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Kopieringsunderlag 2: Beskrivning av uppgiftsinstruktion delprov A
Provet innehåller tre skrivuppgifter och du ska välja en. Instruktionen består av två delar. Den första  delen är 
en beskrivning där uppgiften sätts in i ett sammanhang och där genren förklaras. Den andra delen består av de 
tre valbara uppgifterna som alla har presentationen som utgångspunkt. Nedan ser du hur en instruktion kan se 
ut. Exemplet är hämtat från ett tidigare prov där temat var sagor och sägner.

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

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

Välj en av följande uppgifter. Använd minst två av texterna i texthäftet 
och ange källorna i ditt pm.

Del 2: valbar uppgiftsinstruktion

Många gamla sagor lever vidare och fortsätter att berättas, ofta i nya former. 
Sagan om Rödluvan och vargen är en sådan saga som funnits länge och 
som än i dag ges ut i nya versioner. Varför har sagan om Rödluvan och 
vargen förändrats genom tiderna?

Presentera frågeställningen. Beskriv utifrån texthäftet hur sagan om 
Rödluvan  och vargen har förändrats genom tiderna. Dra slutsatser om 
varför sagan om Rödluvan och vargen har förändrats genom tiderna. 
Slutsatserna ska vara baserade på din beskrivning.

Rubrik: Rödluvan förr och nu

Kommentar till uppgiftsinstruktionen

Del 1: beskrivning av situation och genre 

• I det andra stycket finns verb i fet stil. Dessa beskriver de delar som din text ska innehålla. Den rubrik som 
finns i instruktionen är den du ska använda om du väljer just den uppgiften. 

• Formuleringen ”Presentera frågeställningen” finns i samtliga uppgiftsinstruktioner. Du rekommenderas  att 
skriva av den presentation som finns i instruktionen som inledning till din text. Du får inte välja en annan 
fråge ställning men du får presentera den på ett annat sätt. Även formuleringen ”Beskriv utifrån texthäftet” 
återfinns i varje uppgiftsinstruktion. Du måste använda minst två texter i texthäftet, men fler källor ger ofta 
ett bättre pm. Den tredje meningen i instruktionen innehåller alltid uppmaningen ”Dra slutsatser” eller 
”Jämför”.

• I kopieringsunderlag 5, Exempel på elevlösning, hittar du en text skriven av en elev som fått instruktionen 
ovan.

Beskrivning av skrivsituationen

Beskrivning av genren

Övergripande instruktion

Presentation av frågeställningen

Instruktion för denna uppgift

Rubrik


