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Att skriva nationellt prov kan vara en svår uppgift, inte minst om man ska skriva 
på sitt andraspråk. De olika delarna i det nationella provet i svenska och svenska 
som andraspråk ställer mer eller mindre uttalat krav på flera förmågor och 
färdigheter. För att lyckas med den skriftliga delen i det nationella provet i 
svenska och svenska som andraspråk krävs till exempel också att eleven kan läsa 
och förstå instruktionen på avsett sätt.  

I en tidigare studie har jag undersökt just detta, det vill säga hur elever (i årskurs 
nio) hanterar instruktionen i den skriftliga delen i det nationella provet. Jag 
kunde då bland annat se skillnader mellan de texter som fått högt betyg och de 
som blivit underkända i hur väl de lyckades införliva den fiktiva situation (som 
alltid finns med i instruktionen i provet i årskurs nio) och det perspektiv eller 
stämning som den delen i uppgiften bad om. Hur eleven läste uppgiften kunde 
således tolkas ha betydelse för resultatet på skrivningen.  

I en ny studie vänder jag blicken mot elever i svenska som andraspråk i årskurs 
sex och undersöker vad de själva uppger har varit lätt och/eller svårt när de har 
skrivit en uppgift av det slag som ingår i det nationella provet. Jag ställer deras 
svar i relation till deras texter och kan således komma åt elevernas medvetenhet 
om situationen, det vill säga i vilken grad de har kännedom om vad som 
förväntas av texterna. Jag undersöker också huruvida de upplever sig hjälpta av 
de inspirationsbilder som ingår i uppgiften. Undersökningen kan ge ytterligare 
förståelse för vilken slags stöttning elever gynnas av, hur man kan möta eleven 
hens skrivande och arbeta språkutvecklande samt förbereda inför, bland annat, 
den typ av prövning som ett nationellt prov i svenska som andraspråk innebär.  
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