas texter Pojkarnas texter Alla texter

Bildbeskrivning 23 38 31

Berättelse 49 41 45

Refl ektion 28 21 24

Summa 100 100 100

Den vanligaste texttypen är alltså berättelse, till vilken 45 procent av texterna räknas, följd av 
bildbeskrivning och refl ektion med 31 respektive 24 procent. Den största skillnaden mellan 
könen föreligger i kategorin bildbeskrivning: av pojkarnas texter räknas 38 procent till den text-
typen, mot 23 procent för fl ickorna. I ljuset av att rubriken ”Uppgift 3A, beskrivning” implicerar 
bildbeskrivning som den adekvata texttypen är detta faktum anmärkningsvärt i två avseenden. 
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För det första är det sammantaget bara en knapp tredjedel av skribenterna som håller sig till den 
texttypen. För det andra är det värt att notera att det är pojkarna som enligt denna normativa 
tolkning av uppgiften lyckas avsevärt bättre med val av texttyp. Statistiken berättar visserligen 
ingenting om kvaliteten på texterna men kan tolkas som att pojkarna i högre grad har en mer 
oproblematiserad inställning till uppgiften och levererar det som efterfrågas, utan att överväga 
eventuella alternativ. Att fl ickorna i motsvarande grad har en högre andel berättande och refl ek-
terande texter kan indikera en vilja att åstadkomma något mer än en till synes banal beskrivning 
av bilden, något som även avspeglar sig i längden på texterna.

Av tabell 1 ovan framgick att de elevtexter som skrevs på dator är signifi kant längre än de hand-
skrivna. När textlängden sätts i relation till texttyp (tabell 4) framgår att de handskrivna texterna 
har en jämn medellängd oberoende av texttyp medan längden på de digitala varierar kraftigt, såväl 
för fl ickorna som för pojkarna. Observeras bör att det är fråga om ett fåtal digitala texter per grupp 
(se tabell 2), vilket gör att enskilda texter påverkar medellängden mer.

TABELL 4. Medellängd enligt kön, skrivsätt och texttyp, antal graford inkl. rubrik. (n = 140)

Flickornas texter Pojkarnas texter Alla texter

Texttyp Hand-
skrivna

Digitala Alla Hand-
skrivna

Digitala Alla

Bildbeskrivning 80 125 89 70 73 71 78

Berättelse 88 180 113 77 133 89 102

Refl ektion 84 168 119 85 106 94 109

Övrigt 38 - 38 19 5 12 25

Medellängd 83 167 107 75 97 81 94

De elever som skrev för hand i uppgiftshäftet har till stor del utnyttjat de blanka raderna som fanns 
och variationen i textlängd härrör närmast från storleken på handstilen och hur många stycken 
texten eventuellt är uppdelad i. Detta är i linje med Anna Åkerfeldts iakttagelse att en del elever 
tenderar att anpassa längden på sina provsvar till det utrymme som ges (Åkerfeldt 2014). De som 
skrev på dator har haft en större möjlighet att manipulera de yttre förutsättningarna genom att 
ändra på teckenstorleken, förutom att eventuell styckeindelning påverkar textens längd mera ju 
fl er ord som ryms på en full rad. 

I den fortsatta analysen av de tre texttyperna behandlas aspekter av beskrivning, berättande och 
refl ektion i anslutning till respektive kategori, även om belägg återfi nns i samtliga tre texttyper.
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Texttyp ett: bildbeskrivning

Bilden i uppgiftshäftet innehåller ett begränsat antal denotativa element: barnet som är huvud-
person, sparkcykeln som barnet åker med, trottoaren och den stenlagda gatan. Någon annan 
bakgrund än underlaget syns inte eftersom fotografi et är taget snett uppifrån, som när en vuxen 
fotograf zoomar in ett barn som passerar på några meters avstånd. I texttypen bildbeskrivning ger 
skribenten en mer eller mindre detaljerad och adekvat beskrivning av objekt på bilden: 

Solig dag för länge sen

I bilden ser man ett lekande barn med en sparkbräda. Solen skiner och pojken ser ut att njuta av det 
fi na vädret. Pojken är stiligt klädd med fi na skor, en hatt, en stilig skjorta och ett par fi na shorts. 
Gatan är i fi nt skick och det är lätt att åka med sparkbrädan. Det är sommar för att det inte fi nns 
sand eller vattenpölar som skulle tyda på att det skulle vara vår. [nr 117, pojke, handskriven text]

Som exempel på en typisk iakttagelse identifi eras barnet på bilden som en pojke av tre fjärdedelar 
av de 128 elever som, oberoende av texttyp, skriver något om barnet. De tre elever som kallar 
barnet fl icka har sannolikt tolkat klädseln som kjol i stället för shorts; på det suddiga fotografi et 
är det inte helt enkelt att avgöra vilka kläder som barnet bär. Genom att använda en könsneutral 
benämning som ”barn” eller ”person” tar 13 elever inte ställning i frågan. Inom texttypen berättelse 
fi nns en större grupp på 16 elever som kringgår problemet genom att använda en jag-berättare 
utan att ange kön.

                       Fotograf: Sakari Pälsi (Museiverket) 
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Det andra centrala elementet på fotografi et är den sparkcykel som barnet åker med. Här rå-
der en avsevärd språklig oenighet om hur den ska benämnas. De vanligaste förslagen är 
”sparkbräda”/”sparkbräde” och ”sparkcykel” (belägg i 50 resp. 43 texter), där det sistnämnda är 
det som Finlandssvensk ordbok rekommenderar. De regionala skillnaderna är tydliga: 80 procent 
av beläggen för ”sparkbräda”/”sparkbräde” kommer från Södra Finland, medan 63 procent av 
beläggen för ”sparkcykel” kommer från Västra Finland. Rejäl begreppsförvirring blir det i de 15 
texter som säger att barnet färdas med en ”sparkstötting” (inklusive 2 ”sparkkälke” och 1 ”spark”). 
Några elever väljer modernare termer som ”kickbike” och ”kickboard (2 resp. 1 belägg). I 4 fall 
nöjer sig skribenten med att tala om en ”leksak”. Dessutom fi nns det ett dussintal elever som 
inte nämner sparkcykeln överhuvudtaget trots att de ändå anknyter sin text till bilden, och lika 
många som inte alls befattar sig med bilden och därmed inte heller har behov av att redogöra för 
vad barnet leker med. 

På detaljnivå fi nns det mängder av andra, konkreta element som är möjliga att nämna i en bild-
beskrivning, som huvudpersonens klädsel, detaljer på sparkcykeln och skuggan som kastas på 
marken. Påfallande få detaljiakttagelser görs ändå i texterna i samplet. I endast 11 procent av de 
140 texterna nämns t.ex. att barnet på bilden har en huvudbonad på sig. Alla dessa 15 exempel 
återfi nns i de handskrivna svaren och anmärkningsvärt är också att över två tredjedelar av iakt-
tagelserna gjorts av pojkar. Däremot råder det osäkerhet om vad huvudbonaden ska kallas. ”Hatt” 
skriver 6 elever, ”keps” respektive ”mössa” 3 stycken och ”basker” 2 stycken. Uppenbarligen har 
de praktiska förutsättningarna påverkat utvärderingen så att texter som skrivits för hand och på 
dator inte är fullt jämförbara när det gäller konkreta iakttagelser om bilden. Eleverna som skrev 
på dator kunde av tekniska orsaker inte se bilden på skärmen samtidigt som de skrev sin text 
där, medan de som skrev för hand i uppgiftshäftet hela tiden hade bilden framför sig på samma 
uppslag. Datorskribenterna kunde visserligen skrolla mellan bild och textruta men har troligen 
inte utnyttjat möjligheten i lika stor utsträckning. Uppgiften har alltså i sin digitala form haft det 
paradoxala tekniska upplägget att elever skrivit en bildbeskrivning om en bild de eventuellt inte 
sett annat än när de läste instruktionen för uppgiften.

En utmaning för de elever som valt att beskriva bilden genom texttypen bildbeskrivning är att 
också få in en koppling till temat ”Ett tidlöst minne”. I en typisk text nöjer sig eleven med att slå 
fast att bilden föreställer något ur det förfl utna.

Texttyp två: berättelse

Gotthold Ephraim Lessing slog på 1700-talet fast att bildkonsten med sina medel framställer 
imitationer av kroppar, medan poesin som använder sig av ett i tiden utsträckt språk är ägnad att 
skildra handlingar, temporala förlopp (Jansson 2014). Genom seklerna har forskare såväl ställt sig 
på Lessings sida som opponerat sig mot hans kategoriska gränsdragning, men faktum kvarstår 
att spänningen mellan konstarterna fortfarande fascinerar. Vad innebär det att ”översätta” en bild 
till ord? Ekfrasen – av vissa betecknad som en egen genre, av andra som ett modus – är inom lit-
teraturvetenskapen termen för dessa bildbeskrivningar. ”Ekfrasen iscensätter [...] en kamp mellan 
två rivaliserande representationsformer: den drivkraft att berätta som fi nns hos ordet och den 
fi xerade bildens motstånd”, skriver Mats Jansson, utgående från James Heffernans teorier om 
ekfrasen som en verbal representation av en visuell representation (Jansson 2014: 25).
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Mot denna bakgrund är det intressant att notera att det vanligaste sättet att lösa uppgift 3A både 
för fl ickor och pojkar är att beskriva bilden genom att ta den som utgångspunkt för en berättelse. 
Det som också uppmuntrar till berättande är att bilden försöker fånga en rörelse. En annan aspekt 
är att berättande överlag har en stark ställning i skolans skrivundervisning (Norberg Brorsson 
2007). Nästan hälften av fl ickorna och något färre pojkar (49 resp. 41 procent) skrev en i huvudsak 
narrativ text, som texttyp här benämnd berättelse. Den enkla arbetsdefi nitionen av en berättelse 
var vid kategoriseringen av texterna att skribenten bygger ut med händelser före och/eller efter 
momentet på bilden – som kontrast till en statisk bildbeskrivning. Trots det begränsade utrymmet 
fi nns det många andra utpräglat narrativa drag i texterna. En text som längdmässigt ligger nära 
berättelsernas medellängd på 102 ord kan tjäna som exempel:

Pojken, sparkbredan och solskenet

Nu har pojken bråttom. Han måste vara först. Han tar tag i sin sparkbreda och susar iväg. Solen 
skiner glatt och varmt och himlen är klarblå. Pojkens fart bara ökar och ökar. Han är så ivrig 
att han märker inte människorna på gatan. Han bara susar förbi dem. Nu har han hett. Hans 
fart minskar hela tiden och han måste stanna och pusta ut. Sedan fortsätter han sin väg. Han 
tänker hela tiden kolidera med någon. Men pojken bryr sig inte. Han bara fortsätter sin färd mot 
butiken. Han sparkar mera och mera fart tills han ser butiken som är full med godis. [nr 46, 
fl icka, handskriven text]

Texten har en adekvat narrativ struktur och hinner till och med med någon form av dramatisk 
kurva. De fl esta berättelser har en realistisk intrig med någon form av poäng som åtminstone 
underförstått anknyter till temat ”Ett tidlöst minne” och indikerar att texten har ett budskap. 
Persongalleriet i berättelserna innefattar en huvudperson (barnet på bilden) och ofta även biper-
soner som ”människorna på gatan” i exemplet ovan eller föräldrar, syskon och lekkamrater. I ett 
tiotal texter namnges barnet på bilden och namnvalen visar på en medvetenhet om namnskick 
från 1900-talet: Pelle (tre belägg, varav en med efternamnet Jönsson), Karl (tre belägg, med va-
rianterna Karl, Kalle och Carl Lindfors), Alvar, Johan och Martin. En jag-berättelse innehåller 
skribentens riktiga namn och i en text som klassifi cerats som bildbeskrivning kallas pojken Johan 
Ludwig Runeberg.

Förutom personer skildras tid och miljö, och då på ett bredare sätt än i texttypen bildbeskrivning. 
Uppmaningen ”Använd dina sinnen” i instruktionen till uppgiften har fått genomslag företrädesvis 
i form av miljöskildringar i de narrativa texterna. Orsakssambandet är enkelt: sinnesintrycken hör 
samman med händelser – det är något som låter eller doftar – och sådana händelser integreras 
naturligt i en narrativ text. Alla som överhuvudtaget berättar om något av det som syns på bilden 
får automatiskt med synsinnet. I ett 30-tal texter – en femtedel av hela materialet – fi nns känsel-
sinnet representerat, t.ex. med fraser som ”vinden som blåser mot hans kind” eller beskrivningar 
av känslan av värme från solen eller asfalten. I ett 20-tal texter noteras ljud, oftast med anknytning 
till trafi ken eller fåglar. Doftintryck är sällsyntare, omkring 10 texter nämner doften från som-
marnaturen, affärer eller trafi ken. Tre texter nämner slutligen smaker: karameller eller smultron.
När det gäller sinnesintrycken föreligger en tydlig skillnad mellan dem som medvetet tagit fasta 
på instruktionen och de som inte gjort det. Förutom synintrycken är alla andra belägg på sinnes-
intryck koncentrerade till något under 30 procent av de 140 texterna och merparten av dem alltså 
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i de narrativa texterna. Könsskillnaderna är dock markanta, endast var fjärde pojke noterar annat 
än synintryck. Anmärkningsvärt är också det faktum att fastän de narrativa texter som skrivits 
på dator är avsevärt längre än de handskrivna och därmed kunde förväntas hinna innehålla fl er 
olika sinnesintryck fi nns ingen sådan tendens i samplet. Tvärtom fi nns det proportionellt sett 
färre digitala texter med sinnesintryck. Det som är verkligt uppseendeväckande är att ingen av 
de 20 pojkar som skrivit på dator har med ett enda sinnesintryck förutom synintryck, vilket är 
ytterligare en indikation på att texterna tillkommit under olika villkor. De elever som skrivit på 
dator har inte sett bilden samtidigt som de skrivit och har därigenom kanske inte inspirerats att 
använda det extra skrivutrymme de tagit sig till att fördjupa miljöskildringen.

Drygt hälften av det 30-tal texter som daterar fotografi et och motivet hör till kategorin berättelser. 
Två tredjedelar av de skribenter som nämner ett årtal är pojkar. Den tidsmässiga spridningen är stor, 
från tre texter som lanserar 1800-talet till de tre modernaste tolkningarna som placerar in bilden 
på 1960-talet. Den datering som dominerar är åren kring andra världskriget – nästan hälften av 
texterna med årtalsangivelse siktar på de åren. Man kan spekulera över vad som föranleder dessa 
elever att associera till krigsåren. I vilka sammanhang har eleverna sett svartvita fotografi er där 
barn under skolåldern är huvudmotivet? En möjlig källa är den fi nlandssvenska lärobok i historia 
som används i årskurs 8 där det fi nns bilder av exempelvis judiska barn under Hitlertiden och 
fi nska krigsbarn på väg till Sverige (Ahlskog & Sandholm 2008). De berättelser som utspelar sig 
under krigsåren är dystra, men utgående från temat ”Ett tidlöst minne” är grundtonen i de övriga 
berättelserna i regel ljus.

I de två första uppgifterna i utvärderingsprovet – ett brev till en festtalare och en insändare om 
sommarlovet – är det naturligt att eleven skriver i jag-form – och uttryckligen också i rollen som 
sig själv. Berättartekniskt ställs skribenten i uppgift 3A inför en större utmaning. Eftersom bilden 
som ska beskrivas är en som eleven inte har någon personlig relation till sedan tidigare inbjuder 
kontexten med boken ”Ett tidlöst minne” till att skriva en fi ktiv, narrativ text. 

Det berättartekniska dilemmat i texttypen berättelse har eleverna löst på olika sätt. En tredjedel 
av de narrativa texterna har en inre fokalisering, d.v.s. är berättade utifrån ett perspektiv inne i 
historien, i jag-form (Holmberg & Ohlsson 1999). Med något undantag är jag-berättaren det barn 
som syns på fotografi et. Utmärkande för en stor del av jag-berättelserna är att skribenterna tagit 
fasta på temat ”Ett tidlöst minne” genom att arbeta med två tidsplan – texterna handlar om ett 
jag som blickar tillbaka på sin, företrädesvis lyckliga, barndom. Minnet från det förfl utna berättas 
nästan utan undantag i preteritum. Någon form av yttre fokalisering i form av allvetande berät-
tare återfi nns i två tredjedelar av texterna som klassifi cerats som berättelser och där utspelar sig 
handlingen i regel bara på ett tidsplan, i anknytning till ögonblicket på bilden. Dessa texter berättas 
för det mesta i historiskt presens i stället för preteritum, vilket är något överraskande men rimligt 
med tanke på berättelsernas begränsade, fragmentariska karaktär. Fördelningen mellan pojkar 
och fl ickor är jämn i båda berättarperspektiven, med en svag tendens att fl ickorna proportionellt 
sett har något fl er jag-berättare.
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Texttyp tre: refl ektion

Uteslutningsmetodsmässigt defi nieras den tredje kategorin, refl ektion, som texter där skribenten 
varken nöjer sig med en bildbeskrivning i snäv bemärkelse eller utvecklar beskrivningen av bilden 
till en berättelse. Istället är det olika former av refl ektion som blir den gemensamma nämnaren, 
något som instruktionen ”Stanna upp och beskriv bilden” inbjuder till. (min kursivering) Däremot 
blir anknytningen till bilden av barnet på sparkcykeln ofta svag eller helt osynlig. Bilden redu-
ceras till en inspirationskälla som nödvändigtvis inte redovisas explicit i texten. Helt i linje med 
uppgiftens tema är det ämnen som tid och minne som får en framträdande plats, ämnen som av 
tradition varit lämpade för essäistiska refl ektioner (Mellberg 2013). Generellt sett kretsar många 
av texterna kring refl ektion över erfarenhet, något som G. Douglas Atkins identifi erat som kärnan 
inom essäistiken (Atkins 2005). Ändå är det för kategoriskt att kalla alla texter i denna tredje grupp 
rent essäistiska. Medan texttyperna beskrivning och berättande är relativt homogena grupper är 
variationen desto större inom texttypen refl ektion. Genremässigt realiseras refl ektionerna som 
allt från essäistiska eller impressionistiskt prosalyriska texter till debattinlägg. Ett exempel:

Barnen kommer att inse, att när man blir tonåring blir allt så mycket mera komplicerat. Man har 
svårt att hitta vem man verkligen är. Barnen har inga stora bekymmer de kan leka hela dagarna 
ut, ha det roligt med vänner utan att jämföras med andra. Vem är den vackraste, smartaste, sma-
laste. Vårt samhälle, har blivit ett samhälle där vi blir jämförda jämt och ständigt. När man då 
tittar på bilderna från barndomen, väcks det sovande minnena och ger ett leende på läpparna och 
tårarna av glädjen. Och om man skulle nu fråga av tonåringarna att vilken tid av deras liv var 
det behagligaste, skulle jag gissa att en del skulle svara barndomen. Det känns som det fi nns en 
tidlöshet där. [nr 52, fl icka, digital text]

Också den här texten kunde fungera i den tänkta boken ”Ett tidlöst minne”, fastän det nästan inte 
fi nns någonting i innehållet som binder den till fotografi et av barnet på sparkcykeln. Texten är 
120 ord lång, d.v.s. något över medellängden för texttypen, och illustrerar det faktum att en text 
snabbt blir utförlig när skribenten börjar utveckla sina refl ektioner i uppsatsstil.

Slutdiskussion

Utgående från Ivaničs skrivdiskurser menar jag att skillnaderna mellan texttyperna bildbeskrivning, 
berättelse och refl ektion ligger djupare än att skribenterna gjort olika val inom en genrediskurs. 
I en strikt tolkning av uppgiften framstår bildbeskrivning som den texttyp som efterfrågas och 
därmed kan man hävda att de texter som kategoriserats som bildbeskrivning uttrycker en stark 
genrediskurs. Berättelserna å sin sida uttrycker en tydlig narrativ genremedveten, men diskursmäs-
sigt placerar de sig framför allt inom kreativitetsdiskursen för att de i huvudsak bygger på skri-
benternas egen fantasi. För de refl ekterande texternas del föreligger inte en homogen, gemensam 
genreprofi l. Däremot är de i högre utsträckning kommunikativt inriktade och kan därför hänföras 
till diskursen om sociala praktiker. Eleverna bakom de texterna ger uttryck för en märkbart större 
andel personliga åsikter, utan att underkasta sig specifi ka genrekrav.
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Om avsikten med uppgift 3A är att mäta i vilken utsträckning elever i årskurs 9 kan beskriva vad en 
bild föreställer är resultatet nedslående. Av de 140 texter jag analyserat blir det med stränga kriterier 
för vad som räknas som bildbeskrivning bara en knapp tredjedel av svaren som kan godkännas. 
Med en parallell till bedömningskriterierna för essäprovet i studentexamen är resten av texterna 
sådana som ligger på nivån 0 poäng inom delområdet ”Kontakt med uppgiften”: ”Svarstexten mot-
svarar inte uppgiften. Texten tyder inte på att examinanden behärskar den förväntade textgenren.” 
(Studentexamensnämnden 2012:9) En första slutsats är alltså att elevernas genremedvetenhet är 
alarmerande låg och att deras skrivfärdighet är svag. Texterna berättar om en bristdiskurs där fokus 
ligger på det som eleverna inte kan. Trots att det vidgade textbegreppet betonas i läroplanen 2004 
tycks bildbeskrivning och bildanalys vara en eftersatt del i modersmålsundervisningen.

Utgår man däremot från en kompetensdiskurs som betonar det som eleverna de facto kan är 
det emellertid möjliga att dra även andra slutsatser av materialet. Ur ett diskurspsykologiskt 
perspektiv som tilldelar skribenten en aktiv roll är det värt att notera att en stor del av eleverna 
i utvärderingen utnyttjat en rörelsefrihet i valet av skrivdiskurs och skrivit läsvärda och inne-
hållsrika texter också utanför den snävt defi nierade texttypen bildbeskrivning. ”Elever tycks 
alltså kunna tjäna på att gå sin egen väg och skapa utrymme för sig själva i texten istället för att 
enbart försöka leverera vad som explicit efterfrågas”, skriver Ann-Christin Randahl i sin licen-
tiatavhandling där hon undersökt hur gymnasieelever använder den rörelsefrihet som står till 
buds vid valet av skrivdiskurs (Randahl 2012: 93). Liknande slutsatser drar Sissel Andersen och 
Frøydis Hertzberg i sina studier över ”risikoskrivere” bland norska examensskribenter i årskurs 9, 
elever som när det gäller språk och stil, innehåll, genre eller uppgiftstolkning utmanar normen 
och censorns förväntningar (Andersen & Hertzberg 2005; Hertzberg 2006). Också Katharina 
Andersson redovisar i sin doktorsavhandling hur pojkar på svenska nationella prov i årskurs                                        
3 uppvisar en mängd skrivkompetenser som provet inte efterfrågar (Andersson 2014).

Att merparten av eleverna utnyttjat en latent rörelsefrihet i valet av skrivdiskurs kan slutligen 
också ses som uttryck för den typ av kritisk litteracitet som återfi nns i Ivaničs sociopolitiska dis-
kurs och som betonas i läroplanen 2016. Som uppgift 3A var formulerad är texterna som eleverna 
skrev en dålig mätare på deras förmåga att verbalisera vad en bild föreställer, men sammantaget 
ger texterna belägg för en bred skrivkompetens. Analysen visar att en fortsatt granskning av vali-
ditet och reliabilitet i skrivuppgifter av denna typ är nödvändig. I en fortsatt analys av elevtexterna 
skulle det även vara angeläget att t.ex. granska hur de bedömts, d.v.s. vilka skrivdiskurser som i 
praktiken belönas av lärare. 
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Inledning

Resultaten av Pisa-undersökningen år 2012 visade att de fi nländska grundskoleelevernas färdig-
heter i matematik hade försämrats markant, men också de naturvetenskapliga färdigheterna och 
läskunnigheten hade blivit svagare. Resultaten gav upphov till en lindrig chock och i medierna 
skrevs det till och med om krisen i den fi nska grundskolan. Efter att Pisa-resultaten hade publi-
cerats startade undervisningsminister Krista Kiuru ett omfattande projekt med 45 sakkunniga för 
att göra upp utvecklingsförslag för framtidens grundskola. Slutrapporten för projektet överräcktes 
till undervisnings- och kulturministeriet i mars 2015.

De försvagade lärresultaten och problemen i den grundläggande utbildningen har man ofta kopplat 
till att Finland hamnat på efterkälken när det kommer till att utveckla och anpassa informations- 
och kommunikationsteknik (IKT). Ett lösningsförslag har varit att utöka användningen av IKT i 
den grundläggande utbildningen. Också i den rapport som arbetsgruppen för projektet Framtidens 
grundskola lade fram är förslaget att man ska öka användningen av IKT i undervisningen och 
också göra den mer mångsidig bland annat i lärarutbildningen. Det är emellertid intressant att 
grundskoleeleverna de facto klarat sig bättre i t.ex. Pisa-undersökningarna då de har gjort saker 
för hand och studerat med hjälp av traditionella undervisningsmaterial (Tossavainen 2013a).

Finlands anseende som ett informationssamhälle har länge ansetts vara viktigt. För att förstärka 
ställningen som informationssamhälle har man sedan 1995 gjort upp nationella strategier för 
informationssamhället (t.ex. Lilius 1997). I de första strategierna låg fokus på att möjliggöra 
internetanslutning för alla medborgare medan tyngdpunkten nuförtiden har förfl yttats till att 
skapa ett människonära och konkurrenskraftigt samhälle. I skolvärlden syns infl ytandet av infor-
mationsstrategierna tydligast i att olika digitala läromedel, undervisningsprogram, datorbaserade 
delningsplattformer och lärmiljöer blivit vanligare.

Under den tid som informationsstrategierna har funnits har den informationstekniska utrust-
ningsnivån i skolorna utvecklats varierat, vilket innebär att det fi nns stora skillnader mellan 
skolorna i hur de utnyttjar olika material och miljöer. I viss mån är det också ett problem att man 
förbundit sig till att använda IKT i undervisningen innan man grundligt undersökt vilka problem 
tekniken egentligen löser. Alternativa lösningar har man inte heller tänkt över tillräckligt noga 
(Tossavainen 2013b). Tossavainen, fi l.dr, docent, facklitterär författare och lärarutbildare, avser 
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förenklat att den teknikdrivna utvecklingen av utbildningen leder till att de tekniska hjälpmedlen 
alltför ofta kör över innehållet och pedagogiken.

De idéer som Tossavainen lägger fram är i och för sig inte nya. Akademiprofessorn och lärmiljö-
forskaren Erno Lehtinen har träffande konstaterat att man ofta tror att nya innovationer ska lösa 
alla undervisningens och inlärningens utmaningar. Innovationerna kan såklart vara nyttiga, men 
att ta dem i bruk kräver målmedveten efterforskning och kritisk granskning (Lehtinen 2006).

Vid sidan av utvecklandet av digitala läromedel och miljöer har diskussionen om digitaliseringen 
av olika provsystem och utvärderingar kommit i skymundan. En mer omfattande diskussion tog 
fart i Finland först för några år sedan, då man började planera digitaliseringen av studentexamen. 
En del av studentexamensproven genomförs digitalt hösten 2016 och målet är att hela student-
examen ska vara digital våren 2019.

I den grundläggande utbildningen har utvärderingarna av lärresultat traditionellt gjorts på papper 
och sänts in till utvärderingsenheten vid Utbildningsstyrelsen (numera placerad vid Nationella 
centret för utbildningsutvärdering, NCU). Digital utvärdering testades för första gången våren 2014, 
då en del av de elever som deltog i utvärderingen i modersmål och litteratur gjorde uppgifterna 
på papper och andra jobbade på en digital plattform. Försöket genomfördes både i modersmålet 
fi nska och svenska.

Såväl det digitala studentprovet som digitaliseringen av NCU:s utvärderingar av lärresultat är följ-
der av undervisnings- och kulturministeriets linje att utnyttja utbildningens digitala infrastruktur 
och digitala lärmiljöer. De fi nländska skolorna har deltagit i digitala utvärderingar också i OECD:s 
Pisa-undersökning 2012 och Finlands Pisa-omgång år 2015 var helt och hållet digital. 

Digital utvärdering – hur och varför? 

Övergången till digitala utvärderingar har motiverats bland annat med att de i jämförelse med 
pappersproven möjliggör användning av mångsidigare uppgiftstyper och undanröjer många 
”onödiga” arbetsskeden. Man föreställer sig också att användningen av informations- och kom-
munikationsteknik ska öka motivationen hos dem som utvärderas och minska risken för att t.ex. 
elevens handstil påverkar resultatet. I de digitala utvärderingarna går materialinsamlingen och 
återkopplingen också snabbare. I bästa fall är det alltså fråga om att man förenklar och underlättar 
arbetet för såväl de som utvärderar som de som utvärderas.

Att övergå till digitala utvärderingar kräver trots allt noggrann planering. En helt och hållet jämlik 
utvärderings- eller provsituation förutsätter att skolornas tekniska utrustning är lämplig, att lärarna 
och den administration inom skolan som deltar i utvärderingen kan genomföra utvärderingen 
tillräckligt professionellt och att eleverna känner till den teknologi man utnyttjar i utvärderingen 
(Ford Lawton 2014). Också graden av kognitiv belastning i den digitala utvärderingen måste ses 
över. Även om det fi nns väldigt lite forskning i frågan, pekar tidigare utländska studier på att IKT-
miljön är en fördel för de elever som klarar sig bra i sina studier. För andra kan IKT istället bara 
vålla mer problem (Clariana & Wallace 2002; Noyes, Garland & Robbins 2004). 
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Att föra över uppgifter från ett pappersprov till en digital miljö är inte alltid så enkelt. De uppgif-
ter i pappersprovet vars sidovy går att överföra som sådan till den digitala miljön vållar vanligen 
inte problem. Däremot är det problematiskt då en uppgift i pappersversionen (t.ex. ett uppslag) 
inte ryms på skärmen. En sådan uppgift kräver att eleven måste förfl ytta innehållet på datorns 
bildskärm genom att rulla fönstret antingen våg- eller lodrätt (t.ex. Pommerich 2004). Beträffande 
vad uppgiften testar är den i sådana fall inte helt jämförbar med uppgiften i pappersprovet. I några 
undersökningar har man dessutom kunnat skönja att det fi nns statistiskt signifi kanta skillnader 
mellan elevernas prestationer i pappersprovet och den digitala versionen även om bägge provens 
deluppgifter ger sken av att vara identiska (Chua & Zuraidah 2013; Kim & Huynh 2007).

Det digitala utvärderingsförsöket i modersmålet svenska

Den modersmålsutvärdering som genomfördes våren 2014 bland elever i årskurs 9 gällde totalt 
30 fi nlandssvenska skolor på fastlandet. Sammanlagt besvarade 1 673 elever modersmålsuppgif-
terna i utvärderingen. Av dessa elever genomförde 316 utvärderingen på en digital plattform inom 
ramen för det försök som genomfördes. Eleverna gick i tio olika skolor som slumpmässigt togs 
ut till utvärderingen så att de representerade olika regioner och kommuntyper i Svenskfi nland. 
De övriga tjugo skolorna, som också  togs ut slumpmässigt enligt samma kriterier, genomförde 
utvärderingen på papper. 

Under utvärderingsdagen jobbade eleverna med uppgifter i språkkännedom under det första passet 
och med uppgifter i skrivande under det andra passet. En orsak till att de här delområdena valdes 
för modersmålsutvärderingen var att resultaten tidigare har visat att det behövs en fördjupad ana-
lys på dessa områden, men också att de här delområdena lämpade sig väl för det digitala försöket. 
Försöket lyckades väl i de tio deltagande skolorna, men gav också erfarenheter värda att beakta 
vid kommande digitala utvärderingar. Här presenteras kort vilka dessa erfarenheter var (se också 
Silverström & Rautopuro 2015). Erfarenheterna var i många fall liknande som i det mer omfat-
tande försöket i modersmålet fi nska (se Harjunen & Rautopuro 2015).

Eftersom största andelen av eleverna deltog i den pappersbaserade utvärderingen, utarbetades 
uppgifterna i första hand med tanke på pappersversionen. Det här innebar att vissa uppgifter even-
tuellt inte passade lika bra i den digitala som i den pappersbaserade utvärderingen, medan andra 
kanske gjorde det. Eleverna kunde t.ex. inte se hela texten på skärmen om texten var lång, vilket 
kan ha inverkat på hur eleverna gestaltade helheten. I språkkännedom ingick en del uppgifter 
som tillsammans utgjorde en helhet, t.ex. så att uppgifterna gällde samma text eller så att många 
uppgifter i följd gällde stilfrågor. I den digitala versionen kan det ha varit svårare för eleverna att 
skapa sig ett helhetsintryck av hur uppgifterna hängde ihop med varandra. Ofta syntes bara en 
uppgift åt gången, medan fl era uppgifter syntes varje gång man vände bladet i pappershäftet. 

Sammantaget var de digitala resultaten i genomsnitt fyra procentenheter svagare än resultaten på 
papper i språkkännedom. Resultaten i de två versionerna var ändå inte helt jämförbara av många 
olika anledningar, t.ex. de skillnader i genomförandet av uppgifterna som behandlas här. Man 
måste även komma ihåg att antalet deltagare var relativt litet i den digitala versionen. 
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En jämförelse visar att resultaten i versionerna var liknande i många av de fl ervalsuppgifter som 
gällde språkkännedom, men i fyra uppgifter som genomfördes på liknande sätt digitalt och på 
papper var skillnaden relativt stor, minst 10 procentenheter. Viktigt att hålla i minnet här är ändå 
att svarsalternativen i alla fl ervalsuppgifter fl yttade sig automatiskt i den digitala versionen så att 
de fanns på olika plats för olika elever. På papper gavs alternativen alltid i samma ordning. 

Enstaka uppgifter genomfördes på ett annat sätt på den digitala plattformen än på papper. Det här 
visade sig orsaka relativt stora resultatskillnader. Uppgifterna kan kanske inte ses som desamma 
digitalt och på papper, eftersom svarstekniken var så olika och eventuellt var eleverna ovanare 
vid det sätt att svara som användes digitalt. Det här gällde bl.a. de uppgifter där eleverna byggde 
upp satser av givna ord. På papper skrev eleverna alla ord på nytt i rätt ordning på tomma rader, 
medan eleverna på datorn fl yttade orden med hjälp av musen så att de placerades i den ordning 
som eleverna ville ha dem. I de här uppgifterna var resultaten klart lägre digitalt (19−25 procent-
enheter) jämfört med hur eleverna klarade dem på papper. Däremot var det digitala resultatet 
inte lägre än pappersresultatet då samma teknik användes i den uppgift där eleverna placerade 
fem givna meningar i rätt ordning så att en logisk texthelhet bildades av meningarna. På papper 
numrerade eleverna samma meningar från 1 till 5 genom att svärta ovaler. Svårt var också att i 
den digitala versionen klicka och fl ytta på ord som skulle sammanskrivas respektive särskrivas i 
en kort text. Här presterade eleverna ett närmare 20 procentenheter bättre resultat på papper, då 
de drog streck för att särskriva ord och ritade bågar för att sammanskriva dem. 

De resultatskillnader som behandlats ovan gällde uppgifterna i språkkännedom, där eleverna 
klickade på svarsalternativ, drog ord med hjälp av musen och skrev korta svar på öppna uppgif-
ter. Men också i skrivuppgifterna fanns säkert i den digitala versionen samma problem med att 
gestalta helheten som i delområdet språkkännedom. Här behövde eleverna kunna rulla t.ex. den 
relativt långa utgångstexten och anvisningen i insändaruppgiften men också t.ex. anvisningen 
och bilden i den tredje skrivuppgiften som gick ut på att skriva till bild. Resultatet i insändaren 
och brevet var ungefär detsamma på papper och på den digitala plattformen. Pojkarnas resultat i 
insändaruppgiften var de facto detsamma digitalt och på papper, vilket tyder på att verktyget inte 
hade lika stor betydelse för pojkarnas skrivprestationer som för fl ickornas, som var lite svagare i 
alla uppgifter då de skrev på dator. 

I den tredje skrivuppgiften som hade använts redan år 2001 var resultatet klart sämre digitalt 
jämfört med pappersversionen. Skillnaden var tio procentenheter. Här användes i pappersversio-
nen samma bedömningskriterier som år 2001 med tanke på att de skulle ge en en bild av resultat-
utvecklingen i Svenskfi nland över tid. Kriterierna var utvecklade för papper- och penna-teknik år 
2001, men två av kriterierna modifi erades för den digitala versionen år 2014. Skillnaden uppkom 
ändå inte bara i de kriterier som var annorlunda, utan resultaten var svagare i de fl esta av de tio 
bedömningskriterier som användes i uppgiften. En orsak till det svagare resultatet kan ha varit 
att all information som behövdes för uppgiften inte syntes på skärmen samtidigt. Man ska också 
minnas att uppgiften var placerad allra sist i den digitala utvärderingen som sammanlagt tog 70 
+ 90 minuter i anspråk, men å andra sidan var placeringen densamma på papper.

För vissa elever kan de något svagare resultaten digitalt kanske handla om en ovana att använda 
datorn i provsammanhang eller t.o.m. över huvud taget att producera datorskriven text i skolan. 
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Modersmålslärarna i de digitala skolorna använde datorn ungefär lika mycket i undervisningen 
som lärarna i de övriga skolorna. Men över huvud taget visar svaren att bara en tredjedel använde 
datorn ganska mycket och resten använde den i lägre grad i sin undervisning.

En intressant iakttagelse som görs i en av artiklarna i den här publikationen är att de datorskrivna 
texterna var längre än de handskrivna, även om man måste komma ihåg att det är fråga om ett 
litet textsampel på 40 datorskrivna texter (se Westerlund). Även andra studier och examens-                        
arbeten som gäller prov och datorskrivna texter visar att texterna blir längre då eleverna får skriva 
på dator (t.ex. Nyström 2000, 173; Dworsky 2011, 60, 63 – båda baserade på de nationella proven 
i svenska i Sverige). Dessutom blir naturligtvis planeringsfasen annorlunda då texter skrivs på 
dator, vilket fl era doktorsavhandlingar som utkommit i Sverige på senare tid tar upp (Nordmark 
2014, 238–239; Åkerfeldt 2014, 72). 

Digitala utvärderingar utomlands

Digitaliseringen av utvärderingssystemen för lärresultaten inom utbildningen har inletts i fl era 
länder i början av 2000-talet. I de fl esta fall har man övergått till digitala utvärderingar gradvis. I 
början av digitaliseringsprocessen fungerade datorbaserade samt pappersbaserade utvärderings-
former sida vid sida, tills man så småningom övergick till att genomgående använda digitala 
utvärderingar av lärresultat och utbildningar. I spetsen för utvecklingen går de länder som har 
övergått till adaptiv testning. Majoriteten av de europeiska länderna testade vid ingången av 2015 
digitala utvärderingsmetoder eller har redan i någon form börjat använda digital utvärdering av 
elevers kunskaper.

I till exempel Nederländerna, Luxemburg och Slovakien har man förverkligat digitaliseringen av 
de nationella proven i den grundläggande utbildningen genom traditionell datorbaserad testning 
(Lahti m.fl . 2013, 7, 10). Särskilt långt har digitaliseringen av utvärderingarna av lärresultat fram-
skridit i Nederländerna. Där gör eleverna i slutet av den grundläggande utbildningen ett digitalt 
slutprov (Scheerens m.fl . 2012, 73). I alla ovannämnda länder påverkar resultaten i de nationella 
proven elevernas utbildningsmöjligheter efter grundskolan. Resultaten styr elevernas skolgång i 
t.ex. en yrkesinriktad eller akademisk riktning (Europeiska kommissionen 2009, 50).

I de nordiska länderna producerar den nationella utbildningsmyndigheten i Norge (Utdannings-
direktoratet) riksomfattande datorbaserade prov (nasjonale prøver) som mäter de kompetenser 
som utgör en del av läroplanen i olika årskurser. Det nationella provet i läsförståelse är ändå ännu 
inte datorbaserat i dagsläget. De avgångsprov som norska elever skriver i slutet av den grundläg-
gande utbildningen kan göras antingen på papper eller på dator (Udir.no).

Adaptiva digitala test (computer-adaptive testing, CAT) används i t.ex. Danmark i årskurserna 
2−8 i grundskolan och har också testats på Island. De uppgifter som en elev gör anpassas till 
elevens kunnande. Om eleven svarar rätt blir följande uppgift svårare och felsvar leder i sin tur 
till en enklare uppgift. Bakgrunden till detta är att man antar att testen fungerar effektivare om 
uppgifternas svårighetsgrad anpassas till elevens kunskaper. Testning av det här slaget förutsätter 
ett system med hög kapacitet samt en omfattande uppgiftsbank (Lahti m.fl . 2013, 6; uvm.dk – se 
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De nationale test). I Danmark är de nationella proven i slutet av folkeskolen datorbaserade och 
provresultaten inverkar på vitsorden på slutbetyget och därigenom på möjligheterna till fortsatta 
studier (Europeiska kommissionen 2009, 50; uvm.dk; stukuvm.dk – se folkeskolens prøver).

Slutord

Att ta i bruk ny teknik samt att utveckla de verksamhetssätt som är knutna till tekniken kräver 
tid och ingående utvärdering. Informations- och kommunikationstekniken får varken begränsa 
eller styra pedagogiken eller utvärderingsprocessen. Det gamla talesättet om en god tjänare men 
en dålig herre stämmer också i det här sammanhanget.

Försöket med en digital utvärdering av lärresultaten i modersmål och litteratur var ingen katastrof, 
men vållade ändå en del problem. Fördelarna vad gäller insamlingen av material och att få mate-
rialet färdigt för analys var obestridliga. Det gick att börja använda utvärderingsinformationen 
snabbare än tidigare och det gick även att automatisera lagrings- och bearbetningsrutinerna. Att 
överföra de för pappersversionen planerade uppgifterna till digital form gav emellertid upphov 
till en del utmaningar, liksom den begränsade erfarenheten av den nya digitala miljön. Problemet 
är trots allt inte bestående och tanken är att i fortsättningen göra utvärderingsverksamheten helt 
och hållet digital.

De digitala miljöerna har kommit för att stanna i såväl de nationella som de internationella ut-
värderingarna. Det är på tiden att börja fundera på hurdana utvärderingar och hurdana uppgifts-
typer som lämpar sig för den digitala formen. Det är därför av särskild betydelse att utvärdera de 
fi nländska skolornas informationstekniska beredskap såväl när det kommer till utrustning som 
till lärarnas och elevernas informationstekniska kunskaper.

                  (övers. Ann Sjöström, 
              utom ”Det digitala utvärderingsförsöket  
                i modersmålet svenska”)
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SKRIVUPPGIFTERNA OCH BEDÖMNINGSANVISNINGARNA

BILAGA 1. Uppgift 1: Att skriva ett brev till en festtalare

Skolans våravslutning närmar sig. Den hålls lördagen den 31 maj kl. 10 i din skolas festsal. Av-
slutningen har stor betydelse för eleverna, särskilt för alla i årskurs 9 som avslutar grundskolan.
Du har som representant för niorna fått i uppgift att kontakta en fi nlandssvensk vuxen person 
som skulle vara lämplig som festtalare. Bestäm vilken fi nlandssvensk du vill kontakta och skriv 
ett brev till personen. Personen kan vara t.ex. en tv-kändis, artist, idrottare, författare, din mamma/
pappa eller en lärare i din skola.

Skrivanvisningar

Texten ska vara uppbyggd som ett brev (som skickas per post). Avsikten är att bjuda in en talare 
och att övertala honom eller henne att ställa upp. Av din text bör det framgå vilken person du valt.
Presentera dig själv och säg vilken skola du går i. Förklara varför du kontaktar talaren. Kom också 
ihåg att ge information om avslutningen (t.ex. plats, tid och program). 

Kom ihåg att inleda med hälsningsord och datum samt avsluta genom att ge ditt namn och din 
kontaktinformation. Använd det utrymme som ges.

Skriv med tydlig handstil på varje rad.
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BILAGA 2. Bedömningsanvisningar till brevuppgiften
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BILAGA 3. Uppgift 2: Att skriva en insändare

Börja med att läsa Juha Ruusuvuoris text ur Vasabladet (8.2.2013).
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Skrivanvisningar, uppgift 2

Borde sommarlovet fl yttas? Skriv en insändare till Vasabladet. Argumentera för din åsikt om när 
sommarlovet borde infalla. Utgå ifrån Juha Ruusuvuoris kolumn och ange texten som källa då 
du använder den. 

Din text ska innehålla en klar egen åsikt och motiveringar till den. Beakta också uppfattningar 
som avviker från din egen och diskutera dem. Skriv mångsidigt.

Skriv med tydlig handstil på varje rad. Dela in din text i stycken (gärna tre eller fl era) och ge 
texten en rubrik. Kom ihåg att skriva ditt namn under insändaren.
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BILAGA 4. Bedömningsanvisningar till insändaruppgiften
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BILAGA 5. Uppgift 3: Att skriva en beskrivning eller en nyhetstext

     Fotograf: Sakari Pälsi (Museiverket)

Välj en av följande uppgifter, antingen beskrivningen (A) eller nyheten (B). Läs noga igenom 
uppgiften. I bedömningen beaktas bl.a. hur rubriken passar till din text, hur du planerat texten, 
innehållet i din text och hur du skrivit din text. 

Uppgift A, beskrivning

Beskriv bilden här ovanför på 10–12 rader och använd skriftspråk/standardspråk. Beskrivningen 
publiceras tillsammans med bilden i en bok som heter ”Ett tidlöst minne”. Skriv först ett utkast, 
en tankekarta eller disposition. Skriv sedan din beskrivning med vacker handstil. Stanna upp och 
beskriv bilden. Använd dina sinnen. Kom ihåg rubriken.

Uppgift B, nyhet

Skriv en nyhet till din lokaltidning om bilden här ovanför. Skriv 10–12 rader och använd skrift-
språk/standardspråk. Skriv först ett utkast, en tankekarta eller disposition. Skriv sedan din nyhet 
med vacker handstil. Kom ihåg rubriken.
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BILAGA 6. Bedömningsanvisningar till beskrivningen och nyhetstexten

 Beskrivning Poäng

3A. texten anknyter till bilden 0, 1

3B. textens längd är enligt anvisningarna 0, 1

3C. rubriken passar till texten 0, 1

3D. utkast, tankekarta eller disposition fi nns 0, 1, 2

3E. texten anknyter till två sinnen (t.ex. syn och hörsel) 0, 1, 2

3F. nutid (inte berättelse, saga eller historia) 0, 1, 2

3G. beskrivande adjektiv, substantiv och verb ingår 0, 1, 2

3H. språkriktighet och rättskrivning 0, 1, 2

3I. personlig stil 0, 1, 2

3J. uppställning och handstil 0, 1, 2

 Nyhet

3A. texten anknyter till bilden 0, 1

3B. textens längd är enligt anvisningarna 0, 1

3C. rubriken passar till texten 0, 1

3D. utkast, tankekarta eller disposition fi nns 0, 1, 2

3E. tidpunkt och plats nämns 0, 1, 2

3F. orsak och följd behandlas 0, 1, 2

3G. sakligt skriftspråk används 0, 1, 2

3H. språkriktighet och rättskrivning 0, 1, 2

3I. klar situationsbeskrivning 0, 1, 2

3J. uppställning och handstil 0, 1, 2
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Exempel på brev och insändare

BILAGA 7. Skrivuppgift 1: Brevet

 Brev 1, fl icka, pappersbaserat              
 3 + 2 + 3 + 3 poäng = 11 poäng av 12 möjliga (92 % av poängen)*

                   10.4.2014

Hej!

Mitt namn är NN, och jag fungerar som representant för niondeklassisterna i X-skolan. Hela 
nionde årskursen har enhätligt bestämt att bjuda in dig Elisabeth Rehn, som hedersgäst till 
våran skolas våravslutning som ordnas den 30 maj klockan 13.00. Vi skulle vara mer än 
tacksamma om du skulle vara färdig att ställa upp för ett festtal. Med hela nionde årskursens 
stöd började vi fundera över hur självklar skolgång och skolning är i Finland. Vi skulle gärna 
ha dig , som rest världen över och hjälpt barn som inte haft möjlighet till skolgång, att berätta 
hur läget i andra länder ser ut för barn som inte har möjlighet till skolning. Det skulle vara 
en välsignelse att få spendera de sista stunderna av sin högstadietid i tacksamhet och förståelse 
för sina möjligheter! Om du vill nå mig för övrig information eller svar ring 044 2838713 eller 
skicka e-post XXXX@SKOLA.

Mvh. och tack i förtid

NN

 Brev 2, pojke, pappersbaserat           
 3 + 3 + 2 + 3 poäng = 11 poäng av 12 möjliga (92 % av poängen)*

                 Torsdag 10.3.2014

Hej André!

Skolans våravslutning närmar sig och här i X-skola har vi alltid satt mycket värde på festliga 
tillställningar, speciellt avslutningar. Därför har jag som representant för niorna fått äran att 
fråga er, Andre Wickström, om det skulle vara en möjligt att ni skulle besöka vår skola och 
hålla ett tal under avslutningen. Det skulle bli en garanterad hit med tanke på hur populär ni 
är. Talet i sig skulle inte behöva vara så långt eller komplicerat, lite komedi kombinerat med 
några visdomsord tror jag att skulle bli suveränt! Men som sagt det skulle vara en stor ära för 
hela skolan om du skulle dyka upp. Om du skulle kunna tänka dig göra att göra det här så 
kontakta mig, NN. Avslutningen tar plats 31.5 kl. 9.00. i X-skola, ORT.

Kontaktuppgifter NN

telefon: 0405734 223
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* Bedömningen följer lärarnas poängsättning.

 Brev 3, pojke, digitalt             
 2 + 2 + 2 + 2 poäng = 8 poäng av 12 möjliga (67 % av poängen)*

Hej herr Saanila.

Jag kontaktar er för att vi behöver en fi nlandssvensk festtalare till min skolas vårfest och jag 
tycker att du skulle vara en perfekt till det.

Evenemanget är den 31maj kl.10 i X-skolans festsal.

Jag har sett dig på Uutisvuoto och jag tycker att du är en komisk men också en saklig person 
som skulle kunna vara en bra festtalare på skolans avslutning.

Vi skulle vara mycket tacksamma om du skulle kunna komma på X-skolans våravslutning.

Mvh NN (tel. 045607555)

(Underskrift)

 Brev 4, fl icka, digitalt             
 1 + 1 + 2 + 1 poäng = 5 poäng av 12 möjliga (42 % av poängen)*

Hej 

Jag heter NN. Jag är 13 år och skall gå ut grund skolan om ungefär en månad. Jag går i X 
skolan i ORT på 9B. Vi har vår fest här i skolan 31.5 och jag undrar om du skulle vilja 
komma och vara festtalare. de skulle vara en stor ära ifall du skulle komma och orka ställa 
upp. För festtalaren ingår det förstås kaffe och bulla och andra läckerheter när vår festen är över. 
Det skulle också vara roligt om du skulle vilja vis upp ett litet dans nummer, efter som ni tycks 
vara en väldigt duktig dansös. Jag kontaktade er för att jag tycker att det skulle vara fi nt att 
ära årets nior med ett vackert dans nummer. kontakta mig om du väljer att komma eller inte 
komma. Här är mitt telefon nummer : 050 7654 333 adress: X-vägen, ORT

M.v.h NN
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BILAGA 8. Skrivuppgift 2: Insändaren

 Insändare 1, fl icka, pappersbaserat         
 3 + 3 + 0 + 2 + 3 + 3 + 2 poäng = 16 poäng av 21 möjliga (76 % av poängen)*

Ta vara på sommarvärmen

Sommarlovet börjar i år 31 maj och slutar i mitten av augusti. Enligt Juha Ruusuvuori är               
medeltemperaturen i maj +14 � C och medeltemperaturen i augusti +16�C, så varför går vi 
i skolan då sommarvärmen är +16�C men har sommarlov då det är +14�C? Borde det inte 
vara tvärtom.

Vi borde ta vara på sommarvärmen medan den fi nns!          
 Vilka elever har orken att sitta och försöka lära sig fi nsk grammatik medan solen skiner 
och värmen stiger både inne i klassrummet och utanför skolan. Då borde barn och ungdomar få 
vara utomhus och njuta av sommaren innan den tar slut!

Jag håller fullständigt med i allt som Juha Ruusuvuori skrev i sin kolumn i Vasabladet 8.2.2013. 
“Att börja skolan igen i augusti, det är ett av de vansinnigaste beslut som man har gjort inom        
skolväsendet.”                   
Varför går vi inte i skolan längre in i juni och börjar senare i augusti? Då får vi ju ta vara på 
värmen och solen istället för att sitta instängda i ett litet kvavt klassrum hela dagarna!

Om vi frågar eleverna vad dom hellre skulle välja, sitta i ett svalt klassrum medan det är kallare 
ute eller sitta i ett kvavt klassrum medan solen skiner och det är badväder ute! Vad tror ni dom 
skulle välja?                     
Troligen skulle dom inte vilja gå i skolan alls men tyvärr fanns det inte som alternativ.

Så, borde skolväsendet ändra datumen för skolstarten och skolavslutningen? JA!

Källa: Juha Ruusuvuori

              (Underskrift)
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 Insändare 2, pojke, pappersbaserat            
 3 + 1 + 0 + 1 + 2 + 2 + 2 poäng = 11 poäng av 21 möjliga poäng (52 % av poängen)*

Sommarlovet borde fl yttas!

Nu när våren och till och med sommaren närmar sig är det åter igen dags att ta upp diskusionen 
om skolbarnens favoritämne, sommarlovet! Den sköna tid då alla unga är glada över vädret, 
värmen och att få slippa skolan. Men hur bra väder är det ändå? och hur mycket fi nns det av 
denna så kallade sommarvärmen?  Personligen tycker jag att juni är en av de sämre månaderna 
på sommaren i jämförelse med de tre följande (Juli, Augusti och September.) Att barnen börjar 
skolan igen redan i mitten av Augusti är det som tar mig mest på nerverna. Om vi istället 
kunde fl ytta sommarlovets börja närmare midsommar och ha skolorna börja tidig September 
skulle ju barnen få mer ut av den härliga sommarvärmen. Barnen kan då både vara lediga på 
midsommar och få ut det mesta av sommarvärmen på samma gång. Denna ändring behövs i 
fi nland så barnen kan få njuta så mycket som möjligt.

               (Underskrift)
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