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Abstract 

 

The Swedish school system has recently been going through some larger changes, but 

bigger reforms already started being made in the beginning of the 1990s when the 

normative grading scale was replaced by a criteria-based scale. This essay discusses and 

analyses the transformation of upper secondary education in Sweden. Focus lies on the 

assessment and expectations committed in the curriculum regarding English, including a 

deeper analysis of oral proficiency within the subject. In order to get a sense of 

examinations within oral proficiency from this time-period, the study consists of a range 

of national course-tests, all from the Speaking part, which tests oral proficiency in 

English. The oral national course-tests included in the study ranges from spring 1999 to 

fall 2007 as well as two example test representative for tests produced after 2007 until 

2014. Assessment of oral production is and has been an subject of discussion, defining 

the differences between the newer and older exams in contrast to the reforms of the 

curriculum gives more to the topic. This study finds that changes in the curriculum has 

had great influences on the levels sought after concerning oral proficiency within the 

school subject English. The changes reflect overall shifts in the perception of 

knowledge, both regarding acquisition and performance of language. Moreover there 

are noticeable changes in the status of English in Swedish schools, concerning schedule; 

English have seen an increase in hours of teaching, as well as an increase in overall 

expectations on students as global citizens. However these changes are not represented 

to the same extent within the national course-tests. The tests show more similarities than 

differences in areas of construction, preparation and time-constraints, although changes 

have been made, the examination of the tests are more similar than not.  
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1 Inledning 

Den svenska skolan är en återspegling av det svenska samhället, något som tydligt 

markeras i de styrdokument som är aktuella idag. I avsnittet om Skolans värdegrund 

och uppgifter förtydligas även denna roll på flera plan, begrepp som 

”internationalisering” lyfts fram och det talas om främjandet av elevers identitet i det 

globala samhället samt att utbyte och samarbeten över landsgränser skall värderas.
1
 

Vidare belyses även skolans skyldighet att anpassa utbildningen och ge utrymme för 

utveckling av kommunikativ och social kompetens. Skolan ska förbereda eleverna för 

förändringar som påverkar arbetslivet och samhället, exempelvis definieras Sveriges 

relation till  den Europeiska Unionen.
2
  Engelskämnet ger förutsättningar att öva på 

dessa färdigheter eftersom det engelska språket kan användas för aktivt deltagande i 

sammanhang av social och kulturell kontext samt i såväl arbetslivet som studierna i ett 

globalt samhälle.
3
 Ämneskunskaperna i sig kan agera perspektivfrämjande för synen på 

omvärlden och olika levnadssituationer samt inkluderar en allomfattande kommunikativ 

förmåga där språklig variation inom produktion och interaktion efterfrågas.
4
  

I mötet med nya människor är kommunikation centralt, såväl informellt som formellt 

använder vi människor oss av muntlig kommunikation. I skolvärlden placeras dessa 

färdigheter inom ramar för bedömning och betygsättning, färdigheterna beprövas och 

värderas. Provkonstruktion och betygsättning är redskap för att kunna mäta 

kunskapsutveckling och kunskapsnivån hos en individ. Därför är det viktigt  att proven 

möter kraven för reliabilitet och validitet.
5
 Nationella prov används för att kontrollera 

att de kunskapskrav som läroplanerna efterfrågar uppnås hos elever, på skolorna och 

nationellt. Inom engelskämnet  skrivs nationella prov, dessa består av fyra delprov, 

varav ett av dem, delprovet Speaking, testar muntliga färdigheter. Delproven bedöms 

enskilt och räknas sedan samman till ett provbetyg.
6
  Skolverket uttrycker även att de 

nationella provens roll är att agera som hjälpmedel för läraren och ytterigare ge stöd för 

likvärdig bedömning och betygsättning i skolan.
7
  

Tidigare forskning, inom bedömning av muntliga färdigheter, belyser skillnader i 

åsikter om prov och likvärdig bedömning på lärar-, elev- och skolnivå.
8
 Vanligt 

förekommande är undersökningar där man intervjuar lärare eller elever om deras 

                                                 
1
 Skolverket. Läroplan för gymnasieskolan 2011. Skolverket, 2011, 5. 

2
 Skolverket. Läroplan för gymnasieskolan 2011, 7. 

3
 Skolverket. Läroplan för gymnasieskolan 2011, 53. 

4
 Skolverket. Läroplan för gymnasieskolan 2011, 53. 

5
 Skolverket. Provens konstruktion. 2013-06-25. http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-

prov/hur-konstrueras-de-nationella-proven (Hämtat 2014-11-13) 
6
 Skolverket. Nationella prov, bedömningsstöd. http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-

bedomningsstod/gymnasial-utbildning/kursprov/engelska (Hämtad 2014-11-14) 
7
 Skolverket. Nationella prov. 2014-12-22. http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov (Hämtad 

2014-11-13) 
8
 Korp, Helena. Lika chanser i gymnasiet? En studie om betyg, nationella prov och social reproduktion. 

Diss., Malmö universitet, 2006. 
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upplevelser gällande provsituationer, klassrumsundervisningen, betyg och bedömning 

m.m.
9
 Denna uppsats  avser inte att undersöka reaktionerna och upplevelserna kring, 

eller genomförandet av,  de nationella proven. Istället undersöks vilken utveckling som 

dessa muntliga prov har genomgått och hur muntliga färdigheter fastställs i kurs- och 

ämnesplaner. På så vis vill jag skapa en idé om förutsättningar för bedömning av 

muntliga färdigheter. Mina förhoppningar genom att undersöka detta är att belysa de 

kvaliteter som bedöms för att skapa ökad förståelse hos kollegor och framtida elever, 

samt ge förutsättningar för ytterligare forskning och förbättring där sådan är möjlig och 

önskvärd. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 

Målet med arbetet är att skapa en tydligare bild av de strukturella förändringar som skett 

i gymnasieskolan under tidsperioden 1994-2014 som påverkat engelskämnet. Med 

fokus på de muntliga färdigheterna i ämnet kommer aktuella och tidigare läroplaner 

granskas för att påvisa förändingsprocesser. I relation till styrdokumenten kommer 

muntliga nationella prov granskas för att undersöka hur färdigheterna testas. 

1.1.2 Frågeställningar  

 

 Vilken förändring har skett gällande muntliga färdigheter i  Engelska A/Engelska 

5 under tidsperioden 1994-2014?  

 Vilka muntliga färdigheter  bedöms i de muntliga nationella kursproven i 

Engelska A/5? 

 Vilket upplägg har de muntliga nationella kursproven i Engelska A/5? Har 

upplägget förändrats? 

                                                 
9
 Exempelvis: Palmér, Anne. Uppsala universitet, 2008>. Brännström, Maria. Bedömning och 

betygsättning – likvärdig, jämlik eller olik? Student, Malmö universitet, 2008. Sandlund, Erica & 

Sundqvist, Pia. ”But what can we learn form history” – om konsten att diskutera “rätt” under det 

muntliga nationella provet I engelska. KAPET. Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift 8 nr 1 

(2012): 45-66. 

http://www.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2014/01/sandlund_sundqvist_2012_but_what

_can_we_learn_fr_15417.pdf (Hämtad 2014-12-01) 
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2 Bakgrund 

Aktuellt för studien är gymnasieämnet engelska, kurserna Engelska A och Engelska 5, 

och därmed styrdokumenten, med revideringar, som berör dessa under tidsperioden 

1994-2014. Förändring sker succesivt, ofta i reaktion till, eller som utveckling av, 

tidigare bekanta fenomen. Av det skälet kan man anta att ett styrdokument påverkats av 

sin föregångare, och att det nya dokumtentet inte enbart reflekterar nutida synsätt utan 

även ställs i kontrat till gamla. Därför innehåller detta avsnitt en genomgång av  

läroplan för gymnaiseskolan från 1970 samt kursplansförändring 1992 för att tillföra 

substans till förändringsöversikten. 

Väsentligt för undersökningen är betygskriterier och kunskapskrav som berör 

bedömning av muntliga färdigheter i Engelska. Även de referensramar som agerar 

underlag för kriterierna är av relevans, därmed inkluderas Europarådets Gemensam 

Europeisk Referensram för Språk (GERS). För ytterligare fördjupning inom den 

muntliga engelskan blir nationella kursproven, delprovet Speaking, viktiga för att ge 

perspektiv på hur kvaliteterna realiseras i provform och bedöms på det nationella planet. 

 

2.1 Styrdokument 

När man talar om skolans kunskapsuppdrag så talar man om en rad olika delar som var 

och en fyller en viktig roll men som också i sin tur är beroende av varandra för att skapa 

en fungerande helhet. Skollagen
10

  och Gymnasieförordningen
11

 som riksdagen utformat 

beskriver den grundläggande stadgan gällande utbildningen i alla skolformer, här finner 

man även de mål och riktlinjer som gäller för hela utbildningen. I Läroplanen står 

skolans värdegrund nedskriven tillsammans med primära riktlinjer och mål. Upplägget 

består av olika sektioner som beskriver exempelvis vilka kunskaper som ska uppnås 

samt elevernas egna ansvar för utbildningen. I skolans uppdrag står de mål som ska 

kunna uppnås med utbildningen, dessa är specifika kunskaper och färdigheter som 

undervisningen övar och beprövar. I avsnittet finns också strävansmål, som pekar på 

den utveckling  som skolan bör ge förutsättning för, dessa mål avser elevers sociala och 

personliga utveckling som samhällsmedborgare. Utöver det allmänna innehållet finns 

avsnitt som berör de olika gymnasieprogrammen och programmålen som summerar 

programmet och urskiljer de olika programmen från varandra. För varje ämne finns en 

ämnesplan som innehåller ämnesspecifika mål i Lgy11, här finns även kursplanerna 

som beskriver innehåll och krav/kriterier för varje kurs. I Lpf94 talar man enbart om 

kursplaner. Läroplanerna före 2011 använder sig av benämningen betygskriterier för 

avsnitten om betyg och bedömning medan Läroplan för gymnasieskolan 2011 använder 

benämningen kunskapskrav för samma avsnitt. Mer uttryckligen beskriver dessa vilka 

färdigheter eleven ska besitta vid avslutad kurs och därtill vilken nivå dessa färdigheter 

                                                 
10

 SFS 1985:1100. Skollag. 
11

 SFS 1992:394. Gymnasieförordning. 
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har, detta ska i sin tur samstämma med målen. Det som beskrivs i avsnittet ska ligga 

som grund för den bedömning läraren gör över läsåret och ska förutse en jämlik 

bedömning för alla som läser kursen i landet oberoende av ort.
1213

 

 

 

2.1.1 Historisk bakgrund; Språkundervisning i gymnasieskolan före 1970 

Under 1850-talet grundades ett gymnasium med två olika linjer, en latinlinje och en 

reallinje, denna konstruktion byttes ut först på 1950-talet. Då skapades en ny linje, 

gymnasielinjen; den allmänna linjen. År 1962 infördes grundskolan, med denna följde 

essentiellt en ny skolform som anpassades för att elever skulle kunna fortsätta studera 

på gymnasium efter avklarad grundskola. Ett treårigt gymnasium med fem linjer samt 

en tvåårig fackskola med tre linjer infördes sedan 1965 och som krav för intagning på 

dessa treåriga linjer krävdes särskild kurs
14

 i engelska och kunskaper i ett B-språk
15

. I 

den tvååriga fackskolan fanns dessutom en särskild ”språk gren” där eleverna läste tre 

obligatoriska språk, medans de treåriga linjerna hade varierat språkutbud men maximalt 

9 timmar engelska, 10 för B-språk och 11 för C-språk
16

.
17

 

 

2.1.2 Läroplanen för gymnasieskolan 1970 

När Lgy 70 infördes så innebar det en stor strukturell förändring. Istället för flera olika 

typer av gymnasium så skapades en integrerad gymnasieskola som bestod av flera olika 

linjer; 16 st tvååriga linjer med överlag praktisk inriktning, fyra treåriga linjer med 

teoretisk inriktning samt en fyraårig linje med teknisk inriktning. På de tvååriga linjerna 

behöll man de två olika typerna av språkkurs, allmän eller särskild kurs, och de elever 

som studerade språk på gymnasiet läste generellt tre timmar per årskurs.
18

 

 

                                                 
12

 Skolverket, De nationella styrdokumenten. 2005-02-14. http://www.skolverket.se/regelverk/de-

nationella-styrdokumenten-1.9533 (Hämtad 2014-11-13) 
13

 Skolverket, 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna. Skolverket, läroplan för gymnasieskolan 

2011. 
14

  Skolverket, Gy2000. 2000:18, Språk: grundskola och gymnasieskola: kursplaner, betygskriterier och 

kommentarer. Sverige. Skolverket, 2000, 8.  
15

 Skolverket, Gy2000. 2000:18, Språk: grundskola och gymnasieskola: kursplaner, betygskriterier och 

kommentarer, 9-11. B-språk = franska eller tyska (senare även spanska) 
16

 Skolverket, Gy2000. 2000:18, Språk: grundskola och gymnasieskola: kursplaner, betygskriterier och 

kommentarer, 9-11. C-språk = tillvalsämne i grundskolan, tyska, franska eller spanska som läses 

utöver engelska och B-språk.  
17

 Skolverket, Gy2000. 2000:18, Språk: grundskola och gymnasieskola: kursplaner, betygskriterier och 

kommentarer, 9-11, 18. 
18

 Skolverket, Gy2000. 2000:18, Språk: grundskola och gymnasieskola: kursplaner, betygskriterier och 

kommentarer, 18-19. 
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Lgy 70, Allmänt innehåll 

I läroplanens allmänna del talas det om att bidra till en utveckling hos eleverna så att de 

kan vara goda medborgare i samhället, kunna ta ansvar och vara harmoniska. Det är 

viktigt att eleven står i centrum i skolan och syftet är att skolan ska utge ramarna för att 

eleverna ska kunna utvecklas och mogna till att bli fria och självständiga, och fungera 

väl i samhället nationellt och internationellt. Det är  också viktigt att eleverna och 

skolan inte är separerade från samhället eller samhällsutveckling utan förbereds och 

undervisas om den, och även är en drivande kraft framåt för den. En annan central del är 

elevens utveckling när det kommer till kommunikationsfärdigheter, att kunna göra sig 

förstådd i både skriftligt och muntligt språk anses viktigt.
19

  

Ökandet av internationella kontakter beskrivs som en anledning för skolan att tillgodose 

ytterligare kännedom om främmande språk. Kunskaper i främmande språk anses 

betydande för kulturell, teknisk, ekonomisk och social utveckling. Betydelsen av 

internationellt samarbete, som uttrycks i förståelse för andra kulturer, relationer inom 

arbetslivet, historisk koppling och inte minst strävan efter elevers utveckling till 

samhällsmedborgare genomsyrar hela första kapitlet i läroplanen. I styrdokumentet 

uttrycks ökade krav på undervisning  om omvärlden, inom språkämnena såväl som 

inom de övriga skolämnen. Denna undervisning skulle uttryckligen ske med koppling 

till demokrati och ge uttryck för gemenskap. 
20

 

 

Lgy 70, Bedömning 

I avsnittet om bedömning belyses att bedömning av elevers kunskaper bör vara baserat 

på annat än enbart prov, bedömningsunderlaget ska vara varierat och mångsidigt. 

Dokumentet konstaterar också att de prov som fungerar bäst är prov där resultaten är 

jämförbara, proven konstrueras fördelaktigt med bundna svar och har en rättningsmall 

för att garantera jämförbarheten. Muntliga prov som avser att kontrollera kunskap 

avrådes och anses relativt otillförlitligt. Enbart i diskussion och konversation kan 

användandet av muntliga prov ha ett syfte. Dock förtydligas att den formen av 

examination i så fall bör ske tillsammans med stödmaterial så som läromedel, bekant 

stoff, förberett tal eller genom en sorts lärarledd frågestund.
21

  

I beskrivningen Mål för moderna språk (Fortsättningsspråk) efterfrågas exempelvis 

utveckling av den kommunikativa förmågan, bevisad förståelse för kontext och 

möjlighet att göra sig förstådd i sammanhang, samt en fördjupad förståelse och kunskap 

om kultur och levnadsförhållande där språket talas. Viktigt är att memorering och 

reproducering av specifika kunskaper inte är avgörande vid bedömning. I stället anses 

det viktigt  att elevernas förmåga att tänka självständigt, analysera och se sammanhang 

lyfts fram såväl som användandet av kunskaperna i problemlösningssituationer. Om 

bedömning markeras också att de färdigheter som uppvisas mot slutet av en kurs bör 

                                                 
19

 Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan 1970. Skolöverstyrelsen, 1970, 10-17. 
20

 Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan 1970, 10-17. 
21

 Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan 1970. 
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väga tyngre vid betygsättningen än de färdigheter som presenterades i början av 

kursen.
22

 

 

Lgy 70, Betygsskala  

Betygsskalan i Läroplanen från 1970 är en numerisk skala med fem steg där talet 5 står 

för det högsta betyget och talet 1 står för det lägsta betyget. I kurserna sätts slutbetyg, 

detta betyg ska motsvara elevens kunskapsnivå och bevisa om eleven avklarat de 

färdigheter som efterfrågas i undervisningen. Om inte eleven klarar av att uppnå den 

nivå som beskrivs i läroplanen så ska eleven inte tilldelas något betyg.
23

 I avsnittet om 

betygsättning talas det om tillförlitlighet; betygsättningen bör reflektera den 

prestationsnivå som angivits i riktpunkterna för att anses likvärdig. Riktpunkterna 

presenteras procentuellt där betygsättningen i varje ämne(kurs) ska ha samma 

fördelning i varje årskurs: Betyg 1 (7%), 2 (24%), 3 (38%), 4 (24%), 5 (7%). 

Fördelningen av betygen bör se likadant ut för varje årskurs i samtliga ämnen för varje 

termin. Denna fördelning är något som läraren överskådar vid betygsättningstillfället 

med användning av jämförelsematerial som utdelats. Ytterligare förtydligas att dessa 

ovannämnda procentsatser är avsedda som riktpunkt för betygsättning och att avvikelser 

kan förekomma i den enskilda klassen.
24

  

 

Lgy 70, Språkens utrymme i gymnasieundervisningen 

Fördelningen av språk på de olika linjerna vid gymnasieskolan enligt Lgy70 varierar 

aningen men är inkluderade i innehållet på alla gymnasielinjer. I de flesta 

yrkesutbildningarna fördelas undervisningen i de olika ämnena på antal veckotimmar. 

Tre timmar eller mindre avses tillsammans för Engelska, B- eller C-språk, 

Religionskunskap, Samhällskunskap, Konsumentkunskap, Matematik, Musik eller 

Teckning totalt. På de tvååriga sociala och tekniska linjerna avses tre timmar till 

Engelska eller B-språk, och på de treåriga linjerna avses tre timmar till engelskämnet.
 25

 

 

2.1.3 Kursplan 1992  

Kursplan 1992, Allmänna ändringar 

År 1991 fattade riksdagen beslutet att genomföra en reformering av gymnasieskolan, 

linjesystemet från Lgy 70 ersätts av ett system med program som är treåriga. Av de 

program som införs är 16 stycken ”nationella” program, 14 stycken är främst 

yrkesförberedande program och två stycken av programmen är studieförberedande. 

Denna revidering av programmen innebar en  ny möjlighet för kommunerna att utforma 

egna individuella program. Syftet med den möjligheten var att främja flexibilitet i den 

                                                 
22

 Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan 1970. 
23

 Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan 1970. 
24
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25
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kursutformade gymnasieskolan, vilket lämnade utrymme för att anpassa utbildningen 

ytterligare efter  personliga önskemål och efterfrågan från arbetslivet. På de 16 

nationella programmen infördes också nya, så kallade, programmål med specificerat 

syfte, strävan och krav på utbildningen.
26

  

Kursplan 1992, Engelska som kärnämne 

På alla program som infördes 1992 på gymnasieskolan gjordes skillnad mellan ämnena 

och definitionerna kärnämne och karaktärsämne etableras. Enligt förändringarna utgör 

nio ämnen en gemensam kärna på alla programmen, dessa kallas efter 1992 för 

kärnämnen. En av dessa kärnämnen blev Engelska, vilket innebar en stärkt ställning för 

språket i nya gymnasieskolan. Engelskaämnet utformades till två kurser och tilldelades 

150 gymnasiepoäng på de studieförberedande programmen, varav en A-kurs på 

110poäng och en B-kurs på 40poäng. och en kurs, A-kursen på 110 poäng, På de 

yrkesförberedande programmen krävdes enbart de 110poäng som A-kursen avsedde. 

Övriga främmande språk kategoriserades som karaktärsämnen på de studieförberedande 

programmen. Inom samhällsvetenskapsprogrammet existerade ett tredje språktillval 

som karaktärsämne, och på övriga program fanns främmande språk som möjligt tillval 

för kursen individuellt val.
27

 

Inför läroplansskifte och nytt betygssystem 1990-1994 

Betygsberedningen fick i oktober 1990 direktiv om att påbörja arbetet med att lägga 

fram förslag för ett nytt betygsystem.
28

 1991 fastställdes det tydligt att det rådande 

relativa betygssystemet skulle bytas ut mot ett nytt målrelaterat betygsystem.
29

 En viktig 

aspekt som efterfrågades inför ett nytt betygssystem var att läraren vid betygsättning 

tydligt skulle kunna ange sambandet mellan elevens kunskaper, färdigheter och de 

målen som fanns angivna. Denna efterfrågan resulterade i granskande av kursplaner från 

Lgy70, och belysning av deras brister för anpassning till ett målrelaterat betygsystem.  

Ett samarbete inleddes med läroplanskommitteén för att kursplaner och riktlinjer skulle 

anpassas till, och kunna fungera med, ett målrelaterat betygssystem. I förslagen 

föreslogs ett betygssystem som grundats i idéen om kunskapsutveckling som process. 

Betygskriteriena skulle ha en tydlig relation till målen som angavs i kursplanerna och 

dessa kriterier skulle också med klarhet konkretisera målen i form av moment. 

Kvalitativt ämneskunnande lyftes fram och varje ämne skulle ha specifika, tydligt 

avgränsade betygskriterier. Kriterierna skulle även ställas mot den kunskap och 

kvaliteter som eleverna uppvisat, viktigt var att förebygga att betygsättning baserat på 

tidigare angivna procentfördelningar i det nya systemet. Klara kravgränser mellan de 

olika betygsstegen inom de ämnesspecifika kriterierna skulle bidra till en rättvis och 

                                                 
26

 Skolverket, Gy2000. 2000:18, Språk: grundskola och gymnasieskola: kursplaner, betygskriterier och 

kommentarer. 
27

  Skolverket, Gy2000. 2000:18, Språk: grundskola och gymnasieskola: kursplaner, betygskriterier och 
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 SFS 1992/93:220. 
29

 SFS 1992/93:250. 
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jämförbar betygsättning. Utöver det skulle även elever och föräldrar eller vårnadshavare 

hållas informerade om de formulerade betygskriterierna.
 30

  

 

 

2.1.4 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna 

Lpf 94, Ny betygsskala 

Införandet av en ny läroplan 1994 innebar byte av betygssystem från det normativa 

systemet, med fem nivåer som lanserades i läroplanen 1970, till ett kriterierelaterat 

system med fyra betygssteg. Betygskriterierna i läroplanen 1994 var ämnesspecifika och 

hade en tydlig sektion i kursplanen, i sektionen angavs nationella kriterier för betyget 

Godkänd och Väl Godkänd. Kriterier för högsta betyget, Mycket Väl Godkänd, angavs 

inte i styrdokumenten utan överläts till skolorna där lokala formuleringar för 

betygskriteriet skulle bestämmas. För det fjärde och lägsta betyget, Icke Godkänd, fanns 

inga kriterier angivna men där var syftet att sätta betyget då eleven inte uppnått 

kriterierna för betyget Godkänd, trots närvaro och delaktighet under lektioner.
31

  

 

Lpf 94, Engelskämnet 

I läroplanen förtydligas vikten av att utbildningen främjar elevers livslånga lärande och 

elevens självförtroende för att våga uttrycka sig inom språket. I kursplanen för Engelska 

anges att syftet med undervisningen är att ge en fördjupad förståelse för engelskspråkiga 

länder och deras kultur. Målet är också att utveckla språkkunskaperna hos eleven så att 

dessa är välgrundade och mångsidiga, för att förbereda eleven inför framtidens 

internationella samhälle. När eleven genomgått och klarat kursen Engelska A kan 

eleven bland annat använda språket som redskap för insamling av information, förstå 

sig på olika dialekter och accenter från engelskspråkiga länder och har kunskap om 

språkskillnader. Utöver det ska eleven vara kapabel till att delta aktivt i en konversation 

enbart på engelska samt kunna tala sammanhängande kring relevanta områden för 

kommunikationen. Viktigt är också att eleven har vana att arbeta med språkliga 

hjälpmedel så som lexikon m.m., samt kunna utvärdera språkinlärning och  kunna 

planera sin språkutveckling.
32

 

 

Undersökningar 1994-2000 inför införandet av ny kursplan 2000  

Förändringarna i Lpf 94 som realiserades i kursplanen 2000 har mycket sin grund i de 

undersökningar som skolverket publicerade 2000. Trots faktumet att många verksamma 

inom gymnasieskolan hade en positiv syn på betygsystemet från 1994 lyftes  kritik fram 

på några tydliga punkter. Kritiken gällde främst omfattningen av betygssystemet där 

                                                 
30

 SOU 1992:86. Om nya läroplaner och nytt betygssystem, 63.  
31

 Skolverket. 1994 års läroplan för de friviliga skolformerna. Skolverket, 1994. 
32

 Skolverket. 1994 års läroplan för de friviliga skolformerna, Kursplan för Engelska. 
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flera, lärare såväl som elever, upplevde att det fanns för få betygsteg, exempelvis 

upplevdes betyget Godkänd som ett väldigt stort betyg, för stort enligt vissa. Dessutom  

adderas dessa upplevelser med ”betygsstressen”, ett fenomen som ökat enligt 

skolverkets rapport.
33

  

Övergången från normrelaterat betygsystem till ett mål- och kunskapsrelaterat 

betygssystem innebar förändringar i de krav som ställdes på lärarens bedömningar och 

således betygsättningen som följde.
34

 I fråga om bedömningsunderlaget lyfte 

informanterna fram prov som den största delen i underlaget. Provens karaktär hade 

baserats på det tydliga kursplansinnehållet och uppgav i sin tur kunna leda till fler 

formaliserade prov.
35

 Huvudsakliga underlaget för bedömningen låg i de föreskrifter 

som angavs i styrdokumentens olika delar tillsammans med lärares egna observationer. 

Egna eximinationer samt de nationella kursprovens resultat låg även som grund för 

bedömningen, dock antyder Selghed att detta ändå inte garanterar att lärarna uppfattat 

betygsstegen så som dessa var avsedda att uppfattas. 
36

 I visst anseende uttrycktes det 

även att betygskriterierna, och även betygen i sig, uppfattades av eleverna som 

bedömning av person i stället för bedömning av prestation och kunskap inom 

ämnesområdet. Betyget Mycket väl godkänt var i sin tur ett betyg som uppfattades av 

eleverna som näst intill omöjligt att uppnå, rapporten noterade även att lokala kriterier 

för betyget var en bristvara vid undersökningstillfället.
37

 Stora skillnader i uppfattning 

mellan skolorna och även skillnader inom skolorna existerade gällande det högsta 

betyget, det framkom också att vissa inte ens hade ställt upp några lokala kriterier. 

Förutsättningarna för bedömningsprocessen  som angavs i läroplan från 1994 skapade 

problem och uppnådde på vissa plan inte målen för likvärdig bedömning vilket i sin tur 

ledde till införandet av en reviderad kursplan år 2000 som innefattade nationella 

betygskriterier även för det högsta betyget i betygsskalan.
38

 

 

 

2.1.5 Kursplan 2000 

När en ny kursplan införs år 2000 så innebär det en förändring för 

gymnasieprogrammen i både innehåll och struktur. Det nya programmet 

Teknikprogrammet tillkommer utöver de program som infördes 1992, istället för grenar 

                                                 
33

 Utbildningsdepartementet, Ämnesbetyg i en kursutformad gymnasieskola. Utbildningsdepartementets 
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i programmen så inför man inriktningar. En av de nya inriktningarna som införs inom 

Samhällsvetenskapsprogrammet är Språk, inriktningen i sig utgör 400 poäng.
39

 

 

Kursplanereformen 2000 innebär en förändring för kurserna, de blir indelade i moduler. 

Detta innebär att kurserna tilldelas en viss andel poäng, 50, 100, 150 och som max 200 

poäng. Kursens poäng ska motsvara elevens arbetsinsats men är inte direkt kopplad till 

undervisningstid på schemat. Engelska A, steg 5, står kvar som kärnämne och är 

obligatorisk kurs på alla program inom gymnasieskolan. Utöver det är kursen Engelska 

B, steg 6, obligatorisk på fyra program; Samhällsvetenskapsprogrammet, 

Teknikprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Estetiska programmet. Engelska 

C, steg 7, är möjligt att läsa som valbart ämne på programmen där Engelska B är 

obligatoriskt, medan det på övriga program existerar som tillval inom det individuella 

valet. Kursen Engelska C i kursplanen 2000 är betydligt mer avancerad än motsvarande 

Engelska C-kurs från 1992.
40

 

 

2.1.6 Läroplan för gymnasieskolan 2011 

Dagens aktuella läroplan infördes i den svenska gymnasieskolan 2011. Läroplanen 

speglar en kommunikativ språksyn och har till större andel än kursplanen från 2000 

tagit till sig av Europarådets referensram (GERS), se 2.2, för utformningen av 

bedömningskriterier.
41

 Lgy11 behåller ett mål- och kriteriebaserat betygssystem men 

strukturerar om betygsskalan. De tidigare betygen från Lpf94 byts ut till en betygsskala 

med betygen A-F, där betyget A motsvarar högsta möjliga betyg och betyget F är ett 

underkänt betyg, i skalan är betyget E det lägsta godkända betyget. I Lgy11 används 

benämningen kunskapskrav som ersättning för de tidigare betygskriterierna. Fastän 

betygsskalan har fler nivåer än den tidigare finns det i Lgy11 enbart kunskapskrav för 

betygen E, C och A, beskrivningarna för resterande nivåer förklaras som helt uppfyllda 

krav för det lägre betyget samt övervägande andel uppfyllda krav för det högre 

betyget.
42

 Ytterligare ersätts Kärnämnena från tidigare till fördel för benämningen 

Gymnasiegemensamma ämnen.
43
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2.2 Gemensam referensram för språk (GERS) 

Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning 

(GERS/CEFR) är den referensram som Europarådet sammanställt. Referensramen har 

använts av Skolverket och finns spår av i kursplanen från 2000 och i läroplanen från 

2011.
44

 GERS är konstruerad för att fungera inom hela Europa som en grund för 

utarbetandet av styrdokument, examinationer och läromedel för språkinlärning. 

Referensramen beskriver färdigheter och kunskaper som krävs för framgångsrik 

kommunikation, och inom dessa även färdighetsnivåer för att möjliggöra mätning av 

lärnade. Syftet med referensramen är i sin tur att ge större förutsättningar för samarbeten 

internationellt inom moderna språk, öka rörligheten inom Europa och genom 

objektivsering av kriterierna förenkla examination över landsgränser.
45

 

2.2.1 Kommunikativ språklig kompetens enligt GERS 

Lingvistisk, sociolingvistisk och pragmatisk kompetens är de beståndsdelar som utgör 

Kommunikativ språklig kompetens. Inom Lingvistisk kompetens tittar man på 

språksystemet i sig, där inkluderas kunskaper som berör fonologi, syntax och även det 

lexikala. Till den lingvistiska kompetensen räknas förmågan att lagra information och 

kognitivt organisera kunskapen. Att kunna anpassa språket efter sociokulturella 

förhållanden är vad som står för grund för Sociolingvistisk kompetens. I den 

sociolingvistiska kompetensen tar talaren hänsyn till artighetsregler, sociala grupper, 

samhällsklasser och andra områden som klassas till sociala konventioner och är således 

central för all språklig kommunikation. Till Pragmatisk kompetens räknar man de 

resurser i språket som berör funktionell användning i såväl interaktion som i skriven 

text. Kompetensen inkluderar även exempelvis diskurskompetens, kohesion och 

koherens.
46

 

 

Tabell 1: Färdighetsnivåer i den Gemensamma europeiska referensramen för språk. 

 

47
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Inom GERS står steg A1 för den mest grundläggande kommunikationen, talaren kan 

förstå sig på och använda sig av enkla vardagsuttryck och förstå andra förutsatt att 

samtalspartnern talar långsamt. På nivån A2 är det fortfarande grundläggande 

kommunikativ förmåga, men här förstår personen även meningar, vanliga uttryck samt 

enkla utbyten av information som berör vardagliga ämnen. En person som 

kommunicerar på nivå B1 förstår och kan förmedla information om familjära ämnen 

som omger sysselsättningen eller det sociala livet. Personen kan göra sig förstådd inom 

bekanta- eller intresseområden. Vid nästa nivå, B2, kan personen föra ett resonemang 

kring för och nackdelar, tydligt kommunicera kring ett flertal ämnen och kan utan några 

större svårigheter föra en god konversation med en som talar språket som modersmål. 

För att räknas till nivå C1 ska personen även kunna uttrycka sig spontant och flytande 

utan några direkt märkbara tveksamheter och kan anpassa sitt språk efter situation. En 

person på C2 nivå kan förstå i princip allting på språket och kan även sammanställa och 

återbruka informationen. Språket är flytande och korrekt och kan användas nyansierat.
48

  

I GERS finns de kvalitativa aspekterna  av muntlig språkanvändning angivna. I tabellen 

delas aspekterna upp i fem kategorier; Omfång, korrekthet, flyt, interaktion och 

sammanhang
49

. Inom vardera kategori beskrivs kriterierna för nivåerna nämnda ovan, 

alla kategorierna återrepresenteras i kunskapskraven för Engelska 5.
50

 

Tabell 2: Färdighetsnivåer i GERS parallellt med färdighetsnivåer i engelskämnet i 

svenska skolan. 

51
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Tabell 2 visar på vilken färdighetsnivå som efterfrågas i dem olika kurserna i svenska 

skolan i kontrast till de uppställda färdighetsnivåerna i GERS. I årskurs 6 förväntas 

eleven ligga på en A2.1-nivå enligt GERS-skalan, i årskurs 9 är elevens förväntade nivå 

jämställd med nivå B1.1, och fortsättningsvis förväntas färdighetsnivån utvecklas i takt 

med GERS-skalan och avslutas i Engelska 7 på nivå B2.2 som motsvarar själständig 

och stabil språkanvändare.
52

 

 

2.2.2 GERS i kursplanen från 2000 och läroplanen från 2011 

Redan med införandet av kursplanen 2000 installerades ett system med generella steg i 

språk, dessa steg och nivåerna i språket de representerar, ser i stort sett likadant ut i 

Lgy11. Den syn på språkförmåga och språkinlärning som presenteras i kursplanen 2000 

var redan då i god överenstämmelse med den syn GERS porträtterade. Kopplingen 

mellan GERS och kursplanen i svenska gymnasieskolan har stärkts ytterligare i Lgy11, 

exempelvis används fler beskrivningar tagna från GERS i Lgy11, i kontrast till 

kursplanen 2000 där det knappt använde några alls. Mer framtonat var uttrycket 

learning awareness, kunskaper om lärande, i kursplan 2000 medan det i Lgy11 endast 

betonas aningen i Ämnets syfte; där talas det om hur man lär sig i och utanför skolan. 

Kvalitén betygsätts dock inte i Lgy11 då den inte beskrivs i kunskapskraven och inte 

heller i det centrala innehållet, men eftersom den existerar det i läroplanen och ska den 

därför inkluderas i undervisningen. Anledningen till att kunskaper om lärande inte är 

lika framträdande i den nya ämnesplanen ska vara för att förebygga dubbelreglering 

med läroplanen. 
53

 

 

 

2.3 Nationella proven 

De centralproven som föregick de nu kallade ”Nationella proven” hade i huvudsyfte att  

utgöra en garanti för likvärdig betygsättning för det relativa betygsystemet, som var 

aktuellt under Lgy70 fram till skiftet 1994. I ett systemet där kunskapsrelaterade  betyg 

gäller finns i viss bemärkelse redan ett inbyggt system som är komparativt. Efter 

läroplansskiftet, som innebar att kunskapsmål och kriterier redan angavs i 

styrdokumenten, omdiskuterades syftet med de centrala proven. Regeringens beslut om 

fortsatta centrala prov grundade sig i betygens tyngd, de nya nationella proven skulle 

agera kompletterande för att ytterligare säkerställa rättvis betygsättning. Beslutanderätt 

för vilka ämnen, årskurser och skolformer som skall delta i de nationella proven ligger 

också hos regeringen.  Största förändringen som genomfördes i och med detta var att 

proven nu blev så kallade kursprov och fick utökad omfattning. Syftet med de nationella 

proven  i största allmänhet är att finnas till som ett stöd för läraren för att utgöra en 
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förutsättning för likvärdig bedömning och betygsättning i skolan, oberoende av vilken 

skola i landet det gäller. Som proven fungerar idag skriver elever i grundskolans årskurs 

3, 6 och 9 proven, dessutom genomförs de nationella proven på gymnasial nivå men 

endast inom vissa kurser. Det finns också nationella prov utformade för utbildningen 

svenska för invandrare (sfi).
54

 

 

Proven är inte utformade för att vara någon form av examensprov för elever och ska 

därför inte anses avgörande för kursbetyget, proven ska i huvudsak fungera som en 

informationskälla där läraren kan få större insikt i elevernas kunskaper. De kan även 

användas för att göra en analys gällande kunskapskraven och huruvida dessa uppfylls på 

de olika nivåerna: skolnivå, huvudmannanivå och på nationell nivå samt till vilken grad 

detta sker. De nationella proven agerar i första hand som summativa prov, dessa mäter 

och stämmer av vilka kvaliteter som eleverna uppvisat under kursen. Dock kan proven 

också användas i formativt syfte genom att  notera provresultat som bevis på styrkor 

och svagheter inom ämneskunskaperna, och således påvisa brister i undervisningen. 

Proven används i det läget som referensram för vad eleverna behöver öva mer på eller 

vad läraren behöver fokusera sin undervisning ytterligare på, som en utvärdering av 

tidigare arbete och som underlag för förbättring i undervisningen framöver.
55

 

 

I en undersökning gjord av skolverket 2005 problematiserades beskrivningen av 

nationella proven som underlag för likvärdig bedömning. I undersökningen förekom ett 

stort antal intervjuer med lärare och elever samt en omfattande enkätstudie, avsikten var 

att skapa en bättre insikt i elever och lärares upplevelser av proven och hur de bedöms. 

Vad som framkom tydligt var att det fanns stora variationer mellan könen när det gällde 

prestationer beroende av provtypen. Utöver det framkom det att både eleverna och 

lärarna värderade provens tyngd olika, vissa använde proven som kompletterande stöd 

för betygsättningen, och andra lade betydligt mer avgörande  roll på proven. Stora 

skillnader noterades mellan förberedelser och utbildningsnivå inom ämnena baserat på 

vilken linje eleverna läste och lärarna undervisade på. Även lärare som undervisade på 

både teoretiska och praktiska linjer i samma ämne gjorde skillnad i undervisningen. 

Eleverna på de praktiska linjerna upplevde själva att de var dåligt förberedda på den typ 

av prov som de nationella proven representerade vid tillfället. Slutsatserna är att det är 

problematiskt att försöka konstruera prov som passar alla personer och utbildningar. Det 

krävs ytterligare arbete inom området för att tillgodose förutsättning för likvärdig 

bedömning.
56
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3 Forskningsbakgrund 

 

Studien sker inom ett språkdidaktiskt perspektiv och fokuserar på förändringsprocesser 

och utveckling inom svenska gymnasieskolan, därför återges en mer översiktlig 

genomgång av utvecklingen av språksynen, perspektiv på inlärning samt utvecklingen 

av forskningsfältet didaktik. I avsnittet inkluderas även kommunikativ 

språkundervisning som en realisering och anpassning av synsätten på den praktiska 

skolvärlden. Provteoretiska aspekter lyfts fram även det i ett förändringsperspektiv för 

att ställas mot de nationella proven i resultatanalysen. 

 

3.1 Språkdidaktiskt perspektiv 

Det didaktiska forskningsområdets framväxt kan utge goda underlag för förståelsen av 

fältet undervisning och bedömning som omfattas i studien. Forskningsområdet står för 

en viktig beståndsdel i reformationsarbete som berör styrdokument och synen på 

lärande i största allmänhet. 

3.1.1 Begreppet Didaktik 

Begreppet didaktik har använts och beskrivits av forskare, stora tänkare och filosofer 

sedan antiken. Ursprunget till det vi idag kallar för didaktik kommer från grekiskan och 

ordet didaskein som betyder ”att undervisa eller att lära ut”
57

. Begreppet didaktik har en 

stor spridning i världen och har utvecklats olika beroende på land. I Sverige idag ser vi 

på didaktik som ett samlingsbegrepp för att studera undervisningen som helhet, för att 

undersöka föreliggande och pågående problematik samt lokalisera orsaker och följder. 

Forskningsområdet innefattar inte enbart studier av klassrumssituationen, didaktik 

tillhör ett större samhälleligt perspektiv. I många andra länder används begreppet 

didaktik, till skillnad från svenska användingen av begreppet, för att studera det området 

vi i Sverige kallar ”metodik”.
58

 

 

Under 80-talet började begreppet didaktik och forskning kring ämnet didaktik växa 

fram. Forskningsintresset låg i att undersöka innehållet i undervisningen, vilket också 

resulterade i att didaktik infördes i lärarutbildningen 1985. Under mitten av 1990-talet 

sker ytterligare förändringar för didaktiken, här ser man att det har växt fram två nya 

traditioner ur området: ”undervisning och inlärning”(teaching and learning) och 

”läroplansteori traditionen”(the curriculum theory tradition). Resultatet av  förändringen 

under 90-talet påvisar främst ett skifte i perspektiv; ett ökat intresse för lingvistiken och 

kommunikationen inom didaktiken. Detta perspektivskifte markerar intresset för 
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framväxten av förståelsen för språkets inverkan och formning av vår uppfattning av 

verkligheten.
59

  

 

3.1.2 Utvecklingstendenser inom bedömningsforskningen 

Bedömning har använts i första hand som ett redskap för att dokumentera elevers 

lärande men har även utvecklats som ett hjälpmedel för att lokalisera samt analysera 

problem i lärandeprocessen, för att i sin tur främja fortsatt lärande. Tidigare har det 

funnits en tydlig separation mellan bedömning och lärande men dessa har över tid 

närmat sig varandra till ett läge där dessa sker sammanvävda och kontinuerligt för att 

förbättra dem båda. Samarbete  mellan lärare och elever angående bedömning är en 

utveckling som växt fram från det tidigare synsättet där läraren enväldigt tog hand om 

bedömningen. Genom detta möte hamnar mer fokus på utvärdering och reflektion för att 

förbättra lärandet. Underlaget för bedömning har också förändrats genom införandet av 

en starkare teoretisk bakgrund som belyser hur lärande sker inom de olika 

kunskapsområdena. Fokus har också skiftat från produkter till processer. Kunskap och 

färdigheter bedöms men det har tillkommit ytterligare krav på att kunna visa på 

kvaliteter så som förståelse och kritiskt tänkande. Utöver det krävs även mer kreativitet, 

problemlösning och anpassning till mer realistiska situationer, också träder 

kommunikation fram som en viktigare komponent i bedömningen. Den tidigare 

traditionen där korrekta svar efterfrågades får lämna rum för frågor av mer produktiv 

karaktär som lämnar utrymme för att eleven skall kunna lära sig och utvecklas med 

hjälp av sina erfarenheter. Istället för den jämförelsen mellan elever som pågick i det 

normrelaterade systemet kopplas bedömningen till mål- och kunskapskrav. Mer 

utvärderande resultatredovisningar träder fram där styrkor och svagheter omnämns och 

framsteg påpekas istället för enbart totalpoäng. Traditionen med enskilt arbete utan 

hjälpmedel går i riktning mot mer elevsamarbeten samt hjälpmedel i flera olika former. 

Mer utrymme ges också för dokumentationer i olika former som är aningen mer 

kreativa än de vanliga skriftliga examinationerna.
 60

 

 

 

3.2 Språksyn 

När språkliga färdigheter studeras ur ett utvecklingsperspektiv finns det faktorer att 

tillgodose för att förstå sig på utvecklingen. Synen på språket reflekterar språkets 

ståndpunkt såväl i skolan som i samhället. Den språksyn som är aktuell styr över 

nutidens ämnesplaner inom språk och  följaktligen språkundervisningen men är i sig 

också en reaktion och/eller utveckling av sina föregångare. 
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3.2.1 Normativ språksyn 

Lingvistiken under 1960talet var det strukturella synsättet dominerande och 

språkundervisningen kantades av ett flertal konkurrerande synsätt. De anvisningar och 

den förmedlade språksynen som kursplanerna gav uttryck  för påvisade en  tydlig 

ordning där språkets regelverk skulle läras ut först och främst, och väl när detta 

behärskades kunde språket komma till användning. Den normativa språksynen hade en 

ytterst negativ syn på språkfel, dessa betraktades som avsteg från den språkliga normen. 

Vägen för språkinlärning var kraftigt strukturerade med målet att nöta in språkliga 

mönster och med grammatikträning som redskap träna bort eventuella språkfel. Även 

om den normativa språksynen var ledande fanns det förespårkare för en annan form av 

undervisning med kommunikationen i centrum även innan den kommunikativa 

språksynen slog igenom. Den struktur som den normativa språksynen förespråkade med 

uppbyggnad av språket före användning formade tydligt både de nationella 

styrdokumenten och i sin tur lärares undervisningsform. Tydliga idéer fanns om 

modermålets påverkan på språkinlärningen, genom så kallad interferens eller transfer, 

detta ledde till framväxten av en kontrastiv analys. Analysmetoden användes som ett 

redskap för att jämföra första- och andraspråket. Målet med denna systematiska analys 

var att förebygga språkfel genom att förutse vilka språkfel som kunde uppstå.
61

  

3.2.2 Efter 1960-talet 

Amerikanen och språkvetaren Noam Chomsky (1965) ställde sig mot både det 

strukturella och det kontrastiva synsättet genom att  påstå att språkinlärning grundar sig 

i en naturlig förmåga som människor besitter. Genom sin idé om att alla börjar med 

samma språkliga förutsättningar hävdade han att förmågan att lära sig språk är genetiskt 

betingad. Språkutveckling sker genom att barnet kommer i kontakt med språk i sin 

uppväxt. Chomsky såg på språkförmåga som två delar, ena delen performans syftar till 

det språk vi medvetet agerar, språkanvändningen. Den andra delen, som han hävdade 

var omedveten, kallade han för kompetens, den  innefattade den underliggande 

språkförmågan och var i hans mening den mer intressanta av de två.
62

  

Sociolingvisten tillika landsmannen Dell Hymes (1967, 1970) irriterade sig på 

Chomskys idéer, i sitt arbete hade han studerat tvåspråkiga barn och deras 

språkanvändning, samt noterat vuxnas språkanpassning baserat på situation och 

mottagare. Hymes insikter om språket baserades på studier av variationsrikedom i 

mänsklig interaktion. Enligt Chomsky besitter hjärnan språkförmågan, och Hymes såg 

på språkförmågan som ett socialt fenomen. Hymes ansåg att en språkvetare skulle 

studera språket utifrån anpassning i kommunikation, det intressanta enligt honom var 

huruvida det använda språket passade situationen och mottagaren.
63
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3.2.3 Kommunikativ kompetens och dess beståndsdelar 

Hymes införde begreppet kommunikativ kompetens som fick bra respons från flera 

språkvetare, vidare har Canale och Swain (1980) tillämpat och utvecklat begreppet 

ytterligare för att förklara färdigheter och kunskaper inom språket. De delade upp 

kommunikativ kompetens i tre beståndsdelar: grammatisk, sociolingvistisk och 

strategisk kompetens. Även sociolingvistisk kompetens beskrev de som en kombination 

av sociokulturell kompetens och diskurskompetens. Benämningen grammatisk 

kompetens syftar på områdena som berör uttal, ordförråd och ordbildning, under 

kategorin  hamnar även syntax (ordföljd) och morfologi (ords betydelsebärande 

enheter). Språket i den sociala kontexten hamnar under benämningen sociokulturell 

kompetens och berör anpassning av språket i situationen, hur man kan och bör tilltala 

olika personer beroende på när, vart och vem det avser, samt på vilket vis denna 

kommunikation framförs. Diskurs kompetens handlar i sin tur om att bygga ihop en 

sammanhängande helhet av de olika delarna som språket består av. Förståelsen för hur 

språket hänger ihop i både text och tal är centralt inom diskurs kompetens, användandet 

av sambandsord för att skapa fungerande meningar, för att tillägga,  jämföra, förtydliga 

skillnader samt att uttrycka tid och ordningsföljd. Denna språksyn som började ta sin 

form med stor hjälp av Chomsky redan efter 1960 är ännu den ledande språksynen 

idag.
64

 

3.3 Kommunikativ språkundervisning 

I den svenska skolan talas det om kommunikativ kompetens, och därmed kommunikativ 

språkundervisning, som korrelerar med det sociokulturella perspektivet på lärande som 

är ledande idag. Dessa representerar grunden för lärandeprocessen inom skolväsendet 

och påverkas av, och i sin tur påverkar, synen på kunskap och bedömning. De olika 

beståndsdelarna; undervisning och inlärning är beroende av varandra för att 

utbildningsmålen ska kunna nås.  

  

3.3.1 Kunskap och inlärning 

Inom inlärningspsykologi kan man lokalisera olika skolor, den behavioristiska teorin 

har sin grund från empirisk kunskapssyn där kunskap anses som objektiv, kvantitativ 

och konstruerad utav empirisk erfarenhet. Den kognitiva teorin har sin grund i en 

rationalistisk kunskapssyn och ser den enskilda människan som förmögen att rationellt 

införskaffa kunskap genom att förstå sig på och producera begrepp. En konstruktivistisk 

syn på lärande står som grund för den sociolingvistiska teorin men här understryks även 

att  kunskapskonstruktion sker genom samarbete inom en kontext.
65
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Inom det sociokulturella perspektivet på lärande talar man om lärande som en process 

av social, dynamisk och interaktiv natur. Inom perspektivet ingår hypotesen om en 

proximal utvecklingszon, ett begrepp som lanserades av Vygotsky (1981), som 

beskriver att barns kunskapsutveckling sker interaktivt. De tidigare kognitivistiska 

teorierna placerade lärandeprocessen inom individen, medan den interaktiva synen på 

lärande som presenteras i det sociokulturella perspektivet bidrar till ett språkligt och 

socialt synsätt på lärande som inkluderar yttre faktorer i processen. 
66

 

 

3.3.2 Meningsfullt lärande/kunskap 

Tornberg lyfter fram flera aspekter av inlärning och meningsskapande, däribland 

begreppen Schema och Script.
67

 Dessa används i minnesforskning och kognitiv 

psykologi och representerar de verktyg som en individ besitter för att greppa ny 

information. Schema-begreppet används för att beskriva de kognitiva modeller och 

erfarenheter vi besitter inom ett visst kunskapsområde. Schema utgör grunden för vårt 

minne och vårt meningsskapande enligt kognitiv psykologi. All ny information ställs 

således inför schemat och agerar som verktyg för att kunna förstå det nya och organisera 

informationen för att kunna tillämpa den. Eftersom schemat representerar individens 

bild av verkligheten kan detta resultera i att personen väljer bort alternativa, nya bilder 

av verkligheten då denna inte samstämmer med den tidigare etablerade bilden. 

Fortsättningsvis kan information om outforskade områden där personen inte bildat ett 

schema kring kunskapsområdet resultera i svårigheter att ta till sig av informationen 

överhuvudtaget, eftersom inga referensramar existerar för att tolka och motta den. Script 

används för att beskriva större mer omfattande kunskapsområden där flera olika 

scheman sammankopplas med varandra. Genom fler erfarenheter utökas individens 

variation i schema och script vilket underlättar intag och bearbetning av ny information. 

Dessa begrepp ger underlag för att förstå sig på hur hjärnan sållar och bearbetar 

information, något som är högst aktuellt för skolvärlden, men dessa begrepp förtydligar 

också problematiken som följer av att vi har alla egna scheman och script. 

Förutsättningarna för att en lärare ska nå sina elever med informationen är att reda ut 

vilka scheman/script de besitter.
68

 

 

Elevers tankeprocesser och begreppsapparat studeras inom kognitivistiskt influerad 

fenomenografisk forskning. Forskning, där elevers lösningar på språkliga problem 

testades, visade exempel på kunskapsbrist inom förståelse för betydelsen av olika 

begrepp och regler. Missförstånd för innebörden av regler/begrepp inom språket 

resulterade i ”trasig” kunskap, vilket betyder att eleverna har lärt sig exempelvis en 

grammatisk regel men saknar sammanhanget för att tillämpa den korrekt.
69
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När man talar om meningsskapande tycks det enligt forskare finnas en inre strävan hos 

människan att skapa en kontext för att förstå sig på ny information och ställa den 

informationen i kontrast till kunskap som individen redan besitter. 
70

 

De olika perspektiven som exempelvis det kognitiva och det sociokulturella verkar 

stödja idén om att intaget av ny information behöver ske inom meningsskapande 

referensramar,  risken finns annars att individen inte kan förstå den nya informationen. 

Dessa perspektiv skiljer sig åt i hur dessa  referensramar konstrueras och fungerar. I det 

sociokulturella perspektivet konstrueras kunskapen genom kommunikation med andra 

och inom det kognitiva sker kunskapsprocessen inom individen. Tornberg 

problematiserar meningsskapandet ytterligare genom att tala om undervisningen som  

”livsnära” eller som en spegling av en ”verklighet” som enbart existerar i skolan. Hon 

hävdar att relationen mellan verkliga livet och skolan avgör hur meningsfull 

undervisningen egentligen är och att ett synligt samband mellan dem är en nödvändig 

förutsättning för att språkundervisningen inte ska tappa verklighetsförankring. Där 

kopplingen mellan skolan och övriga världen blir för stor riskerar man att lärande i 

skolan enbart sker för skolan, lärande för prov istället för kunskap.
71

  

3.3.3 Kommunikativ språkundervisning 

Sedan 1970-talet har ett stort skifte skett inom språkpedagogiken där man tidigare 

fokuserat på metoder för undervisning och sedan i princip helt lämnat det fokuset till 

fördel för inlärning. Metod appliceras först i kontakt med elevens medvetenhet om sin 

egen inlärning och sker då inte singulärt, istället blandas flera metoder för att passa 

individen. I och med det nya synsättet förändras lärarens roll kraftigt, läraren agerar mer 

som vägledare och hjälpande hand än som informatör. Denna rollförändring sker 

eftersom lärande, enligt synsättet, sker genom individuella särdrag och upplevelser som 

utvecklas i samband med andra som en okontrollerbar interaktiv process. Vad som är 

viktig kunskap styrs av individen men inte minst av sociala och politiska aspekter.
72

  

 

Kommunikativ språkundervisning handlar om processer och mål. Processerna fokuserar 

på meningsfull kommunikation och omfattar flera aspekter av kommunikativ 

kompetens. I språkundervisningens mål omprövas den kommunikativa kompetensen 

genom olika uttryck och tolkningar och avses inte vara något som kan erövras. Inte 

enbart muntliga färdigheter beprövas i det kommunikativa klassrummet, här ser man allt 

inom lärandemiljön som  en kommunikativ process eftersom undervisningen bygger på 

att göra sig förstådd eller att förstå andra. Centralt för språkundervisningen är 

situationsanpassning av språket och fokus på innebörden av det som förmedlas. I 

undervisningen använder man sig av en variation av processer för att förstå sig på 

information, exempelvis språkfel ses som en naturlig del av språkutvecklingen och 

språket bör därför användas fritt i klassrummet. Det är viktigt att eleverna får samarbeta 
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och föra dialoger för att organiskt utveckla språket, isolerad färdighetsträning bör inte 

förekomma eftersom språkinlärning sker holistiskt.
73

 

Inom kommunikativ språkundervisning finns ingen enstaka metod eller specifik teknik 

angiven, utrymme ska finnas att fritt använda sig av olika metoder och tekniker. I 

undervisningen finns ingen bestämmelse om att någon version av språket är bättre än en 

annan, språklig variation förespråkas alltid i undervisningen. Bedömning av språklig 

komptenens sker relativt och elever uppmuntras konstant att arbeta med och inom 

språket vid alla tillfällen.
74

 

3.4 Prov och bedömning 

Uppsatsen berör en period i det svenska skolsystemet där flera olika revideringar och 

lagstiftningar har fått styra dess utveckling. Utvecklingen inom skolan speglar 

utvecklingen i samhället och dess syn på inlärning och i sin tur bedömning där man talar 

om provtradition. När man talar om bedömning finns olika former av bedömning, 

summativ och formativ, dessa belyser bedömningens syfte och användningsområde. 

Vidare förutsättningar för bedömning och kanske framförallt provkonstruktion är 

begreppen reliabilitet och validitet som utgör ramarna för vad som bedöms, hur det 

bedöms och om resultaten av prövningen är jämförbara. 

3.4.1 Provtradition och provteoretiska utgångspunkter 

Inom provtraditionen finns det tre provteoretiska utgångspunkter: Förvetenskapliga 

traditonen som regerade under 1940- och 1950-talet, Psykometriska-strukturalistiska 

traditionen som användes främst under 1960- och 1970-tal, och den psykolingvistiska-

sociolingvistiska som växte fram under 1980-talet. Förvetenskapliga prov var ofta av 

typen översättningsprov eller uppsatser där struktur och ordförråd var centralt. Dessa 

var ofta konstruerade för att pröva svårigheterna hellre än färdigheterna och 

reliabiliteten och validiteten reflekterades inte över i större utsträckning. Psykometriska-

strukturalistiska provtyperna växte fram dels som motreaktion till de förvetenskapliga 

men också som en reaktion på sin tids inlärningssyn;  den strukturalistiska 

behavioristiska synen. Prov av statistisk, objektiv, vetenskaplig och högst mätbar 

karaktär, gärna med ”rätt och fel”(discrete-point-items)-svar, där man kunde räkna 

samman totala resultatet passade det relativa betygsystemet. Kommunikativa funktioner 

tillkom senare inom provtypen, man började då på allvar tänka över reliabiliteten och 

validiteten i testerna. Psykolingvistisk-sociolingvistisk provtradition avsåg att testa 

helheten i kommunikationen och inte enbart en färdighet i taget. Syftet låg i att 

undersöka språkfärdigheter ur begrepp- och funktionssynpunkt och således vilken 

användning man kan ha av språket.
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3.4.2 Summativ och formativ bedömning 

När man talar om formativ bedömning tänker man sig att bedömningens huvudsakliga 

roll är att främja lärande, den formen av bedömning är central för att utveckla ett 

medvetet dokumenterande av elevers lärande både från lärarens sida och elevernas, 

detta för att samla information som vidare kan användas för att främja lärande och 

förbättra undervisningen fortsättningsvis. I formen summativ bedömning utgår man 

ifrån att bedöma vad elever lärt sig från ett arbetsområde och syftet är att ligga som 

grund för betygsättning och vara en måttstock för att undersöka om elevers prestationer 

når upp till de mål som kursplanen kräver. Vidare kan bedömning ske som en del av 

lärandet, integrerat med undervisningen i form av gemensamt uppsatta mål 

konstruerade av eleverna och läraren där kriterierna är omdiskuterade och planen för 

undervisningen och förväntningen på lärandet sker i samrådan. Denna form av 

bedömning ger mycket utrymme för självvärdering och medbedömning. Regelbunden 

uppföljning i form av stödsamtal rekomenderas för att garantera reflektion över det egna 

lärandet,  detta för att skapa medvetenhet om den egna utvecklingen och hur den kan 

främjas. Utöver dessa två ledande bedömningsformer talas även om Autentisk 

bedömning där den optimala bedömningen sker i en form som är närmast möjligt 

verklighetstroget. 
76

  

 

Enligt Skolverket kan Nationella proven tänkas vara ett exempel där man kan använda 

resultaten både summativt och formativt. De agerar som underlag för betygsättning men 

kan även vara ett bra material för diskussion kring problemområden där kunskapsluckor 

existerar. Huvudsakligen utger formativ bedömning en möjlighet för mer 

kommunikation mellan lärare och elev vilket kan leda till ökad motivation och således 

förbättrade studieresultat som med hjälp av summativ bedömning mer tydligt kan 

överföras till betygsättning.
77

 

 

3.4.3 Reliabilitet och validitet 

För att kunna förstå sig på upplägg för prov och underlag för rättvis bedömning är det 

essentiellt att kunna förstå sig på vilka aspekter som en provkonstruktion är beroende 

av. Forskare använder sig av begreppen reliabilitet och validitet för att försöka 

konstruera väl fungerande prov som mäter det de avser att mäta på ett jämförbart sätt. 

Validitet är begreppet som står för att prövningarna bedömer det som de avser att 

bedöma, att det är rätt färdigheter som sätts på prov. När man talar om 

innehållsrelaterad validitet berör målen och språksynen i kursplanen och överser 

huruvida prov, uppgifter och bedömning förhåller sig till dem. Lokala 
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bedömningskriterier behandlas när man talar om Kriterierelaterad validitet här avser 

man att se hur dessa står sig i relation till nationella mål och betygskriterier. 

Konsekvensvaliditet behandlar bedömningen ur en påverkanssynpunkt, där ställer man 

sig frågan hur inlärningen hos eleverna påverkas samt hur lärarens undervisning 

påverkas. 
78

 

Reliabilitet avser att undersöka tillförlitligheten i bedömningen, både att kunskaperna 

mäts på ett pålitligt sätt och ifrågasätter hur det påverkar validiteten. Exempelvis är de 

nationella kursproven ett tydligt exempel där det krävs hög innehållsrelaterad validitet 

som överensstämmer med kursplanens språksyn och de rådande målen. De nationella 

kursproven måste också hålla en hög kvalité i när det gäller bedömningsreliabilitet, då 

proven bedöms av flera olika lärare och ska agera som ett instrument för likvärdig 

bedömning. Här använder man sig av bedömningsanvisningar för att stödja kraven på 

reliabilitet, dock är de längre skriftliga proven och även muntliga prövningar en 

utmaning där de å ena sidan uppnår krav på hög validitet men kan vara svåra att mäta ur 

reliabilitetssynpunkt.
79

 

 

4 Metod och material 

4.1 Metod 

4.1.1 Kvalitativ textanalys 

Metoden  som används i studien är komparativ textanalys eftersom fokus i 

undersökningen är styrdokument och nationella kursprov.  Genom att analysera och 

studera nu aktuella samt tidigare styrdokument och nationella kursprov kommer studien 

belysa eventuell förändring som skett över tid gällande dessa inom engelskämnet på 

gymnasial nivå. Inom kvalitativ textanalys kan frågor om skolpolitik och syn på betyg 

och bedömning studeras. Huvudsakligen handlar analysmetoden om att göra ett urval av 

text och dess innehåll och utifrån dem skapa kunskap om deras innebörd med utgång i 

ett undersökningsproblem.
80

 Studien avser att belysa mer fördjupat rollen och 

förändringsprocesserna som berör de muntliga färdigheterna inom ämnet, vilket 

inkluderar undersökningar av och revideringsplaner för läro- och kursplaner. Relevant 

för det textanalytiska blir också en jämförelse med GERS som påverkat kursplanen från 

2000
81

 och Lgy 11
82

. Aktuellt för studien är att analysera styrdokument, 

utredningstexter och formella politiska texter som avser utbildning och skola, för att 

möta syftet; där kunskap om bedömning på nationell nivå och förändringsprocesser i 
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betygsystemet behandlas
83

. Störst fokus kommer ligga på de specifika kriterier som 

berör muntlig bedömning men studien kommer även belysa förändringar och 

formuleringar i läroplaner som berör engelskämnet mer generellt. För att återge en mer 

tydlig och nyanserad återspegling av förändringsprocesser som berör engelskämnet är 

det viktigt att inte utelämna de avsnitt som belyser språkets ställning i styrdokumentens 

allmänna delar, såväl som de mer detaljerade beskrivningar som anges i kurs- och 

ämnesplaner. Den textanalytiska metoden samstämmer med undersökningen i studien 

då den möjliggör analys av de kvaliteter som finns i texten som hanterar språk, innehåll 

och utformning och kan använda läroplanstext till fördel för en analys av organisering 

och innehåll i skolsystem
84

. 

4.2 Material 

4.2.1 Urval 

Den tidsperiod som berörs i studien är år 1994 till år 2014 som representerar en period i 

den svenska skolan där ett flertal förändringar skett i form av läroplansbyten och 

kursplansförändringar samt revideringar gällande betyg och bedömning. Dessutom 

ställs dessa i kontrast till föreliggande förändringsprocesser som representeras i Lgy70 

och kursplanen från 1992. Uppsatsens fokus är de muntliga färdigheterna i engelska,  

och de kunskapskrav/betygskriterier som berör dessa, men även betyg och bedömning 

ur ett historiskt perspektiv där viss hänsyn till samhälleliga, ideologiska och 

utbildningspedagogiska aspekter blir nödvändiga för att förstå samband som kan ha 

påverkat eller bidragit till förändringar i styrdokumenten. Eftersom uppsatsen sker inom 

det språkdidaktiska fältet kommer språkdidaktiska aspekter; utvecklingen av 

språksynen, inlärningsperspektiv, språkdidaktikens framväxt och området 

språkfärdighet lyftas fram för att nyansera de förändringsprocesser som den svenska 

gymnasieskolan genomgått under tidsperioden. 

Utöver styrdokumenten kommer en större del av uppsatsen fokusera på de nationella 

kursprov som finns att tillgå inom muntliga engelska på gymnasienivå. Dessa prov har 

för avsikt att agera underlag för likvärdig bedömning och konkretiserar de färdigheter 

som läroplanen efterfrågar i examinationsform
85

. Möjligheten till åtkomst av dessa prov 

spelat en viktig roll för urvalet i uppsatsen, att få tillgång till nationella prov har 

begränsats på grund av kostnad, tidsramen och tillgänglighet beroende av sekretess. 

Proven som är utgivna år 2008 fram till idag är ännu sekretessbelagda och var ej 

möjliga att få tillgång till enligt de ansvariga vid Skolverket. I stället fanns möjlighet att 

få tillgång till ett antal prov som inte längre är sekretessbelagda. Dessa prov är från Vt
86

 

1999, Vt och Ht 2000, Vt och Ht 2001, Vt 2002, Vt 2003, Ht 2006, Vt och Ht 2007. 
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Proven från vårterminerna 1999 och 2000 var endast obligatoriska för de skolor som 

valt att göra kursprovet i Engelska A och kan därför inte garantera att dessa genomförts 

av alla gymnasieskolor i Sverige. Övriga kursprov var och är obligatoriska på alla 

nationella program i gymnasieskolan enligt regeringsbeslut 1999-09-23. Resultaten på 

de olika delproven vägs samman till ett provbetyg med start höstterminen 2000 enligt 

beslut av Skolverket 2000-06-21. Från och med juli 2000 gäller reviderade kursplaner 

(kursplan 2000) för språken i gymnasieskolan, kursproven från Vt 1999 och Vt 2000 

följer kursplanen från 1994, och proven från Ht 2000 och senare följer kursplan 2000. 

Angående nyare prov som representerar Lgy11 har ”Exempelprov”
87

 använts. Dessa 

prov, som finns att tillgå för allmänheten via deras hemsida, intygade de ansvariga vid 

Skolverket ska exemplifiera de prov som är aktuella i skolan idag. För att kunna 

representera de olika läroplanerna och ge möjlighet till att demonstrera skillnader 

mellan dem via upplägg och innehåll i nationella proven så valdes proven från Vt 2000, 

Vt 1999, Ht 2006, Ht 2007 och de två exempelproven för Engelska 5 ut för ytterligare 

analys. Jag väljer att kalla exempelproven för Engelska 5a
88

 och 5b för att skilja dem åt 

i redovisningen. Nationella proven är sekretessbelagda och återanvänds i viss mån, i 

resultatet sker en kortare överblick av de prov som är återanvända och/eller hade väldigt 

mycket gemensamt med de valda proven som för att visa på vilka teman som använts. 

 

4.3 Källkritiska överväganden 

Göteborgs Universitet  konstruerar de nationella kursproven i samband med Skolverket, 

dock har Skolverket det huvudsakliga ansvaret för kursproven och styrdokumenten. 

Syftet med de nationella proven är att konkretisera kraven/kriterierna som finns i 

styrdokumenten. Utöver det ska proven även agera som underlag för mer likvärdig 

bedömning i den svenska skolan
89

. Det är därför möjligt att påstå att innehållet i de 

nationella proven bör vara en återspegling av innehållet i styrdokumentens ämnesplaner 

och således ett potentiellt material för att mäta utvecklingen i båda. Genom en analys av 

de muntliga nationella kursproven i engelska på gymnasienivå i samband med en analys 

av styrdokumenten borde leda till en mer tydlig bild  av de betygskriterier/kunskapskrav 

som avser muntlig engelska. Genom att göra analysen över tidsperioden 1994-2014 bör 

analysen skapa en bild av vilken potentiell utveckling som skett inom området. Vidare 

är det värt att reflektera över individens påverkan och tolkning av innehållet, en 

feltolkning eller missuppfattning kan påverka synen på uppgiften och således reslutatet 

av examinationen. Min egna syn på orden och beskrivningarna som anges i läroplanerna 

och nationella proven kan också forma vilket urval och vilka värderingar jag gör av 

textinnehållet. Även om avsikten är att utelämna personliga reflektioner om innehållet 
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kan jag inte förneka risken att jag själv sorterar innehållet utifrån mina schema/script. 

Hade tillgängligheten av nationella prov varit mer omfattande, kanske främst när det 

gäller nyare nationella prov, så hade det troligen ökat valiteten av uppsatsen och gett 

förutsättningar för en mer djupgående analys av muntliga nationella prov idag. 

Slutsatserna jag kan dra visar ändå på utvecklingsprocesser inom området om än inte 

lika ingående som full tillgång till de nationella proven hade möjliggjort. 

 

5 Resultatredovisning och analys 

I avsnittet kommer resultaten av styrdokumentanalysen lyftas fram i försthand(4.1). 

Upplägget inleds med den äldsta läroplanen, lpf 94, som är aktuell för studien och finns 

representerad i nationella kursprov. Vidare följer kursplansförändringarna från 2000 och 

slutligen Lgy11. Enbart relevant information för de muntliga färdigheterna presenteras i 

resultatet eftersom dessa är fokus för studien. Efter presentationen av de muntliga 

färdigheterna i styrdokumenten följer en analys av förändringarna som skett mellan 

läroplanerna. De aktuella läroplanerna för studien ställs i kontrast till sin föregångare, 

altså analyseras lpf 94 i kontrast till lgy 70, och kursplanen 2000 ställs mot lpf 94, lgy 

11 ställs mot kursplan 2000. Avsikten med en sådan analytisk jämförelse är att påvisa 

längre förändringsprocesser, för att ställa läroplanen 1994 i sitt historiska perspektiv 

krävs insikten i vilka stora förändringar den aktualiserade.  

Senare delen av avsnittet(4.2) presenterar studien av de nationella kursproven Speaking. 

I upplägget bearbetas samtliga prov med djupare analys av sex av dem (se urval), 

proven presenteras enligt struktur, form och innehåll. 

5.1 Muntliga färdigheter i bedömningskriterier 

De bedömningskriterier som är aktuella för min undersökning är från  läroplanen 1994 

och kursplanen 2000 som gäller för kursen Engelska A samt läroplanen 2011 som gäller 

för kursen Engelska 5 i den svenska gymnasieskolan. Här presenteras de muntliga 

färdigheterna från läro- och kursplanerna och sammanställs sedan i en analytisk 

jämförelse mellan läroplanen och dess föregångare för att förtydliga 

förändringsprocessen. 

5.1.1 Bedömning och betygskriterier från läroplanen 1994 

I läroplanen finns mål och kriterier nedskrivna för att förutse kriteriebaserad bedömning 

av färdigheter inom språket. I beskrivningen för mål vid avklarad kurs uttrycks att 

eleven ska kunna ha ett så korrekt uttryck som möjligt. Eleven skall också kunna delta 

aktivt samt kunna påbörja samtal. Vidare beskrivs det att eleven, i konversationer, ska 

kunna framföra sina egna åsikter och även bemöta andras åsikter. Inom områden där 

eleven har egen kompetens eller intresse skall eleven kunna uttrycka sig muntligt  på ett 



31 

produktivt sätt för att beskriva, förklara och berätta om området på ett sätt som är 

sammanhängande för lyssnaren.
90

 

 

Det finns fyra betygsnivåer i kursplanen, betygen Icke godkänd, Gokänd, Väl godkänd 

och Mycket väl godkänd, i betygskriterierna finns kriterier endast för betygen Godkänd 

och Väl godkänd. 

För att uppnå betyget Godkänd är eleven en aktiv deltagare, blir förstådd i samtal 

gällande välbekanta och vardagliga ämnen trost vissa formella brister. Egna erfarenheter 

återberättas och beskrivs av eleven även om dessa framförs kortfattat och vacklande. I 

viss utsträckning använder sig eleven av andra strategier för att lösa språkliga problem 

eller hinder för att på så vis göra sig förstådd. Elevens uttal är relativt gott.
91

 

 

För att nå nivån för betyget Väl Godkänd skall eleven inleda samtal, hålla igång dem, 

inhämta och delge information och även ge uttryck för egna åsikter. Det språk eleven 

talar är relativt ledigt, begripligt, enkelt och korrekt. Eleven kan beskriva, förklara 

sammanhängande och berätta om områden av intresse och kompetens. Utöver det kan 

eleven också återberätta och sammanfatta välbekant stoff muntligt. Eleven visar god 

förmåga att nyttja andra strategier där språkliga hinder uppstår. Uttalet är gott.
92

 

 

De kriterier som mer konkret efterfrågas är kommunikativ förmåga som innefattar flyt, 

initiativ, aktivitet och innehåll. Strategisk kompetens som visar på förmåga att komma 

vidare i framställningen. Språklig förmåga gällande vokabulär, grammatik och 

begriplighet. Efterfrågar korrekt uttal av ord och enskilda ljud. Intonation med rytm och 

variation.
93

 

5.1.2 Bedömning och betygskriterier från kursplanen 2000 

 

I strävansmålen skall eleven utveckla sin kommunikativa förmåga, att kunna interagera 

i olika sammanhang och situationer kring varierande frågor. Förmågan att deltaga i 

diskussioner, samtal och förhandlingar skall utvecklas samt förmågan att uttrycka egna 

åsikter på ett nyanserat sätt och samtidigt kunna bemöta andras. Eleven skall även 

utveckla ett välstrukturerat sätt att tala som är anpassat till ämne och situation.
94

  

 

Efter avklarad kurs skall eleven utan förberedelse vilja, våga och kunna aktivt delta i 

samtal om ämnen som är bekanta, utbyta information, åsikter och samtala om 
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erfarenheter. Efter förberedelse skall eleven kunna muntligt informera/beskriva ett 

ämnesområde eller ett område av intresse där eleven anpassar språk efter situation. 
95

 

 

Det finns fyra betygsnivåer i kursplanen, betygen Icke godkänd, Godkänd, Väl godkänd 

och Mycket väl godkänd, i betygskriterierna finns kriterier för betygen Godkänd, Väl 

godkänd och Mycket väl godkänd.
96

 

För betyget Godkänd kan eleven utbyta information och åsikter i samtal och kan med 

olika strategier lösa språkliga hinder. Eleven kan uttrycka sig muntligt med ett klart och 

tydligt uttal med viss anpassning till informella så väl som mer formella sammanhang.
97

 

 

På nivån Väl Godkänd kan eleven inleda samtal och upprätthålla dem. Eleven inhämtar 

och delger information samt ger uttryck för egna åsikter på ett sätt som är både 

begripligt och tydligt. Inom egna intresse- och kompetensområden kan eleven beskriva, 

förklara och berätta med sammanhang, dessutom kan eleven sammanfatta och 

återberätta muntligt ett välbekant stoff.
98

 

 

För högsta betyget Mycket Väl Godkänd samtalar eleven ledigt med gott språkligt flyt 

med anpassning till situationen. Eleven kan uttrycka sig varierat i både tal och skrift 

med anpassning till ämne, situation och lyssnare.
99

 

Kriterier som efterfrågas mer konkret är Vilja och förmåga att interagera, ta initiativ, 

föra samtal vidare samt att producera genom att berätta, beskriva och argumentera. I 

Innehållet efterfrågas idérikedom, fyllighet, anpassning till ämne, situation och innehåll 

samt sammanhang, struktur och klarhet. För själva språket skall eleven visa på flyt och 

ledighet, strategisk kompetens och flexibilitet. Gäller också vokabulär, idiomatik, 

fraseologi, en grammatisk kompetens och berör områdena uttal, intonation och 

artikulation.
100

 

5.1.3 Kunskapskrav för läroplanen från 2011 

Ämnets syfte är att ge eleven förutsättning att utveckla förståelse av talad och skriven 

engelska och förmågan att tolka innehållet. Eleven skall kunna formulera sig och 

kommunicera skriftligt och muntligt och kunna använda sig av språkliga strategier i 

sammanhanget. Anpassning av språket efter syfte, mottagare och situation samt 

förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor, och kulturella 

företeelser i skilda sammanhang och de områden i världen där engelska används.
101
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Bedömning av muntlig språkfärdighet grundar sig att eleven anpassat efter den givna 

uppgiften, baserat på ämnesplanen, visar vilja och kunskap att uttrycka och vidare 

utveckla ett innehåll individuellt och i samarbete med andra.
102

 

Bedömningsfaktorerna avser innehåll där man ser till tydlighet, fyllighet, variation, 

sammanhang, struktur samt anpassning till syfte, mottagare, situation och genre. 

Faktorn språk och uttrycksförmåga som handlar om kommunikativa strategier, flyt, 

ledighet, omfång, variation, tydlighet och säkerhet. Utöver dem även vokabulär, 

fraseologi, idiomatik, uttal och intonation samt grammatiska strukturer och anpassning 

till syfte, situation, mottagare och genre.
103

 

 

Kunskapskraven innefattar en betygsskala från F till A där betyg A är högsta betyg och 

betyget F motsvarar underkänt, betyget E är det lägsta ”godkända” betyget. Nedskrivna 

kunskapskrav finns för betygen E, C och A.
104

 

För betygsnivå E  efterfrågas kunskaper på en relativt hög nivå när det avser förmåga att 

formulera sig med variation, inom en kontext och med tydlighet i muntliga 

framställningar i olika genrer. Med visst flyt och i viss utsträckning kan eleven anpassa 

sin formulering till syftet, mottagaren och situationen. Eleven  bearbetar och förbättrar 

egna framställningar. Med viss anpassning till syfte, mottagare och situation kan eleven 

uttrycka sig tydligt i muntlig så väl som skriftlig interaktion med visst flyt i 

sammanhang, även av mer formell karaktär. För att lösa språkliga problem kan eleven 

göra ett urval och ta användning av huvudsakligen fungerande språkliga strategier som 

till viss mån åtgärdar problem och främjar interaktionen.
105

 

 

På nivån för betyget C formulerar sig eleven på ett sätt som visar på variation och 

tydlighet och i sig relativt strukturerat och sammanhängande i muntliga framställningar 

i olika genrer. Elevens formuleringar anpassas till viss grad till situationen, 

samtalspartnern och syftet. Den egna framställningen bearbetas och eleven gör även 

välgrundade förbättringar av den. Eleven uttrycker sig även tydligt, med flyt och viss 

anpassning i muntlig interaktion i olika sammanhang, även i de mer formella 

situationerna. Utöver det kan eleven göra ett urval och ta användning av fungerande 

språkliga strategier för att lösa problem och förbättra interaktionen.
106

 

 

För betyget A visar eleven förmågan att formulera sig med variation och tydlighet på ett 

sätt som är sammanhängande inom den muntliga framställningen. Detta sker även 

strukturerat och anpassat efter olika genrer. Eleven har flyt i sitt uttryck och anpassar sig 

efter samtalspartner och situation med anpassning till syftet. Gällande formulering är 

eleven tydlig, uttrycker sig med ledighet och flyt i anpassning till situationen. I muntlig 
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interaktion i olika sammanhang, även formella, kan eleven anpassa sina formuleringar 

efter mottagare och i relation till syftet. Eleven kan även göra ett urval och ta 

användning av väl fungerande språkliga strategier för att lösa problem och förbättra 

interaktionen på ett kontruktivt och utvecklande sätt.
107

 

 

5.2 Analys: Förändring i krav/kriterier för muntliga färdigheter i 

engelskämnet 

5.2.1 Jämförelse läroplan 1970 och läroplan 1994 

Tydliga förändringar mellan de olika bedömningskriterierna som beskrivs i min studie 

är mängden information de håller. Tittar vi på den första läroplanen för den svenska 

gymnasieskolan som kom ut 1970 så finns  det inte så mycket information om de olika 

kunskaperna eleverna skulle besitta, mer fokus lades på hur undervisningen eller 

prövningarna skulle ske. Den normativa språksynen regerade under 1960talet och inpå 

1970talet. Inom språksynen finns tydliga strukturer och idéer om hur undervisningen 

skulle genomföras, något som också representeras i Lgy70. Den regerande 

inlärningssynen under perioden, behavioristiskt perspektiv, stödde bilden av kunskap 

som empirisk.
108

   

 

Främst i läroplanen från 1970 var också att mycket fokus lades på ett korrekt uttal,  

återberättande eller repetition som påvisade väldigt mätbara kunskaper. Den rådande 

Psykometriska-strukturalistiska provtraditionen centrerades i de mätbara kunskaperna, 

statistik och objektivitet aktades högt i provsituationer och passade det relativa 

betygsystemet. I undervisningen förespråkades korrigerande av språkfel, arbete med 

strukturer, grammatik och textövningar för muntliga och skriftliga presentationer eller 

prövningar, i enlighet med språksynen och provtraditionen. 
109

 

Traditionen med tydliga ”hur”- anvisningar  överges vid införandet av läroplanen från 

1994 där mål och kriterier hamnar i centrum. Inte enbart mål för avklarad kurs utan 

även specifika mål för betygssteg införs när det kriterierelaterade systemet ersätter det 

relativa som fanns i Lgy70. Språkträning med grund i ”rätt och fel”-tänk får lämna 

undervisningen till fördel för en mer kommunikativ språksyn. I den kommunikativa 

språksynen värderas förmågan att ta sig framåt i kommunikationen och göra sig 

förstådd, men lägger ingen direkt värdering i språkets korrekthet.
110

  

Exempelvis i kriteriet för Godkänd blir eleven ”...trots formella brister förstådd”
111

.  
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Värdet av strategisk kompetens inom den kommunikativa kompetensen träder fram i 

betygskriterierna 1994; ”Då språkförmågan inte räcker till, använder eleven(...)andra 

strategier för att göra sig förstådd”
112

. 

Tydligt framgår det i Lpf94 att språkets korrekthet hamnar efter den kommunikativa 

aspekten, detta exemplifieras i de uttryck som inkluderas i läroplanen 1994. Uttrycken; 

”kommunikativ förmåga” och ”strategisk kompetens” tillkommer till de övriga 

faktorerna som berör uttal, språklig förmåga och intonation. Kraven på eleven som 

inititativtagare och aktiva deltagare i samtal får en viktig roll. Detta vidareutvecklas i 

efterfrågan om uttryck av egna åsikter, formuleringar och förklaringar inom de angivna 

målen i ämnesplanen.
113

 

Vissa kvarlevor från tidigare läroplaner går att finna i kriteriet för Väl godkänd där 

eleven ”(...)återberättar och sammanfattar muntligt ett välbekant stoff”
114

. En sådan 

formulering avser till viss del kommunikativa förmågor men representerar mer det 

kognitiva perspektivet på inlärning och är inte en återspegling av det växande 

sociolingvistiska perspektivet där interaktion är grunden för kunskapsskapande.
115

 

 

5.2.2 Jämförelse läroplan 1994 och kursplan 2000 

Fastän kursplansförändringen 2000 inte innebar någon förändring i betygsskalan, och 

betygen Icke godkänd, Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl godkänd fick stå kvar, 

tillkommer ändå utveckling av betygskriterierna. När det kriterierelaterade 

betygsystemet infördes 1994 stod betyget Mycket väl godkänd utan nationella kriterier. 

Istället skulle lokala kriterier för det högsta betyget formuleras
116

, något som enligt 

Skolverkets kvalitetsgranskningsnämnd var en bristvara
117

. Helt nya kriterier för betyget  

Mycket väl godkänd infördes därför i och med antagandet av  kursplanen 2000.
118

 

Förutom dessa förändringar tillkommer även strävansmål  för skolan, där radas tre 

huvudsakliga områden upp som skolan ska sträva mot att hjälpa eleven utveckla under 

kursens gång. Områdena berör i huvudsak kommunikativ förmåga, som innefattar 

anpassning, argumentation och interaktion i samtal och olika situationer, här gör sig den 

kommunikativa språksynen mer synlig än i Lpf94, och tillägget av benämningen 

interaktion påvisar inflytandet av det sociolingvistiska perspektivet. Mål för avklarad 

kurs står fortfarande kvar som kategori och ger extra betoning vid elevens egna ansvar 

att prestera, ytterligare inflytande av det sociolingvistiska inlärningsperspektivet 
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utmärkes då ord som ”vilja och våga” anges utöver enbart kapaciteten att genomföra 

uppgiften.  

Nivåskillnader mellan betygskriterierna berör huvudsakligen uttal och anpassning. 

Exempelvis efterfrågas ”tydligt och klart uttal”
119

 för nivån Godkänd i kursplanen 2000, 

medan kravet på uttalet 1994 endast behövde vara ”relativt gott.”
120

.  

 

Tabell 3: Skillnader i kunskapsnivå för betyget Godkänd mellan Lpf94 och kursplan 

2000. 

  
Tabellen ställer upp kriterier för betyget Godkänd från Lpf94 och kursplan 2000 som 

innefattar användandet av språkliga strategier och uttal med anpassning. I Lpf94 

efterfrågas enbart viss användning av språkliga strategier. I kursplan 2000 används 

strategierna uttryckligen, och dessa löser problem i kommunikationen. I jämförelsen 

mellan kriterierna för uttal krävs ett tydlighet och klarhet 2000 medans det är tillräckligt 

med ett relativt gott uttal 1994. Muntlig produktion med anpassning till både formella 

och informella sammanhang efterfrågas i kriterierna 2000, medan samtal om välbekant 

stoff räcker för betyget Godkänd 1994. 

 

Anpassning av språket efter sammanhang tillkommer i kriterierna för Godkänd 2000 

och kraven höjs aningen. Detta kan bero på inflytandet av GERS som  finns i 

kursplanen 2000
121

, förutom den höjda nivån innefattar kriterierna aspekterna; omfång, 

korrekthet, flyt, interaktion och sammanhang mer omfattande än i kriterierna från 

1994.
122

 

 

I konkretiseringen av kriterierna som ska agera som stöd vid bedömningen av de 

muntliga nationella kursproven har kategoriseringen förändrats och bland annat har 
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faktorerna uttal och intonation som stod som rubriker har blivit underrubriker till fördel  

för de nya rubrikerna ”Vilja och förmåga”, ”Innehåll” och ”Språk”. Detta kan tolkas 

som ett resultat av den kommunikativa kompetensens ståndpunkt 2000, rubrikerna kan 

liknas vid benämningarna Sociolingvistisk(förmåga), Lingvistisk(språk) och 

Pragmatisk(innehåll) kompetens. 
123

 

 

5.2.3 Jämförelse kursplan 2000 och läroplan 2011 

I skiftet från  kursplanen 2000 till införandet av Lgy11 i svenska gymnasieskolan 

fortsätter med ett målrelaterat betygssystem där betyg sätts efter varje avslutad kurs. 

Kärnämnena byts ut och ersätts med Gymnasiegemensamma ämnen. Den mest 

uppenbara förändringen är införandet av en ny betygsskala A-F, skalan, där betyget A är 

högsta möjliga och betyget F motsvarar ett underkänt betyg, skall ge utrymme för  mer 

likvärdig bedömning och nivån på kurserna skall höjas genom fler betygssteg, något 

som efterfrågas i ett flertal undersökningar, exempelvis från 

utbildningsdepartementetoch skolverket.
124

  

 

Jämför man strävansmålen i kursplanen 2000 och ”ämnets syfte” i ämnesplanen i Lgy11 

markerar båda en utveckling i muntlig såväl som skriftlig kommunikation, förmågan att 

använda sig av språkliga strategier i olika situationer och sammanhang samt anpassning 

till ämne och situation. Målen i Lgy11 efterfrågar även anpassning efter mottagare, 

vilket inte helt kan likställas med med kursplanen 2000s efterfrågan av att uttrycka egna 

åsikter och bemöta andras, om än de båda tar hänsyn till konversationspartnern. I 

kursplanen från 2000 efterfrågas förmåga att kunna interagera och kommunicera i olika 

sammanhang kring varierade frågor och i olika situationer. Detta utvecklas ytterligare 

och ställs vidare krav på i Lgy11 då eleven diskuterar och reflekterar över livsvillkor, 

samhällsfrågor och kulturella företeelser i varierade situationer där språket engelska 

talas. Möjligt är att tänka sig att den formuleringen är en vidareutveckling av det som i 

kursplanen 2000 beskrivs i mål efter avklarad kurs; förmåga att ge information om eller 

en beskrivning av ett område eller ämne av intresse efter förberedelser. I och med denna 

jämförelse kan man även se en nivåförändring, där liknande kvaliteter med ännu mer 

fördjupning efterfrågas utan förberedelse i Lgy11. 
125

 

 

Båda kursplanerna efterfrågar en visad vilja till initiativ hos eleven, och även ett driv att 

uttrycka sig och utveckla samtalet. I kunskapskraven för betyget E och betygskriterierna 

för betyget Godkänd hittar man en del likheter. Eleven uttrycker sig tydligt och anpassar 

sig i viss mån till sammanhang av formell och informell karaktär. För betyget Godkänd 

lyckas eleven med olika strategier lösa språkliga problem, detta sker även i betyget E 
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fast med tilläggen ”i huvudsak fungerande strategier” som löser problem och förbättrar 

interaktion ”i  viss mån”.
 126

 Huruvida detta är en avskiljning i nivå eller endast ett 

förtydligande är inte helt klart. De krav som tillkommer på nivå E innefattar ökad 

efterfrågan av variation(relativt) i språket, sammanhängande(relativt) språk samt ett 

visst flyt. Utöver dessa krav krävs anpassning till syfte, mottagare och situation som inte 

heller finns med i kriterierna för betyget Godkänd. 
127

 

Dock krävs det för Väl godkänd att eleven kan återberätta och sammanfatta muntligt ett 

välbekant stoff och förmedla information med sammanhang som berör egna intresse- 

och ämnesområden, dessa kriterier återfinns inte i någon av kunskapskraven. 

Kunskapskraven uttrycker mer fritt de kvaliteter som efterfrågas och förklarar vidare till 

vilken grad dessa skall uppnås, kraven i sig är på anpassning, språkliga strategier och 

förmåga att formulera sig. 
128

 

De krav som främst tillkommer eller utökas är gällande struktur, variation och agerande 

för att förbättra kommunikationen. Vidare lyfts flyt och ledighet fram för själva språket. 

Ser man till högsta betyget Mycket Väl godkänt så är kraven på den språkliga 

produktionen i form av ledighet och tydlighet relativt jämställd med betyget A, dock 

nöjer sig betyget A med ”relativt ledigt”. Först på högsta betygskriteriet för kursplanen 

2000 efterfrågas anpassning till ämne, situation och lyssnare, något som uttryckligen 

fått en mer central roll i den nya läroplanen från 2011. Tillkommande för högsta betyget 

i den nya betygsskalan är också kravet på att interaktionen ska föras framåt på ett 

”konstruktivt” sätt, ett tillägg som inte återfinns i någon av de tidigare läro- och 

kursplanerna.
129

 

 

 

 

5.3 Muntliga nationella kursprovens utveckling 

För att kunna representera de olika läroplanerna och ge möjlighet till att demonstrera 

skillnader mellan dem via upplägg och innehåll i nationella proven så valdes proven 

från Vt 2000, Vt 1999, Ht 2006, Ht 2007 och de två exempelproven för Engelska 5 ut 

för ytterligare analys. Jag väljer att kalla exempelproven för Engelska 5a
130

 och 5b för 

att skilja dem åt i redovisningen. 

Proven från Vt 1999 och Vt 2000 genomfördes endast av de skolor som valt att 

genomföra kursprovet i Engelska A, inte obligatoriskt, kursproven blev obligatoriska 

med införande höstterminen 2000 baserat på regeringsbeslut 1999-09-23. Dessutom var 

det inte nödvändigt för hela klassen/gruppen att genomföra prövningen men minst sex 
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till åtta elever skulle prövas. Instruktionerna uppmuntrade läraren att göra urvalet 

antingen slumpartat eller om denne var osäker på vissa elevers muntliga 

språkfärdighet.
131

  

Delprovet Speaking görs och gjordes vid annat tillfälle än de övriga delproven och är en 

icke tidsbunden del enligt instruktioner som är angivna i häftena för kursproven från 

1999- 2007
132

, samt enligt uppgifterna på skolverkets hemsida fram till och med 

2015.
133

 Ingen svenska accepteras uttryckligen enligt instruktionerna i alla proven jag 

tagit del av, i stället efterfrågas andra språkliga strategier för att lösa eventuella hinder 

för kommunikationen.
134

 

 

5.3.1 Förberedelser, hjälpmedel och ramfaktorer inför delprovet Speaking. 

Ser man till provens upplägg kan man tydligt se likheter både gällande tid och 

förberedelser. Genomgående är att instruktionerna beräknar effektiv provtid som ca 

15minuter per elevpar, liknande beskrivning gäller för alla proven jag fått ta del av.
135

 I 

proven från Vt 1999 och Vt 2000 står det att eleverna bör få ca 10 minuter att förbereda 

sig innan de påbörjar provet, detta tillsammans med elevmaterialet, och att medan ett 

elevpar genomför prövningen (ca 15min) kan nästa elevpar förbereda sig. I dessa 

instruktioner erbjuds inga övriga hjälpmedel utöver elevmaterialet och provet skall 

genomföras i elevpar eller med enskild elev där då läraren själv får agera provpartner.
136

 

I proven från Ht 2000 fram till Ht 2007 förändras förutsättningarna för proven, det 

uppmuntras att genomföra prövningen i parsamtal, eftersom proven är konstruerade för 

samtal i par. Det är  ändå en möjlighet att låta en enskild elev göra prövningen 

tillsammans med läraren, senare tillkommer också möjligheten att genomföra provet i 

grupp om tre till fyra personer.
137

 

Från Vt 2002 – Ht 2007 erbjuds eleverna ytterligare hjälpmedel utöver elevmaterialet. 

De ska dessutom  få ha tillgång till anteckningspapper under förberedelsetiden och detta 

är något de i samband med elevmaterialet även får medta och använda sig av under 

själva prövningen. Övriga omständigheter kring förberedelserna är relativt varierade då 

det Ht 2000 ganska löst beskrivs att elevmaterialet ska delas ut och tid ska ges till 

eleverna att förbereda sig; ingen tydligare definition uttrycks även om det beskrivs att 

de kommande elevparen bör förbereda sig medan ett annat elevpar genomför 

prövningen, så att de olika paren får ungefär samma förberedelsetid. I provhäftena från 

2001(både Ht och Vt)skall eleverna få elevmaterialet och ca 10-15minuter för 
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förberedelser. Vårterminerna 2002 och 2003 sker ett förtydligande i beskrivningen för 

inför provet, elevmaterialet tilldelas eleverna men själva förberedelserna ska nu ske 

individuellt, ett förtydligande som inte förekommit tidigare år. I avsnittet om 

förberedelserna tillkommer ingen tidsbestämmelse annat än att den sker medan en 

annan grupp genomför prövningen, och att eleverna på så vis får ungefär samma 

förberedelsetid. Proven från Ht 2006, Vt- och Ht 2007 har tydligt markerat ordet 

individuellt i instruktionerna om förberedelserna, här tilldelas även elevmaterialet och 

elevernas förberedelsetid är ca 15 minuter.
138

 

 

Utöver bestämmelserna om genomförande och förberedelser av proven sker insamling 

av proven med vissa skillnader mellan åren. När det gäller redovisning av resultaten 

finner jag två bestämmelser under dessa prövningars tid, den ena förklarar att med start 

vårterminen 1997 kommer skolverket inte behöva få resultat skickade från alla skolor 

utan det kommer ske ett urval från skolverket och de valda skolorna kommer därmed bli 

meddelade om att deras resultat skall skickas in, dem skolorna får informationen i ett 

särskilt utskick.
139

 De skolor som ingår i urvalet kommer från och med läsåret 

2004/2005 endast skicka in resultat för vårterminen.
140

 Proven ska enligt –Skolverket 

agera som underlag för likvärdig bedömning
141

. Om inte alla skolors resultat samlas in 

kan det försvåra för staten att kontrollera att bedömningen är likvärdig. 

 

5.3.2 Hjälpmedel för bedömningen av de muntliga nationella kursproven. 

För de prov som min undersökning haft att tillgå har hjälpmaterialet för läraren varit 

konsekvent och i princip identiskt om än med skilda ämnen och olika ord. För varje 

prov har det medföljt ett elevhäfte och ett lärarhäfte med instruktioner som avser hur 

prövningen ska genomföras, tidsmässigt, med förberedelser, vilken lärarens roll är och 

liknande grundläggande instruktioner. Utöver dem har det funnits att tillgå band eller cd 

beroende på teknisk utveckling och med dessa kommentarer. Banden och Cd-skivorna 

innehåller  vanligen fyra exempelkonversationer som ska likna elevkonversationer som 

kan uppstå i provsituationen. Dessa olika exempelkonversationer kommenteras i 

materialet och ska hjälpa läraren att göra en välgrundad bedömning av sina elever vid 

provtillfället.  

I förberedelsematerialet inför proven medföljer bedömningskriterier från den aktuella 

kursplanen, där är de muntliga färdigheterna utplockade samt ytterligare sammanfattade 

i form av färdighetsord i stället för meningar för att underlätta bedömningen. För själva 

provtillfället medföljer även ett färdigt bedömningsprotokoll där utrymme finns för att 

fylla i elevens uppgifter, rutor för att ”kryssa i” betygsnivå, samt några tomma rader för 

kommentarer. Ingen av bedömningsprotokollen för proven före Gy11 har några 
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bedömningskriterier angivna på själva protokollet, medan de efter 2011 har en mindre 

”faktaruta” med sammanfattade kunskapskrav. 
142

 

 

5.3.3 Färdigheter i proven 

Tabell 4:Nationella provens innehåll. 

 
I tabell 4 gör jag skillnad på frågor som ska främja/uppmana till diskussion och de som efterfrågar enklare 

beskrivningar så som ”återberätta” eller ”ge kommentar”. Till kategorin urval faller alla påståenden eller 

bilder som står som grund för uppgiften. Illustrering representerar alla övriga bilder eller exempel som 

kan agera som hjälpmedel men i övrigt inte är avgörande för att kunna genomföra övningen. Tabellen 

visar på ett stort urval i alla de analyserade proven. Proven från Vt 2000 och Vt 1999 innehåller inga 

illustreringar eller beskrivningsfrågor, dessa prov har även störst urval. Provet från Ht 2006 innehåller lite 

illustreringar och diskussionsfrågor men inga beskrivningsfrågor. Flest illustreringar finns i provet 

Engelska 5a, men i övrigt är resterande prov någorlunda jämställda i fördelningen av innehåll. 

.  

 

Inledningsvis lokaliserade jag de färdigheter som proven testar. I exempelprov 5A
143

 

efterfrågas beskrivning, urval, diskussion och interaktion. I exempelprov 5B ska 

eleverna presentera och jämföra samt interagera och diskutera. I provet från Ht 2007 

finns krav på diskussion och motivering av egna åsikter, i provet från Ht 2006 skall 

eleverna informera varandra genom att återberätta med egna ord samt diskutera. I provet 

från Vt 2000 efterfrågas ett ställningstagande med motivering samt diskussion och i 

provet från Vt 1999 skall eleverna först informera/presentera en text de läser innantill, 

reflektera över informationen samt diskutera och jämföra.
144

 

5.3.4 Provens upplägg 

I nästa steg ställde jag mig frågan, är upplägget för proven fritt eller styrt? 

                                                 
142

 Skolverket. Bedömningsunderlag för nationella proven. 

 
144

 Skolverket. Nationella prov i Engelska, delprov Speaking. Vt 1999- Ht 2007, samt exempelprov. 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Diskussions 
frågor Beskrivnings 

frågor 
Urval 

Illustrering 

Engelska 5a 

Engelska 5b 

Ht 2007 

Ht 2006 

Vt 2000 

Vt 1999 



42 

I exempelprov 5A finns angivna frågor för både beskrivningen och diskussionen. I ett 

urval av sex bilder ska två väljas ut och utöver det finns en mindmap med förslag som 

kan hjälpa eleven svara på frågorna. Uppgiften uppmanar till motivering och jämförelse. 

Exempelprov 5B ställer upp fem påståenden som eleverna ska ranka individuellt och 

sedan jämföra/diskutera; rätt eller fel, tre av påståendena finns på bild. I samma prov 

ska eleverna välja två situationer/dilemman vardera från ett urval av nio stycken. 

Eleverna har fyra fördjupningsfrågor att tillgå för diskussionen, de uppmanas att 

motivera och jämföra. 
145

 

I provet för Ht 2007 tilldelas eleverna två frågekort vardera, urval 12 st som läraren 

fördelar. Dessa diskuteras, eleverna väljer själva minst tre påståenden vardera, urval 12 

st, och diskuterar de valda påståendena. Till sin hjälp får de en mindmap med förslag 

som passar temat. Eleverna uppmanas att använda exempel från egna upplevelser.  

För provet från Ht 2006 tilldelas eleverna var sitt kort, urval fyra st, med en berättelse 

som de ska återberätta med egna ord och sedan diskutera och jämföra utifrån givna 

frågor. De får också välja en bild, urval fem st, att diskutera utifrån givna frågor. Utifrån 

en mindmap med tio alternativ väljer eleverna en eller två utmaningar att diskutera, 

användandet av egna exempel uppmuntras. I provet från Vt 2000 rankar eleverna först 

individuellt påståenden och ska sedan diskutera fram en gemensam rankning. Efter det 

gör eleverna ett urval av minst tre påståenden, urval 16st, som de diskuterar, här  

uppmuntras eleverna att att ge egna exempel. 
146

 

I provet från Vt 1999 läser eleverna information innantill och presenterar för varandra 

där de uppmuntras att ställa följdfrågor. Sedan väljer de ut två av de 14 reglerna och tar 

ställning i för eller emot och diskuterar, uppmuntras att motivera åsikter. 
147

  

 

5.3.5 Teman och återanvändande av nationella kursprov 

De nationella kursproven är sekretessbelagda enligt bestämmelsen om sekretess i 17 

kap. 4§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
148

 Ht 2001 återanvändes delar av 

materialet från Vt 1998 där temat var "Talking about Jobs”. Vt 2003 återanvändes 

provet från vt 2000 i nästan helt identisk kopia där temat var ”Right or Wrong?”. 

Exempelprovet för Engelska 5 med tema ”Dilemmas” är näst intill en exakt kopia av 

provet från Vt 2007. Övriga teman som representerats i proven har varit ”Old enough?”, 

”TV”, ”Typically Swedish”, ”This makes me angry”, ”Competition” och ”Challenges”. 

De flesta av dessa proven följer någon av formerna: presentera och diskutera eller gör 

urval och diskutera, vissa innehåller båda formerna. Viss variation finns för omfånget av 
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urvalet, skillnader existerar mellan antalet stödfrågor i proven och även gällande kraven 

på  den egna produktionen, men överlag finns främst många likheter proven emellan.
149

 

 

5.4 Analys: Nationella kursprov 

En genomgående trend för alla muntliga nationella kursprov som jag fått ta del av är 

inslaget av diskussion i uppgiften. Förmågan att diskutera efterfrågas i samtliga prov, 

om än i olika hög grad. De tidigare proven från Vt 1999 och Vt 2000 efterfrågar  

diskussion i möte med påståenden eller regler, och diskussionen agerar främst som 

argumentation för eller emot dessa. Således är proven från Vt 1999 och Vt 2000 

tämligen styrda prov med relativt lite frihet utöver urvalet.
150

 Dessutom sker 

diskussionen om rankning i uppgiften från Vt 1999 i syfte att komma till en gemensam 

slutsats.
151

 Även om tydliga ramar omger prövningarna från Ht 2006 och Ht 2007 så 

finns en hel del frihet i hanteringen av dem. Även i dessa prov förekommer urval och 

diskussion, det tilldelade materialet (kort med berättelse) agerar som uppstart för 

diskussion och egna ställningstaganden och beskrivning med egna ord efterfrågas. Ingen 

reproduktion sker i dessa prov på samma vis som i de tidigare proven.
152

  

En uppgift som efterfrågar rankning återkommer i exempelprovet 5B, där den största 

förändringen, jämfört med tidigare prov, är att diskussionen sker utan mål att komma 

överens. Detta antyder att det i exempelprovet 5B efterfrågas diskussion för 

diskussionens skull, vilket kan vara ett tecken på inflytandet av en kommunikativ 

språksyn och ett sociokulturellt perspektiv på inlärning. I både exempelprov 5A och 

exempelprov 5B finns stödfigurer för uppgiften i form av bilder och mindmaps. I båda 

dessa prov efterfrågas också jämförelse och motivering för att stödja interaktionen, 

vilket skiljer dem från de övriga proven aning, men i huvudsak är dessa prov väldigt 

lika proven från 2006 och 2007.
153

 

Huruvida denna struktur kommer fortsätta i framtiden kan vara svårt att förutsäga med 

denna studie, men tydligt är att proven från 1999 fram till och med exempelproven 2014 

innehåller mer likheter än skillnader i upplägg och innehåll. Förmågan att presentera, 

göra urval och diskutera är givetvis egenskaper vi alla bör lära oss och kunna visa att vi 

behärskar språkligt och det är inte förvånande att detta då blir populärt att återspegla i 

de nationella proven. 

6 Diskussion 
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När man ser till reformationen som den svenska skolan genomgått sedan 1970-talet, 

finns det flera märkbara förändringar. Där införandet av ett kriteriebaserat betygsystem 

tog plats efter det normativa förändrades skolan markant. Inte minst uppstod nya frågor 

om betyg och bedömning. Förändringen satte igång flertalet debatter om undervisning, 

synen på inlärning och likvärdiga grunder för bedömning.
154

 Debatten om betygsättning 

och betygskriterier har kraftigt diskuterats och gör det än idag trots  flertalet reformer 

och införandet av en ny läroplan med ett nytt betygsystem.
155

 När det kommer till att 

värdera prestationer och verkligen se vilken kunskap någon besitter så blir det tufft att 

sätta helt orörliga gränser. Problematiken som uppstod i början av 1990-talet i och med 

det nya systemet var en ojämnhet i uppfattningen av betygskriterierna. Den 

kriterierelaterade validiteten i och med de lokala betygskriterierna komplicerade betyg 

och bedömning avsevärt i kontrast till det tidigare systemet. Möjlighet till förberedelser 

och fortbildning är områden som kunde ha förbättrats för att underlätta övergången, 

men stora reformationer tar tid och utrymme.  

Ser man till dagens situation med nytt betygssystemet, i och med Lgy11, så existerar  

även nu förvirring kring betygsättningen där kriterier inte finns angivna. Tolkningarna 

av beskrivningarna som ges skapar förvirring; beyget ska utgöra alla kraven för det 

lägre betyget men tillräckligt stor andel av det högre betyget för att kunna tillräknas 

mellanbetygen B och D. Med dessa nya kategoriseringar och höjda krav
156

 kan man anta 

att dagens lärare står inför en utmanande period. Utökad anpassning till GERS
157

 i nya 

läroplanen kan agera positivt för den globala marknaden. Dock finns det komplexa 

uttryck i översättningen av GERS som i sig är svåra att ta på; så som begreppet 

”nyanserat” för att beskriva kvaliteter av en högre nivå. Utmaningen ligger inte enbart i 

att lärarna ska lära sig göra avskiljningar för egen del, de måste också ge eleverna 

möjlighet att förstå vad som förväntas av dem.  

 

Hjälpmedel eller hinder?  

För att säkerställa både reliabilitet och validitet för kursproven bygger provskaparna upp 

ett tema med tillhörande frågeställningar som skall agera hjälpmedel för interaktionen. 

Tillhörande dessa följer ofta (enligt de prov jag tagit del av) olika former av 

stödmaterial så som ytterligare frågor för att ”starta upp diskussionen”, stödord och 

mindmaps med relaterade ämnen, yrken, aktiviteter etc. Dessutom kompletteras temat 

ofta med andra former av material. Bilder inkluderas i proven både som för att agera 

som diskussionsmaterial, men även för att visualisera exempel. Jag tänker mig att dessa 

till stor del styr och stödjer interaktionen, speciellt för de elever som är nervösa och inte 

naturligt är bekväma med att leda en konversation. Potentiellt är dessa ett försök att nå 

elevernas scheman eller script för att de ska kunna tolka och bygga vidare på det 
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material de har att tillgodose. Alla lär vi oss olika, och lärare är inget undantag. Även 

lärare lär ut annorlunda, ökad efterfrågan av ämnesöverskridande samarbeten har 

utvecklats inom skolvärlden de senaste 10-15 åren, men kanske borde man även testa 

mixa omkring i klasserna och grupperna mer också. När kunskapsnivån är lägre eller 

högre måste vi även anpassa vårt språk ytterligare och hitta nya vägar för 

kommunikationen, det erbjuder mer utmaningar och testar elevers kommunikativa 

kompetens. Kommunikativ språkundervisning representerar frihet för uttryck och 

metoder och ger stora möjligheter för samarbeten som skulle kunna utnyttjas bättre i 

svenska skolan idag.  

 

 

Nationella proven skall agera som grund för likvärdig bedömning står det skrivet på 

skolverkets hemsida, dock finns det flertalet undersökningar som ifrågasätter 

förutsättningarna för eleverna. Under en längre tid har diskussioner pågått om skillnader 

i standard inom Kärn-/Gymnasiegemensamma ämen på de praktiska linjerna i kontrast 

till de teoretiska. Att elever och lärare samtycker att det finns en tydlig skillnad och att 

de är överrens om att de praktiska linjerna har sämre förutsättningar sätter igång en 

tveksam inställning till likvärdigheten i bedömningen.
158

 Om proven inte är 

strukturerade för att passa den mångfald som finns i skolan idag skapar det osäkerheter 

inför framtidens skola.   

Det förvånar mig inte att strukturen och upplägget för de nationella kursproven ser ut 

som det gör med tanke på färdigheterna som efterfrågas och tidspannet som avsätts för 

uppgiften. Aningen förvånar det mig att det inte är större skillnader mellan proven som 

bedöms utifrån olika kursplaner. Vidare förvånar det mig att man, efter 

kursplansförändringar gör valet att återanvända prov rakt av. Även om ämnet i sig kan 

anses relevant kan man tycka att en förändring i kursplanen och bedömningsunderlaget 

borde förändra upplägget för proven i större utsträckning. De nationella proven behöver 

kanske inte vara mer komplexa än de i dagens läge är, men deras likheter får mig att 

undra kring ett flertal omständigheter omkring proven.   

 

Framväxten av kommunikativ kompetens som synsätt har haft sin inverkan på läro- och 

kursplaner från 2000talet och framåt. Kommunikativ språkundervisning anpassar detta 

till en läromiljö och ställer sig tillsammans med det sociolingvistiska perspektivet på 

inlärning som en stark slagkraft för kommunikativ aktivitet i 

undervisningssituationer.
159

 Fastän det muntliga nationella kursprovet existerat under 

flera läroplansrevideringar kan vi ändå se mer likheter än olikheter mellan dem. Den fria 

interaktionen i kontrast till önskan att göra kvaliteterna anpassade för bedömning är en 

komplikation och dialog som jag anser kommer fortsätta långt framöver, såvida den 

kommunikativa språksynen inte överges till fördel för en annan språksyn. 
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För framtida forskning: Möjligheter för mer Autentisk bedömning med hjälp av tekniska 

medel. 

 

Jag ställer mig frågande till miljön, lärarens roll, verktygen och par- och 

gruppindelningarna som utgör ramarna för de muntliga nationella prövningarna i dagens 

läge. Alla dessa ramfaktorer borde på någon nivå påverka genomförandet av eller 

bedömningen av prövningarna. När det kommer både till synen på bedömning och 

strukturen i sig för bedömningen ställer jag mig frågan om vi inte kan skapa en 

prövningssituation som ytterligare uppfyller idén för Autentisk bedömning
160

. Är det 

inte möjligt att installera ett nytt sätt att bedöma elevers muntliga färdigheter där 

omständigheterna är mer naturliga? En mer autentisk bedömning skulle behöva prövas 

mot reliabilitet och validitet, men ser inte att detta skulle behöva vara ett hinder. 

Exempelvis kan jag belysa en bristvara i användandet av all denna teknik som skall 

installeras i alla skolor; varför inte nyttja den till samarbeten över landsgränser? 

Potential finns att arbeta med native speakers eller med andra engelskstalande länder 

vars utbildningsnivå i Engelska matchar vår egen. Vore det inte mer Autentiskt att 

utmana eleverna i ett möte med nya människor där det engelska språket verkligen får en 

betydande roll, och användandet av strategisk kompetens verkligen setts på prov. 

Absolut anser jag att vissa riktlinjer för prövningen är nödvändig för att garantera en 

likvärdig bedömning med både hög reliabilitet och validitet, men det utesluter inte 

nödvändigtvis en mer varierad eller autentisk situation. Vid antagandet av den 

kommunikativa språksynen övergavs konceptet ”hur?” inom  didaktiken, metodik 

uteslöts inte helt men flertalet metoder skulle anpassas efter individen och situationen. 

Ett enda svar på Hur-frågan för genomförandet av muntliga nationella kursprov tror jag 

inte existerar, men däremot finns enorm potential att testa nya metoder inte minst med 

användning av teknik. 
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