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Abstract 
 
 
The main purpose of this study is to analyze texts written by pupils during the 

national test in the subject Swedish for grade 9 in order to identify and illustrate 

how they have met the instructions for the writing task including genre. The texts 

have been analyzed using Palmér & Östlund-Stjärnegårdh’s (2005) model for 

student text analysis. This model has been supplemented by studying word and 

sentence length, as well as indexes for level of readability (LIX) and word variation 

(OVIX) in order to illustrate possible differences in a gender perspective. The 

results of this study are in line with previous research, as the girls’ texts are longer 

and more descriptive, while the boys’ texts are shorter and show a wider range of 

word variation. The pupils have succeeded in fulfilling the genre and have to a 

large extent met the task instructions, producing communicative and engaging 

writing. However, the results of the analysis would have further improved and 

developed the texts. 
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1 Inledning 

Ett mycket viktigt moment i ämnet svenska i skolans värld är att behärska 

skriftspråket. Detta har förstärkts av behovet av att ta till sig information och 

producera text har ökat inom det digitala samhället. Redan under de första 

skolåren får barnen träna på att skriva berättelser för att träna sitt skrivande, 

utveckla sin fantasi och förhoppningsvis hitta sin skrivlust och lära sig att uttrycka 

sig via skriftspråket.  

   Detta skrivarbete fortsätter under skolåren och eleverna får bekanta sig med 

olika genrer. Man skriver brev, bokrecensioner och meddelanden samtidigt som 

det reflekterande skrivandet tränas i fler och fler sammanhang. När eleverna sedan 

kommer till högstadiet har de arbetat länge med berättelser och berättelsegenren 

utvidgas till artiklar, krönikor, uppsatser och argumenterande brev. 

   Att skrivandet är viktigt framgår av den nya läroplanen, Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, i kunskapskravet för betyget E (godkänd) 

i slutet av årskurs 9. Kunskaperna avser olika texter, språklig variation samt 

förmågan att analysera texter för att kunna förbättra det egna skrivandet: 

 
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning 

samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och 

strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande 

beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. […] 

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och 

utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett 

i huvudsak fungerande sätt. (Skolverket 2011b:230) 

 
Dessa kunskapskrav speglar förändringen i inställningen till skrivarbetet. 

Skrivandet i skolan har skiftat från att vara produktinriktat till att vara 

processinriktat i linje med skrivprocessen (Strömquist 2005:12). Detta betyder då 

att ”skrivandet utgör en arbetsprocess med många olika faser, och alla kräver 

engagemang och förmåga att lösa problem” (Strömquist 2005:12) och skrivandet 

ses som ett sätt att lära sig. Samtidigt har samhällets krav på individen ökat och 

skrivandet blir nödvändigt för att klara sig både i privatlivet och ”i sitt framtida 

samhälls- och yrkesliv” (Strömquist 2007:16). Förmågan att kunna skriva och 

kommunicera via skriftspråket blir allt viktigare. För pojkar och flickor inom 
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skolans värld kan det vara avgörande i den fortsatta skolgången och nyckeln till 

arbetsmarknaden. 

1.1 Syfte 

Denna uppsats består av en analys av 10 uppsatser skrivna av elever i åk 9 i 

samband med det nationella provet i ämnet svenska. Analysens huvudsakliga syfte 

är att undersöka elevtexterna för att identifiera och belysa hur eleverna har 

uppfyllt instruktionerna för skrivuppgiften och genren utifrån skrivanvisningen för 

nationella provet. Vidare analyseras texterna utifrån en modell för analys av 

elevtext enligt Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2005) och eventuella skillnader ur 

ett genusperspektiv presenteras. Analysmodellen har kompletterats med statistik 

kring textlängd, antal ord och meningar samt LIX-och OVIX-statistik för att 

ytterligare belysa eventuella skillnader mellan pojkars och flickors skrivande. 

1.2 Uppsatsens disposition 

Efter en kort introduktion presenteras en forskningsöversikt om skrivande inom 

skolans värld. De uppgifter som eleverna har fått i samband med det nationella 

provet samt skrivanvisningar presenteras under rubriken metod och material. Här 

beskrivs också analysmodellen samt de statistiska uppgifter som använts som 

komplement till modellen. Uppsatsens resultatdel sammanfattar analysen av 

elevernas uppsatser och resultaten presenteras i text- och tabellform. Slutligen, 

under rubriken Diskussion, diskuteras resultaten och återkopplas till de resultat 

som framkommit i tidigare forskning. 
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2 Forskningsöversikt 

Forskningen kring elevers läs- och skrivförmåga kan betecknas som ett mycket 

brett forskningsfält. I vissa fall är fokuseringen på läs- och skrivsvårigheter och hur 

man genom undervisningen kan påverka, förbättra och underlätta för eleverna. En 

annan stor del av forskningen riktar in sig på hur läroplanens och kursplanens mål 

uppnås och hur elevernas kunskaper står i förhållande till styrdokumenten.  

   Skoltiden är ungdomstiden och en tid som präglas av ”den livsfas då det utförs ett 

enormt identitetsarbete” (Edlund, Ersson & Milles 2007:98). Detta 

identitetsarbete kan ses om en konstruktion vilket innebär att bli ungdom, 

konstrueras på samma sätt som kön konstrueras (Eckert 2003). Denna process gör 

att pojkar och flickor i skolans värld inte utvecklas till att bli mer vuxna utan heller 

”mer ungdomliga” (Edlund, Ersson & Milles 2007:99) och att de tillsammans 

deltar i skolans ungdomsvärld som en isolerad värld från vuxenvärlden utanför. 

Denna verklighet för sig kan sägas ”generera en social växthuseffekt där både 

könshierarkier, klass-, ras- och etniska hierarkier förstärks och stelnar” (Edlund, 

Ersson & Milles 2007:9) varav identitetsarbetet som pågår i skolans värld vad 

avser kön är en viktig del av identitetsskapandet. 

   Givetvis har skolans personal en viktig del i identitetsskapandet: 

 

Alltför sällan analyseras skolans komplexa verksamhet utifrån ett könsperspektiv. 

Men inom den segregerade svenska arbetsmarknaden är skolan Sveriges största 

arbetsplats för bägge könen. Där förväntas flickor och pojkar samarbeta under minst 

tolv år. Denna arbetsplats domineras under de sex första åren av kvinnliga 

arbetsledare och under de följande sex av ungefär lika delar män och kvinnor. 

Självklart påverkar vi lärare i vår framtoning som vuxna […] våra elever i deras 

tänkande kring ’manligt och kvinnligt’. (Molloy 1996:19) 

 

Hur lärare förhåller sig kring manligt och kvinnligt påverkar eleverna och 

skolpraktiken med eleverna. Detta tillsammans med det identitetsskapande som 

sker i form av konstruktion av sig själva utifrån begreppen ungdom och kön. Det är 

svårt att bortse från betydelsen av kön i det praktiska skolarbetet: “The 

construction and display of gender identity is of huge importance to young men 
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and women […] It should not be a surprise that the literacy practices of adolescents 

are often connected to issues of gender” (Williams 2004:3). 

   Intresset för sambandet mellan språk och kön låg bakom de tidigaste studierna 

inom området som gjordes under 1970-talet. Med bakgrunden av att eleverna 

skulle lära sig ett skriftspråk som ”kunde användas i offentlig kommunikation och i 

samhällsdebatten, alltså ett språk som var anpassat för den offentliga sfären” 

(Edlund, Ersson & Milles 2007:98), ville man undersöka den förändrade kvaliteten 

i elevernas skrivande. Det visade sig att det inte bara var elevens sociala 

tillhörighet som påverkade resultatet, utan kön var också en faktor, d.v.s. det fanns 

skillnader mellan flickors och pojkars texter. 

   Forskning kring gymnasisters skrivarbeten i samband med de centrala proven 

finns i Gymnasistsvenska av Hultman & Westman (1977). Hultman & Westman 

inriktar sig på att undersöka ord, ordklasser och syntax och studerar skillnader 

mellan pojkars och flickors skrivande. Studien visade också på andra skillnader 

mellan pojkar och flickors skrivande. En skillnad mellan pojkars och flickors texter 

var att flickornas var längre och innehöll mindre språkfel. Samtidigt innehöll de 

mer talspråk och var innehållsmässigt mindre självständiga. Pojkarnas texter 

innehöll stavfel och andra språkliga brister, men pojkarnas texter var närmare det 

offentliga skriftspråket. Hultman & Westman menar att antalet ord kan tolkas som 

”ett bra mått på elevens språkliga produktivitet” (Hultman & Westman 1977:55). 

Vidare kan ordantalet ses som elevens förmåga att behärska sitt språk och lösa 

uppgifter. I studien använder Hultman & Westman ordvariationsindex, OVIX, som 

ett mått att jämföra texter av olika längd. Om en text har en stor ordvariation i 

förhållande till sin längd blir OVIX-värdet högre än i en text med mindre 

ordvariation (Hultman & Westman 1977:56). Ett sätt att öka ordvariationen i en 

text är att tillföra mer fakta eller åsikter och på så sätt utveckla tankegångarna i sin 

text (Hultman & Westman 1977:59). 

   Einarsson och Hultmans undersökning Godmorgon pojkar och flickor: om 

språk och kön i skolan publicerades 1984 och visade att pojkar och flickor får olika 

plats i det offentliga samtalet i klassrummet. Pojkarna tar ordet oftare och får 

större plats i klassrummet. Flickorna får en omhändertagande roll som åskådare 

(Einarsson & Hultman 2001:226).  

   Ytterligare en studie av gymnasieelevers skrivande i samband med de centrala 

proven visar att flickor skriver mer personrelaterat, medan pojkar är mer sakligt 
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orienterade. Vidare skriver flickor med mer inlevelse och empati medan pojkar 

väljer ett mer nyktert resonerande (Eneskär 1994:20). 

   Skrivföreteelser hos grundskoleelever har undersökts i FUMS-rapporten 

”Tonårsliv” – En pilotstudie av 60 elevtexter från standardproven för skolor 9 

åren 1987 och 1996 där Olevard (1999) studerar skillnader mellan flickors och 

pojkars uppsatser. Bland annat betraktas texternas längd, styckeindelning, 

meningslängd, talspråksformer och ortografi.   

   Olevards studie behandlar uppsatser skrivna av elever i åk 9 i samband med 

centralproven år 1987 och 1996. Rapporten består av en kvantitativ del och en 

kvalitativ del. Den kvantitativa delen behandlar 200 uppsatser från år 1986 och 

200 uppsatser från år 1997. Hälften av uppsatserna har skrivits av flickor och 

hälften av pojkar. Den kvalitativa delen, vilken inte används i denna uppsats, är en 

djupare undersökning av 60 uppsatser, 30 skrivna av flickor och 30 skrivna av 

pojkar under år 1987 och 1996.  

    Den kvantitativa delen av Olevards undersökning studerar bl. a. följande 

områden: texternas längd, styckeindelning, meningslängd, stavfel och andra 

skrivfel och talspråksformer. För att underlagen från 1987 och 1996 skulle vara 

jämförbara formulerades provet på ett liknande sätt, d.v.s. att ”i konstruktionen av 

provet 1996 såg man också till att själva provsituationen, skrivtid, förberedelsetid, 

var så lika som 1987 års provsituation som möjligt” (Olevard 1999:1). Skrivtiden 

vid båda skrivtillfällen var 160 minuter. 

   Olevards undersökning visar att texternas längd har ökat och det finns också stor 

variation mellan texterna ”de två kortaste texterna i 1996 års provomgång är då 

jämförelsevis ganska långa, de innehåller 263 respektive 277 ord” (Olevard 

1999:4), vilket kan jämföras med 1987 då det fanns tre uppsatser med färre än 200 

ord, varav den kortaste uppsatsen var 79 ord.  

   Givetvis undrar man vad det är för förändring som skett. Denna ökning i antalet 

ord kan inte bara bero på proven. Ämnet, genren, skolundervisningen och andra 

faktorer utanför skolan kan vara viktiga faktorer bakom denna förändring. Man ser 

allt längre texter, då eleverna skriver om flera ämnen i en berättande genre. 

Berättelser som genre brukar vara längre: ”fler elever har valt berättelsegenren -96 

och att texterna därför blivit längre” (Olevard 1999:6). 

   Förändringar i skolan och undervisning anses också vara faktorer som ligger 

bakom längre texter. ”Skolan har kritiserats för att i sin undervisning mest inrikta 

sig på form; eleverna ska kunna stava rätt, kunna använda skiljetecken korrekt, 
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kunna böja ord korrekt och så vidare, och att innehållssidan därför hamnat i 

skymundan” (Olevard 1999:6). 

   I kursplanen står det att utvecklingen skall gå mot en ”ökad förmåga att skriva 

roliga, spännande och intressanta berättelser” (Olevard 1999:6) vilket i sin tur 

gjort att ”innehåll fått en mer framskjutande plats i skrivundervisningen” (Olevard 

1999:6). Vidare tillkommer 1990-talets fokusering som skiftat mot skrivandet som 

en process, i linje med Siv Strömqvists böcker som Skrivboken (1989) och 

Skrivprocessen (1988), vilka varit vägledande i denna process. Under 

skrivprocessen får eleven ”planera, sovra och bearbeta stoft, sortera och 

strukturera” (Olevard 1999:7), vilket gör att det blir lättare för en elev att 

producera en text. Att det framförallt är flickornas texter som blivit längre kan, 

enligt Olevard, bero på faktorer utanför skolan som flera tv-kanaler och högre 

tillgång till tv-serier som kan fungera som en katalysator och inspiration för 

flickornas skrivande. 

   Att kunna styckeindela en text anses vara en ”viktig och värdefull kunskap för en 

skribent” (Olevard 1999:7), då den underlättar läsförståelsen och framhäver 

textens innehåll. Tyvärr är styckeindelning oftast någonting som ”inte får mycket 

utrymme i skolans skrivundervisning” (Olevard 1999:7) och ”elever i alla åldrar, 

ofta har bristfälliga kunskaper i styckeindelningens konst” (Olevard 1999:7). 

Motsatserna i styckeindelningskonsten är att hela texten skrivs i ett svep, att skriva 

ett stycke per mening och många andra varianter eller hybrider däremellan. 

   Meningslängd är en annan variabel som studerats i Olevards undersökning. En 

jämförelse mellan den totala genomsnittliga meningslängden mellan 1987 och 

1996 visar att meningslängden inte har ändrats särskilt mycket. Undersökningen 

visar att det bland pojkarnas resultat finns ett antal överlånga meningar, medan 

flickorna hade mycket korta meningar. Bakom överlånga grafiska meningar kan 

det finnas satsradningar som en form av bristande interpunktionsförmåga. De 

korta meningarna hos flickorna är många gånger relaterade till bruket av dialog i 

texterna. 

  Att lära sig skillnaden mellan talspråksformer och skriftspråksformer är en viktig 

process i skrivutvecklingen. För eleven gäller det att använda rätt form i rätt 

sammanhang. Tidigare undersökningar visar ”lite motstridiga resultat” (Olevard 

1999:16). Flickorna i 1987 års texter använder fler talspråkliga former än pojkarna 

samma år. Flickorna använder dom, medan pojkarna använder sån och sen. Både 

pojkarna och flickorna använder dig, mig och sig i stället för talspråksformerna 
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dej, mej och sej. Dock är förhållandet omvänt i texterna 1996, då pojkarna 

använder fler talspråkliga former än flickorna. Pojkarna väljer gärna formen sen. 

Bortsett valet mellan någon och nån, där flickorna använder den talspråkliga 

formen, är användingen hos pojkar och flickor ganska jämn enligt Olevard. 

   Ett annat inslag av talspråk som ibland förekommer i ungdomars uppsatser som 

inte tas upp i Olevards undersökning är citat. Detta typiska drag för 

ungdomsspråk, ”den ymniga förekomsten av återgivet tal, anföringar” (Kotsinas 

1994:40), är också en variabel som speglar skrivutvecklingsprocessen i övergången 

från talspråk till skrivspråk. 

   Sista variabeln i Olevards undersökningar är ortografi, d.v.s. stavning, 

interpunktion och andra skrivfel. Det finns många varianter av felstavningar. 

Stavfel, särskrivningar av ett ord, felaktig sammansättning och felaktigt använd 

versal är vanligt förekommande skrivfel i skoluppsatser. Olevards undersökning 

visar att det totala antalet av stavfel för pojkar och flickor ökade från 1987 till 1996 

med 0,5 %, vilket anses vara ”en ganska stor ökning” (Olevard 1999:14). I detta fall 

är det pojkarna som står för den högsta andelen av skrivfelen. Sammanfattningsvis 

har pojkarna ”högre andelar fel främst vid stavfel, felaktig särskrivning och felaktig 

versal, och det är speciellt pojkar -96 som gör de här felen” (Olevard 1999:15). 

   Precis som Olevard (1999), konstaterar Pettersson (1999) att textmängden i 

elevernas uppsatser har ökat genom åren och rört sig i en riktning från 

vuxenspråket mot ungdomsspråket. Pettersson (1999) har undersökt gymnasisters 

uppsatser i centrala prov mellan 1984 och 1995 och konstaterar att någonting har 

hänt med gymnasieelevers skrivförmåga. Denna undersökning är en fördjupande 

studie i textlängd och språkkvalitet. Petterssons slutsats är att texternas ökade 

kvantitet skett på bekostnad av texternas språkliga kvalitet.  

   Som nämndes tidigare kan förekomsten av längre texter bero på 

processkrivandets intåg i Sverige i mitten av 1980-talet med kurser i 

processorienterat skrivande för svensklärare, då det betonades ”ett personligt, 

expressivt skrivande” (Molloy 2007:109). Betoningen på ett personligt berättande 

kan ha fungerat ett igenkännande för många elever. Detta kan ha varit fallet 

framför allt för en del flickor som känner igen genren från sin egen läsning, liksom 

”de pojkar, vars föräldrar läst sagor och skönlitteratur med dem hemma” (Molloy 

2007:110). Men den grupp pojkar som i stället ”föredrar mopparmopeder och rena 

faktatexter kan ha betydligt svårare att skriva i denna personliga genre, där det 
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skall finnas en början, en mitt och ett slut och dessutom ett innehåll med minnen 

och känslor” (Molloy 2007:110). 

   Under samma tid övergick den formella kvantitativa modellen till ”ett större 

intresse för funktionell, kvalitativ bedömning och det är fortfarande det arbetssätt 

som, med nationella prov, prioriteras av för bedömning och analys av elevers 

texter” (Bjar 2006:332). Tankar bakom speglar övergången från textens form till 

textens funktion: ”Texten reduceras till en samling stavfel och felaktiga 

formuleringar och textens kommunikativa förmåga lämnas utanför bedömningen” 

(Bjar 2006:331). Texten analyserades då som en ”rättskrivnings övning och/eller 

ett grammatiktest istället för att läsas som den kommunicerande text den är” 

(Molloy 1996:33). I stället för att rätta texten kan läraren börja med att läsa den för 

att ta ställning till frågan: ”Hur ska jag undervisa så att denna elev kan utveckla sitt 

språk och sin skrivförmåga?” (Molloy 1996:34). Dessa tankar innebär att 

rättningen övergår till en form av analys.  

   Ett betyg sätter inte bara punkt för texten utan blir början av en skrivprocess som 

i sin tur kan utvecklas via skriftlig respons som en del av analysarbetet. Att 

”nedskrivna, förberedda responser ger skribenten bättre feedback” (Hoel 

2001:209) eftersom responsgivaren tvingas tänka och formulera sig och 

därigenom ”tränar upp sin språkliga uttrycksförmåga” (Hoel 2001:201) är ännu en 

dimension i skrivarbete. Vidare kan elevernas skrivförmåga ”vinna på arbetet med 

analys” (Nyström & Ohlsson 2002:31) samtidigt som ”skrivundervisningen kan 

främja elevernas förmåga till att analysera” (Nyström & Ohlsson 2002:31). 

   Handböcker om textanalys finns hos Josephson, Melin & Oliv i Elevtext – 

Analyser av skoluppsatser från åk 1 till åk 9 (1990), som presenterar ett 

pedagogiskt och metodiskt perspektiv i en analysmodell som beskrivs som ”en 

nästan pedantisk systematik. En grundläggande analys som naturligtvis är omöjlig 

för den praktiskt arbetande läraren” (Josephson, Melin & Oliv 1990:9). Ytterligare 

en modell för textanalys finns hos Palmér & Östlund-Stjärnegårdh i Bedömning av 

elevtext – en modell för analys (2005), liksom Bjars (2006) modell för att 

analysera elevtexter och Hellspong & Ledins (1997) modell för att analysera 

brukstexter. 

   Vad sker när man analyserar en text? En analys handlar om ”att göra en 

noggrann och metodisk undersökning av hur något är uppbyggt” (Nyström & 

Ohlsson 2002:30). Det är viktigt att skilja mellan analys och beskrivning och det 

räcker inte med att stycka sönder texten för att få fram en användbar analys. Varje 
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analysmodell bör användas med känsla och med tonvikten på arbetssättet: ”Det 

väsentliga är att hålla sig till det metodiska i arbetssättet. Analys kan inte innebära 

att på måfå göra iakttagelser i en text” (Nyström & Ohlsson 2002:30) utan arbete 

kräver tolkning av detaljer utan att förlora helheten: ”Det kräver att du litar till ditt 

eget omdöme även när du har en strukturerad modell som vägledning och 

uppslagskälla” (Hellspong & Ledin 1997:47). 

   Alla texter kan analyseras, men att använda prov som ett underlag för en analys 

kan också diskuteras. Det är svårt för skolan att återskapa en verklig skrivsituation, 

samtidigt som det är viktigt att elever får läsa och förstå olika texttyper, i synnerhet 

de som finns utanför skolans värld. Därför är det viktigt att ”vi får en 

skrivundervisning som inte bara bygger på formella framställningsmönster och 

som rent allmänt ska leda de unga från ett enklare till ett svårare skrivande” 

(Hellspong & Ledin 1997:29). Att elever får prova på olika genrer och utveckla sitt 

skrivande över tid är en viktig uppgift för skolan. De texter som skrivs kan ses som 

språkliga tidsdokument, precis som övriga texter. Att de har skrivits under en 

provsituation borde vara en positiv faktor: ”Eleverna har ansträngt sig för att 

skriva ett språk som ligger så nära skriftspråksnormen som möjligt, eftersom det 

ger ett gott betyg, och därför borde texterna utgöra ett gott källmaterial för 

språkvetenskapliga studier” (Danell 2002:158).  

   Elevernas åsikter och värderingar kan ha påverkats eftersom eleverna vet att 

texterna ska läsas av läraren. Dock är det personliga berättandet oftast någonting 

som ligger nära eleven som i detta fall inte skriver för att påverka läraren, utan 

bara för att berätta och förmedla. Trots att betygsättande lärare ska läsa deras 

texter och bedöma dem, ”utgör elevernas texter intressanta tidsdokument som 

speglar de värderingar som existerade i samhället när eleven skrev sitt nationella 

prov” (Danell 2002:158). Elevernas texter blir spegelbild av deras tankar, drömmar 

och intressen. 

  Att lära ut konsten att skriva texter och att kunna analysera texter är ett viktigt 

uppdrag för skolan. Vidare är det nödvändigt att pojkar och flickor i skolan lär sig 

att skriva för att klara sig i arbetslivet utanför skolan:  

 

Att skriva skönlitterärt anses ofta kräva en specialbegåvning. Konsten att skriva 

brukstexter av en viss sort brukar man däremot se som möjlig att lära. Det gör att 

man kräver av många yrkesutövare att de ska kunna skriva inom sitt fack. Därmed 

blir skrivförmågan också ett medel för karriären. (Hellspong & Ledin 1997:23) 
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3 Metod och material 

En viktig skrivuppgift för eleverna i år 9 är uppsatsskrivandet i samband med det 

nationella provet i svenska. I februari varje år får eleverna visa sina kunskaper 

genom att välja en skrivuppgift som en av de avslutande uppgifterna för året. För 

eleverna har skrivarbetet pågått länge och allteftersom har de fått träna på att 

skriva texter i olika genrer. Eleverna skriver dagböcker, brev, berättelser och dikter 

för att sedan utveckla sitt personliga skrivande i noveller, debattartiklar och 

krönikor.  

   Under våren 2011 var det dags för ca 120 elever i år 9 i den grundskola där jag då 

arbetade som lärare i ämnet svenska att skriva det nationella provet. Dessa 120 

elever fick välja fritt bland fyra skrivuppgifter som ingick i årets tema Eld & lågor. 

Urvalet av uppgifterna för eleverna bestod av ett bidrag till en antologi under 

rubriken Ett ljus i mörkret, ett brev till en stipendiefond under rubriken Till 

stipendiefonden Brinnande intressen, ett debattinlägg med valfri rubrik kring 

sådant som kunde göra en mycket arg samt en krönika under rubriken Flammande 

kärlek.  

   I den här undersökningen valdes tio texter där eleverna hade valt att skriva ett 

brev som ett brev till en stipendiefond under rubriken Till stipendiefonden 

Brinnande intressen. Texterna valdes slumpmässigt. Fem pojkar och fem flickor 

arbetade med denna skrivuppgift under 160 minuter i samband med nationella 

provet. Till sin hjälp hade eleverna skrivuppgiften Delprov C samt det tillhörande 

elevtexthäftet Eld & Lågor som inspiration. Eleverna var förberedda vad avsåg 

texthäftet och temat, men skrivuppgiften fick de först vid skrivtillfället. Skrivtiden 

skulle räcka till för att strukturera, formulera, skriva, omarbeta och renskriva i 

vanlig ordning inom tidsramen. I vissa fall kan elever som skriver nationella provet 

i ämnet svenska få använda sig av datorn eller få förlängd skrivtid, men så var inte 

fallet för de tio elever som ingick i denna undersökning. Däremot hade de tillgång 

till ordlistor och uppslagsverk under skrivtiden, i linje med anvisningarna för 

nationella provet. 

   Texterna i denna undersökning skrevs för hand av eleverna på traditionellt sätt. 

Kopior av uppsatserna registrerades ordagrant i Word. Elevuppsatserna var 

avkodade, men fortsatt avkodning var nödvändig och gjordes för att rensa texterna 
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från namn på personer, skolor och städer genom att byta ut orden till en bokstav. 

På så sätt har denna avkodning inte påverkat antal ord i uppsatserna eller 

innebörden i texterna. Analysarbetet gjordes genom att följa analysmodellens 

rubriker. LIX-och OVIX-beräkningarna gjordes med hjälp av LIX-hemsidan 

(http://www.lix.se ). 

3.1 Varför analys? 

Texter kan analyseras på många olika sätt. Ett sätt är att leta fel och språkliga 

avvikelser och sedan bedöma om de är många eller få. Texten ”reduceras till en 

samling stavfel och felaktiga formuleringar ” (Bjar 2006:331). Det andra är att sätt 

är att fokusera på funktionell och kvalitativ bedömning, vilket sätter den 

kommunikativa funktionen i fokus och är ”fortfarande det arbetssätt som, i 

samband med de nationella prov, prioriteras av landets skolmyndigheter för 

bedömning och analys och elevers texter” (Bjar 2006:332).  

   Att analysera texter ger ”möjlighet att uppmärksamma både helhet och delar och 

att lyfta fram starka så väl som svaga sidor i texten” (Bjar 2006:345). Analysens 

utgångspunkt bör vara att stärka och hjälpa eleven vidare i sitt skrivande: ”[d]et 

handlar om att utveckla den egna kompetensen i kommunikativa, språkande 

sammanhang, det får inte reduceras till isolerad färdighetsträning” (Bjar 

2006:345). Analysen är en viktig del av arbetet med texter som helhet och i det 

praktiska textarbetet med eleven: ”Avgörande för arbetet med varje elev som ska 

stödjas och stimuleras i sin skriftspråkliga utveckling är att flera texter analyseras 

och diskuteras tillsammans med eleven”(Bjar 2006:345).  

3.2 En beskrivning av skrivuppgiften 

Eleverna som har valt denna skrivuppgift har valt att skriva ett personligt brev och 

söka stipendiepengar för ett för dem brinnande intresse.  

   Allmänna råd om att söka stipendium finns att hämta hos Stipendier.se 

(http://www.stipendier.se/), som understryker vikten att skriva ett personligt, 

intressant och säljande brev. Den som söker ska motivera projektet, lyfta fram sig 

själv som duktig och vad projektet ska göra för nytta: 
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Skapa en personlig ansökan - låt er gärna inspireras av andra eller av våra exempel 

men gör om formuleringarna så att ansökan verkligen blir "din". Följ de goda 

generella regler som finns för att skriva ett intressant och säljande brev.  

Viktigt i varje ansökan är att motivera varför just du behöver stipendiet. Påpeka 

gärna betydelsen av dina studier, projekt eller vad du söker för. Beskriv den nytta 

pengarna skall göra. Det skadar inte att påpeka att du är en duktig och intresserad 

student/ forskare/medborgare. Argumentera sakligt och försök exemplifiera för att 

skapa intresse för din ansökan. (http://www.stipendier.se/) 

 
 

I denna uppgift ska eleven skriva ett personligt brev som ska bifogas till en 

stipendieansökan. Läraranvisningen anger att eleven ska beskriva sitt brinnande 

intresse ”på ett sådant sätt att juryn bli övertygad om att hon är en värdig 

mottagare av stipendiet” (Skolverket 2011a:37). Vidare ska det framgå av elevens 

brev vad pengarna ska användas till. Eftersom detta personliga brev ska bifogas 

stipendieansökan är det den ”personliga beskrivningen av det brinnande intresset 

och hur det genom stipendiet skulle kunna utvecklas som är det viktigaste” 

(Skolverket 2011a:37). Det är alltså inte en faktabeskrivning som efterlyses i 

uppgiften, utan en personlig beskrivning av intresset, hur den bedrivs, vilka 

egenskaper som krävs samt vilka kostnader som är relaterade till det brinnande 

intresset. Uppgiften är enligt följande: 

 

2 Till stipendiefonden Brinnande intressen 

 

Du har fått läsa en artikel om Charlotte Haegermark som brinner för motorsport. 

Stipendiefonden ”Brinnande intressen” delar varje år ut pengar till ungdomar för att 

de, liksom Charlotte, ska få chansen att utveckla och fördjupa något de verkligen 

brinner för att göra. Nu är det dags att söka stipendiet och till ansökan ska bifogas ett 

personligt brev. 

 

Skriv brevet till stipendiefonden. Beskriv ditt intresse och övertyga juryn om varför 

just du ska få ett stipendium för att utveckla ditt brinnande intresse. Skriv vad du vill 

använda pengarna till. 

 

Rubrik: Till stipendiefonden Brinnande intressen (Skolverket 2011a: 37) 

 

http://www.stipendier.se/exempel.aspx
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I anvisningen till läraren konstateras det att det inte är särskilt vanligt att elever i 

år 9 söker stipendium och att det därför bör vara en relativt ny skrivsituation. Att 

skriva brev är inte heller ”vanligt förekommande” (Skolverket 2011a:37) och därför 

bör man i samband med bedömningen ha överseende med att elevtexten inte följer 

genrens kännetecken. Eftersom denna undersökning inte handlar om bedömning, 

utan enbart analys kan det vara av intresse att studera om eleverna klarar 

brevgenrens formalia såsom ort, datum, hälsningsfras, avslutningsfras och 

underskrift enligt formen för genren, enligt formen för det formella brevet 

(Strömquist 2005:155).  

    För att brevet ska fungera i sitt tänka sammanhang är det viktigt att det framgår 

vad elevens intresse är och vad stipendiet ska användas till. Om detta inte framgår 

tydligt eller är oklart, måste läsaren ”med lätthet kunna fylla i det som saknas” 

(Skolverket 2011a:37) och ha en ”relativt tydlig uppbyggnad så att det blir möjligt 

för juryn att följa elevens tankegång” (Skolverket 2011a:37). Med det formella 

brevet som mönster bör en stipendieansökan innehålla: ärendemening, vilket 

stipendium som söks, vem som söker, tid som ansökan avser samt ändamål 

(Strömquist 2005:151). Återigen är det viktigt att påpeka att undersökningens syfte 

inte är att bedöma uppsatserna, men det kan dock poängteras att dessa kriterier är 

i stort sett betygskriterierna för betyget Godkänt. 

3.3 Skolverkets bedömnings/analysmatris för delprov C – ämnet 

svenska 

Bedömningen i svenska gäller hur långt eleverna kommit i sin språkliga utveckling, 

sin litterära medvetenhet och sin medvetenhet om olika medier former och syften 

(Skolverket 2011a:2). Bedömningsmatrisen för uppsatserna omfattar 

Kommunikativ kvalitet, Innehåll, Struktur, Språk och Skrivregler (Skolverket 

2011a:29).  

   Rubriken Kommunikativ kvalitet avser uppsatsens syfte och begriplighet, d.v.s. 

hur väl eleven har lyckats lösa uppgiften och hur den skulle kunna fungera i det 

tänkta sammanhanget efter viss bearbetning. Denna rubrik omfattar skribentens 

medvetenhet om att man skriver för en mottagare och att skribenten visar strävan 

efter att anpassa texten till läsaren.  

   Rubriken Innehåll avser textens komplexitet samt skribentens 

genremedvetenhet. Här bör texten innehålla huvudsakligen relevanta uppslag 
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varav flera uppslag utvecklas något. I en berättande text bör det handla om att 

redovisa händelser i större utsträckning än att förmedla upplevelser. När det gäller 

utredande eller argumenterande texter bör elevens egen tankegång framgå och 

vara delvis utbyggd. Samtidigt bör texten innehålla exempel och detaljer som är av 

betydelse för textens helhet. 

    Textens fokus, textbindning, t. ex. med hjälp av sambandsord, och uppbyggnad 

eller disposition faller under rubriken Struktur. Här bör uppbyggnaden i huvudsak 

vara tydlig, t. ex. att texten disponeras kronologiskt.  

   Under rubriken Språk omfattas ordval, tempusbruk, meningsbyggnad och stil. 

Här gäller att ordvalet i huvudsak uppfyller uppgiftens krav och att tempusbruket 

och meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. 

   Sista rubriken avser Skrivregler såsom skiljetecken, styckemarkering och 

stavning. Skribenten bör ha ett relativt gott bruk av skiljetecken och stavfel får 

förekomma så länge de inte stör förståelsen.  

   När det gäller den allmänna analysen och bedömningen av texten bör man vara 

generös i sin bedömning och eftersträva att se textens styrkor: 

Det är viktigt att precisera mottagare samt i vilket sammanhang texten ingår 

alternativt i vilken genre den ska skrivas. Även om en genre anges kan man 

inte begära att anpassningen till den ska bli perfekt eftersom elever i den här 

åldern har mycket kvar att lära om olika sorters texter. Det är naturligtvis ett 

plus om skribenten träffar genren rätt, men bedömningen av detta bör vara 

generös. (Skolverket 2011a: 27) 

3.4 Bedömning av elevtext – en modell för analys 

I Bedömning av elevtext – en modell för analys (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 

2005) presenterar författarna en modell som fungerar oavsett genre och typ av 

text. Modellen är hämtad från lärarmaterialet till det nationella provet i svenska på 

gymnasienivå, men ”den principiella skillnaden mellan grundskolan och gymnasiet 

är inte så stor” (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2005:17). Samma tankar gäller 

angående vad en text är, med vikten på hur texten ska kommunicera med läsaren. 

Modellen kan användas till olika typer av texter och sammanhang, ”inte bara till 

bedömning av prov” (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2005:18). Begreppen texttyp 

och genre används på olika sätt av olika författare, menar Palmér & Östlund-

Stjärnegårdh (2005), och de väljer att använda fyra huvudsakliga eller 
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övergripande texttyper: berättande, beskrivande, utredande och argumenterande. 

Oftast tillhör en text en av dessa texttyper, även om det ibland kan finnas inslag av 

olika texttyper i en och samma text.  

   Första steget i Palmér & Östlund-Stjärnegårdhs modell är en helhetsbedömning 

av texten, där man ser efter om texten fungerar i den angivna situationen. Den 

texttyp och genre som efterfrågas bör framgå liksom syftet med texten. Vidare ska 

budskapet gå fram till läsaren och upplägget anpassas efter situationen. Vad gäller 

betygsbedömning återfinns tanken om att texten ska kunna publiceras efter viss 

bearbetning, d.v.s. att texten kan vara relevant på flera punkter men att det saknas 

inslag i texten. Gemensamt för samtliga texter är att ”texten bedöms med syfte, 

mottagare och situation [… ]och måste kunna stå för sig själv, vara självbärande, 

vilket innebära att den kan förstås av en oinvigd läsare” (Palmér & Östlund-

Stjärnegårdh 2005:20). Efter helhetsbedömningen av texterna följer ytterligare tre 

rubriker: Innehåll/Innehåll och textanvändning, Disposition och sammanhang 

och Språk och stil.  

   Under rubriken Innehåll/innehåll och textanvändning gäller att innehållet ska 

passa till uppgiften, vara relevant och innehålla tillräckligt många inslag. Ett 

övergripande resonemang ska finnas liksom konkreta exempel. Ytterligare en 

kvalitet i texten att analysera är textens självständighet. 

   Disposition och sammanhang avser textens uppbyggnad och struktur. Texten 

ska vara genomtänkt och bygga på ”den klassiska retoriska grundmodellen med 

inledning, huvuddel och avslutning” (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2005:22) 

samt en någorlunda god fördelning eller proportion mellan dessa. Sammanhanget i 

en text kan också beskrivas genom att tala om textbindning och här uppger 

författare användbara begrepp som ledfamiljer, sammanhangssignaler och 

styckeindelning. Ledfamiljer, eller bindningkedjor, i texten kan vara behjälplig när 

man analyserar det väsentliga i innehållet i texten och att skribenten behåller fokus 

i texten.  

   Sammanhangssignaler i texter talar om för läsaren hur texten ska hänga ihop och 

hur den ska förstås, t. ex. ord som medan, samtidigt eller slutligen i en berättande 

text eller på grund av detta, emellertid och dock i en utredande text (Palmér & 

Östlund-Stjärnegårdh 2005:24). Slutligen betraktas en viktig faktor vad gäller 

textens struktur, själva styckeindelningen i texten eftersom den ”hjälper både 

skribenten och läsaren att se hur texten är strukturerad och vad som hör ihop” 

(Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2005:24). 
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   Nästa rubrik i modellen omfattar språk och stil. Generellt ska språket vara 

”varierat och så tydligt att läsaren utan problem förstår texten” (Palmér & Östlund-

Stjärnegårdh 2005:25) Den som har ett rikt ordförråd kan skriva en läsvärd text 

som inte uppfattas av läsaren som ”tjatig eller enformig” (Palmér & Östlund-

Stjärnegårdh 2005:25). Detta gäller uppbyggandet av nominala fraser, men också 

ordföljden. Genom att placera viktig information i fundamentet kan skribenten ge 

tyngd åt viss information och också variera vilken satsdel som får börja 

meningarna i texten. På samma sätt kan man åstadkomma variation i texten 

genom att variera meningslängd. Andra stilistiska grepp som kan användas är 

retoriska frågor, kontraster och bildspråk såsom liknelse och metaforer. Vidare bör 

eleven kunna hantera reglerna för skriftspråk, eftersom brott mot skrivreglerna 

stör många läsare och flyttar fokus från textens innehåll och kan i värsta fall 

innebära att ”textens budskap inte går fram” (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 

2005:27). I stort sett samma regel gäller för stavning för att skribenten på bästa 

sätt ska få fram sitt budskap utan att läsaren störs. 

3.5 LIX och OVIX 

Ett annat sätt att beskriva texter är att titta på textens längd, meningslängden och 

långa ord i texten. Två statistiska mått för att beskriva ordvariation och läsbarhet 

är OVIX och LIX. Om en text har en stor ordvariation i förhållande till dess längd 

blir OVIX-värdet högre än i en text med mindre ordvariation (Hultman & 

Westman 1997:56). På samma sätt som OVIX, kan LIX användas som ett mått som 

underlättar jämförelsen mellan texter av olika längd. Läsbarhetsindexet LIX är det 

mest kända läsbarhetsindexet. Detta index ger ett mått på hur lätt eller svår en text 

är att läsa. LIX beräknas genom att sätta samman det genomsnittliga antalet ord 

per mening och procentantalet för antalet ord med fler än sex bokstäver. LIX-

värdet omfattar en skala från < 30 t o m > 60. Ett värde på mindre än 30 kan 

tolkas som mycket lättläst (barnböcker), 30–40 som lättläst (skönlitteratur, 

populärtidningar), 40–50 medelsvår (normal tidningstext), 50–60 svår (normalt 

värde för officiella texter) och över 60 är mycket svåra texter (byråkratsvenska). 

Ett LIX-värde lägre än 30 kan tolkas som att texten är lättläst, medan ett högre 

värde än 40 signalerar en svårläst text (Cassirer 2003:69). Det är viktigt att notera 

att LIX-värdet inte är ”någon exakt vetenskap utan snarare en indikation på vilken 
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nivå texten ligger” (www.lix.se). Tyvärr har inte några jämförelser mellan LIX och 

egenproducerade texter hittats. 

 

3.6 En sammanfattande modell 

Modellen för textanalys som Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2005) har sin grund 

i Skolverkets analys- och bedömningsmatris eller modell för nationella provet i 

ämnet svenska. Därför är det rimligt att anta att större delen av Palmér & Östlund-

Stjärnegårdhs modell täcker större delen av Skolverkets analysmodell, d.v.s. 

modellens rubriker Kommunikativ kvalitet, Innehåll, Struktur, Språk och 

Skrivregler. I de fall det finns vissa skillnader som t. ex. medvetenhet om 

mottagare och en bedömning av i vilken utsträckning texten skulle behöva 

bearbetas om, kan de tas med som komplement i en sammanfattande modell. 

Vidare kan det tänkas att statistiken som beräknas i form av LIX och OVIX också 

kan ge kompletterande information om texternas läsbarhet och ordvariation. En 

sammanfattande modell, och den modell som kommer att användas i denna 

studie, blir då Palmér & Östlund-Stjärnegårdhs modell som består av en 

helhetsbedömning och modellens tre rubriker Innehåll/Innehåll och 

textanvändning, Disposition och sammanhang och Språk och stil samt LIX och 

OVIX beräkningarna för elevernas texter. 
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4 Resultat 

Resultatdelen består av en analys enligt ovanstående rubriker: Innehåll/Innehåll 

och textanvändning, Disposition och sammanhang samt Språk och stil. Först ges 

en kort beskrivning av varje elevtext. Sedan presenteras vissa för texterna 

gemensamma resultat och övergripande teman beskrivs varpå analysen fortsätter 

enligt modellen med belysande exempel ur texterna. Den sista delen redovisar 

statistik om textlängd, meningslängd, antal långa ord samt LIX-och OVIX-

statistiken, som får avsluta resultatdelen. 

4.1 Innehåll/Innehåll och textanvändning  

För att på bästa sätt beskriva innehållet och hur relevanta uppslag presenteras i 

texterna, hur upplevelser och tankegångar framgår samt exempel och detaljer som 

är av betydelse för textens helhet följer en kort beskrivning av varje text. 

4.1.1 Pojkarnas texter 

Den första texten beskriver en pojkes brinnande intresse för jakt och 

naturguidning och hans mål att utbilda andra ungdomar inom jaktområdet genom 

att ordna en kurs. Han menar att han kan visa hur man på bästa sätt kan få 

jakten avslutat på ett bra sätt, för att få jakten mer intressant och spännande och 

sportsligare. Genom att dela med sig av sin erfarenhet och kunskap om hur man 

gör vill han påverka och utveckla sitt intresse. Eleven förklarar sitt intresse, målet 

med sitt brev och motiverar sig fram genom texten. 

   I andra texten beskriver en pojke sitt brinnande intresse, biljard. Läsaren får följa 

med tiden innan han började på fritidsgården och med biljarden till första 

tävlingen. Flera mindre relevanta uppslag tas upp: hissjaga, billdörrana dom hade 

fryst och jag gick inte på hella 8. Ansökan gäller ny biljardutrustning till 

uppehållsrummet i den nya skolan (implicit). Denna text kan ej sägas vara 

självbärande. Trots en kronologisk ordning, ställer denna text krav på sin läsare. 

    Tredje texten handlar om en ansökan om specialskridskor, anpassade för en 

ovanlig häl, för att kunna fortsätta spela hockey. Med hockey som ett brinnande 

intresse: jag varit som tokig i hockey och besvikelse över att ha missat TV-pucken 
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ansöker denna pojke om 8 500 kr eftersom det är ett på tok för högt pris för mina 

föräldrar som har det svårt med räkningarna. Denna text drivs fram av ett 

resonerande kring träning, tävling och behovet av specialskridskor. 

    I text fyra beskriver en pojke om sitt brinnande intresse – motocross. Han satsar 

väldigt mycket på träning och hälsa för att hålla sig i form. Stipendieansökan gäller 

ett bidrag för att åka söderut och köra USM (ungdoms-SM). Denna text innehåller 

flera relevanta uppslag som kretsar kring träning och tävling i en sport som kostar. 

Den ekonomiska motiveringen kompletteras av motiveringen att det är sista 

chansen för honom att tävla inom denna klass. Här beskrivs också känslan av att 

åka: Jag älskar ljudet av motorer och älskar att var ute på banan och köra järnet, 

Jag älska känseln i magen när man hoppar över ett långt hopp och jag älskat 

gemenskapen vi har på banan. 

    Den femte texten är ett brev som skrivits av en pojke som spelar handboll. Hans 

intresse är starkt förknippat med hans morfar: allt började med att jag såg på 

handbolls matcher med min morfar. Texten innehåller flera relevanta uppslag 

som träning, ett erbjudande om att få spela i en annan klubb och en flytt. Samtidigt 

innehåller brevet en berättelse om hans morfar som får cancer och dör. Hans 

ansökan gäller ett bidrag för att kunna fortsätta med sin sport. 

4.1.2 Flickornas texter 

Den första texten handlar om en flicka som älskar dans: Dans är i stortsätt allt jag 

har, min mamma dog när jag var sju, de var mamman som lärde mig i största 

del allt jag kan, hon dansade mycket balett innan hon dog. Brevet tar upp 

relevanta uppslag som hur flickan upplever dansen. Hon känner mammans 

närvaro och är lycklig när hon dansar. Motiveringen gäller ekonomi men också att 

hon inte är bra på skolarbete och att dansen är allt: Dans för mig är en slags 

dröm, när jag dansar stänger jag alla ute förutom den underbara musiken. Ett 

stipendium skulle betyda mycket: Min låga är stark men utan erat stipendium 

slocknar min låga, utan erat stipendium är jag ingenting. Ett annat uppslag är att 

det eventuellt finns mer värdiga sökanden: Ni kanske hittar någon som har de 

värre än mig men då är jag glad för hans/hennes skull. 

   Nästa text är skriven av en flicka som söker ett bidrag för att söka till ett 

travgymnasium: jag vill söka till ett travinriktat gymnasium som även gör att jag 

har möjlighet att fortsätta tävla framgångsrikt med ponnyn. Här finns det flera 

motiveringar: ekonomiska möjligheter, möjligheten att få träna med ponnyn och 
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de möjligheter som travgymnasiet erbjuder. Ett annat uppslag i texten är ett 

vägbygge och de problem som det innebär för flickan och familjen vad gäller 

träning och tävling. Tävlingsresultaten listas i punktform och att trav är ett 

brinnande intresse framgår tydligt: Jag vill kalla det min sport, mitt liv och det jag 

brinner för. Denna text kräver uppmärksamhet av läsaren för att sortera och hålla 

ihop de olika uppslagen.  Dispositionen av argumenteringen innebär många 

tankehopp.  

    Nästa text, den tredje texten, handlar om en flickas brinnande intresse för 

fotografering. Brevet innehåller relevanta uppslag och introducerar först 

historiken, hur hon utövar sitt intresse och hur omfattande henne arbete med 

fotograferingen är. När hon fotograferar försvinner tiden: Jag kan hålla på i en 

timme, men det känns som att det bara har gått tio minuter, samtidigt som 

omgivningen inte riktigt förstår hennes intresse: De förstår inte vad som är så 

roligt med att fota mat. Denna text flyter fram genom en strukturerad, 

innehållsrik, dock distanserad, beskrivning av ett brinnande intresse. Flickans 

ansöker om ett bidrag för att gå en fotokurs och därmed utveckla sitt 

fotograferande. 

    Fjärde texten gäller en flickas ansökan om ett bidrag för att köpa 

slalomutrustning. Här finns det höga mål uppsatta: Mitt mål som jag har haft 

sedan jag tävlade första gången och vann är att bli bäst i världen. Uppslagen i 

denna text rör träning, tävling och behovet av en riktig utrustning men också 

känslan av att få utöva idrotten: Varför jag älskar slalom så mycket är nog för 

farten och känslan innan starten. När man står där inne i båset och hör den 

pipande signalen och tillslut trycker iväg för att få så mycket fart som möjligt. 

Det är då jag trivs som bäst. Denna text är lätt att följa för läsaren och visar 

uttryck för en skribent som lyckas formulera och sammanfoga tankar och känslor 

samt de ekonomiska krav som sporten innebär. 

   Femte och sista texten är en text skriven av en flicka som har dans som ett 

brinnande intresse och ett mål att gå på en känd dansskola i USA. Här beskrivs 

historiken kring hur hon var på väg att lämna sitt brinnande intresse, men 

återupptog dansen. Känslan av att dansa finns beskriven: Känslan av att vara där 

bland alla folk och dansa framför en stor publik är obeskrivligt, och just i den 

stunden då jag hade dansa klart visste jag vad min talang var, liksom oron som 

började komma inför gymnasievalet. Denna text omfattar väldigt många uppslag 

som är relevanta. Dispositionen har en klar struktur, men informationsmängden är 
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stor. Innehållet i detta brev kan också sägas omfatta ett narrativt inslag enligt 

dramaturgin: hon söker till dansskolan, arbetar och sparar ihop pengar, kommer 

in på skolan, men föräldrarnas skilsmässa gör det omöjligt. Att få ett bidrag från 

stipendiet skulle vara upplösningen: Därför behöver jag eran hjälp. Jag har 

drömt om det här ungefär hela mitt liv, och jag vet att om jag inte lyckas med 

dans, kommer jag inte lyckas med någonting. Det är en mirakel att skolan 

accepterade mig, och att slösa en sådan chans i livet skulle vara tragiskt. 

4.1.3 Gemensamma uppslag 

Samtliga texter innehåller relevanta uppslag varav flera uppslag utvecklas. Vidare 

innehåller samtliga brev vissa gemensamma teman. När eleverna beskriver sitt 

brinnande intresse är ett gemensamt tema för texterna ett konstaterande av att de 

är duktiga inom sitt område. Alla utom en elev uppger en historik. De flesta har 

utövat sitt brinnande intresse sedan många år och de är framgångrika och söker ett 

stipendium hos Stipendiefonden Brinnande intressen för att utveckla sig på något 

sätt inom sitt område.  

   Två uppslag eller teman som finns hos flickorna saknas hos pojkarna. Det första 

temat gäller motiveringen att man inte är duktig i skolämnen och därför vill 

utveckla sitt brinnande intresse: 

 
Min låga är stark men utan erat stipendium slocknar min låga, utan erat 
stipendium är jag ingenting, dans är de enda jag är bra på, jag kan inte räkna 
matte, inte sjunga och jag kan inte skriva en bra novell. Men jag kan dansa!  
 
När jag gick i nian märkte jag att jag inte var begåvad eller hade någon talang när 
det gällde skolarbetet…Jag hade bestämt för länge sen att jag inte är smart, att 
matte, NO och Svenska kommer inte naturligt för mig, och det kanska var det som 
fick mig att koncentrera så mycket på dans och vara den bästa på att dansa istället 

 
Det andra temat som finns är tacksamhet. Flickorna tackar på förhand för vad 

stipendiet skulle innebära för dem:  

 
Jag skulle vara så oerhört tacksam om jag fick fortsätta med det jag brinner för. 
 
Att få ett stipendium skulle betyda så mycket för mig att jag inte kan uttryck mig i 
ord. Det hade varit en stor lättnad och ett steg närmare mitt mål om jag skulle 
blivit vald.  

 

Som avslutning av innehållsdelen presenteras den sista raden i elevernas texter. 

Pojkarna och flickorna har valt att avsluta sina brev om ett bidrag till sina 

brinnande intressen enligt följande: 
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Men behöver pengar så jag kan starta denna uppgift. 
 
Så många elever som går på skola X så finns det mer intresse av biljard det är i 
alla fall vad jag har sett för det är så full bokat så man bara kan spela i 15 min. 
 
Nu har jag berättat varför jag borde få stipendiumet. 
 
P.S. Jag vill använda pengarna så att vi har råd att åka dit ner till X och kunna 
uppfylla mina mål. 
 
Det är därför jag vill ha stipendiumet så jag kan fortsätta med min sport och 
uppfylla morfars dröm. 
 
Tack för att ni läste mitt brev! 
 
Jag vill göra det jag är bäst på. Jag vill satsa allt på travet! 
 
Då skulle jag kunna utvecklas inom fotografering och bli bättre på det som jag 
tycker om att göra allra mest. 
 
I hopp om att bli utvald till att få ett stipendium avslutar jag nu mitt brev. 
 
Snälla jag behöver eran hjälp för att kunna leva min dröm. 
 

Innehållet i elevernas sista rader får utgöra utgångspunkten och övergången till 

nästa del om disposition och sammanhang.  

4.2 Disposition och sammanhang 

Nästa analysdel berör hur eleverna har disponerat sina texter, hur texten fungerar i 

sitt sammanhang och genremässigheten. 

   I skrivuppgiften Brinnande intressen är rubriken given och kan därför inte 

användas för att tolka i relation till texten och om den håller en komplexitet som är 

adekvat för elevernas ålder. Samtliga elever har rubriksatt sina texter. Samtliga 

texter innehåller också en introduktions-, mitten- och avslutningsdel. 

Proportionerna mellan dessa delar är varierande och i vissa fall något oklara, men 

delarna kan dock skönjas i texterna. Skribenterna är också medvetna om att de 

skriver för en viss mottagare och har en hög genremedvetenhet i sitt skrivande, 

vilket illustreras i följande tabell: 
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Tabell 1. Genremedvetenhet 

 Flickor Pojkar Totalt 

    

Rubrik 5 5 10 

Adress 4 2 6 

Datum 3 5 8 

Hälsningsfras 4 4 8 

Avslutningsfras 4 4 8 

Namn 10 10 10 

Samma radnivå för 

avslutningsfras/namn 4 4 
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Samtliga elever har rubriksatt sina texter och att texterna är brev framgår tydligt. 

Fyra flickor och två pojkar skriver ut adress, medan tre flickor och fem pojkar 

skriver ut datum. Totalt åtta elever får med en hälsningsfras: Hej!, Kära 

stipendiefonden, Hej stipendiefonden, Hejsan kära vänner och Stipendiefonden. 

Lika många elever skriver en hälsningsfras, varav de vanligaste är MVH, en elev 

skriver Från och två elever väljer // och / för att signalera en hälsningsfras. 

Samtliga skriver under med sitt namn, medan bara två elever skriver sitt namn 

direkt under avslutningsfrasen. De övriga väljer att skriva avslutningsfrasen och 

namnet på samma rad i texten.  

   Hur eleverna har löst uppgiften framgår av följande tabell: 

 

Tabell 2. Information efterfrågad i uppgiften 

 Flickor Pojkar Totalt 

    

Tydligt mål 5 3 9 

Kostnad 1 1 2 

Motivering, ekonomisk 3 4 7 

Motivering 5 5 8 

 

 

Alla flickor har ett tydligt mål med sitt brev. De söker ett stipendium för att betala 

en dansskola, en dansskola i USA, en fotoutbildning, slalomutrustning eller för att 

kunna gå på ett travgymnasium. Tre av pojkarna har ett tydligt mål då de söker 

stipendium för att ordna en jaktutbildning, tävla i ungdoms SM eller köpa nya 
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skridskor. Två pojkar söker ett stipendium för mindre tydliga mål, en pojke vill 

fortsätta med [sin] sport och uppfylla morfars dröm medan den andra vill köpa in 

ny biljardutrustning till fritidgården, vilket framgår implicit. Två elever uppger 

kostnadsförslag i sitt brev, en pojke söker 8 500 kr och en flicka söker 2 500 kr. 

Ytterligare två flickor konstaterar att deras mål kostar, men inte hur mycket 

pengar, bara flera tusand dollar eller vilket kostar väldigt mycket pengar. Totalt 

sju elever motiverar sin stipendieansökan av ekonomiska skäl, d.v.s. tre flickor och 

fyra pojkar. Samtliga har utöver den ekonomiska motiveringen andra 

motiveringar, t. ex. få jakten mer sportsligare och roligare, en tanke om rättvisa 

(implicit), ovanlig häl och hålla travsporten vid liv.  

   Textbindningen i elevernas texter kan beskrivas som svag. I de flesta texterna är 

dispositionen av en narrativ, kronologisk karaktär, vilket gör att textbindningar 

finns i form och kronlogiska sambandsord: redan när jag var liten, just nu eller 

sen dess. Sambandsord av ett mer argumentativt inslag sakas. 

4.3 Språk och stil 

Liksom strävan efter att uppfylla uppgiftens anvisning genremässigt har eleverna 

använt ett för uppgiften anpassat ordval. Ett kraftuttryck finns i en av pojkarnas 

uppsatser: Det jävliga var det att jag var sjuk på första uttagningen och efter det 

fick jag inte vara med mer. Andra värderande ord som förekommer är missbildad 

och defekter, liksom det familjära ordet hejsan i hälsningsfrasen Hejsan kära 

vänner! och det mer formella ordet ej, men i övrigt anpassas ordvalet i uppgiften 

av både pojkar och flickor. Det finns sammanblandningar av generella uttryck och 

prepositionsuttryck: Pengarna finns bara inte i mammas konto liksom bara för 

kul skull. Tempusbruket fungerar för det mesta i uppsatserna liksom 

meningsbyggnaden, d.v.s. fungerar i huvudsak med tanke på att texterna har 

skrivits av elever i år 9. Ett exempel är felplaceringen av ordet inte: Jag kunde 

tyvärr inte detta eftersom jag bor inte i New York just nu för till fället. 

Variationen i meningsbyggnaden är dock inte stor i texterna. Fragment och 

satsradning förekommer i både pojkars och flickors texter: 

 
Och att göra jakten roligare och mer intressant för dom 
 
Jag kom ihåg första gången jag började spela biljard, det var nån gång i 3-4 jag 
hade precis börjat att får gå på gården 
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Dans är i stortsätt allt jag har, min mamma dog när jag var sju, de var mamman 
som lärde mig i största del allt jag kan, hon dansade mycket balett innan hon dog. 

 

På samma sätt kan det sägas att skiljetecken i huvudsak fungerar, med vissa 

undantag både för pojkar och för flickor. När det gäller rättstavning finns de flesta 

stavfelen hos pojkarna, medan det talspråkiga inslaget finns hos pojkar och flickor, 

med viss övervikt hos flickor.  

   Pojkarna har flest förekomster av stavfel: påvärka, intreserad, europa, sådanna, 

årnat, billdörrarna, applodera, pluss mm. I flickornas uppsatser finns 

felstavningar som kännt, kanska, skoler, Amerikanska, Svenska och extra flera 

tusand per år. Särskrivning förekommer i några få fall i ord som hockey lag och 

Balett skolan. 

   Pojkarnas och flickornas texter har inslag av talspråk. Det finns olika former av 

talspråk i samtliga av pojkarnas texter, medan bara tre av flickornas texter 

innehåller talspråk. De former av talspråk som finns i texterna är följande: dom, 

nån, nåt, dom, eran, erat, vårat, de och va. Det finns också förekomster av 

talspråksformer av preteritum som dansa och torska. Det talspråkliga berättandet 

i texterna visas enligt dessa exempel:  

 
Så klart vet ni ju redan detta, men tänkte de va lika bra att vara tydlig. 
 
När vi kom dit berättade dom reglerna lite småt jag viste inte reglerna så jätte bra 
så det var det jag torska på 

 

Styckemarkering fungerar också någorlunda för elevernas texter om sina 

brinnande intressen. De allra flesta texterna visar en medvetenhet om att använda 

styckeindelning. Dock finns båda ytterligheter med bland dessa texter. En pojke 

och en flicka använder hybridstycken, medan två texter består av i stort sett ett 

stycke, en flicka saknar styckeindelning helt och hållet och en pojkes text består av 

två stycken. Bruket av rad som stycke illustreras nedanför: 

 

Mina drömmar är att kunna bli en känd travtränare och kusk. 
 
Jag vill satsa på detta och jag vill verkligen hålla på med travet. 
 
Det finns ju ett travinriktat gymnasium här i X också. 
 
Detta är tyvärr inget alternativ. 
 
På det kan jag inte ha min egen häst. 
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I dessa för det mesta korta texter i brevgenren, finns det inte stora inslag av 

stilistiska drag. Dock finns det stilistiska drag i elevernas texter. Pojkarnas och 

flickornas texter innehåller en del stilgrepp såsom direkt anförande som 

förekommer i två av texterna: 

 
”Ja, varför köper ni inte ett par billiga skridskor då?” tänker nog de flesta men 
grejen är den att jag har en ovanlig häl.  
 
Efter tre år började morfar må dåligt. Vi fick höra av mormor att det kunde vara 
en allvarig cancer. 
- Jag tror inte att han kommer klara sig hade doktorn sagt, berättade mormor. 

 
Citattecken används också i en av texterna: Dans för mig är en slags dröm, när 

jag dansar stänger jag alla ute förutom den underbara musiken. Kvar på scenen 

finns jag, ”mamma”, dansen och musiken, för att signalera att mamma inte längre 

finns kvar i livet. En flicka skriver om att hennes intresse blir ”på riktigt” när hon 

blir äldre. En annan flicka skriver att hon vill ha hjälpt att utveckla sitt ”liv”. 

Samtliga bruk är citattecken är dock i ”oegentlig betydelse” (Strömquist 

2005:239), d.v.s. inte citering av text. 

   Frågor till läsaren och retoriska frågor finns i en av texterna: Ni vet när man 

sitter i en sulky och kör en höst runt en stor travbana? och Vad är det då för idé 

att satsa? 

4.4 Antal ord, meningar, LIX och OVIX 

Hur ser elevernas texter ut när det gäller antal ord, meningar och ord med fler än 

sex tecken? Resultaten visas i följande tabeller. 

Tabell 3. Pojkar - antal ord, meningar och ord med fler än sex tecken 

Pojkar Antal ord Antal 
meningar 

Antal ord  
med fler än sex 
tecken 

    
Text P1 295 20 43 
Text P2 464 29 51 
Text P3 366 28 56 
Text P4 344 27 43 
Text P5 321 28 54 
    
Genomsnitt 358 26 49 
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Pojkarnas texter omfattar 295 ord som minst och 464 som mest. Texterna 

innehåller mellan 20 och 29 meningar medan antalet ord med fler än sex tecken är 

mellan 43 och 56. 

   För flickorna innehåller texterna 382 ord som minst och 1077 som mest. Det 

finns stor variation i textlängd bland flickornas text. Texterna innehåller mellan 20 

och 63 meningar medan antalet ord med fler än sex tecken är mellan 43 och 131. 

 

Tabell 4. Flickor - antal ord, meningar och ord med fler än sex tecken 

Flickor Antal ord Antal 
meningar 

Antal ord  
med fler än sex 
tecken 

    
Text F1 382 20 43 
Text F2 756 63 114 
Text F3 443 33 60 
Text F4 398 31 61 
Text F5 1 077 50 131 
    
Genomsnitt 611 39 82 
 

Detta innebär att genomsnittet för flickornas texter är 611 ord jämfört med 

pojkarnas genomsnittslängd på 358. Även om man bortser från de texter som har 

flest ord, 1077 och 756, är genomsnittet för flickorna vad avser texterna 

genomsnittlängd högre än pojkarnas gensnittslängd (407 för flickorna, 358 för 

pojkarna). Genomsnittet för antal meningar är 39 jämför med 26, liksom för 

antalet ord med mer än sex tecken 82 jämför med 49. 

   Den genomsnittliga meningslängden och andel långa ord i pojkarnas texter 

fördelar sig på följande sätt: 

 

Tabell 5. Pojkar – genomsnittlig meningslängd och andel långa ord 

Pojkar Genomsnittlig 
meningslängd 

Andel långa ord 

   
Text P1 14,74 14,58 
Text P2 16,00 10,99 
Text P3 13,07 15,30 
Text P4 12,74 12,50 
Text P5 11,46 16,82 
   
Genomsnitt 13,60 14,04 
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Motsvarande siffror för flickornas texter vad avser den genomsnittliga 

meningslängden och andelen långa ord fördelar sig på följande sätt: 

 

Tabell 6. Flickor – genomsnittlig meningslängd och antal långa ord 

Flickor Genomsnittlig 
meningslängd 

Andel långa ord 

   
Text F1 19,10 11,26 
Text F2 12,00 15,08 
Text F3 13,42 13,54 
Text F4 12,84 15,33 
Text F5 21,54 12,16 
   
Genomsnitt 15,78 13,47 
 

Den genomsnittliga meningslängden är högre för flickorna medan andelen långa 

ord är högre för pojkarna. 

   En sammanfattning av graden av läsbarhet enligt LIX visar att pojkarnas texter i 

genomsnitt ligger på en nivå av 27,80. OVIX är 55,67. 

 

Tabell 7. Pojkar – LIX och OVIX 

Pojkar Läsbarhetsindex 
LIX 

Ordvariationsindex 
OVIX 

   
Text P1 29,00 49,22 
Text P2 29,00 52,31 
Text P3 28,00 65,62 
Text P4 25,00 56,45 
Text P5 28,00 54,76 
   
Genomsnitt 27,80 55,67 

 

Motsvarande siffror för flickorna för graden av läsbarhet enligt LIX visar att 

flickornas texter i genomsnitt ligger på en nivå av 29,20. OVIX är 49,42. Detta 

innebär att flickornas LIX, liksom pojkarna LIX hamnar under intervallvärdet 30, 

vilket enligt LIX-tabellen kan tolkas som mycket lättläst (barnböcker). 
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Tabell 8. Flickor – LIX och OVIX 

Flickor Läsbarhetsindex 
LIX 

Ordvariationsindex 
OVIX 

   
Text F1 30,00 48,53 
Text F2 27,00 51,46 
Text F3 27,00 48,98 
Text F4 28,00 45,73 
Text F5 34,00 52,38 
   
Genomsnitt 29,20 49,42 
 

En sammanfattning av de statiska måtten beskrivs i följande tabell i sifferform och 

med skillnaden mellan pojkar och flickor uttryck i procent. För att kunna jämföra 

pojkar och flickor måste man utgå ifrån en grupp. Beräkningarna utgår från 

flickornas siffror, vilket gör att skillnaden på 71 % innebär att flickornas 611 ord i 

genomsnitt står i jämförelse till pojkarnas 358 ord. 

 

Tabell 9. Pojkars och flickors genomsnittliga värden samt skillnad i procent 

 Pojkar, 
genomsnitt 

Flickor, 
genomsnitt 

Skillnad i % 

    

Antal ord 358 611 71 % 

Antal meningar 26 39 50 % 

Antal ord med fler än sex tecken 49 82 67 % 

Genomsnittlig meningslängd 11,46 15,78 38 % 

Andel långa ord 14,04 13,47 - 4 % 

LIX 27,80 29,20 5 % 

OVIX 54,76 49,42 - 10 %  

Antal förekomster av jag 21,4 44,4 107 % 

Antal förekomst av och 13,0 24,2 86 % 

 

Sammanfattningsvis är flickornas texter längre än pojkarnas. De innehåller flera 

och längre meningar. Dock ligger pojkarna på en högre nivå när det gäller andel 

långa ord och ordvariationen enligt OVIX. Förekomsterna av ord som jag och och 

ligger flickorna mycket högre än pojkar. Läsbarheten, enligt LIX, ligger något 

högre för flickorna, men resultatet för både flickor och pojkar hamnar inom 

samma intervall, d.v.s under 30 och kan tolkas som mycket lättläst (barnböcker). 

Elevernas texter i denna studie är således mycket lättlästa texter. 
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5 Diskussion 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka elevtexterna för att identifiera och 

belysa hur eleverna har uppfyllt instruktionerna för skrivuppgiften och genren 

utifrån skrivanvisningen för nationella provet. Texterna har analyserats utifrån en 

modell för analys av elevtext enligt Palmér & Östlund–Stjärnegårdh (2005) och 

kompletterande information såsom LIX och OVIX för att belysa eventuella 

skillnader ur ett genusperspektiv.  

   Resultaten i denna undersökning ligger i linje med tidigare forskning (Westman 

& Hultman 1977; Olevard 1999). I detta urval av tio elevtexter, skriver flickorna 

längre texter än pojkarna. Flickornas uppsatser har flera ord och längre meningar. 

Pojkarnas uppsatser innehåller flera stavfel och inslag av talspråk, men de har 

bättre ordvariation enligt OVIX. Flickornas och pojkarnas texter har hållit sig inom 

genren, medan vissa uppgifter har saknats vad avser innehållet i uppgiften. Vad 

gäller läsbarheten mätt enligt LIX, är flickornas och pojkarnas texter på samma 

nivå, d.v.s. mycket lättlästa texter. 

   Att eleverna klarar av att skriva ett brev är inte så konstigt, eftersom det är en 

genre som tränas i skrivundervisningen i skolan. Att de inte lyckats fullt ut med att 

få med samtliga uppgifter i stipendiebreven är inte heller förvånande. De flesta 

eleverna i denna undersökning har nog inte fått möjlighet att träna på en liknande 

uppgift tidigare (Skolverket 2011a) och då kan man tycka att de har lyckats 

någorlunda bra. Att texterna innehåller stavfel och inslag av talspråk är inte heller 

ovanligt för elever i år 9, även om man kan tycka att de borde kunna stava bättre. 

Dessa skrivfel är dock lätta att åtgärda, i synnerhet om eleverna får tillgång till att 

skriva på dator. I denna bemärkelse är ett skrivprov utan dator långt ifrån elevens 

vardagsarbete med text, där man i många fall har tillgång till dator och 

hjälpmedlen som datorn förmedlar. Att man som elev har tillgång till lexikon och 

ordböcker under provtiden är kanske inte till så stor hjälp när eleven skriver under 

tidspress. Här bör det också noteras att det finns stora individuella skillnader 

mellan texterna. 

   Det låga värdet på läsbarheten är nog mer förvånande och är tyvärr inte lika 

enkelt att åtgärda. Läsbarheten, som i och för sig låg på samma nivå för pojkar och 

flickor, skulle man önska hade varit på en något högre nivå. Visserligen är det så 

att uppgiften är väldigt riktad mot ett visst uppdrag, d.v.s. ett personligt brev som 
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ska bifogas en stipendieansökan, vilket kan tänkas begränsa elevernas möjligheter 

att utveckla texten p. g. a. ovana. Denna ovana skulle då speglas i att texterna är så 

pass korta och outvecklade. Det kan också tänkas att själva provsituationen har 

påverkat texternas längd och läsbarhet. Om eleverna hade skrivit sina 

stipendiebrev i en form av processkrivande hade texterna antagligen varit längre 

och flera teman hade utvecklats vidare. 

   Det som är tydligt i denna studie är att pojkarnas texter har högre ordvariation 

enligt OVIX, vilket kan tolkas som att pojkarna har ett tydligare och mer effektivt 

skrivande. Detta gör de också i en form av skrivande som man tycker skulle passa 

flickornas berättande skrivstil något bättre, eftersom uppgiften går ut på att 

beskriva ett intresse och motivera att man söker pengar. Dock ligger skillnaderna 

mellan pojkar och flickor mer inom uppgiftsformen, som passar pojkarnas korta 

men mer effektiva skrivande. Dessa effektiva drag finns i vissa av flickornas texter, 

men i stort sett präglas flickornas texter av ett längre mer ingående och 

beskrivande berättande som gör att syftet blir mindre tydligt och som inte är lika 

gångbart i en stipendieansökan. Vidare speglar texternas innehåll olikheter vad 

gäller övergripande teman. Medan pojkarnas texter i vissa fall förmedlar en tanke 

om att de självklart borde få pengar till sitt projekt, uttrycker flera av flickorna 

tacksamhet för att de eventuellt skulle kunna få ett bidrag. Denna företeelse kan 

ses som en parallell till att pojkarna, på samma sätt som de tar plats i det offentliga 

samtalet i klassrummet (Einarsson & Hultman 2001), överför samma tendens till 

det skrivna språket. Tendensen förtydligas vidare av att både pojkar och flickor 

berättar att de är duktiga inom sitt intresseområde, men flera flickor uttrycker att 

de inte är duktiga i skolan. Att man inte anser sig vara duktig i skolan är kanske 

någonting som man inte bör ta med i en stipendieansökan då man konkurrerar 

med andra om ett bidrag, enligt stipendiefondens allmänna råd. I en 

stipendieansökan bör både pojkar och flickor anse att de är duktiga på allt. 

   Utgångspunkten för jämförelsen mellan pojkars och flickors skrivande i denna 

uppsats ligger i tidigare forskning från 1970-talet och framåt. Under denna tid har 

det skett en stor förändring i arbetet med skrivandet i skolan. Det har också skett 

en förändring i analys och bedömning som numera koncentrerar sig på det 

kommunikativa i skrivandet, vilket kanske inneburit ett skrivande som är mer 

anpassat till arbetsmarknaden. Detta har resulterat i att skrivuppgifterna som 

eleverna får i samband med nationella provet har förändrats under åren. Denna 

utveckling syns i flickornas och pojkarnas texter. De berättar om sina brinnande 
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intressen med engagemang och inlevelse. Att de har brinnande intressen som är en 

mycket viktig och betydelsefull del av livet går inte att undgå att förstå. Eleverna 

vilja att beskriva och berätta kan vad gäller skivandet tolkas som en mycket bra 

utgångspunkt för att uppfylla syftet med ett kommunikativt skrivande.  

   När elever skriver det nationella provet i ämnet svenska får de möjlighet att visa 

vad de kan och vad de har lärt sig under sina år i grundskolan. Texten blir som den 

blir, eftersom texten har skrivits under en begränsad tid utan möjlighet att ändra 

och redigera texten över tid. Detta är lätt att glömma när man sedan analyserar 

texten. Analysarbetet är ett verktyg som ger tid att reflektera över texten som text 

och granska textens styrkor och svagheter. Möjligheten att kunna arbeta vidare 

med resultaten av analysarbetet är inte aktuellt när man arbetar med provtexter, 

men resultatet belyser fördelarna med att kunna analysera och presentera förslag 

till konkreta ändringar i texten till eleven i form av respons. Hur man kan arbeta 

med analys av elevtexter rent praktiskt i klassrummet och hur man på bästa sätt 

kan förmedla analysarbetets resultat till eleverna i form av respons med syfte att 

utveckla och förbättra pojkars och flickors texter är intressanta frågeställningar för 

vidare forskning.  
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6 Sammanfattning  

 
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka elevtexterna för att identifiera och 

belysa hur eleverna har uppfyllt instruktionerna för skrivuppgiften och genren 

utifrån skrivanvisningen för nationella provet. Texterna har analyserats utifrån en 

modell för analys av elevtext enligt Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2005). Efter 

en helhetsbedömning av texterna följer analysens tre rubriker: Innehåll/Innehåll 

och textanvändning, Disposition och sammanhang och Språk och stil. 

Analysmodellen har sedan kompletterats med att studera ord- och meningslängd 

samt LIX och OVIX för att belysa eventuella skillnader ur ett genusperspektiv.  

 Resultaten i denna undersökning ligger i linje med tidigare forskning. Flickorna 

skriver längre texter än pojkarna och flickornas uppsatser har flera ord och längre 

meningar. Pojkarnas uppsatser innehåller flera stavfel och inslag av talspråk, men 

de har högre ordvariation enligt OVIX. Flickornas och pojkarnas texter har hållit 

sig inom genren, medan vissa uppgifter har saknats vad avser innehållet i 

uppgiften. Vad gäller läsbarheten mätt enligt LIX, ligger flickornas och pojkarnas 

texter på samma läsbarhetsnivå, d.v.s. texterna är mycket lättlästa texter. 

Pojkarnas skrivande kan beskrivas som effektivt, vilket kanske kan tolkas som 

bättre anpassat till uppgiften än flickornas mer berättande och beskrivande 

skrivande. Vidare kan nämnas att pojkarna skriver mer självklart om att få ett 

stipendiebidrag, medan flickorna väljer att tacka på förhand för ett eventuellt 

bidrag. 

 Analysarbetet har underlättats av strukturen i modellen. De resultat som 

framkommit skulle behöva återföras till eleverna i form av respons. Att texterna 

skrivits i samband med ett nationellt prov gör att detta inte är möjligt. Hur man 

rent praktiskt i klassrummet kan arbeta med analys av elevtexter och förmedla 

analysarbetets resultat till eleverna i form av respons med syfte att utveckla och 

förbättra pojkars och flickors texter är intressanta frågeställningar för vidare 

forskning.  
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Bilaga: analyserade elevtexter 

Text P1. 
 
Till Stipendiefonden Brinnande intresse 
Skickas till: Adress, postnr, stad 
 
Jag är en kille på 15 år som bor i X. Mitt brinnande intresse är jakt och 
naturguidning. Jag har varit med och jagat och gått i skog och mark sen jag varit 
liten pojk. Så jag har god erfarenhet om jakt och skog. Min pappa jagar också så vi 
sammarbetar mycket bra, då vi jagar. Nu på dom senaste åren jag jagat så har jag 
hjälp till med att guida nyblivna jägare på ett sportligt sätt. Dvs att inte bara gå ut i 
skogen och till 100 % få fälla ett vilt. Utan jag har visat hur man på bästa sätt ska få 
jakten avslutat på ett bra sätt, och inte avslutat på ett sämre sätt. T ex att djuret ska 
få lida mindre osv. Jag tror jag som erfaren ung jägare kan påvärka den nya 
generations jägare på ett positivt sportsligt sätt, och även utbilda unga jägare att bli 
intreserad av jakt. Och att göra jakten roligare och mer intressant för dom. T ex 
man går ut i skogen, söker upp ett vilt och utforska dess beteende väl. Det gör 
jakten mer intressant och mer spännande än vad den är idag. För sådanna resurser 
finns inte idag för yngre nyblivna jägare. För det jag vill få fram med den 
verksamheten är att utbilda nya jägare på ett bättre sätt än vad det görs idag. 
 
Om jag skulle få pengar så skulle jag åka runt i landet och kanske viss ställen i 
europa och utbilda unga nyblivna jägare, och få jakten mer sportsligare och 
roligare än vad den är idag. 
Den verksamheten tror jag kommer bli mycket populär, eftersom den inte finns i 
dagsläget. Men behöver pengar så jag kan starta denna uppgift. 
 
MVH Pojke 1 
 
296 ord 
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Text P2. 
 
Till Stipendiefonden Brinnande intressen 
X den 10 februari 
 
Kära Stipendiefonden 
 
Jag kom ihåg första gången jag började spela biljard, det var nån gång i 3-4 jag 
hade precis börjat att få gå på gården. Jag hade faktiskt tänkt på när jag skulle få 
börja. Jag lekte jämt med mina kompisar. Vi brukade hissjaga eftersom min 
mormor bodde i en lägenhet och mina kompisar nära. Hur som helst så började vi 
gå på gården och jag gick varje dag dom hade öppet och spelade biljard. Det var ett 
fint biljardbord från biljardstället man kunde boka tid i 30 min. Årena gick och jag 
blev bättre och bättre till slut slog jag dom störe ungdomarna i 
biljardturneringarna som gården hade årnat. I 6-7 hade biljardstället årnat en 
biljardturnering dom 2 bästa på alla gårdar i hela X, jag och min granne A hon 
varje jätte duktig på biljard med. Jag och hon gick vidare till biljardstället. 
 
Nästa morgon åkte jag och A och hennes och min kompis B dom fick inte upp 
billdörrarna dom hade fryst så de fick ta framdörarna och krypa bakom. 
 
När vi kom dit berättade dom reglerna lite småt jag viste inte reglerna så jätte bra 
så det var det jag torska på. Jag mötte en kille som sa touché hella tiden han fick 
boll i handen hella tiden till slut vann han och jag åkte ut. A däremot hade det gått 
bättre för dom 2 första motståndare dök aldrig upp. 
 
Men tiden gick och efter ett tag så mötte hon samma kille och hon åkte ut. Hon 
åkte hem efter ett tag och det gjorde jag med. Jag gick inte på hella 8. 
 
Jag satt mest hemma och spelade dator hella dagarna. Efter ett tag las skola X ner 
och vi skulle börja med att att gå på skola X jag var lite orolig i början med det var 
lugnt. Vi blev vällkomnade bra och jag trivids bra. Det var inte som på skola X dom 
hade nåt som hette Jour man fick jobba i uppehålsrumet det var dåligt och gammla 
grejor där. 
 
Jag provspelade på biljardbordet det var uselt! Det var snet och duken var jätte 
dålig och toparna och köerna var usla. Vi jobbade hela dagen och tjänade en slant 
som skulle tå till uppehålsrumet eller nåt. 
 
Än i dag är bordet och grejorna dåliga så jag undrar varför X:s gård inte kan få lika 
bra grejor som skola X:s gård dom borde ju kunna köpa grejor för jourpengarna 
men tydligen inte. Så många elever som går på skola X så finns det mer intresse av 
biljard det är i alla fall vad jag har sett för det är så full bokat så man bara kan spela 
i 15 min. 
 
Pojke 2 (f. 1995) 
 
Till Stipendiefonden Brinnande intressen (2011) 
 
464 ord 
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Text P3. 
 
Till Stipendiefonden Brinnande intressen 
X den 10 februari 
 
Till 
Stipendiefonden 
Ort 
Stad 
 
Hej! 
I det här brevet kommer jag försöka berätta varför just jag borde få stipendiumet 
från eran fond. Så klart vet ni ju redan detta, men tänkte de va lika bra att vara 
tydlig. 
 
Mitt brinnande intresse är ishockey. Jag har alltid gillat hockey men började dock 
sent, vid 9 års ålder. Det gick bra på första träningen eftersom jag åkte mycket själv 
på sjön nedanför vårat hus. Ända sedan dess, min första hockeyträning, har jag 
varit som tokig i ishockey. Jag tränar fem dagar i veckan, pluss en eller två matcher 
på helgen. Det är tur att det är nära till rinken så att jag kan gå till träningarna för 
Pappa har ingen bil eftersom han är arbetslös och Mamma jobbar sent som 
städerska på ett hotell.  
 
Mitt hockey lag ingår i en lite mindre förening som heter X IK. Jag flyttade hit efter 
att inte kommit med i TV-pucken, innan spelade jag i X IK vilket är ett väldig bra 
hockey lag med hockeygymnasium för de som är sexton år. Jag var väldigt ledsen 
när jag fick reda på att jag åkte ur TV-pucken. Det jävliga var det att jag var sjuk på 
första uttagningen och efter det fick jag inte vara med mer. Jag har försökt att 
lägga det bakom mig nu. Det enda jag vill nu är att fortsätta utveckla mitt ishockey 
spel och förhoppningsviss komma in på X IK:s hockeygymnasium. 
 
Problemet är att jag för tillfället inte kan träna. Inte längre fram heller, om jag inte 
får ett par nya skridskor. ”Ja, varför köper ni inte ett par billiga skridskor då?” 
tänker nog de flesta men grejen är den att jag har en ovanlig häl. Missbildad sedan 
födseln, detta är att det bara finns ett par skridskor som funkar för mig. De andra 
får jag inte ens ner foten i. Just denna speciella skridsko måste beställas ifrån 
tillverkaren i Kanada. Cirkapriset skulle då hamna på ungefär 8 500 :- pluss frakt, 
vilket är ett på tok för högt pris för mina föräldrar som har svårt med räkningarna. 
 
Nu har jag berättat varför jag borde få stipendiumet. 
 
MVH. Pojke 3 
 
367 ord 
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Text P4. 
 
Till Stipendiefonden Brinnande intressen. 
Vägen XX, postnr, ort 
 
Till Stipendiefonden Brinnande intressen 
 
Hej. Jag är en kille på 15 år. Jag håller på med sporten Motocross och satsar väldigt 
mycket på träning och hälsa för att hålla mig i toppform. Jag har kört motocross i 
10 år och jag älskar verkligen det jag håller på med. Jag började tävla våren 2004 
när jag var 8 år.  
 
Till en början gick allt segt men jag vart bara mer och mer van vid tempot som man 
kör när man tävlar. 
 
Just nu är det vinter och jag tränar kondition med min crossgrupp två gånger i 
veckan. Vi tränar för att vi ska orka med att köra fullt tempo i 25 minuter under ett 
tävlingsheat. I somras körde jag en cup i X och X. Jag placerade mig top 3 i varje 
tävling och slutade två totalt i cupen. Jag vann även klubbmästerskapet i höstas 
och är länets snabbaste ungdom i motocross.  
 
Jag älskar ljudet av motorer och älskar att var ute på banan och köra järnet, Jag 
älskar känslan i magen när man hoppar över ett långt hopp och jag älskar 
gemenskapen vi har på banan. Jag söker ett bidrag av er för att få råd att åka långt 
ner i söder och köra USM. Jag vet att jag har det som krävs med vi har inte råd 
med resan dit ner för att kunna få möjligheten att köra USM.  
 
Vi har ett litet stöd av klubben som står för alla anmälningsavgifter, och jag har 
sponsorer som ger mig cross kläder. Ett stöd av er skulle kunna göra det möjligt för 
mig att nå mitt mål. Att placera mig inom dom fem bästa i Sverige. P.S. Jag vill 
använda pengarna så att vi har råd att åka dit ner till X och kunna uppfylla mina 
mål. 
 
//Pojke 4 
 
 
P.P.S. Det här blir mitt sista år i ungdomsklassen. Det betyder att jag bara, har den 
här säsongen på mig att köra med andra ungdomar innan jag blir 16 och kliver upp 
till JSE (Junior, Senior, elite) klassen. 
 
344 ord 
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Text P5. 
 
Till Stipendiefonden Brinnande intresse. 
 
Till 
Stipendiefonden 
Stad 
Sverige    X den 3 maj 
 
 
 
Hej Stipendiefonden! 
 
Jag heter X. Jag vill visa er en fördjupning om ett intresse jag brinner för i det här 
fallet så är det handboll, som jag har hållit på i viss många år. 
 
Allt började med att jag såg på handbolls matcher med min morfar. Han brukade 
sätta mig på sina axlar så jag skulle se matchen med bra utsikt. 
 
Morfar brukade säga att jag fick ett stort leende och började applodera när vårat 
hemmalag gjorde mål. Jag var bara sex år men brann redan för sporten då. 
 
Min pappa spelade också handboll så jag har det i blodet. 
 
När jag var åtta år gamal så började jag spela handboll som sport. Jag var bra, jag 
kom först i skottskytteligan och jag lärde mig snabbt. 
 
Min morfar stöttade mig genom att komma på träningar och matcher. 
 
När jag var tolv år fick jag ett samtal från X. De ville köpa mig till deras 
ungdomslag. De erbjöd pengar så jag tackade ja. 
 
Min mamma fick jobb i X, så vi flyttade upp dit så mamma kunde jobba och jag 
satsa på handbollen. 
 
Jag fick snabbt vänner i laget även om alla var något år äldre. 
 
Efter tre år började morfar må dåligt. Vi fick höra av mormor att det kunde vara en 
allvarig cancer. 

- Jag tror inte att han kommer klara sig hade doktorn sagt, berättade 
mormor. 

 
Morfar dog tre månader efter att vi fått beskedet. 
 
Mitt handbollslag stöttade och tröstade mig. 
 
På begravningen så träffade jag alla morfars bekanta och vänner. Även min gamla 
tränare kom som jag haft i X. Han berättade att de var nära vänner. 
 
Min mormor sa att morfar älskade mig och att han verkligen ville att jag skulle 
fortsätta med handbollen. 
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Det är därför jag vill ha stipendiumet så jag kan fortsätta med min sport och 
uppfylla morfars dröm. 
 
Från Pojke 5 
 
321 ord 
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Text F1. 
 
Till  
Stipendiefonden    X den 20 maj 
 
 
Brinnande intresse 
 
 
Ändå sen jag var ett litet barn har jag älskat att dansa, jag är 14 år nu och tränar 
med 17 åringar så man kan nog säga att jag är ganska duktig. Dans är i stortsätt allt 
jag har, min mamma dog när jag var sju, de var mamman som lärde mig i största 
del allt jag kan, hon dansade mycket balett innan hon dog. För mig är dans så 
mycket mer än att bara röra på sig, för mig är dans en slags trygghet och när jag 
dansar så känner jag mammas närvaro och de är för mig den bästa känslan som 
finns. Min pappa förlorade just sitt jobb och de är därför jag skriver till er, utan er 
kan jag inte fortsätta dansa. Balett skolan kostar ungefär 2500 kr per termin och 
de har vi inte råd med längre. Jag skulle vilja fortsätta med dans ända till jag dör, 
men nu kan jag inte dansa mer och de gör ont. Dansen är de ändå som får mig att 
känna en närhet från min mamma. Dansen har gjort mig lycklig igen. Jag älskar 
känslan jag får i kroppen när jag hoppar och flyter på dansgolvet de är då jag är 
som lyckligast, jag känner mig fri som en fågel. Jag kan säga att jag verkligen 
brinner för baletten och de är något jag verkligen vill fortsätta med, men det går 
bara med hjälp av erat stipendium. Ni kanske hittar någon som har de värre än mig 
men då är jag glad för hans/hennes skull. Dans för mig är en slags dröm, när jag 
dansar stänger jag alla ute förutom den underbara musiken. Kvar på scenen finns 
jag, ”mamma”, dansen och musiken. Jag tycker att jag borde få stipendiumet för 
jag är ett bra exempel på någon som brinner för ett intresse! Min låga är stark men 
utan erat stipendium slocknar min låga, utan erat stipendium är jag ingenting, 
dans är de enda jag är bra på, jag kan inte räkna matte, inte sjunga och jag kan inte 
skriva en bra novell. Men jag kan dansa! Dansen är min passion, mitt liv! Så snälla 
hjälp mig att fortsätta och utveckla mitt ”liv”. Tack för att ni läste mitt brev! 
 
M v h Flicka 1 
 
382 ord 
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Text F2. 
 
Till stipendiefonden Brinnande intressen 
 
X den 10 februari 
 
Till  
Stipendiefonden 
Stad 
Ort 
 
Hejsan kära vänner! 
 
Förmodligen vet ni redan varför jag skriver detta brev. 
Jag vill söka ett stipendium för mitt brinnande intresse. 
Till att börja med vill jag redogöra för er vem jag är. 
 
Jag heter X, är 16 år och bor i X en bit söder om X. 
 
Jag har ett stort intresse för ponnytrav över huvudtaget. 
 
Ni vet när man sitter i en sulky och kör en höst runt en stor travbana? 
 
Det håller jag på med, fast med litet mindre hästar, ponnyer. Jag har en egen 
ponny som jag tävlar. X heter han. 
 
Vi tävlar visserligen bara under sommarhalvåret. 
 
Under vintern är det bara träning som gäller. 
 
Min pappa är travtränare och jobbar med hästar på heltid. Självklart har jag 
mycket hjälp av honom. Men nu tillbaka till mig igen. Jag ska söka gymnasium 
snart och det är det jag behöver hjälp med. 
 
Inte just att söka gymnasium då, utan ett bidrag för att ha råd. 
 
Det är just att nu är det februari. 
 
I april börjar tävlingarna för mig och min ponny igen. 
 
Då börjar också bygget av nya vägen intill X. Bygget kommer att förändra mycket 
för mig. 
 
Under 4 års tid kommer mina träningsmöjligheter inte att desamma som tidigare. 
 
Jag kommer alltså inte kunna träna min ponny med samma förutsättningar som 
jag haft fram till byggets start. 
 
Problemet då är att jag inte heller kommer att kunna tävla på samma nivå som 
tidigare år. 
 
Vad är det då för idé att satsa? 
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De bra förutsättningarna vi har för träning här är att det finns många små 
grusvägar som ej är trafikerade. 
 
Under byggets gång kommer bilar och tunga transporter behöva de vägar vi har att 
träna på. 
 
Djuren kommer även att störas av mycket buller under bygget. De kommer inte 
heller kunna gå in i sina hagar hela dagarna eftersom att byggnadsarbetarna 
behöver platsen. 
 
Detta betyder alltså även problem för pappas del. 
 
I och med bygget uppstår alltså många problem som ni förstår. Om detta innebär 
att pappa måste sluta inom travet så vill jag ändå fortsätta på egen hand. 
 
Det är därför jag vill söka till ett travinriktat gymnasium som även gör att jag har 
möjlighet att fortsätta tävla framgångsrikt med X. 
 
För att ni ska förstå vad jag menar med framgångar så räknar jag upp ett par 
exempel. 
 

- Min ponny har deltagit i SM 
- Min ponny har blivit nominerad till ”årets häst 2010” 
- Jag och min ponny har tävlat i Nordiska mästerskapen 2010. (Ett travlopp 

där endast 4 hästar från Sverige blir inbjudna) 
- Jag och min ponny har tävla i elitracet och lilla open trot. (två av Sveriges 

största travlopp). 
- Min ponny är bland de snabbare ponnyerna i Sverige. 
- Jag har kört in närmre 30 000 kronor med min ponny. 
- Jag har själv varit på praktik hos X X (en av världens största travtränare). 

 
Ni kanske förstår nu hur mycket det betyder för mig med trav. Jag söker detta 
stipendium för att kunna ta ett bidrag till att kunna flyta upp till X. 
 
I X vill jag gå på Y:s gymnasieskolan. På X får jag en travutbildning och ett stort 
plus är att jag även kan ta med mig X dit och fortsätta tävla honom i flera år till. 
 
Jag har tyvärr inte råd med detta själv. 
 
Därför söker jag detta stipendium och hoppas på ett bidrag för att kunna fortsätta 
med det jag älskar. 
 
Mina drömmar är att kunna bli en känd travtränare och kusk. 
 
Jag vill satsa på detta och jag vill verkligen hålla på med travet. 
 
Det finns ju ett travinriktat gymnasium här i X också. 
 
Detta är tyvärr inget alternativ. 
 
På det kan jag inte ha min egen häst. 
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Det har inte ens ett stall, man är bara ute på praktik. På X finns skola, boende, 
stall, travbana, ridbana och hagar på samma anläggning. På X ser jag väldigt bra 
träningsmöjligheter för att kunna utveckla mitt intresse ännu mer. 
 
Nu är detta brev snart slut.  
 
Jag hoppas nu att ni har förstått min situation och vill ge mig detta stipendium. 
 
Jag skulle vara så oerhört tacksam om jag fick fortsätta med det jag brinner för. 
 
Jag har ju tyvärr inte möjligheterna att fortsätta med det hemma längre 
 
Jag är positiv mot att hålla travsporten vid liv. 
 
Jag vill kalla det min sport, mitt liv och det jag brinner för. 
 
Jag vill göra det jag är bäst på. Jag vill satsa allt på travet! 
 
MHV Flicka 2 
 
755 ord 
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Text F3.  
 
Till stipendiefonden Brinnande intressen 
 
Till: Stipendiefonden  X 
Brinnande intressen  den 10 februari 2011 
 
Hej! 
 
Jag heter X och jag bor i X. Jag är 15 år och går i 9:an på en skola som heter X. När 
jag inte är i skolan, gör läxor eller umgås med kompisar brukar jag ägna mig åt 
mitt stora intresse, fotografering. 
 
Redan när jag var liten tyckte jag att det var roligt att spring runt med en kamera 
och ta bilder. Min första egna kamera var en blå engångskamera med en stor 
blomma på. 
 
Jag har fortfarande kvar bilderna jag tog med den kameran i ett fotoalbum. De 
flesta bilderna föreställer mina vänner och släktingar. Problemet är att på de flesta 
bilderna ser man bara halva huvudet på personerna. Ett annat misstag som jag 
gjorde när jag var liten var att jag ibland råkade hålla handen så att tummen kom 
med på bilden. Så man kan ju säga att jag utvecklats lite. 
 
När jag började fota med familjens digitala kamera för ungefär tre år sedan började 
jag fota mer ”på riktigt”. Innan hade jag mest fotat vardagsbilder och 
semesterbilder. 
 
De senaste åren har jag nog fotat ungefär 5000 bilder per år. Jag fotograferar mest 
naturbilder, men även människor. Om man ser någon som står mitt i en buske och 
fotograferar bladen kan det mycket väl vara jag. 
 
När andra ser ett träd tänker jag: Åh, vilka fina löv, de skulle jag kunna fota. Det 
skulle nog kunna bli en riktigt bra bild. Mina föräldrar och min syster bruk bli lite 
irriterade på mig när jag vill fota dagens middag från tio olika vinklar innan jag 
kan sätta mig vid bordet. De förstår inte vad som är så roligt med att fota mat. 
 
Just nu längtar jag till våren. Både för att det är skönt att slippa frysa när jag går 
till skolan, men också för att det finns så mycket att fotografera på våren och 
sommaren. Dessutom slipper man frysa om fingrarna när man håller i kameran. 
Det är inte så roligt när det är mörkt när man går till skolan och mörkt när man 
kommer hem. 
 
När jag fotograferar brukar jag ofta glömma bort tiden. Jag kan hålla på i en 
timme, men det känns som att det bara har gått tio minuter. Jag kan foto 30 bilder 
på samma blomma för att få till den perfekta bilden, en sån som man vill rama in 
och hänga upp på väggen. 
 
Om jag vann stipendiet skulle jag använda pengarna till att gå på en fotokurs. Då 
skulle jag kunna utvecklas inom fotografering och bli bättre på det som jag tycker 
om att göra allra mest. 
 
/Flicka 3 



 

48 

 

 
444 ord 
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Text F4.  
 
 
Till 
Stipendiefonden 
Stad 
Sverige 
 
10/2-11 
 
Till Stipendiefonden Brinnande intresse. 
 
Hej! 
 
Jag heter X X och jag är 15 år. Mitt brinnande intresse är slalom. Jag började med 
slalom när jag var tre år. När jag var var fyra år började jag att tävla. Jag tävlade i 
gruppen över mig där 5-7 åringar gick. Jag började i den gruppen för att jag var för 
bra för min åldersklass. I min familj är slalom ett intresse som hela familjen delar. 
Både mamma och pappa tävlade mycket som ung. 
 
Min syster som är 20 år tävlade väldigt mycket förut. Men för två år sedan hände 
en olycka på en tävling och hennes ledband gick av. Nu är det bara jag som tävlade 
och de andra i familjen åkte bara för kul skull. 
 
Varför jag älskar slalom så mycket är nog farten och känslan innan starten. När 
man står där inne i båset och hör den pipande signalen och tillslut trycker iväg för 
att få så mycket fart som möjligt. Det är då jag trivs som bäst. Nästa år ska jag 
börja på skidgymnasiet i X. Jag ska också tävla i ungdoms SM i Österrike nästa år. 
 
De enda gångerna jag inte är i slalombacken är när jag går i skolan och pluggar. 
Annars är jag alltid där och tränar. 
 
Mitt mål som jag har haft sedan jag tävlade första gången och vann är att bli bäst i 
världen. Enda sedan gången jag vann har jag kännt att det är det här jag vill göra 
och det är det här jag är bra på. För att kunna uppnå ett sådant mål som jag har 
behöver man en väldigt bra utrustning. Och ska man bli bäst så måste man ha den 
bästa utrustningen, vilket kostar väldigt mycket.  
 
Att få ett stipendium skulle betyda så mycket för mig att jag inte kan uttryck mig i 
ord. Det hade varit en stor lättnad och ett steg närmare mitt mål om jag skulle 
blivit vald. Om jag skulle får ett stependium skulle jag lägga det på min utrustning 
för att förbättra den. Jag skulle också använda pengarna till att åka på 
träningsläger, tävlingar och resor för att utveckla mitt åkande. Jag kan inte åka på 
alla läger och resor som erbjuds eftersom det blir alldeles för dyrt. I hopp om att bli 
utvald till att få ett stipendium avslutar jag nu mitt brev. 
 
Mvh Flicka 4 
 
 
397 ord 
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Text F5. 
 
 
Till stipendiefonder Brinnande intressen: 
 
Till 
 
Stipendiefonden 
 
Stad den 10 juli 
 
 
Stipendiefonden, 
 
Jag skriver till er idag på grund av att jag behöver lite stöd för att kunna nå dit jag 
vill komma. Jag jobbar väldigt hårt och jag vet att om ni förhoppningsvis 
bestämmer att jag ska få hjälp av er, att jag inte skulle slösa en enda krona. 
 
Jag är en dansare och har dansat enda sen jag var två år gammal. Jag tränade fem 
gånger i veckan och i stort sett var dans mitt liv även då. 
 
När jag fyllde elva år bytte jag dansskola och började om på en ny skola där dansen 
inte togs lika mycket på allvar.  
 
Jag började koncentrera mig på mitt skolarbete och mina kompisar och brydde 
mig inte om min dans karriär länge. 
 
När jag gick i nian märkte jag att jag inte var begåvad eller hade någon talang när 
det gällde skolarbetet. Jag låg efter i allting och oavsett om jag pluggade två 
timmar per dag, kunde jag inte få upp mina betyg tillräckligt för att komma in på 
en bra linje på gymnasiet. Jag var förvirrad och stressad när min kusin berättade 
om en dans skola inne i stan där hon tränade. 
 
Jag började på X när jag hade fyllt fjorton men dansade bara för att det var kul, en 
rolig hobby, det var alltid många tävlingar på gång överallt i Sverige, vilket innebar 
att man kunde resa lite här och där och uppleva lite av Sverige, samtidig som man 
tävlade. Tyvärr deltog inte jag förräns jag var 15 år gammal då jag deltog i min 
första dans tävling på många år i Västerås. Det var det bästa som hade hänt mig. 
Känsla av att vara där bland alla folk och dansa framför en stor publik är 
obeskrivligt, och just i den stunden då jag hade dansa klart visste jag vad min 
talang var. 
 
Sen dess har jag varit på många tävlingar över hela Sverige, Stockholm, Gävle, 
Sundsvall, Malmö och så vidare. 
 
Tyvärr fick jag sämre och sämre betyg ju mer jag dansade och jag fann mig själv, 
antingen uppe på mitt rum för att kämpa genom läxorna eller på dansstället under 
dagarna. Jag hade mindre och mindre tid för att kunna umgås med kompisar! 
 
Som ni förstår, hade jag ett stort problem och det fanns bara inte tillräckligt många 
timmar under en vecka för att kunna hinna med allt. Jag blev väldigt orolig över 
vad som skulle ske när jag sökte till gymnasiet, men framförallt fick jag oroa mig 
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över vilken inriktning jag ville gå. Det kändes som alla andra hade bestämt vad 
dom ville syssla med och visste vad dom gillade att hålla på med. Jag hade bestämt 
för länge sen att jag inte är smart, att matte, NO och Svenska kommer inte 
naturligt för mig, och det kanska var det som fick mig att koncentrera så mycket på 
dans och vara den bästa på att dansa istället. 
 
Min mamma sa att jag skulle tänka mer på vad det är jag gillar och är bra på och 
mindre på mina defekter. 
 
Dans var det första jag tänkte på, så att jag bestämde skulle göra lite forskning om 
vad man kan bli när man går i dans och om det fanns någon bra dans skola här i 
Sverige. Som ni kanske vet, så finns det inte så himla många sådana skoler i 
Sverige, i alla fall inga som var imponerande. 
 
Jag har alltid drömt om att gå på en Amerikansk skola, någonstans i New York 
ungefär. Min dröm har alltid varit att dansa på broadway, och har kul och 
underhålla andra med det jag älskar att göra. 
 
Jag började undersöka olika skoler i New York, mest för skojs skull, när jag hittade 
min skola! 
 
Den skolan jag bara brinner för som jag absolut måste komma in på ”NYADASM – 
New York Academy of Dance, Acting, Song and Music”! 
 
Jag blev kär direkt. På hemsidan hade dom lagt ut olika filmer på shower och när 
folk tränade.  Alla var så himla duktiga och glada och jag fick en stark känsla i 
magen av att jag måste bara gå på den här skolan. 
 
Men ju mer jag läste om skolan, ju mer kände de som en dröm och mindre som en 
verklighet, Det kostar flera tusand dollar att gå på denna skolan under en termin, 
om man inte raknar med bostad som kostar en extra flera tusand per år. 
 
Man är tvungen att gå på flera intagningsprov där man måste visa hur bra man är 
på att dansa. Jag kunde tyvärr inte detta eftersom jag bor inte i New York just nu 
för till fället. 
 
Jag skickade istället filmer på mig när jag dansade och skrev många brev där jag 
fick förklara varför jag behövde på den här skolan, ungefär som det här brevet. 
 
Jag fick vänta i flera månader på svar, men i juni fick jag ett brev från skolan. Jag 
kommer ihåg hur mina händer skakade när jag öppnade brevet. Jag vågade nästan 
inte läsa vad det stod och bad mamma hjälpa mig istället. Jag har aldrig varit så 
lycklig och gråtfärdig som jag var när mamma läste ut att jag hade fått en plats på 
dans kursen på NYADASM. 
 
Jag hade jobbat hela sommaren för att kunna spara ihop lite pengar till New York 
och skolan och mamma och pappa hade kommit till besluten att jag kunde gå på 
den skolan trots hur dyr den var. Pappa var alltid varit bort rest och jobbade ofta 
utomlands in New York så det passade nästan perfekt, trodde jag. 
 
Tyvärr berättade mamma och pappa helt plötsligt en dag att pappa hade hittat 
någon annan i New York och att mamma och pappa skulle skilja sig. Jag kunde 
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inte åka utomlands då och lämna mamma, men mamma ville inte förstöra min 
stora chans. 
 
Problemet är nu att vi inte har råd med den där skolan längre. Pengarna finns bara 
inte i mammas konto, och trots allt arbete och jobb har jag inte sparat ihop 
tillräckligt för att kunna överleva där själv. 
 
Därför behöver jag eran hjälp. Jag har drömt om det här ungefär hela mitt liv, och 
jag vet att om jag inte lyckas med dans, kommer jag inte lyckas med någonting. Det 
är en mirakel att skolan accepterade mig, och att slösa en sådan chans i livet skulle 
vara tragiskt. Snälla jag behöver eran hjälp för att kunna leva min dröm. 
 
Flicka 5, dansare nu och för alltid. 
 
1077 ord 
 
 
 
 
 

 
 
 


