
Elin Egnor & Jasmine Andersson 
Examensarbete inom lärarprogrammet, 30 hp 2013 
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Sammanfattning 
En granskning som Skolinspektionen genomförde 2009-2011 visade att bedömning av nationella prov 

inte är likvärdig och att bedömning av språkämnena har lägst likvärdighet. Till följd av större 

avvikelser i svenskan anser Skolinspektionen bland annat att svenskan kan lära av engelskan, men 

rekommenderar i första hand att uppsatsdelen tas bort. Mot denna bakgrund är syftet med vår 

uppsats att jämföra upplägget på de nationella kursprovens skriftliga del i ämnena svenska och 

engelska. För att göra det undersöker vi om det finns några skillnader mellan provens skrivuppgifter, 

bedömningsanvisningar, progression mellan betyget C och A samt intervjuar lärare gällande deras 

uppfattning kring skillnader mellan ämnenas nationella uppsatsdel. Vår teoretiska bakgrund visar att 

det är problematiskt att bedöma performativa prov och därför viktigt att ha tydliga kriterier att utgå 

från samt att arbeta med sambedömning för att öka likvärdigheten. Vidare tar vi upp åsikten att 

skoltexter bör bedömas som en egen genre och att nationella provens försök att mäta skrivförmåga 

nationellt är oreliabelt. De metoder som använts för att jämföra proven, dokumentanalys och 

intervju, valdes för att ge såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Genom analysen av vårt 

resultat kan vi konstatera att flera av skillnaderna mellan proven kan förklaras av att det handlar om 

ett modersmål och ett främmande språk, men att proven ändå kan lära av varandra gällande 

bedömningsanvisningarna. Den slutsats vi når är att svenskaprovet kan lära sig av engelskan gällande 

utbudet av exempeltexter medan engelskan kan lära sig av att svenskan genom att utforma matriser. 

Nyckelord: nationella prov, likvärdig bedömning, uppsatsbedömning, subjektivitet, kunskapskrav
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1. Inledning 
“Nationella prov med uppsatsskrivning stöder inte likvärdig betygssättning”1, så lyder 

Skolinspektionens dom efter den omrättning som på uppdrag av Regeringen genomfördes under 

åren 2009-2011. Skolinspektionen är en statlig myndighet som ansvarar för tillsyn och granskning av 

skolor i Sverige. Omrättningen 2009-2011 omfattade nationella prov i såväl grundskolan2 som 

gymnasieskolan3, i matematik, svenska/svenska som andraspråk, engelska (ej åk 3) och natur-

orienterade ämnen (åk 9).4  

De nationella proven är ständigt objekt för granskning och olikvärdig bedömning av dem är ett 

aktuellt ämne. Olikvärdighet i bedömning av nationella prov kan i sin tur leda till olikvärdiga 

kursbetyg eftersom proven, på grund av deras omfattning och legitimitet, utgör ett betydelsefullt 

betygsunderlag. Såväl de båda lärarfacken5 som massmedia6 uppmärksammar den problematik som 

Skolinspektionens nämnda granskning belyser. Under samtliga tre år (2009-2011) visade 

granskningen avvikelser mellan ursprungsrättare7 och kontrollrättare8. Avvikelserna var störst i 

språkämnena och framför allt i deras uppsatsdelar. Undersökningen visade även att avvikelserna var 

fler för de högre betygsstegen. Vid den tredje omrättningen avvek, i ämnet svenska, hela 45 % av 

kontrollrättarnas bedömning ett betygssteg eller mer från ursprungsrättarnas.9 Granskningens 

resultat utmynnade i följande rekommendation: 

Skolinspektionen rekommenderar att de delprov som är i form av uppsatser eller längre självständigt författade 
redogörelser lyfts bort ur de nationella proven och genomförs i andra sammanhang.10 

Skolinspektionen menar att uppsatsdelen inte uppfyller nationella provens huvudsyfte11, det vill säga 

att stödja rättvis och likvärdig bedömning, och menar att såvida den inte har något ytterligare syfte 

bör tas bort. Det som enligt Skolinspektionens granskning visat sig vara problematiskt med 

uppsatsskrivande på nationella proven är dels bedömningsanvisningarnas tolkningsbarhet och dels 

den inneboende subjektiviteten hos lärare som bedömer sina egna elever.12 Till synes kan 

uppsatsdelen därmed sägas motverka sitt huvudsyfte.  

I rapporten Lika för alla? Omrättning av nationella prov i grund- skolan och gymnasieskolan under tre 

år uttrycker Skolinspektionen: “Uppsatserna i engelska ger färre avvikelser än de i svenska/svenska 

som andra språk. Orsaken är oklar men lärdom bör dras från bedömningsanvisningarna i engelska.”13 

Vi menar att engelskan lika väl kan lära av svenskan som att svenskan kan lära av engelskan. Att 

avvikelserna i omrättningen är fler för proven i svenska behöver inte betyda att provmaterialet till 

                                                           
1 Internet: Skolinspektionen, Nationella prov med uppsatsskrivning stöder inte likvärdig betygssättning (2012) 
2 Årskurs 3, 5 och 9 
3 Kurserna Matematik A, Engelska A, Svenska B/Svenska som andraspråk B 
4 Skolinspektionen. Lika för alla? Omrättning av nationella prov i grund- skolan och gymnasieskolan under tre år (Stockholm: 

Skolinspektionen, 2012) 
5 Internet: Skolvärlden. Nationella uppsatsprov stärker inte likvärdigheten (2012) 
   Internet: Lärarnas Nyheter. Resultat på nationella prov beror på vem som rättar (2011) 
6 Internet: Svenska Dagbladet. Nationella proven missar målet (2012) 

Internet: Sydsvenskan. Nationella proven orättvisa. (2012) 
Internet: Sveriges Radio. Nationella proven ändras inte trots kritik (2012) 

7 Elevernas ordinarie lärare 
8 De kontrollrättare som deltog var alla behöriga lärare 
9 Skolinspektionen (2012) 
10 Ibid., s.23 
11 Internet: Skolverket. Om nationella prov (2012) 
12 Skolinspektionen (2012) 
13 Ibid., s.14 
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dessa är sämre utan skulle kunna bero på hur provuppgifterna ser ut. Faktorer såsom valfrihet, 

komplexitet eller dylikt skulle kunna tänkas påverka. 

Att det finns en problematik med elevproducerade texter, det vill säga bedömningen och 

betygsättningen av dem, gör det intressant att jämföra just nationella provens skriftliga del i svenska 

och engelska. Enligt vår vetskap har det inte tidigare gjorts någon jämförande studie av nationella 

proven i dessa ämnen, och vi anser att de möjligtvis skulle kunna ta lärdom av varandra vad gäller 

provens upplägg. Om de skriftliga delproven inte plockas bort, hur skulle provmaterialet i så fall 

kunna förbättras för att öka bedömningens likvärdighet? Hur kan de skriftliga delproven i svenska 

och engelska utveckla varandra? Vad tycker lärare, som faktiskt är de som bedömer proven, om de 

båda ämnenas skriftliga delprov? Med detta som utgångspunkt kommer vi att jämföra upplägget på 

gymnasiets nationella provens skriftliga delprov i svenska och engelska. 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att jämföra upplägget på de nationella kursprovens skriftliga del i 

ämnena svenska och engelska. Vi kommer att utgå från följande frågeställningar: 

 Skiljer sig de skriftliga delprovens skrivuppgifter åt mellan ämnena, och i så fall hur? 

 Skiljer sig bedömningsanvisningarna åt, och i så fall hur? 

 Hur ser progressionen ut mellan betygssteget C och A? 

 Uppfattar verksamma lärare några skillnader mellan de nationella proven i svenska och 

engelska, och i så fall vilka? 

Genom att koppla dessa frågeställningar till vår teoretiska referensram (avsnitt 2) har vi 

förhoppningar att nå en konkret slutsats om huruvida provkonstruktörerna kan lära av varandra när 

det gäller att utforma uppsatsdelarnas provmaterial så att likvärdig bedömning underlättas.  

1.2. Tillämpning av begrepp 
Nationella kursprov/kursprov - nationella proven på gymnasienivå. 

Nationella prov - när vi syftar till proven i största allmänhet, oavsett nivå, om inget annat sägs. 

Uppsatsdelen/skriftligt delprov - det delprov i nationella proven där eleverna förväntas producera 

en längre text. Dessa begrepp används synonymt med varandra och produkten av denna typ av 

delprov benämns elevproducerade texter/elevtexter. Elevtexter i sig studeras inte i denna uppsats.     

Provens upplägg - i denna uppsats syftar provens upplägg till hur det fysiska provmaterialet ser ut, 

vad materialet innehåller och hur det presenteras. 

Performativa förmågor - prov som testar kvaliteter som kan uttryckas i olika former/inte har en fast 

form. Exempel är muntliga och skriftliga förmågor.   

1.3. Källkritik 
Artiklarna vi använder oss av i denna uppsats är peer reviewed, alltså vetenskapligt granskade. En del 

av dem är publicerade under 2000-talet medan vi även har använt oss av äldre artiklar som är flitigt 

använda inom fältet och relevanta för vår uppsats. Dagstidningar är inte speciellt tillförlitliga källor, 

dock har vi endast använt oss av denna typ av källor i vår inledning för att belysa att uppsatsens 

ämne är aktuellt även i media och inte bara inom skolvärldens väggar. Rapporter som är utfärdade av 
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Skolverket och Skolinspektionen får enligt oss en viss legitimitet i och med att statliga organisationer 

står bakom dem, med detta sagt har vi ställt oss kritiska till dessa rapporters resultat. Vad gäller de 

internetkällor vi använt oss av är det främst information om nationella provsystemets uppbyggnad. 

De sidor informationen är hämtad från är provkonstruktörernas och Skolverkets hemsidor vilka är de 

som ansvarar för provsystemet och vi klassar därför denna information som tillförlitlig. Vi har även 

ställt dessa källor mot varandra för att kontrollera den fakta som presenteras. 

1.4. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi att ge en kort introduktion av det nationella provsystemet i Sverige för att 

sedan mer i detalj gå in på de nationella proven i svenska och engelska. Slutligen kommer ett kortare 

avsnitt om de skriftliga delproven. 

1.4.1. Nationella prov 

Nationella prov är kunskapsbedömningar, “centralt utarbetade prov för grundskola, gymnasie-

utbildning samt svenskundervisning för invandrare”.14 Med andra ord prov som staten har ansvar för 

att utveckla. Centralt utformade prov är inget nytt fenomen, redan på 1860-talet fanns denna typ av 

prov i Sverige. När de växte fram var deras syfte i enkla termer att hjälpa lärare i sitt yrkesutövande. 

Wigforss, en av frontfigurerna i de centralt utformade provens tidiga historia, framhöll att proven 

skulle utveckla lärarna och inte avgöra huruvida de var kapabla att sköta sina arbeten eller inte.15 Idag 

är provens främsta syfte att “stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning” samt att 

“ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på 

huvudmannanivå och på nationell nivå”.16 Samma prov ska användas både som ett stöd i 

undervisningen och för att kontrollera resultat på nationell nivå. Provens syfte har alltså genomgått 

en förändring från deras uppkomst till idag, från att ha varit ett verktyg för likvärdig betygssättning 

till att dessutom bli ett mått på likvärdighet. 

Det är Skolverket som på uppdrag av Regeringen ansvarar för utvecklande och kvalitetssäkrande av 

de nationella proven.17 De har i sin tur delegerat ut konstruerandet av nationella prov och övrigt 

material i form av bedömningsstöd till ett flertal universitet. Nationella proven ges i såväl 

grundskolan som gymnasiet men i denna uppsats kommer vi alltså att fokusera på gymnasiet där 

proven är obligatoriska i svenska, engelska och matematik. Utöver de obligatoriska proven utformas 

bedömningsstöd såsom frivilliga prov, diagnosmaterial, kartläggningsmaterial och enskilda 

uppgifter.18 Nedan kommer vi att gå in på ämnena svenska och engelska samt nationella proven för 

respektive ämne. 

1.4.2. Engelska 

Skolverket skriver följande om ämnet engelska:  

“Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och 
ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och 

                                                           
14 Internet: Nationalencyklopedin. Nationella prov (2013) 
15 Lundahl, Christian. Varför Nationella prov? - framväxt, dilemman, möjligheter (Lund: Studentlitteratur, 2009), s.24 
16 Internet: Skolverket. Om nationella prov (2013) 
17 Regeringsbeslut dnr.U2010/4021/G. Uppdrag till Statens skolverk att utveckla nationella kursprov för gymnasieskolan och den gymnasiala 

vuxenutbildningen (2010) 
18 Internet: Skolverket. Bedömningsstöd (2013) 
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att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i engelska kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, 
ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.”19 

Sedan Lpf94 har engelskämnet en kommunikativ och funktionell språksyn med betoning på 

interkulturalitet, vilket innebär att språket uppfattas som ett medel att kommunicera ett innehåll. Att 

praktiskt kunna använda språket prioriteras och korrekthet i uttal, ordval samt grammatik ses som 

integrerade delar av den kommunikativa kompetensen.20 

1.4.2.1.  Nationella kursproven i engelska 

Nationella kursprov i engelska har funnits som ett frivilligt alternativ i gymnasieskolan sedan 1995 

men är sedan 2001 obligatoriska i kurs A21 och för vissa program i kurs B22. Från och med 2011 heter 

gymnasiets inledande kurser i engelska Engelska 5 och Engelska 6. Provet i Engelska 5 är obligatoriskt 

medan provet i Engelska 6 endast är obligatoriskt på högskoleförberedande program. De nationella 

proven i engelska konstrueras på Göteborgs Universitet inom projektet NAFS - Nationella prov i 

främmande språk. På uppdrag av Skolverket utvecklar de, utöver nationella prov, 

bedömningsstödjande material i engelska, franska, spanska och tyska. För proven i engelska gäller 

sekretess i tio år23 och stora grupper av lärare, elever och forskare är involverade när materialet 

konstrueras.24 

Färdigheter i produktion och interaktion samt reception prövas och proven består av tre delprov: ett 

skriftligt, ett muntligt samt ett i hör- och läsförståelse. På NAFS hemsida beskrivs delproven i 

Engelska A och Engelska 5 likadant, samma sak gäller Engelska B och Engelska 6. Nedan följer en 

översikt över de nationella kursproven i ämnet. 

Nationella kursproven i engelska 

1995-2011 Engelska A/Engelska 5 

- muntlig produktion &      
_interaktion (speaking) 
- läsa/förstå (reading) 
- höra/förstå (listening) 
- skriftlig produktion (writing) 

2011- Engelska B/Engelska 6 

- muntlig produktion &      
_interaktion (speaking) 
- läsa/förstå (reading) 
- höra/förstå (listening) 
- skriftlig produktion (writing) 

Figur 1. Tabellen visar vilka färdigheter som prövas i de olika kurserna. Informationen har hämtats från NAFS 

hemsida, från respektive kurs sida.25 

I den skriftliga delen writing prövas den skriftliga kommunikationen samt anpassning till mottagare 

och situation. Elevens uppgift kan vara att berätta, beskriva eller utreda. Provtiden för writing skiljer 

sig mellan de olika nivåerna, 80 minuter för Engelska A och 5 och 100 minuter för Engelska B och 6. 

                                                           
19 Internet: Skolverket. Ämne – Engelska (2013) 
20 Lundahl (2009), s.133 
21 Lundahl (2009), s.124 
22 Internet: Skolverket. Nationella prov i gymnasial utbildning (2013) 
23 Skolverket. Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan (Stockholm: Fritzes kundservice, 2004), s.16 
24 Internet: NAFS, Göteborgs Universitet. Projektet Nationella prov i främmande språk (2013) 
25 Internet: NAFS, Göteborgs Universitet. Engelska i gymnasieskolan (2013) 
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En annan skillnad mellan Engelska A/5 och Engelska B/6 är skrivuppgifternas karaktär, på den högre 

nivån kan de även vara argumenterande.26 

1.4.3. Svenska 

Lundahl menar att “svenskan präglas mer av humanistiska principer än av vissa bedömningstekniska 

ställningstaganden”.27 Detta beskriver han som ett problem i och med att skolan inte ska bedöma 

eleverna som personer utan bedöma vilka kunskaper de besitter.28 På Skolverkets hemsida beskrivs 

ämnet svenska på följande sätt: 

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, 
kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp 
av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och 
sig själv.29 

1.4.3.1. Nationella kursproven i svenska 

Gymnasieskolans nationella kursprov i svenska har sedan 2001 varit obligatoriska men det har sedan 

1996 funnits centralt utformade prov tillgängliga.30 Mellan 1996 och 2011 gavs proven i kurserna 

Svenska B och Svenska som andraspråk B. I och med GY2011 skedde förändringar som bland annat 

innebär att proven från och med höstterminen 2011 ges i fler och andra kurser: i Svenska 1 och 

Svenska 3 samt i motsvarande kurser för Svenska som andraspråk. Under övergången från Lpf94 till 

Lgy11 ges proven även i Svenska B.31 Provet är obligatoriskt för samtliga elever som läser Svenska 1, 

men provet i Svenska 3 är endast obligatoriskt för de elever som läser studieförberedande program.32 

De elever som läser svenska som andraspråk gör samma skriftliga delprov som de som läser svenska, 

skillnaden ligger i bedömningsanvisningarna.33 Vidare kommer vi i detta avsnitt att referera till 

samtliga prov som proven i svenska, vilka är sekretessbelagda i sex år.34 Se tabellen nedan för 

sammanställd information kring provens användande och vilka färdigheter som testas i de olika 

delproven. 

Nationella kursprov i svenska 

1995-2011 Svenska B/Svenska som andraspråk B Muntlig och skriftlig framställning 

2011- 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 

Muntlig och skriftlig framställning 
samt läsförståelse 

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 Muntlig och skriftlig framställning 

Figur 2. Tabellen visar vilka färdigheter som prövas i de olika kurserna. Informationen har hämtats från 

provkonstruktörernas hemsida, från respektive kurs sida.35 

Proven i Svenska B består av två delprov, ett skriftligt och ett muntligt.36 Provet i Svenska 1 består 

däremot av tre delprov där olika förmågor testas: muntlig och skriftlig framställning samt 

läsförståelse. Provet i Svenska 3 består, likt Svenska B, endast av två delprov: muntlig och skriftlig 

                                                           
26 Internet: NAFS, Göteborgs Universitet. Engelska i gymnasieskolan (2013) 
27 Lundahl (2009), s. 151 
28 Ibid. 
29 Internet: Skolverket. Ämne – Svenska (2013) 
30 Ibid., s.124 
31 Internet: Uppsala Universitet. Gymnasiets kursprov (2013) 
32 Internet: Uppsala Universitet. Om de nationella proven (2013) 
33 Internet: Uppsala Universitet. Information om provmaterial GY11 Sv 1 och 3 (2013) 
34 Uppsala Universitet. Lärarinformation för kursprov ht Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 
35 Internet: Uppsala Universitet. Information om provmaterial GY11 (2013) 
36 Internet: Uppsala Universitet. Information om provmaterial Sv B (2013) 
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framställning.37 Det skriftliga delprovet är en del av såväl Svenska B som Svenska 1 och 3. Det är dock 

vissa skillnader i delprovens upplägg, vilka illustreras i figuren nedan. Gemensamt för de skriftliga 

delproven är att eleverna får välja bland ett antal uppgifter. I övrigt skiljer kursernas delprov sig bland 

annat åt när det gäller skrivtid, omfattning och typ av text som eleverna förväntas producera. 

 Svenska B Svenska 1 Svenska 3 
Antal uppgifter att 

välja bland 
8 stycken 4 stycken 4 stycken 

Typ av text 
Beroende på  
vald uppgift 

Bygger på läsning 
Utredande text, 

vetenskaplig karaktär 

Tidsåtgång 300 min 180 min 240 min 

Omfattning 
Beroende på  
vald uppgift 

300-600 ord 600-800 ord 

Figur 3. Tabellen visar hur svenskakursernas nationella prov skiljer sig åt. Informationen har hämtats från 

provkonstruktörernas hemsida, från respektive kurs sida.38 

Kursproven för ämnet svenska konstrueras av Gruppen i nationella prov i svenska och svenska som 

andraspråk, hädanefter kallad projektgruppen, vid Uppsala Universitet på uppdrag av Skolverket. 

Varje prov tar ungefär 1,5-2 år att färdigställa och precis som projektgruppen NAFS, tar 

projektgruppen i Uppsala hjälp av externa grupper som lärare, forskare och elever i utformandet av 

proven. Varje termin konstrueras det nya prov i svenska och varje prov är objekt för två till tre 

omgångar av utprövningar där mellan 1000-2000 elever deltar. Utprövningarna innebär i kort att 

lärare använder sig av de nya proven för att sedan, tillsammans med elever, lämna synpunkter till 

projektgruppen vid Uppsala Universitet.39 

1.4.4. De skriftliga delproven 

Både nationella kursproven i svenska och engelska har ett skriftligt delprov, men avvikelserna mellan 

undervisande lärare och kontrollrättare skiljer sig åt mellan ämnena enligt Skolinspektionens 

granskning. Vid den tredje omrättningen avvek 45 % av bedömningarna med ett betygssteg eller mer 

i svenska och då var de flesta avvikelserna negativa. Med negativa avvikelser menar Skolinspektionen 

att kontrollrättaren bedömt texten med ett lägre betyg än ursprungsrättaren. Gällande provet i 

engelska avvek bedömningarna samma år med lite under 40 procent och här var det en högre grad 

av positiva avvikelser i jämförelse med svenskan.40 Dessa resultat gäller som sagt tredje årets 

omrättning men Skolinspektionen rapporterar att avvikelserna under samtliga tre år ligger väldigt 

nära varandra, de negativa avvikelserna för svenska i årskurs nio och på gymnasiet har dock minskat 

något.41 Nämnvärt är att inför tredje årets omrättningar deltog kontrollrättarna i svenska i ett 

seminarium om bedömning av elevtexter i svenska, vilket provkonstruktörerna höll i.42 

Sammanfattningsvis, som nämnt i vår inledning, har Skolinspektionens granskning visat att det dels 

är bedömningsanvisningarnas tolkningsbarhet och dels den inneboende subjektiviteten hos lärare 

som är problematiska vid bedömning av det skriftliga delprovet.43 

                                                           
37 Internet: Uppsala Universitet. Information om provmaterial GY11 (2013) 
38 Internet: Uppsala Universitet. Information om provmaterial Sv B (2013) 
 Internet: Uppsala Universitet. Information om provmaterial GY11 (2013) 
39 Internet: Uppsala Universitet. Provkonstruktion i korthet (2013) 
40 Skolinspektionen (2012) 
41 Ibid., s.20-21 
42 Skolinspektion (2012), s.32 
43 Skolinspektionen (2012) 
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Gustafsson & Erickson förhåller sig kritiska till Skolinspektionens granskning. De anser att 

granskningen har utgått från “the logic of school inspections rather than on the logic of research”44 

och att resultatet därmed är missvisande. Vidare menar de att en djupare redovisning av 

omrättarnas interbedömarreliabilitet uteblir och att det är mycket möjligt att avvikelserna 

kontrollrättare emellan också är stora. Författarna tycker även att Skolinspektionen i sin rapport 

lägger för stor vikt vid att lärare skulle vara partiska när det kommer till att rätta sina egna elevers 

uppsatser.45 Även om det nu skulle vara så att granskningen genomförts på ovetenskapliga grunder 

och därmed inte presenterar trovärdiga slutsatser belyser Gustafsson och Ericksson aspekter som 

uppmärksammas av Skolinspektionens granskning, om än på felaktiga grunder. Precis som att 

Skolinspektionen menar att ursprungsrättarna (dvs. lärarna) är färgade, menar Gustafsson och 

Ericksson, att kontrollrättarna i sin tur är färgade av vetskapen att de utför en kontrollrättning. Båda 

dessa perspektiv leder oss till ett och samma konstaterande: bedömning är subjektiv och framförallt 

när det handlar om att avgöra hur god en text är. 

Det lärare på nationella proven har till hjälp för att bedöma hur god en text är, är 

bedömningsanvisningarna som provkonstruktörerna utarbetar. Proven ska utformas i enlighet med 

skolans styrdokument, men till följd av olika ämnesplaner utgår proven i svenska och engelska från 

olika grunder. Proven utformas dessutom på olika universitet som har olika lång tradition av att 

arbeta med nationella prov och även olika lång forskningstradition. Som tidigare nämnts konstrueras 

svenskaproven vid Uppsala Universitet och engelskaproven vid Göteborgs Universitet. Proven i 

svenska konstruerades, innan Uppsala tog över, vid Malmö Universitet. Göteborgs Universitet har 

erfarenhet av att utforma en rad olika centralt utarbetade prov.46  

Åsikter om centralt utarbetade prov och om vad och hur elevernas kunskaper ska mätas på dessa 

prov har skiftat med åren. Till exempel var det under 50- och 60-talet viktigt att proven skulle vara 

objektiva och moment som exempelvis högläsning och muntlig framställning plockades bort för de 

ansågs vara alltför subjektiva.47 Dagens språkämnen (se avsnitt 1.4.2. och 1.4.3.) och därmed 

nationella proven vill bedöma färdigheter av mer abstrakt art vilket gör dem mer svårbedömda. Som 

Lundahl beskriver det: “det är svårt att bedöma performativa kvaliteter”48 och exempel på 

performativa kvaliteter är skrivförmåga samt förmåga att uttrycka sig muntligt. Bilden49 nedan 

illustrerar denna problematik. 

 

                                                           
44 Gustaffsson, J & Ericksson, G. (2013). To trust or not to trust? Teacher marking versus external marking of national tests 

/Elektronisk verison/ Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 25 (1), 69-87. doi:10.1007/s11092-013-9158-x, s.85 
45 Ibid. 
46 Lundahl (2009), s.159-162 
47 Ibid., s.47 
48 Ibid., s.47 
49 Ibid., s.47 
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2. Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi att presentera olika uppfattningar kring prov och bedömning av uppsatser 

samt kring bedömning generellt ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Vår 

teoretiska bakgrund består av en samling teoretiska antaganden som utgör referensramen för denna 

uppsats. 

Svenska nationella provsystemet 

På uppdrag av Skolverket utvärderade norrmännen Tobiassen och Thomassen50 det svenska 

nationella provsystemet. Sett med deras ögon håller provsystemet hög kvalitet vad gäller själva 

proven och deras konstruktion. Att proven kommer från den centrala skolmyndigheten ger dem 

legitimitet, i likhet med Norge, där de norska examensproven får sin legitimitet av att de kommer 

från Examenssekretariatet. Med tanke på de ekonomiska resurser som tilldelas systemet tittar 

författarna närmare på huruvida dessa resurser används på bästa sätt genom att även utvärdera 

nivån av “processkvalitet”, det vill säga huruvida undervisningen anpassas så att elevernas 

måluppfyllelse blir högre. Författarna kommer fram till att de nationella proven i grundskolan 

fungerar som stöd i elevernas lärprocess men denna funktion saknas helt på de högre nivåerna 

(grundskolans senare år och gymnasiet), där proven handlar om betygsättning. De betonar att 

nationella prov, utöver vid diskussioner om betygskriterier, kan användas som underlag för 

pedagogiska diskussioner på en mer generell nivå. Följaktligen ifrågasätter de i vilken grad det 

verkligen görs på skolor idag och menar att den verksamheten skulle kunna utvecklas. Lärare och 

elever är överens om att nationella proven ger större legitimitet till betygsättningen men enligt 

eleverna är problemet att olika lärare lägger olika stor vikt vid resultatet på proven när de 

betygsätter. Ytterligare en aspekt av likvärdighet lyfts, huruvida det är likvärdigt att göra samma prov 

trots olika förutsättningar genom undervisningen, det vill säga olika elever har fått olika mycket 

förberedelse inför nationella proven. Utvärderingen/resonemanget baseras till stor del på 

författarnas erfarenheter via en inblick i ett fåtal svenska skolor, och resultatet är därmed inte 

generaliserbart men uppvisar intressanta tendenser.51 

I Skolinspektionens rapport Lika för alla? Omrättning av nationella prov i grund- skolan och 

gymnasieskolan under tre år presenteras avvikelserna från tredje årets omrättning samt en 

jämförelse med övriga år och en analys av vad avvikelserna kan bero på. Skolinspektionen menar att 

skriftliga delproven är problematiska i och med att:  

Det är självklart viktigt att eleven lär sig bemästra analyser, problemlösningar och eget författande, men bedömningen 
av dessa färdigheter blir ofrånkomligen mer subjektiv. Ju mer kreativ och självständig eleven tillåts, eller rent av 
uppmuntras, att vara i sina svar, desto svårare blir det att skapa tydliga och allmänna bedömningsanvisningar och 
för lärarna att göra likvärdiga bedömningar.52  

Något annat som framkommer i rapporten är att graden av avvikelser varierar mellan 30 och 60 

procent beroende på skrivuppgift. På Svenska B-provet hade eleverna åtta olika uppgifter, fördelade 

över olika genrer, att välja bland och på provet för Engelska A fanns två alternativ.  Skolinspektionen 

framhåller dock att dessa avvikelser kan bero på annat än att skrivuppgifterna tillhör olika genrer.  

                                                           
50 Tobiassen, J & Thomassen, E. Det nationella provsystemet – sett med norske öyne. (Stockholm: Skolverket, 2000) 
51 Skolinspektionen (2012), s.18  
52 Ibid., s.16  
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Ett övergripande konstaterande som presenteras är dock att det finns sätt att öka bedömningarnas 

likvärdighet. Några exempel som tas upp är att satsa på utbildning och att förbättra 

bedömningsanvisningarna för de skriftliga delproven.53 Rapporten visar att avvikelserna för de högre 

betygstegen är fler än för de lägre betygen vilket gör att Skolinspektionen uttrycker att 

bedömningsanvisningarna bör förtydligas främst för de högre stegen. En specifik problematik som 

tas upp gällande bedömningsanvisningarna är att kriterierna utgår från värdeord som dessutom “inte 

alltid är ömsesidigt uteslutande”54 och därmed ger ett stort tolkningsutrymme. Följden blir att 

bedömarens erfarenheter och utgångspunkter kan påverka bedömningen. Det tåls att påpeka att 

nationella provens bedömningsanvisningar ska utgå från kursernas betygskriterier/kunskapskrav, 

vilket gör att dessa styr utformandet av bedömningsanvisningarna. Trots att Skolinspektionen 

presenterar ett antal förbättringar som skulle kunna göras för att öka likvärdigheten är den slutliga 

rekommendationen att uppsatsdelen tas bort. Ifall den trots allt inte tas bort anser de att en rad 

åtgärder bör tas för att öka likvärdigheten, dessa åtgärder handlar bland annat om sambedömning 

och kodning av prov.55  

Skoltexten en egen genre 

Borgström56 diskuterar i artikeln Att skriva prov det faktum att eleverna i nationella provens skriftliga 

delprov förväntas producera en text utifrån en fiktiv situation trots att texten bedöms i en 

skolsituation. Med artikeln vill författaren “belysa vilka textuella konsekvenser det har att skrivandet 

sker i en formell bedömningssituation” 57. I sin undersökning utgår Borgström från ståndpunkten att 

provsituationen och de uppgifter som proven innehåller påverkar hur elevtexterna bör utformas och 

därmed bedömningen av dem.58 Författaren diskuterar tanken bakom att texterna ska bedömas med 

fokus på situations- och mottagaranpassning, att det handlar om att eleverna ska förberedas för 

skriftsamhället de möter efter skolan.  

Ambitionen att ta det genreimiterade skrivandets rollspel på allvar är god. Elevers texter ska tas på allvar. Men ett 
annat sätt att ta dem på allvar är att se dem situerade i den kontext där de skrivs och fyller sin egentliga funktion: i 
en institutionaliserad bedömningssituation.59  

Borgström uttrycker även att genreetiketter varken gör till eller från: “det är uppgiftens övriga 

formuleringar som normerar och på ett mer grundläggande plan är avgörande för bedömning av 

elevtexterna”.60 Den slutsats han når, gällande nationella prov, är att det inte finns “utrymme att 

avkräva eleverna att efterlikna samhällsgenrer. Det är svårt att skapa en dubbel normsituation där 

eleverna skriver både för fiktiva läsare och en reel läsare”.61 I enlighet med Borgström menar Berge62 

att eleverna bör få träna att skriva olika genrer/att skriva med utgångspunkt i olika 

kommunikationssituationer men att elevtexter som författas i skolkontexten inte kan bedömas 

utifrån hur väl de svarar mot den genre de är avsedda att tillhöra. Han skriver utifrån norska 

grundskolans examensprov och uttrycker att skoltexter bör ses som institutionaliserade texter och 

                                                           
53 Skolinspektionen (2012), s. 24 
54 Ibid., s.18 
55 Ibid., s.24-25 
56 Borgström, E. (2010). “Om normer och textstruktur i gymnasieskolans skriftliga nationella prov”. Språk och stil, 20, 132–164. 
57 Ibid., s.133 
58 Ibid., s. 145 
59 Ibid., s. 139 
60 Ibid., s. 162 
61 Ibid., s. 162 
62 Berge, Kjell Lars. Skolestilen som genre - Med påtvungen penn (Lillehammer: Mesna-Trykk,1988) 
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bedömas därefter. Han beskriver att eleverna kan utveckla sitt skrivande genom att skriva 

genreinriktat men att de i slutändan främst levererar en produkt för bedömning, vilken inte rättvist 

kan bedömas som en genretypisk text.63 

Bedömning av uppsatser 

Lundahl beskriver att performativa prov med “verklighetsnära teman” är de prov som ligger mest i 

linje med kursplanen. På 50- och 60-talen ansågs denna typ av prov vara alltför subjektiva, forskarna 

ville då finna och avlägsna sig från subjektiva inslag i bedömningen. I och med Lgy80 återkommer 

icke desto mindre dessa inslag.64 Bedömning av produktiva och performativa färdigheter som 

uppsatsskrivning och muntlig kommunikation är än idag ett faktum men ett problematiskt sådant. 

Lundahl menar att nackdelen med performativa prov är att bedömningen blir mer subjektiv och att 

provens reliabilitet sjunker, vilket i sin tur sänker validiteten. Med andra ord blir provens resultat mer 

svårtolkade och mindre användbara.65 

Blok66 har i Nederländerna gjort en undersökning där 16 bedömare har rättat 105 uppsatser vid två 

olika tillfällen. Bedömningen mellan tillfällena korrelerade till stora delar vilket bedömningen mellan 

bedömarna inte gjorde. Blok menar att det faktum att bedömare bedömer samma uppsats olika är 

ett mänskligt tillkortakommande. Att mycket i skolans utvärderande system kräver att lärarnas 

subjektiva omdömen ska ligga till grund för beslut såsom betygsättning, gör att samstämmigheten 

mellan lärare sviktar. Coffman67 lyfter tre aspekter som skiljer bedömare åt: hur sträng/snäll de är, 

vilken spridning på betygsskalan de har och vad de tillämpar för kriterier vid bedömning.  

Graham et al.68 diskuterar USAs “high-stakes” prov som används för att testa barn och ungdomars 

skrivförmåga. Författarna beskriver ett antal problem som de menar bör åtgärdas för att 

bedömningen ska anses reliabel, valid och rättvis. De menar på att hur interbedömarreliabiliteten ter 

sig inte bara påverkar eleverna utan även lärare och skolor i och med provens utvärderande funktion. 

I artikeln presenteras rekommendationer för att förbättra bedömning av skrivprov. Författarna 

menar bland annat att förutsättningarna mellan olika stater vad gäller “high-stakes” prov skiljer sig 

åt, vilket enligt dem såklart påverkar provens bedömning och bedömningens reliabilitet. Ett exempel 

på olika förutsättningar är att proven inte har likadana upplägg i alla stater. Vidare lyfter de att det 

inte utifrån en enstaka uppgift, går att bedöma hur väl en elev skriver. Sådana prov kan enligt 

Graham et al. ses som oreliabla i sig.69 Om vi drar en parallell till Sveriges nationella prov (som är 

desamma för samtliga elever i landet) används resultaten förvisso inte som ett verktyg vid 

urskiljningsprocesser för exempelvis antagning till högskolan (jfr högskoleproven). Icke desto mindre 

har bedömningen inverkan på elevernas kursresultat, därtill kommer att lärare och skolor bedöms 

utifrån hur likvärdig bedömningen av nationella proven är. Likt Graham et al. är Selghed inne på att 

lärarnas trovärdighet påverkas av sviktande likvärdighet. Selghed menar att lärarnas anseende 

                                                           
63 Berge (1988) 
64 Lundahl (2009), s. 92 
65 Lundahl (2009), s.134 
66 Blok, H. (1985). Estimating the reliability, validity and invalidity of essay ratings. Journal of Educational Measurement, 22 (1), 41-52 
67 Coffman, W. E. Essay examinations. I Educational measurement 2:a upplagan, (Washington, DC: American Council on Education, 
1971),s. 271-302. 
68 Graham, S., Hebert, M., & Harris, K. R. (2011). “Throw 'em Out or Make 'em Better? State and District High-Stakes Writing 

Assessments”. Focus On Exceptional Children, 44(1), 1-12 
69 Graham et al. (2011) 
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skadas trots att det inte är deras fel att bedömningarna avviker från varandra. Vidare menar han att 

olikvärdighet beror på betygskriteriernas/kunskapskravens tolkningsbarhet.70  

Huang71 har i sin forskning kommit fram till att tre skrivuppgifter krävs för att kunna göra en reliabel 

bedömning av elevens skrivförmåga och att uppgifterna då ska bedömas av två bedömare och när 

det kommer till elever i ”farozonen”, skulle fem uppgifter behövas. Studien undersökte reliabiliteten 

och validiteten i bedömningen av en typ av regionala prov i Kanada där både modersmålstalare och 

andraspråkstalare deltog.  

Bedömningskriterier 

Rezaei & Lovorns72 har undersökt reliabilitet och validitet i användande av kriterier i bedömning av 

elevers skrivande. Deras resultat antyder att användande av kriterier inte nödvändigtvis ökar 

uppsatsbedömningars reliabilitet eller validitet ifall bedömarna inte utbildas ordentligt i att 

formulera och använda dem. Vidare visade deras undersökning att bedömarna snarare påverkades 

mer av de tekniska aspekterna av elevernas skrivande än av innehållet, även när bedömningen utgick 

från kriterier. Studien är gjord i USA och författarna ifrågasätter ifall kriterier gör bedömning mindre 

partisk än traditionell uppsatsbedömning. Turley & Gallagher73 menar att användandet av kriterier 

gör bedömningens subjektivitet mer synlig än vad kriterier gör bedömning mindre subjektiv. Det 

finns studier74 som menar på att lärare känner sig tryggare i sin bedömning av uppsatser när de utgår 

från kriterier. Däremot får kriterier ofta motta kritik för att de är för abstrakta och därmed ändå 

resulterar i att lärarna i slutändan bedömer texter efter sitt egna, subjektiva helhetsintryck. Dessa 

studier har även nått slutsatsen att kriterier med impressionistiska formuleringar bäddar för mer 

subjektiva och tvetydiga tolkningar.75 Med impressionistiska formuleringar menar vi i denna uppsats 

formuleringar som innebär att var och en måste bilda sig en egen uppfattning om deras betydelse. I 

kontrast till otydliga kriterier kom Mills & Jaeger76 i sin undersökning fram till att bedömare som 

använde kriterier, vilka tydligt uttryckte vad eleverna var tvungna att åstadkomma för att nå ett 

särskilt betyg, satte högre betyg än de bedömare som inte utgick från några kriterier. Detta resultat 

antyder att tydligheten ökade bedömarens förmåga att erkänna och belöna ett bredare spann av 

tillvägagångssätt. 

I Sverige har vi ett mål- och resultatstyrt system med betygskriterier (numera kunskapskrav) 

formulerade av Skolverket. Ur ett nationellt perspektiv är det alltså inte en aktuell diskussion 

huruvida kriterier ska användas eller ej, dock är frågan hur de formulerats och hur de används högst 

relevant. I och med GY2011 finns fem betygssteg, i jämförelse med de tidigare tre, där tre av fem har 

formulerade kunskapskrav. Selghed77 skriver att det är en illusion att det skulle bli lättare med fler 

                                                           
70 Selghed, Bengt. Dilemman i skolan - aktuella utmaningar och professionella omställningar (Mölnlycke: Elanders Sverige AB, 2010) 
71 Huang, Jinyan. (2008). How accurate are ESL students' holistic writing scores on 
large-scale assessments? A generalizability theory approach. Assessing Writing, 2008, vol.13 (3), 201-218 
72 A.R Rezaei & M Lovorns (2010) Reliability and validity of rubrics for assessment through writing. Assesing Writing, 15(1), 18-39. 
73 Turley, E. D., & Gallagher, C. G. (2008). On the uses of rubrics: Reframing the great rubric debate. English Journal, 7 (4), 87–92. 
74 Knoch, U., Read, J., & von Randow, J. (2007). “Re-training writing raters online: How does it compare with face-to-face 

training?” Assessing Writing, 12, 26–43. 
 Weigle, S. C. (2002). Assessing writing. Cambridge: Cambridge University Press. 
75 Knoch (2009), Weigle (2002) 
76 Mills, C. N., & Jaeger, R. M. Creating descriptions of desired student acheivement when setting performance standards., i 

Handbook for the development of performance standards: Meeting the requirements of Title, 73-85, (Washington, DC: Council of Chief State 
School Officers, 1998.) 

77 Selghed (2010) 
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betygssteg. Han ifrågasätter hur lärare ska kunna tolka betygsstegen D och B om nu Skolverket valt 

att utelämna beskrivningar av dessa på grund av att det är för svårt att formulera betyg i fem skalor.  

“Påståendet att precisionen i lärares bedömningar och betygsättning kan öka med fler betygssteg, samtidigt som man 
medger svårigheterna att språkligt kunna formulera kraven för dessa betygssteg, blir därför ett slag i luften”78  

Att tolkningen av betygen D och B till stor del lämnas till lärarna gynnar inte likvärdigheten och 

Selghed menar att det är lärarnas trovärdighet som skadas av detta, trots att det kanske sitter i att 

kunskapskraven inte är tillräckligt tydliga och utförliga. Även Linde79 menar att fler betygssteg inte 

fyller någon funktion men däremot kan bidra till att förstöra den kunskapssyn som karaktäriserar 

läroplanen. Betygskriterier ska “ange kunskapskvaliteter utan att låsa fast ett bestämt 

kunskapsinnehåll”.80 Enligt Linde borde dessa vara tydligare än vad de är men dilemmat blir att ju 

tydligare kriterier, desto mer fixerat innehåll och metoder. I jämförelse med Lpf94 har dock Lgy11:s 

kursinnehåll förtydligats en aning genom att ett centralt innehåll som undervisningen i kurserna ska 

behandla numera finns angivet. 

2.1. Sammanfattning 
Denna uppsats teoretiska referensram utgörs av ett antal antaganden baserade på forskning inom 

fälten prov, betyg och bedömning. Dessa antaganden rör likvärdig bedömning, vilka aspekter som 

gynnar/inte gynnar likvärdighet, och kommer att ligga till grund för analysen av uppsatsens material i 

avsnitt 4. Nedan presenteras en sammanfattning av uppsatsens referensram.   

Gällande prov framkommer att olika skolor/elever har olika förutsättningar, vilket i sin tur påverkar 

genomförande och bedömning av nationella proven. Lärares olika referensramar påverkar hur de 

bedömer och bedömningen blir därmed till viss grad subjektiv. Att bedöma performativa förmågor 

såsom uppsatsskrivning är synnerligen subjektivt i och med att det inte bara finns ett rätt och ett fel. 

I Sverige ska de nationellt utformade betygskriterierna/kunskapskraven ligga till grund för 

bedömningen men dessa kritiseras ofta för att vara otydliga. Även internationell forskning visar att 

kriterier skulle behöva tydligare formuleringar. Om kriterier utgörs av impressionistiska 

formuleringar, med andra ord mycket tolkningsbara formuleringar, främjas inte likvärdig bedömning. 

För att kriterier ska öka likvärdigheten krävs att de är tydligt formulerade med minimalt 

tolkningsutrymme, vilket i sig kan tänkas gå emot den kunskapssyn som härskar eftersom tydligare 

kriterier innebär mer fixerat innehåll. Vidare lyfts kritik mot att nationella provens uppsatsdel är 

riktad mot specifika genrer och förväntas bedömas utifrån dessa. Uppsatsdelen genomförs i skolmiljö 

och bör därför inte bedömas som en autentisk text utan snarare som en skoltext. 

Vi analyserar inte vårt material utifrån att antagandena ovan är den enda sanningen men vi har 

utgått från granskad forskning och vi kan se att det förs liknande resonemang i andra länder. Som 

nämnt i avsnitt 1.1 kommer vi i denna uppsats analysera frågeställningarna utifrån den teoretiska 

referensramen. Vi vill nämligen se om jämförelsen av proven kan leda till att provkonstruktörerna 

kan lära av varandra när det gäller att utforma uppsatsdelarnas provmaterial så att likvärdig 

bedömning underlättas. 

                                                           
78 Selghed (2010), s. 91 
79 Linde, Göran. Kunskap och betyg (Lund: Studentlitteratur, 2003) 
80 Linde (2003), s.7 
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3. Metod 
Denna uppsats bygger dels på en dokumentanalys och dels på en intervjustudie. Dokumentanalysen 

är den primära metoden medan intervjustudien kan ses som ett komplement för att ge studien 

ytterligare ett perspektiv. I enlighet med Repstad menar vi att kombinationen av olika metoder 

förstärker studiens trovärdighet.81 I avsnitten nedan kommer vi att redogöra för de valda metoderna, 

det urval vi gjort för respektive metod, vårt tillvägagångssätt samt metodernas reliabilitet och 

validitet. 

3.1. Dokumentanalys 

För att kunna besvara denna uppsats frågeställningar kring skillnader mellan nationella kursproven i 

svenska och engelska valde vi att göra en dokumentanalys, med andra ord en metodisk granskning av 

provmaterialet vi valt för studien. Granskningen av proven syftade till att klassificera innehållet och 

klarlägga det som var relevant för denna studie. Metoden används för att kunna fördjupa sig i 

dokumentinnehåll och urskilja delar som är viktiga för en viss studie och sedan analysera dessa delar 

i detalj.82  

Vi hade kunnat göra en textanalys eller källanalys av proven, men fokus hade då legat på de budskap 

som texten förmedlar, explicit och implicit. En textanalys handlar om aspekter i språket på detaljnivå 

och en källanalys undersöker exempelvis den situation i vilken en text är skriven. Även om det hade 

kunnat vara intressant skulle denna typ av metoder inte ha kunnat besvara uppsatsens 

frågeställningar. 

Ett alternativ till den nu valda metoden hade varit att intervjua provkonstruktörerna för att dessutom 

få information om tanken bakom provens upplägg. För denna studie är dock de fysiska skillnaderna 

det som är intressant. Genom att inte ha någon djupare förförståelse om tanken bakom proven kan 

vi som undersöker dem bilda oss en mer objektiv uppfattning om provmaterialet. 

3.1.1. Urval och avgränsningar 

Objekt för denna uppsats är ett kursprov i Svenska 1 som genomfördes höstterminen 2011 och ett 

kursprov i Engelska A som genomfördes höstterminen 2007. Anledningen till att vi valde att titta på 

prov i svenska och engelska var framförallt att den likvärdighetsgranskning med omrättning av 

nationella prov som Skolinspektionen utförde 2009-2011 visade störst avvikelse mellan 

ursprungsrättare och kontrollrättare i just dessa ämnen.83 Granskningen visade att skriftliga delprovet 

är den mest problematiska delen sett till likvärdig bedömning, vilket gjorde att vi valde att avgränsa 

vår uppsats till denna del.  

Med hänsyn till Skolinspektionens konstaterande om att svenskan kan lära av engelskan hade vi 

kunnat titta på endast bedömningsanvisningarna och se hur svenskan skulle kunna förbättra sina. Vi 

menar dock att avvikelserna kan bero på andra orsaker än bedömningsanvisningarnas kvalitet och 

följaktligen att engelskan likaväl skulle kunna lära av svenskan som vice versa. Dessutom har, som 

tidigare nämnts, kritik84 mot denna granskning framkommit vilket gör att vi inte vill begränsa oss till 

                                                           
81 Pål, Repstad, Närhet och distans (Lund: Studentlitteratur, 1999) 
82 Repstad (1999), s.87 
83 Skolinspektionen (2012) 
84 Gustaffsson, J & Ericksson, G. (2013) 
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dess slutsatser. Mot denna bakgrund valde vi att undersöka samtligt material tillhörande det 

skriftliga delprovet samt delar ur häftet Lärarinformation. 

Vår ursprungliga tanke var att jämföra nationella prov från samma år och samma kursnivå, 

exempelvis Engelska 5 och Svenska 1 och kanske dessutom jämföra nationella prov över tid inom 

varje ämne. För att undersöka vilka prov som var möjliga att få tillgång till tog vi kontakt med Uppsala 

och Göteborgs Universitet. Vi försökte även orientera oss på Skolverkets hemsida för att komma 

fram till vilken sekretess som gällde för proven. Beträffande svenskan fick vi snabbt reda på att det 

senaste provet som frisläppts var kursprovet från höstterminen 2011. Vi fick även veta att vi hade 

kunnat ta del av ett nyare prov, som vid kontakttillfället fortfarande var sekretessbelagt, om vi och 

vår handledare hade undertecknat ett sekretessavtal. Hanteringen av ett sekretessbelagt prov hade 

dessvärre inneburit att vi inte hade kunnat citera innehållet, vilket hade försvårat vår 

dokumentanalys. Genom vår kontaktperson på Skolverket fick vi reda på att det senaste provet i 

engelska som frisläppts var provet i Engelska A från höstterminen 2007. Till skillnad från svenskan 

fanns inte möjligheten att skriva på ett sekretessavtal för att få titta på ett prov som ännu inte 

frisläppts. Detta gjorde att vi började fundera på alternativ beträffande vårt urval.  

Valet att undersöka just kursprov från Svenska 1 och Engelska A baserades på tre grundläggande 

anledningar: kurserna motsvarar varandra nivåmässigt, de är obligatoriska för samtliga 

gymnasieprogram och prov i Engelska 5 fanns inte tillgängliga. Även om eleverna generellt har mer 

förkunskaper i svenska är Svenska 1 och Engelska A de grundläggande gymnasiekurserna i respektive 

ämne. Av denna anledning menar vi att kurserna motsvarar varandra nivåmässigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Illustrerar vilka möjligheter och begränsningar vi haft gällande tillgång till prov. X:en står för 

proven i kurserna Svenska 1 och Engelska A, vilka är de prov denna uppsats undersöker. 

Vi är medvetna om att proven ingår i olika betygssystem men har gjort bedömningen att det inte 

påverkar värdet av vår undersökning. Denna bedömning vilar på vetskapen att provkonstruktörerna85 

beskriver delprovet i Engelska A på exakt samma sätt som de beskriver delprovet i Engelska 5, vilket 

antyder att proven i engelska inte har förändrats i någon vidare utsträckning. Detta påstående kan 

stärkas av det faktum att proven i engelska har tio års sekretess på grund av att de återanvänds i 

                                                           
85 Internet: NAFS, Göteborgs Universitet. Engelska i gymnasieskolan (2013) 
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större utsträckning.86 Att proven tillhör olika betygssystem och dessutom olika betygsskalor blev 

problematiskt i och med att en av våra frågeställningar handlar om progressionen mellan betyget C 

och A. För att kunna göra en jämförelse av progressionen inom nuvarande betygssystem valde vi 

därför att utgå från Skolverkets exempelanvisningar87 gällande provet i Engelska 5. Istället för att göra 

en jämförelse mellan betygskriterierna i engelskaprovet och kunskapskraven i svenskaprovet har vi 

jämfört svenskaprovets kunskapskrav med engelskans kunskapskrav som rör skriftlig framställning. 

Vilka krav som rör skriftliga delprovet har vi inte tolkat själva utan vi har utgått från 

exempelanvisningar för det skriftliga delprovet i engelska som återfinns på provkonstruktörernas 

hemsida88. 

För att kunna jämföra prov från samma betygssystem hade vi alternativ kunnat jämföra ett prov för 

Svenska B med ett prov för Engelska B, vilket vi dock anser vara av mindre relevans i och med att 

provsystemet gällande svenskan genomgått stora förändringar till skillnad från engelskan. I ämnet 

svenska finns det numera nationella prov i två kurser i jämförelse med att det bara gavs i Svenska B 

tidigare. 

3.1.2.  Tillvägagångssätt 

I bakgrundsavsnittet tog vi upp det faktum att det är samma prov för Svenska och Svenska som 

andraspråk men att bedömningsanvisningarna skiljer sig åt. Vi vill därför påpeka att denna uppsats 

fokuserar på Svenska 1 och att vi därmed uteslutit information gällande Svenska som andraspråk när 

vi genomfört vår dokumentanalys. 

Inledningsvis läste vi igenom allt provmaterial för att avgöra i vilken utsträckning materialet var av 

relevans för våra frågeställningar. Sedan arbetade vi fram en beskrivning i löpande text för att skapa 

en översikt av materialet. Dessa beskrivningar kategoriserades utifrån uppsatsens frågeställningar. 

Skrivuppgifterna beskrevs utifrån den faktiska information som eleverna får i provhäftet men även 

utifrån information som framkommer i bedömningsanvisningar/lärarinformationshäften gällande 

genomförandet av det skriftliga delprovet. Vilka förberedelser som förväntas genomföras inför 

provet beskrevs i korta drag, eftersom detta påverkar såväl elevers tolkning/genomförande av provet 

som lärares bedömning av det. Bedömningsanvisningarna beskrevs sedan med utgångspunkt i vilken 

övergripande information som tas upp och på vilket sätt informationen presenteras. När det kommer 

till både bedömningsanvisningarna och häftet Lärarinformation beskrevs endast delar som har att 

göra med det skriftliga delprovet.  

De löpande beskrivningarna kategoriserades efter uppsatsens tre frågeställningar kring skillnader 

mellan skrivuppgifterna, bedömningsanvisningarna och progressionen mellan betygen C och A. Inom 

varje kategori sammanfattades sedan beskrivningarna i punktform för att presenteras i tabeller. De 

skillnader vi kunde se mellan proven analyserades utifrån vår teoretiska referensram (se avsnitt 2), 

det vill säga vi analyserade de aspekter som skiljer sig och följaktligen vilka konsekvenser dessa har 

för likvärdig bedömning. I diskussionen kopplade vi sedan dokumentanalysen till analysen av 

intervjustudien. 

                                                           
86 Muntlig källa: Kontaktperson på Skolverket 
87 Internet: Skolverket  
88 Internet: NAFS, Göteborgs Universitet. Exempel på uppgiftstyper Engelska A och 5 (2013) 
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3.1.3.  Validitet och reliabilitet 

Denna uppsats syftar till att undersöka om det finns skillnader mellan nationella provens skriftliga 

delprov i svenska och engelska samt hur dessa skillnader i så fall ser ut. Genom att vår 

dokumentanalys genomfördes innan vår intervjustudie har vi kunnat undersöka provmaterialets 

fysiska skillnader utan att påverkas av lärares uppfattningar. Vi har heller inte lagt något fokus på 

provkonstruktörernas tankar bakom proven. Följaktligen anser vi att vår dokumentanalys avspeglar 

en relativt hög grad av objektivitet. 

I och med att universiteten som utformar nationella proven ständigt arbetar med att utvärdera och 

uppdatera provmaterialet kommer eventuella skillnader mellan svenska- och engelskaproven att 

förändras från år till år. De skillnader som vi finner i proven som är objekt för denna uppsats kommer 

mest troligt inte att vara desamma om några år, om ens hos de nyaste proven som finns i dagsläget. 

Vi har endast undersökt skillnader mellan två prov och resultatet är därmed inte generaliserbart 

historiskt sett heller. Däremot syftar inte denna uppsats till att generalisera eller att förändra proven 

i framtiden utan att se om det finns skillnader på upplägget mellan svenskans och engelskans 

nationella prov. 

3.2. Intervju 

Den jämförande dokumentanalysen av proven är av högst teoretisk art, vilket gjort att vi velat få 

ytterligare ett perspektiv på uppsatsens objekt. Följaktligen valde vi att göra en mindre undersökning 

av lärares erfarenheter av att arbeta med nationella prov och därmed få ett mer praktiskt perspektiv. 

Syftet med intervjustudien var inte att nå någon slags generalisering utan att få insikt i hur några 

lärare tänker kring skillnader mellan nationella provens uppsatsdel i svenska och engelska. Mot 

denna bakgrund valde vi att göra intervjuer.  

Repstad tar upp att intervjuer ofta har en tendens att bli konstlade och att samtal i samband med 

observationer är att föredra.89 Vi valde därför att använda oss av halvstrukturerade intervjuer för att 

mer kunna efterlikna ett samtal. Halvstrukturerade intervjuer innebär att samtalsledaren har ett 

färdigt frågebatteri som denne utgår ifrån, men intervjun lämnas öppen för följdfrågor eller frågor 

som dyker upp under intervjuns gång. Det finns en risk att intervjuarens värderingar omedvetet 

kommer fram när intervjun får en mer samtalsliknande form och påverkar informanten i en viss 

riktning samtidigt som informanten kan tänkas känna sig mer avslappnad. Enligt Bill Gilham är 

halvstrukturerade intervjuer “den viktigaste typen av forskningsintervju, eftersom den inrymmer en 

flexibilitet som balanseras av struktur och därmed ger data av god kvalitet”.90 Gilham tar upp att 

nackdelen med den halvstrukturerade intervjun bland annat är att den kräver erfarenhet för att ge 

gott resultat och att processen tar tid (intervju, transkribering, analys, redovisning).91 Fördelarna92, att 

strukturen underlättar analysen och att upplägget har en bra balans mellan struktur och öppenhet, 

väger dock tungt enligt oss.  

Vi frågade våra informanter om vilka skillnader de upplevt mellan nationella proven i svenska och 

engelska under de år de arbetat som lärare och intervjuerna var således retrospektiva. Repstad 

beskriver att:  

                                                           
89 Repstad (1999), s.62 
90 Gilham, Bill. Forskningsintervjun - tekniker och genomförande (Lund: Studentlitteratur, 2008), s.103 
91 Gilham (2008), s.114 
92 Ibid. 
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“Förutom att folk glömmer händelser och inte minst känslor och åsikter från förr, är det huvudsakliga problemet vid 
retrospektiva intervjuer att människor återskapar eller minns det förgångna genom ett filter av tankar och tänkesätt 
som de tillägnat sig långt senare”93  

Sett till vår studie skulle detta kunna innebära att lärarnas uppfattning av skillnader på nationella 

provens uppsatsdel kan påverkas av ett tankesätt som de har med sig. Det är viktigt att poängtera att 

intervjuerna inte syftade till att fastställa vilka faktiska skillnader det finns mellan proven i svenska 

och engelska, det är dokumentanalysens syfte, utan att undersöka vad lärarna uppfattat för 

skillnader i sitt arbete med proven. Det faktum att intervjuerna var retrospektiva kan därmed ses 

som en fördel i och med att de skillnader som lärarna upplevt som starkast kan tänkas vara just de 

som kom fram i intervjuerna. Hade vi istället pratat med dem i samband med provtillfällena skulle de 

kanske istället haft fokus på skillnader för den här årgångens prov. 

Istället för en intervjustudie hade vi kunnat göra observationer av lärarnas arbete med nationella 

proven. Detta hade dock varit mer tidskrävande än intervjuer och ett sådant stort utrymme ville vi 

inte ge vår sekundära metod. Vårterminens prov genomfördes dessutom i maj vilket hade gett 

uppsatsen alltför snäva tidsramar. Utöver det har det varit svårt att få lärare att ställa upp på intervju 

och det hade mest troligt varit än svårare att hitta informanter som känt att de har tid och möjlighet 

att ställa upp på observationer.   

En annan alternativ metod hade varit att arbeta med enkäter. Vi hade kanske med en sådan metod 

kunnat få ta del av fler lärares uppfattningar men vi hade varken haft någon möjlighet att ställa 

följdfrågor eller att be om förtydliganden eller kunnat förtydliga för informanterna. Vi menar att 

intervjuer ger en mer nyanserad bild av lärares uppfattningar än vad enkäter kunnat göra. 

3.2.1. Urval och avgränsningar 

Av praktiska skäl valde vi att begränsa oss geografiskt och informanterna kommer därför från en och 

samma region. Vi ville intervjua lärare som har erfarenhet av såväl nationella proven i svenska som i 

engelska. För att kartlägga hur många lärare med denna ämneskombination det fanns på 

gymnasieskolorna i regionen kontaktade vi skolorna och kom fram till att det i skrivande stund fanns 

34 sådana tjänster. Vi valde sedan att kontakta de enskilda lärarna för att undersöka huruvida de 

hade tid och möjlighet att ställa upp på intervju. Vi formulerade kriterier som vi hade tänkt basera 

vårt urval på, dessa var följande: 

 informanten ska ha svenska/engelska som ämneskombination  

 informanten ska vara yrkesverksam 

 informanten ska ha varit yrkesverksam i minst 4 år (för att ha arbetat enligt både Lp94 och Lgy11) 

I och med att vi hade svårigheter med att få tag på lärare som hade tid att ställa upp valde vi att 

intervjua samtliga lärare som ville delta och samtliga av dem uppfyllde kriterierna. Informanterna 

kommer att presenteras ytterligare i avsnittet Resultat och Analys. 

3.2.2.  Tillvägagångssätt 

Intervjustudien genomfördes efter dokumentanalysen och vi hade alltså redan innan intervjuerna 

konstaterat att skillnader fanns mellan nationella provens skriftliga delprov i svenska och engelska. 

Vår sekundära metod syftade således till att undersöka informanternas uppfattning om på vilka sätt 

proven skiljer sig mellan ämnena. Vid utformandet av vår intervjuguide (se Bilaga 1) utgick vi från 

                                                           
93 Repstad (1999), s.81 



23 

 

uppsatsens tre första frågeställningars efterled: hur skiljer sig skrivuppgifterna, hur skiljer sig 

bedömningsanvisningarna och hur skiljer sig progressionen från betyget C till A mellan de nationella 

provens skriftliga del i svenska och i engelska? En del följdfrågor formulerades utifrån specifika 

skillnader vi upptäckte i vår dokumentanalys. Ett exempel på detta är frågorna gällande 

exempeltexterna i bedömningsanvisningarna. Andra frågor formulerades mer direkt utifrån 

frågeställningarna, exempelvis frågan om progression. Frågeschemat skickades ut till våra 

informanter i förväg så att de ifall de ville skulle ha möjlighet att läsa igenom dem inför intervjun.  

Vid intervjutillfällena informerades informanterna om etiska aspekter kring deras deltagande, se 

avsnitt 3.2.3. Intervjuguiden användes sedan som bas men vi lät informanternas tankegångar styra 

intervjuernas gång. Intervjuerna spelades in och inspelningarna transkriberades för att sedan 

sammanfattas i punktform. Punkterna tematiserades informant för informant och sammanfattades 

slutligen för att ge en överblick av informanternas uppfattningar. Intervjuresultatet analyserades 

med hjälp av uppsatsens teoretiska antaganden gällande likvärdig bedömning (avsnitt 2), närmare 

bestämt hur informanternas uppfattningar överensstämmer med dessa antaganden. Detta kopplades 

sedan i uppsatsens diskussionsavsnitt till dokumentanalysen. 

3.2.3.  Etiska aspekter 

Vi har beaktat vetenskapsrådets forskningsetiska principer och hållit oss till huvudkraven.94 När vi tog 

kontakt med lärarna för att fråga ifall de kunde tänka sig att delta i vår intervjustudie gav vi dem lite 

inledande information. Bland annat redogjorde vi för studiens syfte och att intervjun kommer att 

spelas in men att deras medverkan i studien är anonym. Vid intervjutillfällena upprepades denna 

information och informanterna upplystes även om att de när som helst hade rätt att avbryta sin 

medverkan. Vi talade om att inspelningarna kommer att raderas i samma stund som uppsatsen 

färdigställts, att intervjuerna inte kommer att användas till något annat än just denna uppsats och att 

inspelningarna inte kommer att delas med någon annan utom möjligtvis vår handledare. 

Inspelningarna döptes med fraser som exempelvis ”informant 1” utan någon som helst koppling till 

varken skola eller lärare. I uppsatsen benämns informanterna på samma sätt som inspelningarna 

märktes, med andra ord: “informant 1”, “informant 2” och “informant 3”. 

3.2.4.  Validitet och reliabilitet 

Syftet med intervjustudien var att presentera lärares uppfattningar och intervjusvar måste i sin tur 

tolkas. För att höja studiens tillförlitlighet hade vi kunnat skicka sammanfattningen av intervjuerna till 

informanterna för genomläsning för att få veta ifall de tyckte att vår redogörelse av deras 

uppfattningar är korrekt. Detta hade dock krävt ytterligare deltagande från informanterna vilket vi 

ansåg vara olämpligt i slutet av terminen, med bland annat nationella prov som ökar arbetsbördan. 

Eftersom vi var intresserade av lärares uppfattningar beror studiens validitet främst på formuleringen 

av våra frågor. Det är svårt att veta hur frågor mottas/tolkas utan någon pilotstudie vilket vi tyvärr 

inte haft tid att utföra. En utmaning har varit att inte styra in informanterna på spår som vi själva 

uppfattat i vår dokumentanalys. Sett till det ringa antalet informanter går det inte att skapa någon 

generalisering utifrån intervjustudiens resultat men vi har ändå kunnat se tendeser som är 

intressanta att diskutera och undersöka vidare. Även om studien är liten anser vi att den 

kompletterar dokumentanalysens teoretiska perspektiv med ett praktiskt sådant. 

                                                           
94 Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.  
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4. Resultat och Analys 
Följande avsnitt är upplagt utifrån uppsatsens frågeställningar och två metoder. Respektive metod 

presenteras och analyseras var för sig. I denna uppsats ligger fokus på det skriftliga delprovet och 

dess bedömningsanvisningar men i viss mån kommer även häftet med lärarinformation att nämnas. 

När vi i detta avsnitt (Resultat och Analys) skriver “svenska”/“svenskan” och “engelska”/“engelskan” 

syftar vi till de nationella provens skriftliga delprov i respektive ämne såvida inget annat sägs. 

4.1. Dokumentanalys 
Presentationen av dokumentanalysen är uppdelad i tre tabeller: jämförelse av skrivuppgifterna, 

jämförelse av bedömningsanvisningarna och jämförelse av progressionen mellan betygen. Varje 

tabell efterföljs av en övergripande analys. 

4.1.1. Jämförelse av skrivuppgifterna 

Tabellernas information är främst tagen från uppgiftshäftena men för att ge en heltäckande bild har 

även information ur bedömningsanvisningarna använts. 

 Svenska 1 ht 2011 Engelska A ht 2007 

Sekretess 1 februari 2012 1 februari 2008 

Provdag Specifikt datum, 2 december 2011 Specifikt datum, 16 november 2007 

Förberedelser 

Arbeta med kopieringsunderlaget 

Prata om uppgifternas upplägg 

Delta i delproven som testar muntlig 

framställning och läsförståelse. 

Inga 

Elevmaterial Uppgiftshäfte & texthäfte Uppgiftshäfte 

Hjälpmedel En- eller tvåspråkig ordbok Inga 

Skrivtid 180 minuter 80 minuter 

Tema 
Kärlek (samtliga delprov) 

Presenteras ej i förväg 

Ämne “Letter to a Penpal” 
(endast skriftliga delprovet) 

Presenteras ej i förväg 

Texttyp 

Blogginlägg 

Tematext i skolsammanhang  

Insändare till en tidning 

Läsarinlägg i en tidning 

Brevskrivning 

Textomfattning 300-600 ord 110 rader 

Instruktioner 

Löpande text indelad i:  
“Inspirationsdel” 

Beskrivning av skrivsituationen  
Instruktion (fetmarkerade nyckelord) 

Rubrik 

Tre beskrivande meningar som 
beskriver vad eleven förväntas  

göra, hur lång skrivtid  
(fetmarkerat) som är tillgänglig  

samt uppmanar till korrekturläsning 
av texten innan inlämning. 
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Kopieringsunderlaget för svenskaprovet består av beskrivning av delprovet, bedömningsmatris, 

exempel på skrivuppgifter och elevlösning samt diskussion och analys av elevlösning. Matriserna är 

uppdelade i tre delaspekter: Innehåll och kritisk läsning, Disposition och sammanhang samt Språk. 

Dessa aspekter är sedan förtydligade med ytterligare aspekter. Krav för betygsnivåerna E, C och A 

presenteras för varje aspekt i formuleringar som till exempel “Eleven presenterar en åsikt och 

framför något argument för den.” I matriserna finns även en uppställning för bedömning av 

helheten, benämnd Betyg på delprovet, vilken sammanfattar de krav som ställs på texten. När det 

kommer till bedömning av textens helhet är dess kommunikativa kvaliteter i fokus, detta är även den 

faktor som ska väga tyngst ifall läraren tvekar mellan två betyg.95  

För att sammanfatta de generella skillnaderna vi kan utläsa mellan skrivuppgifterna skulle 

svenskaprovet kunna beskrivas som “längre och utförligare” och engelskaprovet som “kortare och 

mer koncist”. Svenskaprovet har längre skrivtid, fler uppgifter för eleverna att välja bland, mer 

avancerade texttyper och mer material i jämförelse med engelskaprovet. Den skillnad som 

framkommer mest tydligt i jämförelsen av proven är dels hur eleverna förväntas förberedas och dels 

typen av uppgift. Engelskaprovet har inget förberedelsematerial medan svenskaprovet har 

kopieringsunderlag för varje uppgift, vilket förväntas användas i undervisningen. Utöver detta vill vi 

med försiktighet påstå att undervisning på olika skolor ser olika ut och att elever, utöver att de är 

individer, därmed har olika förutsättningar för att bemöta nationella proven. Detta kan indirekt 

tyckas påverka bedömningen, vilket Graham et al. beskriver utifrån USAs “high-stakes” prov där 

elever i olika stater gör prov med olika upplägg trots att proven syftar till en och samma sak.96 

Tvärtemot USA skriver alla elever i Sverige samma prov men likheten blir att resultatet av 

kunskapmätningarna är oreliabelt. Gällande det svenska provsystemet menar Tobiassen och 

Thomassen97 att undervisningen mellan skolor och lärare i Sverige inte är likvärdig och att 

bedömningen i sin tur blir olikvärdig. Vidare menar vi att elevers förutsättningar är olika, vare sig det 

gäller prov med gemensamt syfte men varierande upplägg eller ett och samma prov men varierande 

förutsättningar.  

Svenskaprovet har fler uppgifter som eleverna får välja bland och oftast mer avancerade texttyper än 

engelskan. Texttyperna för svenskauppgifterna är, om än för detta prov relativt personliga, mer 

formella än engelskauppgiften. Engelskan kräver inte att eleven ska referera medan samtliga 

uppgifter i svenskaprovet är knutna till specifika texter, vilka eleverna inte bekantat sig med i förväg. 

De instruktioner som eleverna får på engelskans prov är korta och koncisa till skillnad från 

svenskaprovets instruktioner som är relativt långa, även fast de har en tydlig struktur med vissa 

fetstilta ord för att eleven ska påminnas om vad denne förväntas göra. Dessa ord menar Borgström 

styr elevernas skrivande mer än vad genreetiketterna gör. Att det i texten står att eleverna 

exempelvis ska skriva en krönika kan enligt honom fungera inspirerande i enstaka fall men tillför inte 

så mycket mer och han beskriver att “det är uppgiftens övriga formuleringar som normerar och på 

ett mer grundläggande plan är avgörande för bedömning av elevtexterna”98. Några exempel på de 

fetstilta orden är: diskutera, förklara, redogör, argumentera.  Instruktionernas utformning kan tänkas 

påverkas av vilken typ av text eleverna ska skriva. När det gäller det engelskaprov vi tittar på i denna 

uppsats ska eleverna svara på ett brev, utmaningen här är kanske inte att förstå vad texten ska 

                                                           
95 Bedömningsanvisningar Svenska 1 skriftliga delprovet 2011 
96 Graham et al. (2011) 
97 Tobiassen och Thomassen (2000) 
98 Borgström (2010), s.162 
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innehålla och hur den bör läggas upp utan snarare att den ska skrivas på ett främmande språk. 

Svenska är elevernas modersmål, vilket gör att vi anser det vara logiskt att kräva mer av eleverna i 

jämförelse med engelskan. Att uttrycka sig skriftligt på ett främmande språk kan anses utmanande 

nog. 

Uppgiftshäftenas upplägg påverkar främst eleverna vid genomförandet av proven men i andra hand 

även lärarna när de bedömer. Skillnaderna i skrivuppgifterna kan enligt oss till stor del härledas till 

vilka förväntningar det finns på eleverna i de olika ämnena. Skrivuppgifterna styr delvis hur 

bedömningsanvisningarna ska tolkas/användas, de kan sägas vara avhängiga av varandra. Relationen 

texttyp och bedömningsanvisningar är vidare det mest intressanta när det gäller problematik vid 

bedömning. I nästa avsnitt presenterar vi de skillnader som vår dokumentanalys belyser mellan 

svenska- och engelskaprovets bedömningsanvisningar. 

4.1.2. Jämförelse av bedömningsanvisningarna 

Tabellen nedan ger en översikt av bedömningsanvisningarna för skriftliga delprovet i svenska och 

engelska och sedan följer kompletterande information som är relevant för uppsatsen innan vi 

analyserar skillnaderna som framkommer. 

 Svenska ht 2011 Engelska ht 2007 

Omfattning 50 sidor 11 sidor 

Innehåll 

Generella bedömningsanvisningar 
(nyckelord fet text) 

Analys och bedömning av  
respektive uppgift 

Bedömningsmatriser för  
respektive uppgift 

Exempeltexter för  
respektive uppgift. 

Provdatum, provbetyg och resultatprofil 

Mål och betygskriterier, bedömningsfaktorer 

Exempel på bedömda elevtexter 

Exempeltexter 

Uppgift 1, betygsnivå F, E, D, C 

Uppgift 2, betygsnivå F, E, C, B 

Uppgift 3, betygsnivå E, D, C, B 

Uppgift 4, betygsnivå E, D, B 

2 st Icke godkänt 

4 st Godkänt  
(2 nedre skiktet, 1 övre skiktet) 

3 st Väl godkänt  
(1 nedre skiktet, 1 övre skiktet) 

2 st Mycket väl godkänt (1 nedre skiktet) 

Analys av 
exempeltexter 

Cirka en sida lång text uppbyggd utifrån 
bedömningsmatriserna som återfinns 

som kopieringsunderlag. 

”Texterna har av en grupp erfarna bedömare 
analyserats, bedömts och kommenterats 

utifrån kursplanens mål och betygskriterier 
samt de faktorer som anges på sida 3 

*bedömningsfaktorer+.” 
 

Löpande text, ca 10-20 rader (spalttext) efter 
varje elevtext. Längre resonemang kring icke 
godkända texter innan texterna presenteras 

med tillhörande analys. 
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I både svenskans och engelskans lärarinformation tas sambedömning upp. Vikten av sambedömning 

för att öka bedömningarnas tillförlitlighet påpekas i engelskans anvisningar och olika sätt att öka 

likvärdigheten tas upp i svenskans. Här står att “en lärare som inte känner eleven och har 

förkunskaper om elevens tidigare prestationer i ämnet kan göra en bedömning som är oberoende av 

eventuellt förutfattade meningar om vad eleven borde prestera.”99 

I engelskans lärarinformation står det att delprovet “bedöms med betyg enligt de särskilda 

anvisningarna för den skriftliga produktionen”100. De bedömningsfaktorer, som presenteras i 

bedömningsanvisningarna och ska vara till hjälp vid bedömning, är strukturerade i punktform under 

rubrikerna Innehåll (3 punkter, ex. anpassning till ämne, situation och mottagare) och Språk (5 

punkter, ex. flyt och ledighet). De generella bedömningsanvisningarna för provet i svenska beskriver i 

stora drag vilket material lärare har att utgå från i bedömning av elevtexterna samt hur det 

materialet ska vara till hjälp. Här tas det upp att delprovet även till viss del prövar läsning, vilket gör 

att vissa av kunskapskraven för delprov B (läsförståelse) även gäller delprov C (skriftlig framställning). 

 Det står även att texterna ska bedömas efter “hur väl texten fungerar i den angivna situationen, dvs. 

den ska vara självbärande”101. Elevtexterna ska för ett E “fungera efter viss bearbetning”, för C 

“fungera” och för A “fungera väl” i situationen. 

Generellt kan sägas att svenskan återigen är mer omfattande än engelskan. Dock innehåller 

svenskans bedömningsanvisningar specifika anvisningar utifrån varje uppgift vilket gör att varje 

uppgift ägnas strax över tio sidor men då är även anvisningarna för Svenska som andraspråk 

inräknade. Bortser vi från sidantalen är svenskan i jämförelse med engelskan ändå mer utförlig vad 

gäller den information som ges. I bedömningsanvisningarna för såväl svenskan som engelskan står, 

som nämnt ovan, att läraren ska göra en bedömning av hur väl elevtexten skulle fungera i ett 

“verkligt” sammanhang. Detta menar Borgström är orimligt vid bedömning av nationella proven 

därför att eleverna dels skriver till en fiktiv läsare och dels skriver för läraren. Han uttrycker att “det 

genreimiterande skolskrivande som de nationella proven står för rymmer en konflikt.”102 Den konflikt 

han syftar till är det faktum att genreskrivande innebär vissa förväntningar på skribenten medan 

skolskrivande har andra förväntningar på den som skriver.   

När det kommer till mer konkreta bedömningsverktyg har både svenskan och engelskan exempel på 

bedömda elevtexter. Engelskan har ett flertal texter för att exemplifiera varje betyg med 

nyansskillnader inom varje betygssteg, från Icke godkänt till Mycket väl godkänt, medan svenskan 

har exempel på olika betygssteg för olika uppgifter, det vill säga alla betygssteg finns inte 

representerade för varje enskild uppgift. Betyget A finns inte representerad för någon av 

svenskauppgifterna. Svenskan har dock matriser till skillnad från engelskan. Som beskrivits i avsnittet 

Tidigare forskning gör inte kriterieanvändning bedömning mindre subjektiv, såvida kriterierna inte är 

tillräckligt tydligt formulerade och ifall lärarna inte utbildas i hur de ska arbeta med dem.103 

Kunskapskraven är, som illustreras i avsnittet 4.1.3, öppna för tolkning och kan därför till en del 

tänkas ligga bakom olikvärdig bedömning. I detta sammanhang beskriver provkonstruktörerna 

svenskaprovets bedömningsmatriser som konkretiseringar av kunskapskraven. Enligt oss svarar 

                                                           
99 Uppsala Universitet. Lärarinformation för kursprov ht 2011 Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1, s.5 
100 NAFS, Göteborgs Universitet. Lärarinformation för kursprov ht 2007 Engelska A, s.16 
101 Uppsala Universitet. Lärarinformation för kursprov höstterminen 2011 Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1,s.22 
102 Borgström (2010), s.139 
103 Knoch (2009), Weigle (2002), Rezaei & Lovorn (2013) 
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matriserna således relativt bra mot ”tydligt formulerade kriterier” och svenskans matriser kan ses 

som ett steg i riktning mot likvärdighet.  

Analyserna av exempeltexterna skiljer sig åt i omfattning mellan ämnena och engelskans 

bedömningsanvisningar är generellt mer uppstaplade än svenskans. Svenskans analyser av 

exempeltexterna är relativt långa i jämförelse med engelskans, med detta sagt behöver det inte 

innebära att de är bättre verktyg. Dock är analyserna i svenskan uppbyggda utifrån matriserna, vilket 

kan tänkas underlätta i användningen av materialet som ska vara till hjälp vid bedömning. Även om 

engelskan, som nämnt, inte har matriser har provet exempeltexter för samtliga betygsnivåer och 

dessutom flera inom varje betyg för att exemplifiera betygens övre och nedre skikt. Detta är, likt 

matriserna, ett verktyg för tolkning av betygskriterierna/kunskapskraven. Bedömningsfaktorerna 

som presenteras i engelskans anvisningar skulle kunna ses som en variant av matris och 

exempeltexterna blir då i engelskans fall en slags konkretisering av bedömningsfaktorerna 

(“matrisen”), i likhet med att provkonstruktörerna för svenskaprovet beskriver att svenskans matriser 

konkretiseras genom exempeltexterna.  

Vi menar att bedömningsanvisningarna för svenskan kan tyckas lättare att använda än engelskans i 

och med att det finns mer anvisningar och konkretiseringar av kunskapskraven. Icke desto mindre vill 

vi framhålla att engelskans texttyp troligtvis kräver mindre stöd vid bedömning, med tanke på lägre 

svårighetsgrad i jämförelse med svenskaprovets uppgifter. Kanske beror de mindre omfattande 

bedömningsanvisningarna främst på skrivuppgiften. 

4.1.3. Jämförelse av progressionen mellan betygen 

I detta avsnitt kommer vi att undersöka kunskapskravens progression mellan betygssteget C och A 

när det gäller nationella provens uppsatsdel i svenska respektive engelska. Vi kommer sedan att 

jämföra progressionen i svenska med den i engelska. De ord som i kunskapskravens originaltext är 

fetstilta är kursiverade i tabellen nedan och de fetstilta orden är våra markeringar för att lyfta fram 

skillnader mellan betygsstegen. De kunskapskrav som är relevanta för bedömning av de skriftliga 

delproven i respektive ämne innehåller fem meningar för engelskan och tre för svenskan. 

Svenska 1, betyget C  Svenska 1, betyget A 

Eleven kan skriva argumenterande text och 
andra typer av texter, som är 
sammanhängande, begripliga samt 
anpassade till syfte, mottagare, och 
kommunikationssituation. 

 

Eleven kan skriva argumenterande text och 
andra typer av texter, som är 
sammanhängande, begripliga och väl 
disponerade samt anpassade till syfte, 
mottagare, och kommunikationssituation. 

Dispositionen i den skriftliga framställningen 
är tydligt urskiljbar.  

 
Dispositionen i den skriftliga framställningen 
är tydligt urskiljbar.  

Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets 
normer för språkriktighet, och språket är 
varierat och delvis välformulerat. 

 
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets 
normer för språkriktighet, och språket är 
varierat och innehåller goda formuleringar. 

Figur 5. Kunskapskraven från skriftliga delprovet för Svenska 1 ht 2011 
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Engelska 5, betyget C  Engelska 5, betyget A 

I muntliga och skriftliga framställningar i 
olika genrer kan eleven formulera sig relativt 
varierat, tydligt, sammanhängande och 
relativt strukturerat. 

 
I muntliga och skriftliga framställningar i olika 
genrer kan eleven formulera sig varierat, 
tydligt, sammanhängande och strukturerat. 

Eleven kan även formulera sig med flyt och 
viss anpassning till syfte, mottagare och 
situation. 

 
Eleven kan även formulera sig med flyt och 
anpassning till syfte, mottagare och situation. 

Eleven bearbetar, och gör välgrundade 
förbättringar av, egna framställningar. 

 
Eleven bearbetar, och gör välgrundade och 
nyanserade förbättringar av, egna 
framställningar. 

Eleven kan uttrycka sig tydligt och med flyt 
samt med viss anpassning till syfte, 
mottagare och situation.  

 
Eleven uttrycker sig tydligt, relativt ledigt och 
med flyt samt med anpassning till syfte, 
mottagare och situation 

Eleven kan välja och använda fungerande 
strategier som löser problem i och förbättrar 
interaktionen. 

 

Eleven kan välja och använda väl fungerande 
strategier som löser problem i och förbättrar 
interaktionen och för den framåt på ett 
konstruktivt sätt. 

Figur 6. Från exempelanvisningar för det skriftliga delprovet i Engelska 5104 

En intressant iakttagelse är att svenskans kunskapskrav särskiljer argumenterande texter från andra 

typer av texter medan engelskans kunskapskrav inte lyfter fram någon specifik genre. I tabellerna 

nedan belyses progressionen C och A i respektive ämne. 

Svenska - betyget C Svenska - betyget A 

delvis välformulerat innehålla goda formuleringar 

 väl disponerad 
 

 

Engelska - betyget C Engelska - betyget A 

relativt strukturerat strukturerat 

viss anpassning anpassning 

relativt varierat varierat 

fungerande strategier väl fungerande strategier 

 nyanserade förbättringar 

 relativt ledigt 

 för interaktionen framåt på ett konstruktivt sätt 

                                                           
104 Internet: NAFS, Göteborgs Universitet. Exempel på uppgiftstyper Engelska A och 5 (2013)  
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Något som går att diskutera är skillnaden på formuleringarna "delvis välformulerat" (Sve, betyg C) 

och "innehåller goda formuleringar" (Sve, betyg A). Om elevtexten innehåller två goda formuleringar, 

är det tillräckligt för betyget A? Och kan en text då vara delvis välformulerad utan några goda 

formuleringar eller alternativt med endast en god formulering? Om språket delvis är välformulerat 

innehåller det väl goda formuleringar? Tillika skulle väl innehålla egentligen kunna betyda mindre än 

delvis? Vad är ens en god formulering? I tabellen ovan kan vi se att det enda som skiljer ett A från ett 

C (för det skriftliga delprovet i Svenska 1 2011) är just den nyss nämnda nyansskillnaden i 

formuleringarna samt att det för betyget A uttrycks att texten ska vara väl disponerad. Mellan 

kriterierna för C och A finns dessutom oformulerade krav för betyget B: för ett B ska eleven uppnå 

alla kunskapskrav för C samt till övervägande del kunskapskraven för A. Ifall det då endast är två 

variabler som tillkommer för A i jämförelse med C, räcker det då att elevtexten svarar mot en av 

dessa variabler för att det ska räknas som till övervägande del? Selghed diskuterar i sin artikel hur 

orimligt det är att lärare ska göra tolkningar av betygen D och B när motiveringen till varför inga 

formuleringar finns är att det är för svårt att formulera kriterier för fem steg.105 Utifrån vår analys 

anser vi det vara nog svårt att tolka kunskapskraven för de betygssteg som har formulerade krav och 

menar, i enlighet med Selghed, att likvärdigheten hotas när betygssteg saknar formulerade krav och 

tolkningen åläggs lärare. 

Flera av engelskans formuleringar uttrycks för C med att eleven ska uppnå kraven till en viss 

grad/klara av det relativt bra medan kraven för A ska uppnås/klaras av. Däremot finns starkare 

formuleringar för C (ex. fungerande strategier) och för A finns såväl svagare (ex. relativt ledigt) som 

starkare formuleringar (ex. väl fungerande). En formulering som väcker uppmärksamhet i engelskans 

kunskapskrav är att eleven för betyget C "bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna 

framställningar" och för betyget A "bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, 

egna framställningar". En bedömning enligt dessa formuleringar blir svår att göra när det gäller 

nationella provens uppsatsdel i och med att eleverna inte får möjlighet att bearbeta sina texter. Att 

överhuvudtaget bedöma en elevs skrivförmåga utifrån ett enda tillfälle är enligt bland annat Graham 

et al.106 och Huang107 oreliabelt, vilket gör att en sådan kravformulering kan tyckas logisk i 

undervisningssammanhang men är mycket svår att utgå ifrån vid bedömning av nationella proven.  

En progression i engelskans kunskapskrav som inte är särskilt framträdande är att eleven för betyget 

C kan uttrycka sig tydligt medan eleven för betyget A uttrycker sig tydligt. Hur ska lärare bedöma när 

en elev så att säga kan eller gör? Eleven kanske kan men inte visar det, vilket i sådant fall inte går att 

bedöma, medan en elev som faktiskt uttrycker sig tydligt visar att denne kan. Skillnaden mellan att 

kunna uttrycka sig tydligt och att uttrycka sig tydligt verkar ligga i hur hög grad eleven uttrycker sig 

tydligt. Detta är tolkningsbart och därmed ett subjektivt tyckande. Coffman108 beskriver att 

olikvärdighet i bedömning helt enkelt är ett mänskligt tillkortakommande. Lärare är människor som 

enligt honom bedömer subjektivt av främst tre anledningar. En lärares subjektivitet har enligt 

Coffman att göra med hur sträng bedömaren är, hur personen “sprider” sina betyg över hela 

betygsskalan samt vilka kriterier denne utgår ifrån. När det gäller nationella proven utgår alla 

Sveriges lärare ifrån samma kriterier/kunskapskrav, sett till den fysiska texten. Däremot är det nog få, 

                                                           
105 Selghed (2010) 
106 Graham et al. (2011) 
107 Huang (2008) 
108 Coffman (1971) 
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om än några, som tolkar dem likadant. Rezaei och Lovorn109 är inne på att kriterier är en slags falsk 

trygghet som inte minskar subjektiviteten utan istället gör den tydligare och Knoch110 och Weigle111 

tar i deras forskning upp att kriterier oftast får kritik för att vara alltför otydliga. Kunskapskravens 

formuleringar för såväl svenskan som engelskan bygger på värdeord, som Skolinspektionen beskriver 

det, och detta gör dem automatiskt mer svårtolkade/subjektiva. Dessa värdeord skulle kunna 

beskrivas som impressionistiska formuleringar och sådana ord menar Turley och Gallagher112 blir 

alltför subjektiva att bedöma utifrån.  

Vid jämförelse av kunskapskravens progression mellan betyget C och A är den tydligare för 

engelskaprovet än för svenskan. Med andra ord i engelskans kunskapskrav finns det fler 

formuleringar som skiljer betygen C och A från varandra, vilket illustreras i tabellerna ovan. I 

engelskans kunskapskrav finns fyra formuleringar som uttrycker gradskillnad mellan betyget C och A 

och tre formuleringar tillkommer för betyget A. När det gäller svenskan finns en formulering som 

speglar en nyansskillnad mellan C och A och endast en formulering tillkommer för A. 

Som tidigare nämnt antyder Skolinspektionen i rapporten från tredje årets omrättning “att 

avvikelserna är som störst för de högre betygsstegen vilket tyder på att anvisningarna förförallt [sic] 

bör förtydligas i dessa delar.”113 Nu undersöker vi inte progressionen för betygssystemets lägre steg 

vilket gör att vi inte kan svara på huruvida progressionen är otydlig mellan alla betygssteg (F till A) 

men utifrån vår dokumentanlalys menar vi att det i alla fall finns anledning att förtydliga skillnaden 

mellan betygsstegen C och A. Detta gäller främst i svenskans fall men även i engelskans. Mills och 

Jaegers114 undersökning visar att lärares förmåga att erkänna och belöna ett brett spann av elevers 

tillvägagångssätt ökar med kriterier som tydligt uttrycker vad eleverna ska åstadkomma. Om tydliga 

kriterier ökar lärares förmåga såsom Mills och Jaeger uttrycker det, vad händer när det inte finns 

några kriterier alternativt otydliga kriterier att utgå från? Kan det tänkas att lärare blir försiktigare 

med att dela ut betyg som saknar tydliga kriterier? Linde115 anser att svenska skolsystemets kriterier 

(nu kunskapskrav) bör förtydligas men att det i sig innebär att kunskapsinnehållet skulle bli mer styrt, 

något som till viss del går emot den hägrande kunskapssynen. Tydligare kriterier kan alltså å ena 

sidan tänkas förbättra lärarnas bedömningsarbete ur olika perspektiv men å andra sidan kan 

undervisningens upplägg komma i kläm. Skolinspektionen, i sin tur, betonar ett annat dilemma 

gällande kriterier, ju mer kreativ och självständig eleven förväntas vara (vilket de menar att skolan 

förespråkar) desto svårare är det att formulera tydliga kriterier. Även Lundahl116 belyser att 

fördelarna med performativa prov är att de är de prov som svarar bäst mot dagens kunskapsyn. 

Nackdelarna är enligt honom att bedömningen av dessa prov blir mer subjektiv och därmed 

provresultaten mindre reliabla, vilket i förlängningen sänker validiteten. Eftersom uppsatsdelen är ett 

performativt prov inrymmer den således denna konflikt.  

Dokumentanalysen visar att kunskapskraven är väldigt öppna för tolkning, dock finns hjälpmedel i 

bedömningsanvisningarna för att tolka kraven och progressionen betygen emellan. Sett till de 

nationella proven vi undersöker i denna uppsats finns exempeltexter för båda ämnena och svenskan 

                                                           
109 Rezaei & Lovorn (2013) 
110 Knoch (2009) 
111 Weigle (2002) 
112 Turley och Gallagher (2008) 
113 Skolinspektionen (2012), s.25  
114 Mills & Jaeger (1998) 
115 Linde (2003) 
116 Lundahl (2009) 
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har dessutom bedömningsmatriser som stöd i bedömningen. Engelskaprovet har exempel på 

bedömda elevtexter för samtliga betygssteg och dessutom för skikten inom betygen. Svenska 1-

provet har däremot inte exempeltexter för alla betyg, utan fyra texter per uppgift, och vilka betyg 

texterna representerar varierar mellan uppgifterna. Tre av fyra uppgifter har dock exempeltexter för 

såväl betyget D som B, de nivåer som saknar formulerade kriterier. Däremot finns det inte någon 

exempeltext alls för betyget A. Med hjälp av exempeltexterna, och matriserna för svenskan, kan 

tolkningen av kunskapskraven och deras progression underlättas. 

4.1.4. Sammanfattning 

Dokumentanalysen av de skriftliga delproven har visat att svenskans provmaterial generellt är längre 

och mer utförligt i jämförelse med engelskan. Vi menar att detta inte nödvändigtvis behöver betyda 

att de är till större hjälp. Att bedömningsanvisningarna har olika omfattning beror nog på att både 

skrivuppgifterna och vad som testas i de olika ämnena skiljer sig åt, vilket följaktligen skapar olika 

behov. I svenskan finns dessutom fler uppgifter att välja bland än vad det gör i engelskan. Däremot 

lyfter vi även fram skillnader som, oberoende av skrivuppgift och ämne, kan påverka bedömningen. 

Exempel på detta är att svenskan har bedömningsmatriser och att engelskan har bedömningsfaktorer 

men båda ämnena har bedömda exempeltexter. Vidare finns i svenskan inte bedömda elevtexter 

som representerar alla betygssteg. Resultatet av dokumentanalysen kommer i avsnittet Diskussion 

att ställas i relation till resultatet från intervjustudien som vi presenterar nedan. 

4.2. Intervjustudie 
Vi kommer i detta avsnitt att presentera informanternas uppfattningar om skillnader mellan 

nationella provens skriftliga delprov i svenska och engelska. Detta resultat presenteras i tabeller 

utifrån tre kategorier som bygger på våra frågeställningar: skrivuppgifter, bedömning av det skriftliga 

delprovet och progression mellan betygen. I dessa tabeller presenteras varje informants 

uppfattningar var för sig, sedan följer en analys och sist i avsnittet kommer en sammanfattning av 

samtliga informanters svar. Det som citeras i tabellerna är delar av informanternas faktiska svar, utan 

omskrivningar. Inledningsvis kommer dock en kort presentation av de intervjuade att göras. 

Informant 1 har inte undervisat i Svenska 1 och har därmed inte någon uppfattning om nationella 

proven i den kursen. Vi menar dock att det är relevant att ta upp dennes uppfattning om nationella 

provet i Svenska B i och med att vi kan se likheter med det Svenska 1-prov vi analyserar i vår 

dokumentanalys. Informant 2 har genomfört och bedömt Svenska 1-provet, men 2013 var första 

omgången (även för informant 3) med nationella prov i denna kurs för läraren. Informant 3 

undervisar i Svenska 1 och nationella provets skriftliga delprov är genomfört dock ännu ej bedömt, 

vilket gör att informanten endast har en översiktlig uppfattning om provmaterialet.  Samtliga 

informanter har mellan 9-20 års erfarenhet av läraryrket och har arbetat på olika skolnivåer men 

arbetar idag på gymnasienivå. Ingen av lärarna har bedömt nationella proven i Engelska 5, däremot i 

Engelska A. Informanterna tog emellertid upp att svenskan genomgått förändring i samband med 

GY11, medan engelskan inte förändrats speciellt mycket och ämnets nationella prov därmed mer 

eller mindre är desamma. Mot denna bakgrund innebär det inget större problem att ingen av 

informanterna hade genomfört nationella prov i Engelska 5 innan intervjutillfället. 

4.2.1. Skrivuppgifter 

En intressant iakttagelse som framkom under en av intervjuerna var att en informant upplever att 

eleverna många gånger skriver på engelska såväl under fritiden som under skoltid, medan skrivande i 
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svenska är underrepresenterat i annat än skolsammanhang. Detta kan vara ett intressant 

resonemang när det kommer till huruvida uppsatsdelen bör tas bort eller inte men rör inte denna 

uppsats fokus och vi kommer hädanefter inte att belysa elevers förutsättningar utan redogöra för 

informanternas uppfattningar kring provmaterialet och dess användning. 

Informant Skrivuppgifter 

1 
Förberedelser 

 Inget förberedelsematerial för engelskan till skillnad från svenskan.  

 Inför proven i Svenska B ska olika texter läsas och diskuteras.  

 Ämnet är känt i förväg för Svenska B, inte för Engelska A. 
 

Provsituation/uppgiftstyp 
 Svenskan har längre skrivtid än engelskan. 
 Svenskaprovens uppgifter har längre instruktioner än engelskan.  
 Engelskaproven ett eller två ämnen, svenskaproven fler ämnen och olika texttyper. 
 Någon text/uppgift som oftast är populärare än övriga. 

 

Komplexitet 
 I svenskan ska eleven visa att denne kan hänvisa till text. 
 Svenskan kräver längre elevtext om än inte så utvecklad för betyget godkänt. 
 Svenskaproven består av avancerade texttyper i jämförelse med engelskaprovens “inte 

så komplicerade texttyper”, svenskan mer formell medan engelskan är mer personlig.   

2 
Förberedelser 

 Varken i Svenska 1 eller Engelska A får eleverna veta tema i förväg.  
 Arbetar på engelskan med exempel som återfinns på Skolverkets hemsida. 

 

Provsituation/uppgiftstyp 
 Svenskaproven har ett texthäfte som uppgifterna kopplas till, vilket engelskan inte har, 

och vissa uppgifter i svenskan är populärare än andra.  
 Svenskan har långa instruktioner i löpande text där vissa ord är fetstiltade, medan 

engelskans instruktioner är kortare och brukar vara tydligare uppspaltade.  
 Engelskan har ibland ett ämne men två inriktningar, en mer personlig och en mer 

samhällelig, medan Svenska 1-provet innehöll fyra olika uppgifter att välja mellan.   
 Svenskauppgifterna känns mer vuxna i förhållande till engelskans. 

 

Komplexitet 
 Engelskaproven består av öppna ämnen som inte kräver någon omvärldsanalys. 
 Svenska 1-provet var ganska lätt att lyckas med. 

3 
Förberedelser 

 Repeterar ‘språk’ i engelskan och exempelvis ‘argumentation’ i svenskan. 
 Arbetar på engelskan med exempel som återfinns på Skolverkets hemsida. 

 

Provsituation/uppgiftstyp 
 Svenskan innebär längre skrivtid och större mängd text än engelskan 
 Svenskan: debattartikel eller krönika, engelskan: brevskrivning eller liknande. 
 På Svenska 1-provet kunde eleverna välja på fyra skrivuppgifter. 
 Troligen fler instruktioner i svenskan. 
 Någon text/uppgift som oftast är populärare än övriga. 

 

Komplexitet 
 Engelskan känns lättare, kanske för att eleverna är väldigt duktiga på engelska.  
 Stor skillnad på att producera krönika (sv.prov) istället för ett brev (eng.prov) 
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Något som framkom i en av intervjuerna var åsikten att svenskaprovet borde ha ett “verkligare 

upplägg”. Informanten betonar att ingen sitter och skriver utan hjälpmedel på det sätt som eleverna 

förväntas göra på nationella proven. Detta kan sägas vara i enlighet med Borgströms resonemang117 

om att eleverna å ena sidan ska förberedas för skriftsamhället de möter efter skolan men å andra 

sidan under nationella proven sitta i en skrivsal och förväntas imitera riktiga samhällsgenrer. Med ett 

mer autentiskt upplägg, som vår informant föreslår, skulle provsituationen kunna tänkas svara bättre 

mot det Borgström118 beskriver, närmare bestämt att eleverna ska förberedas för skriftsamhället. Vi 

menar att samhället inte kräver att dess medborgare ska kunna skriva en bra genrespecifik text ur 

tomma intet. Nationella provsituationen inbegriper därmed en motsägelse, nämligen att imitera 

riktiga samhällsgenrer utan ett verklighetstroget upplägg. Ett mer verklighetstroget upplägg skulle 

kunna göra det mer rimligt att eleverna ska imitera samhällsgenrer, i gengäld menar Borgström119 och 

Berge120 att en skoltext alltid är en skoltext och därmed ska bedömas därefter. 

Även om nationella provet i engelska inte har något officiellt förberedelsematerial beskriver 

informanterna att de bland annat arbetar med de exempeluppgifter som finns på Skolverket hemsida 

och anser att dessa är till god hjälp. De olika förberedelser som lärare själva väljer att göra, utöver de 

som rekommenderas i provmaterialet, kan tänkas skilja sig från lärare till lärare även om just våra 

informanter tycks ha användandet av exempeluppgifter gemensamt. Detta för oss åter tillbaka till 

diskussionen om olika förutsättningar. Svenskaprovet har ett uttalat förberedelsematerial, vilket 

såklart inte hindrar lärare från att förbereda eleverna på andra sätt men det ger eleverna runt om i 

Sverige en likartad grund att stå på. Däremot förbereds inte eleverna annat än genom undervisning 

inför engelskaprovet. Inte för att underskatta värdet av undervisningen eleverna får men den skiljer 

sig mest troligt från skola till skola, vilket Tobiassen och Thomassen121 konstaterar i sin studie.  

Informanterna berättar att engelskan oftast har två uppgifter som eleverna ska välja mellan medan 

svenskan har fler att välja bland. Utifrån informanternas berättelser är det oftast en uppgift/text som 

är populärare än övriga, vilket gör att lärarna ägnar mer tid åt vissa av uppgifterna och därmed blir 

mer insatta i anvisningarna till just dessa. Vi uppfattar att lärarna tycker att det är mer fördelaktigt 

med färre uppgifter för att det då är lättare att hitta en nivå i bedömningen och hålla sig till den 

genomgående. I detta sammanhang fördelas, på en av informanternas skolor, uppgifterna mellan 

olika lärare så att de bara rättar en och samma uppgift. Det faktum att svenskaprovet har fler 

uppgifter att välja bland, och därmed fler och olika bedömningsanvisningar som läraren måste sätta 

sig in i, kan vara en av orsakerna till att svenskan i jämförelse med provet i engelska visar större 

avvikelser i Skolinspektionens granskning. Detta är något som Skolinspektionen122 själv är inne på när 

de diskuterar att avvikelserna för svenskaprovet var olika stora beroende på uppgift. 

I intervjuerna framkommer att instruktionerna ser olika ut för provet i svenska och i engelska, 

närmare bestämt har svenskan längre som presenteras i löpande text och engelskan kortare och mer 

tydligt uppspaltade. Vidare framkommer uppfattningen att engelskauppgifterna sällan har speciellt 

hög svårighetsgrad och samtidigt att det inte ställs särskilt höga krav för ett godkänt betyg på 

svenskaprovet. En förklaring som lyfts gällande att engelskauppgifterna uppfattas som relativt lätta 

                                                           
117 Borgström (2010) 
118 Ibid. 
119 Borgström (2010) 
120 Berge (1988) 
121 Tobiassen & Thomassen (2000) 
122 Skolinspektionen (2012) 
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är att de oftast är mer centrerade kring eleverna, till skillnad från svenskan som har något mer 

formella uppgifter. En av informanterna påpekar att det är stor skillnad på att skriva en krönika 

(svenskan) och att skriva ett brev (engelskan) och en annan påpekar att svenskauppgifterna upplevs 

mer vuxna i förhållande till engelskan. Att svenskauppgifterna upplevs mer vuxna skulle kunna bero 

på att texttyperna är mer avancerade och att eleverna i uppgifterna förväntas använda sig av 

referernsteknik. 

I fråga om Skolinspektionens rekommendation123 om att ta bort uppsatsdelen kommenterar en av 

informanterna följande: “skriva är en stor del av svenskan, så det skulle kännas jättekonstigt om det 

inte skulle finnas skrivuppgift på nationella proven.” Hur problematisk bedömningen av 

skrivuppgifterna än må vara, är bedömning av skrivförmåga en viktig aspekt av språkämnena och 

uppsatsdelen bör enligt oss därför inte tas bort från nationella proven. Men förutsättningarna för 

likvärdig bedömning bör ses över. Detta leder oss till vad våra informanter har att säga om 

bedömningen av det skriftliga delprovet. 

4.2.2. Bedömningsanvisningar 

En informant beskriver att engelskaproven är mer heltäckande och i högre grad lever upp till 

benämningen “kursprov” än vad svenskaproven gör. Att engelskan är mer heltäckande förklaras med 

att alla delar av engelskakursen, förutom realiakunskaper (”kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor 

och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används”124), prövas 

på nationella proven. När det kommer till svenskan saknas representation av exempelvis 

litteraturhistoria som är en del av ämnet. Detta är en intressant aspekt att lyfta fram gällande 

nationella proven i sin helhet men nedan är skriftliga delprovet och bedömning i fokus. 

Informant Bedömning av det skriftliga delprovet 

1 
 

Bedömningsanvisningar 
 Relativt lika för svenska- och engelskaproven. 

 

Exempeltexter 
 Värdefulla vid “fartblindhet”, bra att kunna jämföra elevtext och exempeltext ifall man 

är osäker. 

 Skulle önska exempeltexter för betyget IG, likvärdigheten sänks om lärare måste tolka IG 
utan detta stöd. 

 Svenska B: upplever att bedömningen av exempeltexterna ligger på olika nivåer, dvs. att 
nivån för Godkänt varierar beroende på texttyp. 

 Engelska A: inte upplevt att nivån på bedömningen av exempeltexterna varierar 
eftersom eleverna inte har lika många uppgifter att välja på som i svenskan. 

 Eleverna förväntas producera kortare texter på engelskan, jfr med svenskan, vilket gör 
det lättare att jämföra med exempeltexterna. 

 Bra att det finns exempel även på de nedre/övre skikten av betygsstegen eftersom 
gränsdragningarna är problematiska vid bedömning. 

 

Bedömningsprocess 
 Rättar aldrig sina egna elevers texter. 

 Lärarna tar nån texttyp var, läser in sig på den uppgiftens specifika 
bedömningsanvisningar och rättar bara den texttypen.  

 Engelskan mer lättbedömd än svenskan: färre parametrar att ta hänsyn till och inte lika 

                                                           
123 Internet: Skolinspektionen, Nationella prov med uppsatsskrivning stöder inte likvärdig betygssättning (2012) 
124 Internet: Skolverket. Ämne – Engelska (2013) 
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komplicerade uppgifter. 

 På Engelska A-proven är fokus mer på den språkliga nivån, inte så höga krav på texttyp 
jfr med svenskan.  

 På svenskaproven kommer andra parametrar än språket in. 
 Följer bedömningsanvisningarna men anser att nivån för godkänt på svenskaproven 

ibland är “skrämmande låg” med tanke på att eleverna läst svenska i 12 år.  

2 
 

 

Bedömningsanvisningar 
 Både svenskans och engelskans är bra. 

 Bra att ha matriser att utgå från i svenskan (finns ej för eng.). 
 I bedömningsmatriserna återfinns de ord som är fetstilta i uppgiftsinstruktionerna.   
 Trots att anvisningarnas omfattning skiljer sig mellan svenskan (längre) och engelskan 

(kortare) uppfattas varken engelskans för knapp eller svenskans för omfattande.  
 

Exempeltexter 
 Är till god hjälp för en mer objektiv bedömning. 
 Bedömningarna av/kommentarerna till elevtexterna hjälper till att tolka de “svepande 

formuleringarna” i kunskapskraven. 
 Känns som att texterna är skrivna av motiverade elever, vilket är svårt att omsätta till 

yrkeselever. 
 Skulle vara väldigt svårt att bedöma utan att se hur exempeltexterna har bedömts.  

 

Bedömningsprocess 
 Rättningsstugor där vi byter elevtexter, viktigt att diskutera 

bedömningen/betygsättningen med kollegor. 
 Exempeltexterna bra att använda som argument vid diskussioner mellan kollegor. 
 Uppfattar att skolledningen inte alltid prioriterar sambedömning. 
 Vill gärna belöna de elever som ansträngt sig mer än vanligt och riskerar då att ge högre 

betyg än vad texten bör få enligt bedömningsanvisningarna. 
 Svenska 1 gick bra att bedöma, läste in sig på uppgifterna och många elever hade valt 

samma. 

 Bedömningen av engelskaproven blir relativt färgad av undervisningen. “Som man frågar 
får man svar”, en del lärare undervisar mycket grammatik och tittar då mycket på detta i 
bedömningen. 

 Mer diskussioner om betygsättning av engelskan än svenskan. Ex. på diskussion: hur ska 
man tolka variation? 

 Svenskan fokuserar på form, färdigheter och anpassning till situation/texttyp.  

 Engelskan fokuserar på språket: flyt i språket, variation, textbindning. 
 Ytterligare en variabel i engelska: hur man lyckats omsätta till ett annat språk. 

 

GY2011 
 Fem betygssteg positivt i slutbetyget. 
 Fem betygssteg tillför däremot inget i bedömningen av enskilda uppgifter i och med att 

D och (B) kräver att eleven uppfyllt kunskapskraven för E (C) och till övervägande del för 
C (A) medan en enskild uppgift inte testar alla kunskapskrav och därmed försvårar en 
sådan bedömning.  

 Inte lika tydlig progression i kunskapskraven som det var i betygskriterierna. 
 Svårt att veta hur de nya betygsnivåerna ska fördelas, svårt att göra poängprov. 
 Ett svagt G i Sve A hade inte gett ett E i Sve 1, om man läser kriterierna noggrannt. 
 Reformen vill höja kravnivåer, gäller att undervisningen hänger med.  
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3 
 

Bedömningsanvisningar 

 Generellt är svenskans och engelskans anvisningar jättebra.   

 Fanns ingen matris för skriftliga delproven i Lpf94. 

 Muntliga delprovet i Svenska 1 hade bedömningsmatris, vilket underlättade. Har ännu 
inte satt sig in i de skriftliga delprovens bedömningsanvisningar, men i bedömning av 
muntliga delprovet kändes engelskan “torftig” i och med avsaknad av matris.   

 

Exempeltexter 

 Jättebra att det är flera texter och långa lärarkommentarer till, en trygghet i 
bedömningen. 

 Tillräckligt många, hellre fler än färre. 

 Använder dem väldigt mycket, fungerar väldigt bra i både svenska och engelska. 
 

Bedömningsprocess 

 Rättar inte sina egna elevers texter. 

 Försöker jobba med sambedömning, men svårt att få det att gå ihop. 

 Betygskriterierna i svenskan är lättare att följa än engelskans, mer detaljerade. 
Engelskan är dock lättare att bedöma, mindre att ta hänsyn till jfr med svenskan där fler 
variabler krånglar till bedömningen. 

 I svenskans betygskriterier står det inget om att hålla sig till texttypen, det viktiga är att 
visa på färdigheter som exempelvis argumentation. 

 Svenskan: mer fokus på innehåll jfr med engelskan. 

 Engelskan: inte lika mycket fokus på innehåll utan mer fokus på språk. Krävs inte så 
mycket för ett E i engelska. 

 Konstigt att de nationella proven inte rättas centralt i och med att ett av syftena med 
dem är likvärdig bedömning. Skulle minska orättvisor som uppstår till följd av olika 
synsätt/”tycke och smak”. 

 En trygghet att undervisa i två ämnen som har nationella prov, sätter nivån på övrig 
bedömning i kurserna. “Naturligtvis, ett syfte med nationella eller kursproven är ju också 
då att... förhoppningsvis då när man har gjort de här kursproven och bedömt elevtexter 
så tar man ju med sig det till andra uppgifter man gör med eleverna och känner att det 
här är en A-nivå eller det här är C-nivå eller E-nivå. Förhoppningsvis smittar det av sig på 
de andra uppgifter man gör.” 

 

GY2011 

 Fem betygssteg positiv förändring, känns mer rättvist. 

 Varför heter de kursprov om de inte är kursprov?  

 Engelskaproven mer heltäckande, lever mer upp till benämningen “kursprov” än vad 
svenskaproven gör. 

 Känner sig lite “svajig” vid betygsättning utifrån kunskapskraven, kan sätta betyg enligt 
G-MVG i sömnen. 

 

Utifrån vad våra informanter berättar är lärarna mer bekanta med betygskriterierna i Lpf94 än vad de 

är med Lgy11:s kunskapskrav. Detta är såklart en logisk följd av att de har arbetat längre i Lpf94, men 

värt att poängtera i relation till Skolinspektionens granskning. Denna granskning genomfördes i Lpf94 

och visade stora avvikelser mellan ursprungsrättare och omrättare. Till följd av GY11 befinner sig 

lärare i en fas där de måste anamma ett nytt betygssystem och tankemönster, vilket får oss att tro 

att avvikelserna skulle kunna bli än fler om en ny granskning gjordes idag. I detta sammanhang 

antyder våra informanter att de känner sig något osäkra vid bedömning enligt kunskapskraven. De 

intervjuade lärarna upplever att det är lättare att bedöma med hjälp av matriser, men en av 

informanterna anser att progressionen framträder tydligare i betygskriterierna än vad den gör i 

kunskapskraven.  
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Informanterna jobbar på tre olika skolor och har olika erfarenhet av bedömning. Något de alla 

upplever är att det sällan finns och/eller ges tid till sambedömning i någon vidare utsträckning. Just 

sambedömning är något som såväl bedömningsanvisningarna i de båda ämnena, som 

Skolinspektionens rekommendation baserad på resultatet av omrättningarna, tar upp som ett 

verktyg för mer likvärdig bedömning. Ur olika perspektiv beskriver informanterna att 

sambedömning/byte av elevtexter kollegor emellan gör bedömningen mer rättvis, eftersom den 

annars lätt färgas av undervisningen och uppfattningen om de egna eleverna. Kunskapskraven 

lämnar nämligen öppet för källor av denna typ som i sin tur leder till än mer subjektiv bedömning. 

Gällande bedömning är tolkningsutrymme det som generellt dyker upp i intervjuerna. Å ena sidan 

efterfrågas en större tydlighet men å andra sidan tydliggöra nationella proven övrig bedömning i 

kurserna. Genom att arbeta med bedömning av nationella prov får lärare hjälp att tolka 

kunskapskraven och blir således generellt tryggare i sin bedömning. Detta kan tyckas gå hand i hand 

med att Tobiassen och Thomassen125 uttrycker att nationella proven kan och borde användas som 

pedagogiska verktyg. Att nationella proven inte rättas centralt ifrågasätts av en av informanterna 

som menar att ett sådant upplägg skulle “minska orättvisor” i bedömningen. 

En av informanterna för ett resonemang kring att fem betygssteg är en positiv förändring:  

“Mer rättvist eller vad man ska säga med fler steg. Både för att visst, många som fick MVG... vilka som får gå 
universitetet när alla har MVGn men tittar på VG-, VG+. Starkt eller svagt, jättestor skillnad på eleverna. Mer 
rättvist då ena B eller C och andra D. Går inte riktigt översätta betygen så men någinstans därikring ligger VG. 
Känns mer rättvist som det kommer bli mer användbart även om man ibland ifrågasätter det här med betyg 
överhuvudtaget, om man ska bli riktigt filosofisk och djup. Men om man nu ska betyg så känns det som att det är 
bättre så här. Jag är nöjd med de nya betygen i alla fall.”  

Våra informanter är generellt positivt inställda till fem betygssteg, en av dem tar dock upp att fem 

steg inte tillför något när det kommer till bedömning av deluppgifter eftersom D och B blir helt 

öppna för tolkning. Selghed126 menar att fler betygssteg försvårar bedömningen, han uttrycker att det 

är en illusion att fem steg är bättre då endast tre av dem har formulerade kunskapskrav och de övriga 

två således lämnas öppna för tolkning.   

I intervjuerna framkommer att engelskan upplevs lättare att rätta, med förklaringen att det är färre 

variabler att beakta i jämförelse med svenskan. Vår tolkning är att texttypernas komplexitet styr att 

det blir fler variabler att ta hänsyn till i svenskan än i engelskan. Samtidigt kan noteras att en av 

informanterna betonar förmågan att omsätta till ett annat språk som en variabel i engelskan till 

skillnad från i svenskan. Informanterna tar även upp att bedömning av engelskaprovet främst 

fokuserar på språket (ex. flyt, variation) vilket också är viktigt för svenskaprovet men där får 

färdigheter (ex. argumentera) samt form (texttyper) och innehåll ett större fokus. Bedömning av 

språkförmåga, som ändå är grunden i de båda ämnena även om det i engelskan läggs mer fokus på 

det språktekniska, för oss tillbaka till Graham et al.127 och Huangs128 resonemang det oreliabla med att 

försöka mäta elevers språkförmåga vid ett enda tillfälle. Enligt dem är detta orimligt eftersom elever 

omöjligt genom en specifik skrivuppgift kan spegla sin språkförmåga och Huang preciserar att det 

krävs minst tre skrivuppgifter och två bedömare för någon reliabel mätning. Mot denna bakgrund 

skulle nationella provens reliabilitet höjas något genom sambedömning, men även om 

                                                           
125 Tobiassen & Thomassen (2000) 
126 Selghed (2010) 
127 Graham et al. (2011) 
128 Huang (2008) 
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interbedömarreliabiliteten höjs kvarstår det faktum att språkförmåga inte kan mätas utifrån ett enda 

tillfälle. Lärarna måste dessutom i svenskan sätta sig in i flera olika uppgifter och 

bedömningsanvisningar, något som de intervjuade lärarna antyder gör det svårare att skapa stabilitet 

i bedömningen av nationella provens skriftliga delprov. 

En aspekt som belyses av en informant är den att även om skrivuppgifterna på svenskaprovet 

uttrycker att eleverna ska skriva en viss typ av text (ex. debattartikel) framgår det inte i 

bedömningsanvisningarna/kunskapskraven att den slutliga produkten måste hålla sig till den uttalade 

texttypen. Vikten läggs snarare på att eleven exempelvis har argumenterat för sin sak. Detta 

stämmer bra överens med diskussionen Borgström129 för kring att genreetiketten inte tjänar något 

vidare syfte annat än att möjligtvis inspirera en del elever. Enligt honom bör bedömningen fokusera 

på vad som händer i texten och inte hur väl texten svarar mot genren, vilket han beskriver att 

nationella proven efterfrågar. Trots att det uttrycks att eleverna ska skriva enligt en viss genre, 

hävdar även Berge130 att elevtexter bör bedömas som genren “skoltext” eftersom det handlar om att 

producera en text för bedömning. Han menar att elever trots allt bör tränas i att skriva genreinriktat 

men att exempelvis examensprov inte bör bedömas utifrån hur väl texterna svarar mot en viss genre.  

Exempeltexterna är något som i intervjuerna diskuteras generellt över ämnena och beskrivs vara 

goda hjälpmedel som skapar trygghet i bedömningen. Något som framkommer i en av intervjuerna är 

dock att det är lättare att jämföra engelskans elevtexter med exempeltexterna, främst på grund av 

att de helt enkelt är kortare. Det uttrycks inte huruvida svenskan har exempeltexter för alla nivåer 

men att engelskan har texter presenterade även för skikt inom betygen anses vara något positivt. En 

problematik som tas upp gällande exempeltexterna är att de tycks vara skrivna av “motiverade 

elever”. Detta kan göra det svårt att jämföra dem med en viss typ av elevtexter, skrivna av 

yrkeselever. Informanten menar att denna typ av elev ofta föredrar att uttrycka sig konkret. 

Exempeltexterna beskrivs som ett verktyg för att tolka de subjektiva kunskapskraven och kollegor 

nämns som ett hjälpmedel att skapa en mer objektiv bedömning. Exempeltexterna kan därmed även 

fungera som verktyg för att tolka progressionen mellan betygsstegen. 

4.2.3. Progression mellan betyg 

Eftersom informanterna inte har bedömt enligt Lgy11:s kunskapskrav speciellt länge har de inte 

riktigt hunnit bilda sig en klar uppfattning om vad som skiljer sig mellan betyget C och A för det 

skriftliga delprovet i svenska respektive engelska. Genom intervjuerna har vi emellertid fått ta del av 

deras uppfattningar och erfarenheter gällande bedömning och betygssättning av skrivande i kurserna 

svenska och engelska. 

Informant Progression mellan betygen 

1 

 Engelska A-proven testar nästan enbart språkförmåga, men för högre betyg krävs mer 
struktur. 

                                                           
129 Borgström (2010) 
130 Berge (1988) 
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2 

 Svårt att visa eleverna vad som skiljer ett A från ett C eftersom det ibland är samma 
text/formulering i kunskapskraven för båda betygsstegen. 

 NO-ämnen, mer konkreta kunskapskrav i jfr med språkämnen. 
 Engelskan: grammatiken kommer in indirekt på de högre stegen, texten måste 

anpassas till situation och kännas som riktig engelska med korrekta uttryck.  
 Svenskan: oftast högre krav på säkerhet och form för högre betyg än E. 

3 

 För A krävs mer språklig korrekthet. 
 Beroende på texttyp krävs mer formellt språk för A än för C. 
 C mer okej att skriva “talspråkligt”. 
 C = till viss del anpassat, A = anpassat. 
 För ett A: måste titta på både språket och anpassningen till texttyp. 

 

Informanterna beskriver, som tidigare nämnt, att engelskan har mer fokus på språk och att svenskan 

har mer fokus på innehåll och form. Vid diskussion av progressionen mellan betyget C och A 

framkommer att för betyget A i engelska ökar kraven på det som ses som grundläggande krav i 

svenskan: innehåll och form. För svenskan ökar kraven på säkerhet och form för betyget A men 

informanterna beskriver inte uttryckligen att det tillkommer någon ytterligare variabel som det 

verkar göra i engelskan. Närmare bestämt blir det i svenskan snarare högre krav på det som redan 

förväntas för de lägre betygsstegen. En informant uttrycker att elever måste uppvisa en högre 

språknivå för att nå betyget A på såväl svenska- som engelskaprovet.  

I en av intervjuerna lyfts åsikten att progressionen i språkämnenas kunskapskrav upplevs mer diffusa 

i sina formuleringar i jämförelse med progressionen i kunskapskrav för andra typer av ämnen som 

exempelvis de naturorienterade. Om denna uppfattning speglar verkligheten kan det hända att 

naturorienterade ämnens kunskapskrav är bättre hjälpmedel för att öka bedömningars likvärdighet 

till skillnad från språkämnenas kunskapskrav. Detta ställer vi mot bakgrund av forskning131, vilken 

tagits upp i denna uppsats, som menar att kriterier är ineffektiva vad gäller att göra bedömningen 

mindre subjektiv såvida kriterierna inte är tydligt formulerade. 

4.2.4. Sammanfattning 

I tabellen nedan sammanfattas informanternas uppfattningar utifrån tre kategorier: skrivuppgifter, 

bedömningsanvisningar och progression mellan betygen. 

Kategori Sammanfattning intervjustudie 

Skrivuppgifter Förberedelser 
 Svenska B har haft förberedelser i form av bearbetning av texthäfte vilket 

Svenska 1 inte har. Engelskan har enligt informanterna inte haft något 
förberedelsematerial, dock brukar informanterna i sin undervisning förbereda 
eleverna genom att bland annat arbeta med exempeluppgifter som finns på 
Skolverkets hemsida. Ämnet/temat presenteras inte i förväg för något av 
kursproven. 

 
Provsituation/uppgiftstyp  

                                                           
131 Knoch (2009), Weigle (2002) 
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Provsituation/uppgiftstyp 

 Två av informanterna tar upp att svenskan har längre skrivtid än engelskan och 
att såväl instruktionerna till uppgifterna som textmassan som eleverna förväntas 
producera är längre än för engelskan. 
 

 En av de intervjuade uttrycker att instruktionerna till engelskans uppgifter är mer 
uppspaltade till skillnad från svenskans som presenteras i löptext.  

  

 I intervjuerna framkom att engelskan ofta har ett eller två ämnen som eleverna 
ska välja mellan medan svenskan har fler. 

 

 Samtliga informanter uppger att det oftast är någon uppgift som är populärare 
än övriga när eleverna har möjligheten att välja uppgift. 

 
Komplexitet 

 Samtliga informanter uttryckte att engelskaprovets uppgifter är lättare än 
svenskaprovets, främst på grund av mindre avancerade texttyper med mindre 
omfång. Två av informanterna uttrycker dock att svenskan inte har så höga krav 
för betyget Godkänt. 
 

 Uppgifterna för engelskan är mer centrerade kring eleven medan uppgifterna för 
svenskan är mer formella.   

Bedömnings-
anvisningar 

Bedömningsanvisningar 
 En av de informanter som ännu inte bedömt Svenska 1-provet lyfte att det för 

muntliga delprovet i svenska finns bedömningsmatriser vilket underlättat och en 
av de andra informanterna bekräftade att årets skriftliga delprov har det medan 
engelskaprovet saknar någon motsvarighet till matriser.  
 

 Informanterna är överens om att både svenskans och engelskans bedömnings-
anvisningar är bra.  

 
Exempeltexter 

 Samtliga informanter uppfattar exempeltexterna som en trygghet vid bedömning 
av såväl svenska- som engelskaproven. En informant uttrycker dock att det är 
lättare att jämföra elevtexterna i engelska med bedömningsanvisningarnas 
exempeltexter i och med mindre omfattning än elevtexterna i svenska.  

 
 Även om exempeltexterna är till stor hjälp uttrycker en av informanterna att det 

kan vara svårt att använda dessa vid bedömning av yrkeselevers texter. 

 
 En positiv aspekt gällande exempeltexternas upplägg som en informant lyfte var 

att engelskan har exempel på texter som bedömts motsvara betygen i svag/stark 
form. Däremot saknar denne informant exempel på underkända texter.  

 
Bedömningsprocess 

 Samtliga informanter uttrycker att de har någon slags sambedömning på sina 
skolor, vilken oftast innebär att de inte rättar sina egna elevers texter. 
Ramfaktorer gör ibland att det inte är möjligt med sambedömning och en 
informant nämner att det inte alltid är en prioriterad fråga för skolledningen.   

 
 Informanterna beskriver att bedömningens fokus i engelskan är språket medan 

fokus i svenskan är färdigheter och form/innehåll. 
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 Två av informanterna menar att engelskan är mer lättbedömd än svenskan, i och 
med färre variabler att ta hänsyn till, medan en informant är inne på att 
engelskan har ytterligare en variabel i jfr med svenskan - hur man lyckas omsätta 
till ett annat språk. En av informanterna som uppfattar engelskan som mer 
lättbedömd uttryckte dock att svenskan har tydligare kriterier.  

 
 En av de intervjuade uttrycker att nivån för E i engelskan är låg och i en annan 

intervju framkom att informanten uppfattar nivån på svenskaproven (Sv B) som 
“skrämmande låg”. 

 
 I intervjuerna lyftes frågan kring lärares subjektivitet/objektivitet och 

informanterna var alla inne på att de i någon mängd påverkas när de känner 
eleverna vars texter de rättar. Exempeltexter och kollegor nämndes som hjälp för 
att hålla bedömningen mer objektiv. En av informanterna tycker det är konstigt 
att proven inte rättas centralt i och med att ett sådant upplägg skulle “minska 
orättvisor” i bedömningen. 

 
GY2011 

 En av informanterna är inne på att fem betygssteg gör bedömningen mer rättvis 
medan en av de andra informanterna uttrycker att fem steg endast är intressant 
vid slutbetyget. 

 
 De informanter som arbetat enligt Lgy11 upplever att deras bedömningsarbete 

utifrån det nya betygssystemet ännu inte uppnått någon stabilitet i och med att 
det/allt är så nytt.  

 
 I en intervju framkom funderingar kring varför nationella proven på gymnasiet 

numera heter kursprov, även om hen menar på att engelskaprovet lever upp till 
det begreppet i högre grad än svenskaprovet.  

 
 En informant berättar att ett syfte med reformen är att höja kravnivån och enligt 

honom märks det bl.a. i kunskapskraven för Svenska 1, däremot är 
kunskapskravens progression inte lika tydlig som den var i betygskriterierna.  

Progression 
mellan betygen 

 Samtliga informanter var inne på att även om bedömning i engelskan främst 
fokuserar på språket är anpassning till situation (struktur) viktig för att nå de 
högre betygen. En informant menar att krav på säkerhet och form i svenskan 
ökar ju högre betygssteg eleven vill nå. 
 

 Den informant som uttryckte sig mest konkret gällande den specifika skillnaden 
mellan betyget C och betyget A, i både svenska och engelska, menar att betyget 
A kräver att eleven visar en högre språknivå.  

 
 I en av intervjuerna framkom att progressionen i kunskapskraven upplevs diffusa 

och att språkämnenas kunskapskrav upplevs mer diffusa än exempelvis NO-
ämnenas. 
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5. Diskussion och Slutsats 
Syftet med denna uppsats har varit att jämföra upplägget på de nationella kursprovens skriftliga del i 

ämnena svenska och engelska. Studien har genomförts dels med en dokumentanalys av ett nationellt 

prov i svenska och ett i engelska och dels en intervjustudie. Provet i engelska hör till kursen Engelska 

A vilket gör att vi inte kan svara på hur proven i Engelska 5 (Lgy11) ser ut. Icke desto mindre 

presenterar vi i denna uppsats argument för att skillnaderna kan tänkas vara mycket små mellan 

nationella proven i Engelska A och Engelska 5. Eftersom vi endast tittar på ett prov för varje ämne 

kan vi varken säga något om hur proven sett ut tidigare eller senare för den delen, men vi kan 

konstatera vilka skillnader just de prov som är underlag för denna uppsats uppvisar och därmed nå 

en meningsfull slutsats. Vi har dessutom genom vår, om än mindre omfattande, intervjustudie 

kunnat få en viss insikt i hur nationella provens uppsatsdel i svenska och engelska sett ut överlag de 

senaste 10 åren.  

Skolinspektionens granskning132 från åren 2009-2011 visade avvikelser mellan kontrollrättare och 

ursprungsrättare. Eftersom denna granskning gjordes i gamla systemet är det svårt att säga om 

samma resultat skulle dyka upp idag, eller om bedömningen skulle visa sig vara än mindre likvärdig, 

genom att lärare ännu inte har hunnit sätta sig in i det är nya betygssystemet. Dessutom saknar två 

av betygsstegen officiellt formulerade kriterier, något som enligt den forskning133 vi tagit upp inte 

gynnar bedömningens likvärdighet. För att kriterier ska göra bedömning mindre subjektiv måste de 

formuleras tydligt. En del av den nyss nämnda forskningen är baserad på andra länder än Sverige där 

nationella kriterier inte är en självklarhet, vilket gör att deras diskussioner kring kriteriers vara och 

icke vara inte är aktuella för svenska skolsystemet. Diskussionen kring kriteriers (kunskapskravs) 

utformning är emellertid högst relevant. Utifrån resonemanget om vikten av kriteriers tydlighet 

menar vi att nationella provens matriser och exempeltexter är en bit på vägen. Kunskapskraven har 

dessvärre impressionistiska värdeord, vilka vi skulle beskriva som otydliga och mycket tolkningsbara. 

I svenskans matriser får dessa ord i gengäld en något konkretare och tydligare form. Båda svenskan 

och engelskan har dessutom exempeltexter som en hjälp för lärarna att skapa sig en bild av vad som 

krävs för ett visst betyg.    

Engelskaprovet som vi analyserat saknar matriser men har bättre utbud av exempeltexter i 

jämförelse med svenskan. Skolinspektionen antyder att svenskan skulle kunna lära från engelskan 

när det gäller att utforma bedömningsanvisningar. Mot bakgrund av att engelskan har exempeltexter 

för alla betygssteg och dessutom för skikt inom betygen, håller vi med Skolinspektionen. Att ha 

tillgång till exempeltexter för samtliga betyg är än viktigare i Lgy11 med sex betyg (F-A), eftersom det 

varken finns formuleringar för betygen D och B eller för betyget F. Som tidigare nämnt är tydliga 

kriterier ett viktigt verktyg för att nå likvärdig bedömning. Det faktum att betygsstegen D och B ska 

baseras på betygssteget under sig (E/C) samt delvis på det över sig (C/A) motarbetar likvärdig 

bedömning och vi menar att kunskapskraven för D och B i själva verket kan beskrivas som 

oformulerade. Att det kan vara svårt att avgöra om en text är underkänd eller inte togs upp i 

intervjustudien och exempeltexter för detta betyg uttrycktes vara önskvärt. Även om svenskan kan 

lära av engelskan gällande exempeltexter vill vi hävda att engelskan skulle kunna ta lärdom av 

svenskan och utforma bedömningsmatriser för att höja bedömningens likvärdighet.  

                                                           
132 Skolinspektionen (2012) 
133 Selghed (2010), Knoch (2009), Weigle (2002), Rezaei & Lovorn (2013) 
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Det är enligt oss extra viktigt att ha exempeltexter för alla betygssteg mot bakgrund av att 

kunskapskravens progression i denna uppsats framstår vara otydlig och att exempeltexterna då kan 

vara till hjälp för att tolka såväl kraven i sig som progressionen betygsstegen emellan. Det som vore 

intressant att veta är huruvida Engelska 5:s bedömningsanvisningar innehåller exempeltexter för 

skikt inom alla betygssteg på samma sätt som provet vi tittar på gör. Det kan hända att 

provkonstruktörerna tycker att det blir otympligt med så många exempeltexter på grund av det 

nuvarande 6-skaliga betygssystemet. Våra informanter betonar att exempeltexterna är väldigt goda 

hjälpmedel för att tolka betygskriterierna/kunskapskraven och det faktum att nationella proven 

hjälper till att sätta nivån för övrig bedömning i kurserna. Mot denna bakgrund anser vi att det vore 

synd ifall uppsatsdelen plockades bort.    

För att återgå till kunskapskravens progression har vår dokumentanalys visat att progressionen 

mellan betyget C och A är något tydligare i engelskan i jämförelse med svenskan. Detta kan stärkas av 

att det i vår teoretiska bakgrund har framkommit att de högre betygen är svårare att tolka och även 

att våra informanter antyder att progressionen är något tydligare i engelskans kunskapskrav. De 

kunskapskrav vi analyserat i dokumentanalysen är de som av provkonstruktörerna presenteras i 

bedömningsanvisningar för det skriftliga delprovet. Här vill vi påpeka att dessa kunskapskrav, så 

länge vi inte når en ny reform, kommer att vara desamma från prov till prov och att vår analys av 

progressionen därmed gäller nationella provens uppsatsdel i allmänhet. Med det sagt vill vi återigen 

belysa att det i kunskapskraven för svenskaprovet endast är två aspekter som skiljer mellan betyget C 

och A, medan engelskaprovets kunskapskrav för samma nivåer har hela sju aspekter som skiljer sig. 

Svenskan har trots allt matriser där progressionen framträder tydligare och exempeltexter till hjälp 

vid bedömning. Däremot uteblir exempeltexter för betygssteget A och hela betygsskalan (F-A) finns 

inte exemplifierad för varje enskild skrivuppgift. Till skillnad från svenskan har alltså engelskans 

uppsatsdel kunskapskrav med tydligare progression (C-A) och exempeltexter för samtliga betygssteg, 

däremot inga matriser.  

Som vi nämnt tidigare kan det faktum att det är fler uppgifter att välja bland på svenska provet, och 

därmed flera olika bedömningsanvisningar som läraren måste sätta sig in i, vara något som påverkar 

att provet i svenska i jämförelse med provet i engelska visar större avvikelser i Skolinspektionens 

granskning. Skillnaderna på själva skrivuppgifterna, det vill säga att svenskan har högre krav på form 

och innehåll än vad engelskan har, beror enligt oss främst på att svenskan är elevernas modersmål 

(om inte sve. är modersmål läser eleven Svenska som andraspråk). Eleverna ska i svenskan koppla till 

ett texthäfte vilket innebär att provet även innefattar tolkning av texter och referensteknik till 

skillnad från engelskans prov där elevens förmåga att uttrycka sig i skrift i ett främmande språk står i 

fokus. Våra informanter anser det vara lättare att bedöma engelskan, vilket kan förklaras av att 

engelskaproven endast har en eller två olika skrivuppgifter och att texttyperna är mindre 

komplicerade än i svenskan. I engelskans fall är valfriheten mindre vilket underlättar bedömningen 

medan den i svenskans fall är större vilket i stället försvårar bedömningen. Valfrihet kan å ena sidan 

tänkas ge eleverna en chans att producera en text som ger en rättvis bild av deras språkförmåga men 

å andra sidan försvåra likvärdig bedömning. Vidare kan detta delvis förklara varför avvikelserna i 

Skolinspektionens granskning är färre i engelskan än i svenskan. Något som är värt att påpeka är det 

faktum att svenskan och engelskans muntliga delprov inte ingår i Skolinspektionens granskning. Vi 

har full förståelse för att detta mest troligt inte skulle vara praktiskt genomförbart men menar att det 

muntliga delprovet med största säkerhet skulle visa än större avvikelser än det skriftliga delprovet - 

det är svårt och framförallt högst subjektivt att bedöma performativa kvaliteter.  
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Enligt svenskans kunskapskrav, gällande uppsatsdelen för betygen C och A, kan eleven “skriva 

argumenterande text och andra typer av texter” och enligt engelskans motsvarande kunskapskrav 

kan eleven formulera sig “i *...+ skriftliga framställningar i olika genrer”. Märkvärt är att svenskan 

exemplifierar en texttyp, argumenterande, vilket antyder att den är viktigare än andra texttyper i 

svenskämnet. I detta sammanhang beskriver en av informanterna att bedömningen inte bygger på 

att texten ska svara mot en viss genre utan snarare förmågan att kunna argumentera, men både 

Borgström134 och vår dokumentanalys visar att det mer eller mindre står att texterna ska bedömas 

efter hur väl de fungerar i angiven situation. Vi menar att “anpassa till situation” innefattar att skriva 

genretypiskt. Det vår informant beskriver är dock närmare det som Borgström och Berge135 menar 

borde eftersträvas i skolan: bedömning av texter som skoltexter och inte som genretypiska texter. 

Att utifrån ett enda prov göra en bedömning av språkförmåga och sedan använda resultaten som ett 

mått på elevers kunskapsnivå nationellt har i denna uppsats konstaterats vara mindre reliabelt. 

Nationella kunskapsmätningar syftar till att se landets kunskapsnivå och om dessa mätningar baseras 

på ett enda prov menar vi att de inte kan spegla elevernas faktiska kunskapsnivå och framförallt inte 

när det kommer till språkförmåga. Som vår dokumentanalys visat, och vår intervjustudie antytt, är 

bedömning av språkförmåga allt annat än svart/vit. 

Diskussionen kring sambedömning är komplex men en faktor som i vår teoretiska bakgrund tas upp 

som ett sätt att stärka bedömningens reliabilitet. Såväl svenskan som engelskan beskriver i 

provmaterialet att sambedömning är att rekommendera och Skolinspektionen framhåller att det är 

viktigt att uppsatsdelen sambedöms ifall den inte tas bort. I gengäld beskriver våra informanter att 

skolans ramfaktorer inte möjliggör sambedömning i den utsträckning som skulle önskas. Det finns 

inte tid och resurser, varken för sambedömning av det skriftliga provet eller något av de andra 

delproven. Vi tror att rekommendationerna om sambedömning skulle behöva övergå till krav så att 

skolorna tvingas avsätta tid till detta. Hur det praktiskt skulle gå till ligger utanför ramarna för denna 

uppsats. Central rättning är en lösning på problemet men verkar i dagsläget ses som en alltför 

kostsam historia. Är inte sambedömning möjligt bör i alla fall elevernas texter rättas av någon annan 

än den undervisande läraren. Detta är i sin tur problematiskt på grund av att nationella proven ska 

vara en del av kursernas betygsunderlag, vilket gör att vi misstänker att undervisande lärare ändå 

kommer att vilja bedöma sina egna elevers uppsatser eller åtminstone läsa dem. Detta kan tänkas 

skapa lika mycket dubbelarbete som sambedömning och i så fall kanske det senare är att föredra.  

I denna uppsats har vi konstaterat att de skriftliga delproven i svenska och engelska skiljer sig åt på 

flera punkter, samtidigt har de en gemensam problematik: bedömning av språkförmåga. Det må så 

vara att uppsatsdelen inte lever upp till nationella provens syfte om likvärdig bedömning och kanske 

heller aldrig kommer kunna göra det, men den är en viktig del av det nationella provsystemet. 

Eftersom bedömning av performativa förmågor är subjektivt bär nationella provens uppsatsdel på en 

motsägelse. Närmare bestämt, den bidrar inte till likvärdig bedömning på nationell nivå men kan 

samtidigt sägas främja likvärdighet på grund av att bedömningsanvisningarnas exempeltexter och 

matriser är värdefulla stöd som skapar trygghet vid bedömning. Till följd av att performativa 

förmågor värderas högt i dagens samhälle och därmed i skolan når vi slutsatsen att prov som testar 

sådana förmågor hör hemma i nationella provsystemet. Svenskan och engelskans skriftliga delprov 

kan och bör dock lära av varandras bedömningsanvisningar.  Alla uppgifter på provet i svenska skulle 

                                                           
134 Borgström (2010) 
135 Berge (1988) 
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behöva exempeltexter för samtliga nivåer medan engelskaprovets anvisningar skulle kunna 

kompletteras med matriser. Det kan även tänkas att bedömningens likvärdighet skulle öka ifall 

svenskaprovet inte hade lika många olika typer av uppgifter. 

Gällande vidare forskning är något som vore intressant att undersöka hur betygskriterierna skiljer sig 

i jämförelse med kunskapskraven. Vårt intresse för detta väcktes dels genom att en informant 

uttryckte att denna uppfattar det som att progressionen är tydligare i betygskriterierna och dels för 

att diskussionen kring att reformen GY11 har som mål att skapa kvalité och struktur kom upp i 

intervjuerna. Vidare vore det intressant att undersöka hur bedömningsanvisningar för de muntliga 

delproven ser ut eftersom även de syftar till att bedöma performativa förmågor. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur upplägget på de nationella kursprovens 

skriftliga del skiljer sig mellan ämnena svenska och engelska.  

 Din medverkan är anonym 

 Vi spelar in intervjun 

 Inspelningen kommer att raderas när uppsatsen är klar 

 Intervjun kommer inte användas till något annat än vår uppsats 

 Intervjun kommer inte att delas med någon annan utom eventuellt vår handledare 

 Vi utgår från frågorna du har fått ta del av men vill du ta upp något utanför frågorna är det 

mer än välkommet och vi kommer ställa en del följdfrågor. 

1. Hur många år har du arbetat som lärare? Hur många år med respektive ämne? 

2. Vad upplever du för skillnader mellan nationella provens skrivuppgifter i svenska och engelska 

(Främst kurserna Engelska A/Eng 5, Svenska 1/Sve B) när det kommer till:  

a) svårighetsgrad? 

b) valfrihet? 

c) instruktioner riktade till eleverna angående skrivuppgifterna? 

d) förberedelser? 

3. Vad upplever du för skillnader mellan svenska och engelska nationella provens 

bedömningsanvisningar gällande den skriftliga delen? 

4. Upplever du att exempeltexterna i bedömningsanvisningarna i respektive ämne är till hjälp vid 

bedömning? Beskriv gärna hur du tänker kring ditt svar på denna fråga. 

5. Anser du att exempeltexterna i svenska & engelska är till olika stor hjälp vid bedömning? Beskriv 

gärna hur du tänker kring ditt svar på denna fråga. 

6. Vid bedömning av nationella provens skriftliga del, vad uppfattar du är största skillnaden sett till 

kunskapskraven mellan betyget C & betyget A i svenska respektive engelska? (Främst kurserna 

Engelska 5/Eng A, Svenska 1/Sve B)  

7. Ifall du har arbetat med nationella proven i både Lpf94 och i Lgy11, upplever du några skillnader i 

bedömningen av/materialet till det skriftliga delprovet och i så fall vilka? 

8. Har du några övriga synpunkter gällande skillnader mellan nationella proven i svenska och 

engelska? 

Tack för att du ställde upp, är du intresserad av att läsa vårt arbete när det är klart skickar vi det 
gärna!
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