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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete handlar om gymnasieelevers kunskapsutveckling i skolämnet engelska 
sett ut ett 10 års perspektiv, från 1997 till 2006. Undersökningens huvudsyfte har varit att 
granska kunskapsutvecklingen bland gymnasieelever i engelska. Detta har gjorts genom en 
dokumentanalys av Skolverkets rapporter om elevers resultat på det nationella provet i 
Engelska A under åren 1997-2006. I denna studie har även jämförelser gjorts mellan elevers 
kursbetyg och provbetyg samt kvinnors och mäns provresultat i Engelska A. Ett andra syfte 
har varit att granska yrkesverksamma lärares uppfattningar kring gymnasieelevers 
kunskapsutveckling i engelska och även uppfattningar kring det nationella provets utformning 
och användande. Detta gjordes genom en intervjustudie med sex gymnasielärare verksamma 
på tre olika gymnasieskolor. 
 Teoretiska utgångspunkter har dels varit tidigare forskning kring det nationella provets 
utformning och användning dels att undersöka engelskans ställning i de tidigare läroplanerna 
för att utifrån detta förstå hur engelskan som skolämne används idag.   
 Vår studie av Skolverkets rapporter om det nationella provets resultat visade att 
eleverna har störst svårigheter med att klara uppsatsdelen. Samtliga informanter i vår 
intervjustudie bekräftar detta genom att hävda att grammatiken är den del som elever har 
blivit klart sämre i. Vissa informanter menar dock att det har utvecklats till det bättre när det 
gäller den muntliga kommunikationen.    
 Vidare visade våra studier att det fanns stora variationer i det nationella provets 
användning. Sammantaget klarar elever på de yrkesförberedande programmen proven klart 
sämre under samtliga år än de elever som går på de teoretiska programmen. Vår 
dokumentanalys visade att elever på det naturvetenskapliga respektive samhällsvetenskapliga 
programmet har ett mycket bättre resultat än rikssnittet i jämförelse med elever på barn och 
fritidsprogrammet och byggprogrammet.  
 När det gäller skillnaden mellan kvinnors och mäns resultat visade det sig att kvinnor 
har lättare att klara uppgifter med egenproducerade svar medan män har lättare att klara 
uppgifter såsom matchningsuppgifter. 
 För att öka elevers rätt till en likvärdig undervisning och rätt till en möjlighet att 
utveckla sina kunskaper så mycket som möjligt krävs ett mer utvecklat samarbete lärare och 
skolor emellan. Det måste föras en kontinuerlig dialog kring ämnesinnehåll och betyg och 
bedömning för att på så sätt minimera risken för orättvis bedömning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: betyg och bedömning, kunskap, kunskapsutveckling, kursbetyg, nationella prov, 
provbetyg. 
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1 Inledning 
 
Vad är kunskap? Att besvara den frågan är näst intill omöjligt men samtidigt viktig att fundera 
över. Det som anses som viktig kunskap i dag kommer troligen inte att göra det i framtiden, 
samtidigt som viktig kunskap i det förgångna inte motsvarar dagens kunskapskrav. Den 
kunskap som skolan ska förmedla har varierat under historiens gång och den fattas av 
politiker på nationell nivå genom den så kallade skollagen. Till dess hjälp finns läroplaner och 
kursplaner. 
 Första gången som kunskapsbegreppet särskilt nämns i en kursplan är, enligt 
Gustavsson (2002), i Lpf 80. Här läggs större tonvikt vid eleven och dennes motivation, 
intresse och aktivitet än vid den tidigare traditionella förmedlingspedagogiken. Gustavsson 
(2002) menar att synen på vad som är kunskap inte varit föremål för svensk debatt förrän i 
början av 1990- talet. Det var när utformningen av Lpf 90 som bildningsdiskussionen tog fart.  
 Kunskapsutveckling är ett annat centralt begrepp i diskussionen kring skolan och 
lärandet. Under de gemensamma uppgifterna för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) 
diskuteras just nämnda frågor om kunskap och kunskapsutveckling:  
 

Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om 
kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur 
kunskapsutveckling sker. 

(Lpf 94: 6) 
Vidare kan vi läsa att: 
 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 
Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen. 

(Lpf 94: 6) 

 
Detta visar prov på den stora mångfald och även problematik som begreppen kunskap och 
kunskapsutveckling omgärdas av.  
 Frågan är hur kunskapsutvecklingen ser ut i engelskan bland gymnasieelever. Har det 
skett någon förändring i gymnasieelevers kunskaper i engelska sett över en 10 års period? 
Media rapporterar återkommande om elevers försämrade kunskaper i skolan (SvD 051229, 
SvD 060531, SvD 070815). Det här gäller ofta moderna språk och matematik.  
 Det enklaste sättet att undersöka elevers kunskapsutveckling är att studera elevers 
kursbetyg såväl som provbetyg från de nationella proven i Engelska A då de är obligatoriska i 
gymnasiet. När det gäller kursbetygen kommer samtidigt frågan upp om vad dessa betyg 
egentligen visar. Är kriterierna för de olika betygen desamma hos en lärare i Stockholm som 
för en lärare i Gränna?  
 Vid ett flertal tillfällen under det gångna året har vi kunnat läsa tidningsartiklar som 
behandlar just detta ämne och då även frågan om de nationella provens verkningsgrad och 
användande. Skolminister Jan Björklund satte igång debatten efter regeringsskiftet genom att 
avblåsa den tidigare regeringens tänkta gymnasiereform. Kort därefter, närmare bestämt i 
slutet av oktober, meddelade Björklund i en artikel i Svenska Dagbladet (”Björklund vill syna 
betygssättning”, SvD 061023) att han vill syna betygssättningen i den svenska skolan för att 
på så sätt kunna komma åt eventuella glädjebetyg, det vill säga ett högre betyg än vad eleven 
egentligen är värd. Vidare uttrycker han följande åsikt om de nationella proven: 
 

- Jag anser att det är fel princip att undervisande lärare rättar sin egna elevers nationella prov. Vi 
kommer att titta på ett system där den statliga skolinspektionen tar in ett slumpmässigt urval från olika 
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skolor och rättar för att säkerställa att ingen skola ligger alldeles för långt under eller för den delen för 
långt över den nationella kravnivån [...]. Visar det sig att någon skola har stora skillnader mellan 
elevernas resultat på nationella proven och betygen ska Skolverket kunna gå in och granska vad det 
beror på. 

(SvD 061023) 

 
Detta uttalande kan anses vara ganska revolutionerande och känsligt då det kan tolkas som att 
lärare inte är kompetenta nog att betygsätta sina elever. 
 Det är oerhört viktigt för blivande lärare och verksamma lärare att diskutera frågan om 
betyg och bedömning för att komma ifrån att elever blir orättvist bedömda. Elever kan bli 
felaktigt bedömda, det vill säga, de kan få både ett för högt och ett för lågt betyg. Ingendera är 
att rekommendera då ett för högt betyg ofta leder till ett misslyckande vid högre studier och 
ett för lågt betyg kan stjälpa en elevs framtidsutsikter genom att eleven inte kommer in på den 
utbildning den vill gå. Betygssättningen i gymnasiet kan få väldigt stora konsekvenser och 
därav är det av största vikt att lärare är medvetna om problemet och får den fortbildning som 
krävs för att eliminera risken för orättvisa betyg. Betygssättningen ska vara likvärdig oavsett 
varifrån i landet du kommer och vilken lärare du har. 
     

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Vårt huvudsyfte med denna undersökning är att studera gymnasieelevers kunskapsutveckling 
i det engelska språket sett över en tio års period. Empirin i denna undersökning kommer att 
utgöras av Skolverkets nationella prov. Utöver detta vill vi studera närmare kvinnors och 
mäns resultat både då det gäller de nationella proven och kursbetygen. Vår andra huvudpunkt 
riktar sig till engelsklärarnas roll i sammanhanget och deras syn på elevers 
kunskapsutveckling. 
 
Härav följande frågeställningar: 
 

1. Har det skett någon förändring i gymnasieelevers kunskaper i engelska sett över en 
tioårs period? 

2. Hur ser lärarna på elevernas kunskapsutveckling i engelska? 
3. Finns det några skillnader mellan kvinnors och mäns resultat i det nationella provet? 
4. Hur ser relationen ut mellan det nationella provets resultat och kursbetyget? 

 

1.2 Arbetets disposition 
 
Arbetet är indelat i åtta kapitel där kapitel ett utgörs av inledning, syfte och frågeställningar. I 
kapitel två redovisas en historisk bakgrund till betyg och bedömning, nationella prov och 
engelskans ställning i tidigare läroplaner. I kapitel tre redovisas tidigare forskning inom ämnet. 
Kapitel fyra tar upp arbetets metodval. I kapitel fem redogörs vår pilotstudie som baseras på 
en enkätstudie vid en högstadieskola. I kapitel sex redovisas vår första undersökning som 
baseras på Skolverkets årliga rapporter om de nationella proven i Engelska A mellan åren 
1997-2006. I kapitel sju behandlas undersökning nummer två som utgörs av en intervjustudie 
baserad på sex gymnasielärare i engelska. Slutligen förs en diskussion i kapitel åtta. 
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2 Historik 
 
Detta kapitel inleds med en redogörelse för betygens utformning och utveckling sett över tid.  
Därefter ges en kort historik över det nationella provet och slutligen redovisas engelskans 
ställning i tidigare läroplaner. Litteraturen söktes på Libris och Högskolans databas genom 
nyckelorden betyg och bedömning och nationella prov.   

2.1 Betyg 
 
I Nationalencyklopedin definierar Ingemar Wedman (Wedman, 1990: 505-506) betyg 
som ”utsaga om eller bedömning av prestationer av olika slag, ofta ett samlat mått av 
prestationer under en viss tidsperiod”.  Inom gymnasieskolan innebär detta ett samlat 
kunskapsomdöme efter avslutad kurs. Sedan 1994 används ett målrelaterat betygsystem vilket 
innebär att lärare bedömer sina elevers kunskaper mot ett i förväg bestämt mål. Dessa mål 
finns uttryckta i respektive ämnes kursplan. Det målrelaterade betygsystemet för 
gymnasieskolan innehåller fyra steg, Icke godkänt (IG), Godkänt (G), Väl godkänt (VG) och 
Mycket väl godkänt (MVG). Innan den 1 juli 2007 benämndes betygstegen Icke godkänd, 
Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl godkänd och speglade ett personomdöme mer än ett 
kunskapsomdöme (Skolverket, 2004b).  
 Det målrelaterade betygssystemet är det system som har funnits kortast tid i Sverige (13 
år). Det första betygssystemet infördes på läroverken 1820 och var en fyrgradig betygskala. 
Det fanns dock skriftliga omdömen redan under 1500-, 1600- och 1700-talen. Som exempel 
på omdömen i Hudiksvall 1745 finns ”flitig och kvicker”, ”gott minne, svagt förstånd” 
(Tholin, 2006: 63). Vidare kan nämnas exempel från Lunds katedralskola 1810 ”Mycket trög 
fattningsgåva, men arbetsam och sedlig” eller ”Har förtäffliga naturanlag, är eldig, flitig och 
sedlig”. Dessa bedömningar gick under samlingsnamnet testimonium istället för betyg. Den 
fyrgradiga betygskalan som infördes 1820 bestod utav: 
  
 A berömlig 
 B godkänd 
 C försvarlig 
 D otillräcklig 

(Tholin, 2006: 63) 
 
Folkskolan utökade detta bokstavssystem 1897 till en sjugradig kunskapsrelaterad skala även 
kallad ”det absoluta betygssystemet” (Tholin, 2006). Läroverken antog även dem detta system 
åtta år senare, 1905. Skolan behöll detta i ungefär 50 år. Följande betygsteg ingick i skalan: 
 
 A berömlig 
 a med utmärkt beröm godkänd 
 AB med beröm godkänd 
 B godkänd 
 BC icke fullt godkänd 
 C underkänd    

(Tholin, 2006: 65) 
 
Ordning och uppförande fanns även med som ett betyg där standardbetyget var A, men sedan 
kunde det nedskrivas till ett B som motsvarar ”nedsatt sedebetyg”. Under den här perioden 
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krävdes det godkända betyg i samtliga ämnen för att förflyttas upp en årskurs vid terminsstart 
(Tholin 2006).  
 I och med en utredning gjord av Statens Offentliga Utredningar (SOU i Tholin, 2006)) 
1942 diskuterades införandet av ett normrelaterat system med angivna procentsatser för varje 
betygssteg, fördelade efter en normalfördelningskurva: 
 
 Betyg C BC B Ba AB a A 
 %  1 6  24 38 24 6 1 
 
 Det dröjde dock till 1949 innan det relativa betygssystemet infördes i folkskolan och 
den sjugradiga betygsskalan som hade diskuterats i SOU 1942 behölls. Efter detta 
diskuterades ett eventuellt införande av en niogradig skala men i och med 1962 års skolstadga 
(Lgr 62) infördes en femgradig skala med procentsatserna 7 – 24 – 38 – 24 – 7. Dessa 
procentsatser kom att gälla ända fram till Lgr 80. Enligt Tholin (2006) försvann de exakta 
procentsatserna i och med Lgr 80. Då gavs istället bara anvisningen om att betyget 3 var 
normalbetyget och att det skulle finnas fler elever med betygen 2 och 4 än 5 och 1. 
 Tanken med detta system var att kunna göra en normalfördelningskurva sett över riket 
och därför infördes centralprov i gymnasiet (och standardprov i grundskolan). Tyvärr 
feltolkades systemet och normalfördelningskurvan applicerades på varje enskild klass eller 
undervisningsgrupp vilket resulterade i att femmorna ibland ”tog slut”. Betygen 1 och 2 var 
inte från början tänkta att tolkas som underkända betyg vilket senare blev fallet (Tholin, 2006). 
Som tidigare angivits kom detta betyg att användas fram till 1994 då det målrelaterade 
betygssystemet infördes med fyra betygssteg på gymnasiet: IG, G, VG och MVG. 
 

2.2 Nationella prov 
 
Sverige har genomfört nationella prov i 60 år. Under den tiden har ändringar och justeringar 
gjorts för att passa läroplaner och kursplaner. Diskussionen kring språkliga tester kom i ropet 
under 40- och 50-talet och då inte bara som ett svenskt fenomen utan som ett världsligt. Detta 
gjorde att nationella prov infördes i det svenska skolsystemet och då först i grundskolan i 
ämnena matematik och engelska med Skolöverstyrelsen som ansvarig utgivare. Syftet med 
dessa prov var att lärarna skulle kunna bedöma sina elever mer rättvist och även göra elevers 
kunskapsnivåer jämförbara i riket. Ansvaret för utformningen och utvärderingen av dessa 
prov lades på ett antal ”ämnesspecialister” vid Lärarhögskolan i Stockholm (Sundh, 2003).  
 Sundh (2003) talar även om provens utformning och de skulle vara så objektiva som 
möjligt vilket gjorde att frågorna bestod av så kallade multiple choice questions, det vill säga 
frågor där eleverna fick välja rätt svarsalternativ bland ett antal. Eleverna bedömdes antingen 
att ha svarat rätt vilket gav 1 poäng eller fel vilket resulterade i en nolla. Redan under den här 
tiden poängterades vikten av att lärarna talade engelska så mycket som möjligt i sin 
undervisning och ett eventuellt införande av en muntlig provdel i den studentexamen som 
varje elev på gymnasiet fick genomgå. Denna studentexamen innehöll både skriftliga och 
muntliga prov men bara i fyra eller fem ämnen vilket gjorde att inte alla genomförde prov i 
engelska. 
 Några år senare tog Skolöverstyrelsen över hela ansvaret för de nationella proven, alltså 
både för utformningen och utvärderingen. Det startades även en särskild 
bedömningsavdelning för dessa prov. Bedömningen skulle gå efter den tidigare nämnda 
relativa betygskalan med graderingen 1-5 och procentsatserna 7 – 24 – 38 – 24 – 7 (Sundh, 
2003).  
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 De nationella proven utformades mer eller mindre identiskt under de 10-15 följande 
åren, men på 60-talet ansågs en förändring av proven vara nödvändig. Ansvaret lades då över 
på den språkliga fakulteten vid Göteborgs Universitet med docent Lindblad som 
huvudansvarig. Proven innehöll under ännu en kort tid flervalsfrågor men allteftersom 
utvecklingen gick framåt inkluderades frågor som krävde mer egenproducerade svar, till en 
början endast enstaka ord men senare även längre meningar (Sundh, 2003). 
 Enligt Sundh (2003) infördes de nationella proven i gymnasiet något senare än i 
grundskolan, då denna skolform redan hade en typ av slutprov i form av studentexamen.  I 
och med att detta examinationssystem försvann på 60-talet infördes dock även nationella 
tester i de frivilliga skolformerna. De första proven gavs endast till de elever som gick det 
treåriga eller fyraåriga gymnasiet och innehöll endast flervalsfrågor vilket kan jämföras med 
de första testerna i grundskolan. 
 Under 70-talet fick dock docent Lindblad vid Göteborgs Universitet uppdraget att 
konstruera nationella prov även för dem som gick det tvååriga gymnasiet och under 80-talet 
fick han huvudansvaret för utformningen av alla nationella prov, i grundskolan såväl som i 
gymnasiet (Sundh, 2003). De nationella proven på gymnasieskolan kallades då för centrala 
prov. Det som var viktigt med dessa prov var inte individens resultat utan klassens 
medelvärde samt kunskapsspridningen. Vid betygssättningen fick inte klassens medelvärde 
avvika mer än 0.2 från resultatet av standardprovet. Ansåg läraren att han/hon ville sätta ett 
högre betyg måste detta göras med en skriftlig motivering till rektor. Resultatet på centrala 
provet var således inte avgörande för slutbetyget. 
 I gymnasieskolan kom införandet av en provdel som testade elevernas skriftliga 
förmåga enligt Sundh (2003) 1982 och test av den kommunikativa förmågan så sent som 1988. 
Den muntliga provdelen var då obligatorisk i varje klass, men bara för ett fåtal, av läraren 
utvalda, elever. Sedan år 2000 är dock den muntliga provdelen obligatorisk för samtliga 
elever i gymnasiet.    
 På gymnasial nivå idag finns nationella prov i kurserna Engelska A och B, Matematik A, 
B, C, D samt Svenska B och Svenska som andra språk B. Kurserna utgörs av ett varierat antal 
poäng vilka är kopplade till ämnets undervisningstid, det vill säga, högre antal poäng bidrar 
till fler undervisningstimmar. De nationella proven är desamma oavsett vilket nationellt 
program eleven studerar vid och genomförs före kursens slut. Gymnasieskolans nationella 
prov är obligatoriska och syftet är att: 
 

- bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna. 
- förtydliga målen och visa på elevers starka och svaga sidor. 
- konkretisera kursmål och betygskriterier. 
- stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. 
- ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på 

skolnivå, på huvudmanna nivå och på nationell nivå. 
 
         (Skolverket, 2005a: 6)  
 

Enligt Skolverket (2005a) ska de nationella proven inte påverka lärarens arbetsmetoder eller 
innehåll utan mer finnas till hands som ett stöd för betygssättningen. Provet ska inte bedömas 
som ett examensprov och ska heller inte styra läraren till att sätta ett visst betyg. Kursbetyget 
ska innefatta de moment som läraren bestämt ska ingå i betyget där elevens prestationer 
bedöms.   
 Vidare säger Skolverket (2005a) att den största förändringen av de nationella proven 
skedde i mitten av 90-talet då Sverige bytte betygssystem från det relativa betygssystemet till 
ett målrelaterat system.  I det relativa betygssystemet skrev alla det nationella provet. 



 10  

Resultatet räknades från ett slumpmässigt nationellt urval och delades in i de procentsatser 
som fanns angivna under respektive betyg. Därmed fanns inga betygskriterier angivna i 
förväg. I och med införandet av målrelaterade betyg krävdes en förändring av de nationella 
proven för att de skulle bli anpassade efter det nya systemet med på förhand angivna 
betygskriterier. Lärare och elev ska veta vid kursstart vad som krävs för att nå ett visst betyg.  
 Eftersom de nationella proven omges av sekretesslagen kan vi inte ta del av dem. Syftet 
med detta är att proven ska kunna återanvändas eftersom framställandet av dessa är oerhört 
resurs- och tidskrävande (Skolverket, 2005a). I de flesta nationella prov finns även en 
pilotuppgift (det vill säga en uppgift som har använts i ett tidigare prov) inkluderad med syftet 
att undersöka kunskapsutvecklingen i ämnet. 

2.3 Engelskans ställning i tidigare läroplaner 
 
Enligt Sundh (2003) kom den första läroplanen för grundskolan i Sverige1962 (Lgr 62). I och 
med denna läroplan blev grundskolan obligatorisk för alla barn upp till årskurs 9. Engelska 
infördes som det första främmande språket i årskurs 4 och var obligatoriskt att läsa ända upp 
till årskurs 7. I årskurs 8 och 9 var det frivilligt att läsa engelska. 
 Nästa läroplan fastställdes 1965 (Lgr 65) och med denna kom införandet av engelska 
från och med årskurs 3. Engelskan gjordes även obligatorisk genom hela grundskolan, alltså 
ända upp till årskurs 9. 1980 års läroplan (Lgr 80) förespråkade fortfarande årskurs 3 som det 
år då eleverna skulle börja läsa engelska, men i dagens läroplan (Lpo 94) är det upp till varje 
enskild skola att bestämma när eleverna ska börja läsa engelska. Det kan nämnas att under 
läsåret 1998/99 började 32 procent av eleverna i årskurs 1 att läsa engelska. 
 Sundh (2003) fortsätter med att redogöra för läroplanerna för de frivilliga skolformerna 
där två nya läroplaner infördes 1965, Läroplan för gymnasiet och Läroplan för fackskolan. 
1970 skedde en stor förändring för de frivilliga skolformerna genom att gymnasieskolan och 
fackskolan slogs ihop till en enda enhet och fick därmed en och samma läroplan, Lgy 70. Den 
nya gymnasieskolan fick tre studieväggångar, antingen två, tre eller fyra år. För engelskans 
del innebar detta en uppdelning på tre olika sorters inriktningar. I det tvååriga gymnasiet fanns 
det två möjligheter att studera engelska på: en lite mer avancerad, särskild kurs, och en lite 
mindre krävande, allmän kurs. Elever som gick på det treåriga eller fyraåriga gymnasiet 
delgavs en tredje nivå vilken var den mest avancerade med syftet att förbereda för fortsatta 
studier inom ämnet. 
 I den nuvarande läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) finns inte denna 
möjlighet att studera engelska i tre olika nivåer utan alla elever oavsett vilket program de läser 
på följer samma kursplan och svårighetsgrad. Det finns en slags ”tredelning” nu också, men 
då handlar det om kurser. A-kursen i engelska läses i alla program, både i de teoretiska och i 
de praktiska. B-kursen läses av de elever som går på de teoretiska linjerna och oftast i år två 
på gymnasiet. Det finns även möjlighet att läsa engelska på C-nivå, men denna kurs är oftast 
valbar bortsett från de elever som läser på språkliga inriktningar. Detta är en förändring som 
har skett på senare år då det inte var obligatoriskt att läsa Engelska C på den tidigare 
Humanistiska linjen men däremot i dagens linje Språklig inriktning (Sundh, 2003).    
 
I detta kapitel har betygssystemet framväxt under 1900-talet diskuterats. Det har även givits 
en redogörelse för de nationella provens uppkomst och utformning från att de började 
användas. Slutligen har engelskans ställning i tidigare läroplaner behandlats. I avsnittet som 
följer kommer vi att redogöra för en del av den tidigare forskning som har gjorts inom vårt 
ämnesområde. Dessa källor har kommit fram genom nyckelordssökningar vid flertalet 
databaser. Träffarna har självklart varit många men endast de mest intressanta, enligt oss, har 
inkluderats i detta arbete. 
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3 Teoretiska utgångspunkter/tidigare forskning 
 
Först presenteras Korps (2006) viktigaste slutsatser i hennes avhandling om elevers och 
lärares synpunkter kring det nationella provet. Därefter redovisas Tornbergs (2000) resultat 
gällande begreppen ”kommunikation” och ”kultur” i Sveriges olika läroplaner. Ett tredje 
avsnitt behandlar Europarådets arbete med Framework, ett ramverk för bedömning av 
språkkunskaper, vilket har haft stor betydelse för dagens kursplaner i språk. Slutligen 
redogörs för två nationella rapporter från Skolverket. 

3.1 Lika chanser på gymnasiet 
 
Helena Korps studie (2006) inriktar sig på att klargöra elevers och lärares åsikter kring det 
nationella provet med avsikten att få en bredare förståelse för provets användning och 
svårigheter. Studien baseras på intervjuer med elever och lärare från fyra olika 
gymnasieskolor. 
 Studiens resultat visar att det nationella provets tänkta likvärdighetssyfte inte uppfylls 
då det förekommer stora variationer i hur lärare hanterar dessa prov. Variationer kan ses i hur 
den ordinarie kursen anpassas efter det nationella provet, i hur lärarna bedömer elevernas svar 
och i hur lärare använder resultaten. Vidare visar studien att elever ibland kan godkännas trots 
att de inte har uppnått kursmålen. I vissa fall är det inte endast kunskaper som räknas in i 
betygssättningen utan även beteendekriterier. Dessa skillnader förekommer framför allt 
mellan teoretiska och praktiska program. 
 Likvärdighet i bedömning och betygssättning förutsätter ett samarbete mellan lärare 
vilket enligt studien var mest utvecklat bland högstatusämnen. Vidare visar studien att det är 
ovanligt att skolor samarbetar då det gäller bedömning och betygssättning vilket betyder att 
det inte finns någon central styrning för detta. Tidsbristen nämns som en faktor till detta. 
 Studien visar på ett yrkesetiskt dilemma genom den höga andel elever på de 
yrkesinriktade programmen som godkänns trots svaga kunskaper. Det egentliga innehållet i 
kärnämnena är för abstrakt och för svårt vilket resulterar i att fokus i dessa klasser ofta läggs 
på att bygga upp elevers självförtroende och skapa förtroendefulla relationer. Detta bidrar till 
att lärarna premierar elevers personliga egenskaper som god arbetsförmåga, flitighet  och 
punktlighet. 
 Studien visar att flertalet lärare blir pressade av sina rektorer till att inte sätta för många 
IG då detta generar i dålig marknadsföring och därmed färre elevansökningar. Det blir en ond 
cirkel, färre elever ger färre lärare och så vidare. 
 Vidare belyses problematiken kring den så kallade likvärdiga undervisningen mellan 
olika program. I teorin ska de praktiska programmen få samma undervisning som de 
teoretiska men studien visar att så inte är fallet i praktiken. Trots detta ska de bedömas efter 
samma kriterier. Detta skapar en klassdifferentiering där elever som har studerat vid praktiska 
program ofta hamnar i lågstatusyrken. Det går alltså att göra en rangordning av eleverna på de 
olika nationella programmen (Korp, 2006). 
 Efter denna presentation av Korps (2006) resultat går vi vidare med att behandla en 
avhandling av Tornberg (2000) där språkundervisningens kursplaner står i fokus.  
 

3.2 Om språkundervisning i mellanrummet 
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År 2000 kom Ulrika Tornberg ut med en ny avhandling. Huvudpunkten i denna avhandling är 
hur begreppen ”kommunikation” och ”kultur” tolkas i språkundervisningen och vad denna 
tolkning innebär för språkundervisningen. 
 I läroplanerna Lgr 62 och Lgr 69 tar språkundervisningen sina utgångspunkter i 
behavioristiska1 och strukturalistiska2 teorier då fokus ligger på särskilda färdigheter såsom 
ord, fraser och grammatiska strukturer vilket bryter sambandet mellan språkets form och 
språkets användning. Detta gjorde att språkundervisningen sågs som ”ett grammatiskt 
fenomen” (Tornberg, 2000: 162), det vill säga, fokus hamnade på den grammatiska delen av 
språkundervisningen. Alla övningar var slutna och systematiskt strukturerade vilket inte gav 
utrymme för felsägningar eller variationer i undervisningen. Det muntliga låg alltså i 
drillningar där eleverna skulle upprepa grammatiska strukturer. Tornberg tycker sig trots detta 
se en underliggande röst som talar om kommunikation som en muntlig kontakt mellan 
människor i båda läroplanerna, men denna kommer inte till uttryck i undervisningen. Den 
behavioristiska inlärningsteorin gör att det utvecklas ett slags maktförhållande mellan lärare 
och elev där läraren står för kunskapsförmedlingen och eleven för mottagare av denna 
information. Kulturundervisningen benämndes realia och bestod i att lära sig speciella fakta 
med hjälp av textfrågor. I Lgr 62 finns även en förhoppning om ett utökat och bevarande 
intresse för det andra språkets kultur och människor. 
 Enligt Tornberg har Lgr 80 sina utgångspunkter i Jan van Eks3 och David A. Wilkins4 
teorier vilket betyder att den förmedlar språkets funktion och handling, det vill 
säga ”elevernas förmåga att ge och inhämta upplysningar, uttrycka önskemål, känslor och 
åsikter samt att berätta, beskriva och förklara” (2006: 206). Eleven får en mer aktiv roll i 
denna läroplan i jämförelse med Lgr 62 och Lgr 69 men Tornberg (2000) anser att den gamla 
synen på kärnkunskaper såsom ord, fraser och grammatik fortfarande har en central roll. När 
det gäller kommunikationen talar Lgr 80 om samtalsövningar, och inte enbart om samtal, med 
syftet att öva upp och utveckla elevernas förmåga i att kunna uttrycka önskemål, hämta 
information etc. I Lgr 80 blir kultur ett eget huvudmoment men upplägget är detsamma som i 
Lgr 62. Eleverna ska bli medvetna om målspråkets vardagsliv, samhällsliv, geografiska 
förhållanden, kultur samt aktuella problem och dessutom kunna jämföra dessa uppgifter med 
Sveriges förhållanden (ibid). 
 Lpo 94 har tagit starkt intryck av Europarådets arbete och det finns en ambition att 
kunna utveckla internationellt gångbara och jämförbara kriterier för de kursmål och centralt 
styrda betygskriterier som finns uppställda. I och med denna läroplan ges det utrymme för 
elevens eget ansvar och medvetenhet över sin inlärning. De ska själva utveckla en nyfikenhet 
och strategier för lärandet. I likhet med de tre tidigare läroplanerna syftar språkundervisningen 
till att utveckla de fyra färdigheterna höra, tala, läsa och skriva. Kommunikationen ses 
fortfarande som en enskilds förmåga ”att förmedla och förstå ett budskap” (ibid, 2006: 257). 
Det nämns inget om en eventuell samtalspart, det vill säga, det ses som en 
envägskommunikation där någon mottagare inte omnämns. Kulturbegreppet vidgas från att 
inte endast ha kunskap om kulturella skillnader utan att även ha en förståelse för dessa. I Lgr 
80 skulle de kulturella skillnaderna jämföras med svenska förhållanden men i och med 
kursplanen för år 2000 har detta omformulerats till att göra jämförelse med egna kulturella 
erfarenheter (ibid). 
                                                 
1 Behaviorism är en psykologisk rikting som endast utforskar beteendet och inte medvetandet (Malmström, 
Györki och Sjögren, 2002). 
2 Strukturalism är en vetenskaplig inriktning på strukturer, till exempel inom språkvetenskapen (Malmström, 
Györki och Sjögren, 2002). 
3 Holländsk teoretiker som har haft stor betydelse för den kommunikativa förmågans utveckling genom 
sammanställandet av sex kompetenser i Scope (Malmberg, 2001). 
4 Engelsk teoretiker som har haft stor betydelse för språkundervisningens utveckling då han kom fram till att den 
skulle vara funktionell och kommunikativ istället för strukturell (Malmberg, 2001). 
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 I detta avsnitt har Tornbergs granskning av de svenska läroplanerna redovisats mellan 
åren 1962 och 2000. I nästa avsnitt går vi över till att presentera Europarådets Frameworks 
uppkomst och bidrag till språkforskningen och språkundervisningen.  
 

3.3 Europarådets Framework 
 
Andered (2001) förklarar i sin artikel ”Europarådets Framework – en inspirationskälla för de 
nya kursplanerna” hur Europarådet uppkom och vad det arbetar med. Europarådet bildades 
1949 och det är en europeisk samarbetsorganisation som fungerar som ett forum för frågor av 
gemensamma intressen till exempel ”överenskommelser som rör sociala, kulturella och 
vetenskapliga frågor” (2001: 26). Inledningsvis deltog endast västeuropeiska länder men idag 
är det en alleuropeisk organisation. Education and Culture ingår som en del i Europarådet och 
har länge arbetat med frågor rörande språkundervisning och språkinlärning. Syftet med detta 
är att utveckla undervisningen i främmande språk och förbättra ett internationellt samarbete 
mellan medlemsländerna.  
 Malmberg (2001) beskriver Europarådets bidrag till en förbättrad språkundervisning. 
Europarådets arbete rörande tröskelnivåerna5 har bidraget till grammatikens förändrade roll i 
den svenska kursplanen. Engelsmannen David Wilkins är en av de ledande teoretikerna inom 
Europarådets språkprojekt. Han menade att fokus i språkundervisningen inte skulle ligga på 
grammatik och ordförråd utan på språkets funktion, det vill säga, hur språket ska användas vid 
sökning av information, vid förfrågningar etc. Wilkins gick i spetsen för Europarådets modell 
för språkundervisning, vilken förespråkade ett funktionellt och kommunikativt 
förhållningssätt (ibid).  
 1975 kom holländaren Jan van Ek ut med den första serien av tröskelnivåerna som 
kallades för The Threshold Level vilken kom att få en stor betydelse för Lgr 80:s kursplaner i 
moderna språk. Som vi nämnde tidigare var inte längre grammatiken utgångspunkten för 
språkundervisningen. Elva år senare publicerade van Ek nästa banbrytande dokument kallad 
Scope där han trycker på ett holistiskt6 förhållningssätt till språkundervisningen vilket betyder 
att helheten och allsidigheten ska stå i fokus. Vidare beskriver Malmberg (2001) Scopes 
betydelse för den kommunikativa förmågan genom myntandet av sex olika kompetenser: 
linguistic competence, sociolinguistic competence, discourse competence, strategic 
competence, sociocultural competence och social competence.  Dessa kompetenser har spelat 
en avgörande roll i framtagandet av dagens kursplaner i språk. Själva basen för den 
kommunikativa förmågan är lingvistisk kompetens. Utan kunskaper om språkets grammatiska 
strukturer och vokabulär blir inte kommunikationen möjlig. Den sociolingvistiska 
kompetensen är också viktig enligt van Ek då man måste veta hur och när språket ska 
användas, det vill säga kunskap om ordval och hur uttryck ska användas. Diskurskompetensen 
handlar till exempel om att veta hur ett samtal inleds och avslutas. Som en användare av ett 
främmande språk måste du även ha en strategisk kompetens, det vill säga, du måste ha 
förmågan att komma runt svårigheter genom olika strategier. Förutom detta krävs kunskaper 
om målspråkets kultur och levnadssätt, alltså en sociokulturell kompetens. Slutligen nämns 
den sociala kompetensen vilken inbegriper saker som ”viljan att interagera, /…/ attityd, 
motivation och empati” (Malmberg, 2001: 18).  
 1992 startades Europarådets A Common European Framework (CEF) med ett ramverk 
för språkundervisning/inlärning och bedömning av språkkunskaper, vilken enligt Malmberg 

                                                 
5 Tröskelnivåer var namnet på baskursernas kunskapssteg (Malmberg, 2001). 
6 Holism är en ”vetenskapsteoretisk inriktning som hävdar att man i första hand skall studera företeelsers helhet”. 
(Prismas svenska ordbok, 2003: 434). 
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(2001) anses vara Europarådets viktigaste bidrag när det gäller språkundervisningen. Detta 
arbete har enligt Andered (2001) haft stor betydelse för de svenska läroplanerna, speciellt de 
nyaste kursplanerna för 2000. Kursplanen för år 2000 är skriven utifrån CEF:s grundpelare. 
Dagens kursplaner är uppdelade i sju steg (steg 1 till steg 7) medan CEF använder sig av sex 
steg: A1 Breakthrough, A2 Waystage, B1 Threshold, B2 Vantage, C1 Effective proficiency, 
C2 Mastery, där steg 1 är lägre än den svenska kursplanens steg 1 och den högsta, C2 Mastery, 
är högre än svenskans steg 7 vilket betyder att det är större avstånd mellan CEF:s steg. 
Definitionerna av CEF:s steg och de svenska sju stegen är i stort sett desamma, förutom att 
CEF ger en något mer utförlig beskrivning. CEF:s skalor är rena färdighetsskalor. Det finns 
inga angivelser om kunskapsområden såsom realia, litteraturhistoria eller dylikt vilket det 
finns i kursplanen för år 2000. Det finns heller ingenting om studiefostran i CEF:s steg. 
 Detta dokument anses som väldigt viktigt både för de som arbetar inom skolan, för 
politiker och för de språkvetare som forskar inom området. Planer finns på att översätta 
dokumenten till respektive europeiskt språk för att underlätta användandet för lärare. 
 Efter denna redovisning av Europarådets arbete kommer två av Skolverkets nationella 
rapporter att presenteras. 

3.4 Skolverkets rapporter 
 
Avsnittet inleds med en sammanfattning av de viktigaste resultaten från Skolverkets rapport 
Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan (2004a). Efter denna rapport behandlas 
ytterligare en rapport utgiven av Skolverket vid namn Provbetyg – Slutbetyg – Likvärdig 
bedömning? (2007).  

3.4.1 Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan 
 
Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan (Skolverket, 2004a) handlar om 
grundskolans och gymnasieskolans nationella provs omfattning, användning och dilemman 
där både elevers, lärares och rektorers åsikter rörande detta ämne kommer till uttryck.  
 De viktigaste resultaten då det gäller de olika parternas åsikter om det nationella provet 
handlar i första hand om hur väl lärare och rektorer anser att det nationella provet motsvarar 
sina mål och syften. Trots att det är resurskrävande menar ändå lärare och rektorer att det är 
värt den extra arbetsbelastning som provet medför. Enligt rapportens resultat verkar inte 
provets utformning påverka lärares undervisning i form av ämnesinnehåll och arbetssätt. 
Mindre yrkeserfarna lärare tycker i högre grad att provet påverkar deras undervisning i 
jämförelse med vad mer yrkeserfarna lärare säger. 
 Var fjärde lärare anser att provet medför en stor stress och ängslan hos eleverna. 
Eleverna själva förstår inte riktigt provets innebörd för sitt betyg. Vidare har de känslan av att 
det nationella provets resultat har större betydelse än de lokala provens resultat. 
 

3.4.2 Provbetyg - Slutbetyg - Likvärdig bedömning? 
 
Provbetyg – Slutbeyg – Likvärdig bedömning? (Skolverket, 2007) är en statistisk analys av 
sambandet mellan nationella prov och slutbetyg i grundskolans år 9 mellan åren 1998-2006.  
Ett första resultat av denna statistiska analys är att slutbetyget är detsamma som provbetyget 
för åtta av tio elever. Det har inte skett någon förändring i provets betydelse för 
betygssättningen över åren. I ämnet engelska  finns inga egentliga skillnader mellan de som 
får ett höjt respektive ett sänkt slutbetyg i förhållande till provbetyget.  
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 Enligt rapporten behöver inte avvikelser mellan slutbetyg och provbetyg innebära ett 
problem sett till likvärdighetsaspekten då situationen är densamma i stort sett i hela landet. 
Det enda problem som det kan medföra är att det inte fungerar som ett bra mätinstrument på 
elevernas betygsnivå. 
 Det finns stora skillnader bland landets skolor i hur slutbetyget sätts i förhållande till 
provbetyget. Detta betyder att betygskriterierna tolkas olika av olika skolor vilket i sin tur 
tyder på ”bristande likvärdighet i betygssättningen” (Skolverket, 2007: 64). Rapporten visar 
att det är samma skolor som sätter högre respektive lägre slutbetyg i förhållande till 
provbetyget från år till år. Detta förklaras av att det finns en slags ”skolkultur” för hur 
betygssättningen ska gå till.  
 Rapporten visar att det är framförallt elever med ett IG i provbetyg som får ett G i 
slutbetyg. Engelskan har samma mönster som matematiken år 2006 när det gäller relationen 
provbetyg - slutbetyg men med lägre andelar. Andelar för matematiken är följande: 70 
procent av eleverna med ett IG i provbetyg fick ett G i slutbetyg, 20 procent av eleverna med 
ett G i provbetyg fick ett VG i slutbetyg och 16 procent av eleverna med ett VG i provbetyg 
fick ett MVG i slutbetyg.  Det är framförallt betygssättningen av VG och MVG som skiljer 
sig bland olika skolor. Det finns inget som stöder hypotesen att konkurrensutsatta skolor sätter 
högre betyg i förhållande till provbetyget. Det finns heller inget som tyder på att friskolor är 
mer generösa i betygssättningen än kommunala skolor. 
  
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det nationella provets likvärdighetssyfte inte 
uppfylls och att det även finns brister i undervisningen då det gäller likvärdigheten. Vidare har 
kursplanerna för skolämnet engelska förändrats då ett skifte har skett genom att fokus inte 
längre läggs på grammatisk korrekthet utan på språkets funktion och användning. 
Europarådets Framework har bidragit till denna förändring genom dess arbete kring 
språkvetenskap och språkundervisning. 
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4 Metod  
 
Inledningsvis studerade vi tidigare forskning såsom avhandlingar, nationella rapporter från 
Skolverket och övrig litteratur som behandlade vårt ämnesområde. Två avhandlingar som har 
haft en speciell betydelse för vårt examensarbete är Helena Korps Lika chanser på gymnasiet 
– en studie om betyg, nationella prov och social reproduktion (2006) och Jörgen Tholins Att 
kunna klara sig i ökänd natur (2006). Övrig litteratur kan ses i referenslistan. 
 Vårt examensarbete grundar sig på två empiriska undersökningar, en där vi har granskat 
Skolverkets årliga rapporter om gymnasieelevers resultat på det nationella provet i Engelska 
A mellan åren 1997 och 2006. Den andra undersökningen utgörs av en intervjustudie med sex 
stycken gymnasielärare verksamma på tre olika gymnasieskolor i Sverige. Vi gjorde även en 
pilotstudie (se bilaga 1) i form av en enkätundersökning på en grundskola för att undersöka 
vår metod skulle fungera. Det visade sig dock att enkäter var fel metodval för vår studie då 
resultaten blev alltför bristfälliga på grund av för tunna svar. Materialet skulle inte ha givit 
något tillförlitligt underlag för vidare diskussioner varför vi ändrade metod från en 
enkätstudie till en semistrukturerad intervjustudie då denna metod, enligt Stukát (2005), ger 
möjlighet till en djupare och mer ingående undersökning eftersom det bland annat går att 
ställa följdfrågor. I följande avsnitt behandlas Skolverkets årliga rapporter kring det nationella 
provet i engelska och därefter intervjustudien. 
 

4.1 Skolverkets rapporter om resultaten i det nationella provet för  
Engelska A mellan åren 1997 och 2006 

 
Efter en litteraturstudie av tidigare forskning utförde vi en dokumentanalys av Skolverkets 
rapporter om resultaten i det nationella provet för Engelska A mellan åren 1997 och 2006. 
Varje årsrapport lästes var för sig. Under genomläsningen granskade vi de fyra delmomentens 
(listening, reading, speaking och writing) innehåll under respektive år. Vi fann att innehållet 
varierade från år till år varför vi fann det viktigt att redovisa varje delmoments utformning. Vi 
tog fasta på saker som antalet provdelar och vilken typ av uppgifter som hade använts såsom 
matchningsuppgifter, one-word gaps, öppna eller slutna frågor m.m. Vi gjorde en tabell för 
varje delmoment utfrån denna information. Det ska tilläggas att momenten listening och 
reading slogs ihop till receptive skills från och med 2004 vilket gjorde att vi var tvungna att 
göra en femte tabell. I tabellerna finns förutom provinnehållet även uppgifter om elevantalet 
och elevernas resultat i form av betyg redovisade. Dessa uppgifter har tagits från Skolverkets 
rapporter. Alla tabeller är helt egenkonstruerade. 
 I dessa rapporter kunde vi även läsa om skillnader mellan mäns och kvinnors resultat på 
det nationella provet varför vi blev intresserade av att jämföra dessa resultat. Vi noterade 
Skolverkets uppgifter och presenterade dessa i egenkonstruerade figurer, en för varje år.  
 En tredje del i granskningen av Skolverkets rapporter blev att jämföra elevernas 
provbetyg med elevernas kursbetyg i Engelska A. Jämförelsen gjordes mellan fyra 
gymnasieprogram, två teoretiska: naturvetenskapliga programmet och samhällsvetenskapliga 
programmet och två praktiska: barn och fritidsprogrammet och byggprogrammet. Skolverket 
hade endast redovisat denna typ av uppgifter i tre årsrapporter: 2001, 2005 och 2006. Trots att 
det bara handlar om tre år ansåg vi att det gav en klar inblick i hur pass stor eller liten 
skillnaden är mellan provbetyget och kursbetyget.  
 Efter att här ha beskrivit studien av Skolverkets rapporter kommer den sista delen, 
intervjuundersökningen, att behandlas i nästa avsnitt. 
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4.2 Intervjustudien 
 
Intervjustudien blev steg nummer tre i detta arbete. Studien utgörs av intervjuer med sex 
stycken lärare verksamma på tre olika gymnasieskolor. Valet av gymnasieskolor begränsades 
till de tre största i ett mellansvenskt landskap. Vi valde att intervjua två lärare från varje skola. 
Kravet för att delta i studien var att de skulle ha varit yrkesverksamma i minst tio år då vårt 
syfte med uppsatsen var att undersöka hur elevers kunskaper i engelska hade förändrats sett 
över tio år. Urvalet skedde på så vis att vi skrev ett informationsbrev (se bilaga 2) där vi 
inbjöd engelsklärare vid de tre gymnasieskolorna att delta i undersökningen. 
Informationsbrevet gick ut till de 45 lärare vars e-mail adress fanns tillgänglig på respektive 
skolas hemsida, men problemet var att endast två stycken anmälde sig frivilligt. På grund av 
det mycket svaga intresset fick vi lov att åka till respektive skola och fråga engelsklärare på 
plats om de skulle kunna tänka sig att delta. Efter enträget sökande hade vi tillslut fått ihop 
fem stycken deltagare men det fattades fortfarande en lärare. Därmed var vi tvungna att sänka 
kravet på yrkesverksamma år och tillslut fick vi då en sista deltagare i studien. 
 Intervjuerna genomfördes på respektive skola under veckorna 41 till 44. Varje intervju 
spelades in och skrevs sedan ut ordagrant. Intervjuerna var avsatta att fortgå under 60 minuter, 
men i samtliga fall rörde det sig om cirka 40 minuter. Till vår hjälp hade vi en intervjuguide 
(se bilaga 3) som vi hade konstruerat. Några av lärarna önskade att på förhand få ta del av 
intervjuunderlaget, dock en något reviderad upplaga då vi hade gjort anteckningar menade 
endast för vår egen hjälp i originalet. Lärarna hade möjligheten att avsluta samtalet närhelst de 
önskade och de hade även valmöjligheten att inte svara på frågor. 
 Både lärare och skolor har behandlats konfidentiellt och avidentifierats i studien och de 
har därför fått följande fiktiva namn: Alice och Anders vid Ankargymnasiet, Birgitta och 
Björn vid Brandgymnasiet och Carina och Cecilia vid Citrusgymnasiet. 
 Intervjun delades in i fyra olika ämnesområden som valdes efter våra syften med arbetet: 
Vad är kunskap?, kunskapsutveckling, nationella prov och betyg och bedömning. Elevers 
kunskapsutveckling hänger ihop med vad varje enskild lärare anser att de fyra färdigheterna 
handlar om varför förfrågningar gjordes om detta. Vidare ställdes frågor angående om elevers 
kunskaper har blivit bättre eller sämre sett under en 10 års period. 
 Då denna undersökning till viss del handlar om de nationella provens innehåll och 
utformning kändes det angeläget att granska lärarnas användning och inställning till detta 
prov varför ett flertal frågor var kopplade till detta ämne. 
 En rättvis bedömning är ett måste för att elever ska kunna vidareutvecklas inom 
engelskan vid högre studier och därmed ställdes ett antal frågor rörande detta ämne.  
 
Efter detta metodavsnitt kommer pilotstudiens resultat att redovisas och diskuteras. 
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5 Pilotstudie 
 
Vi genomförde en pilotstudie under vecka 36 på en högstadieskola i form av en 
enkätundersökning. Enkäten (se bilaga 1) besvarades av fyra lärare. Dessa kommer i studien 
att kallas för Daniella, David, Desirée och Doris. Namnen motsvarar könsfördelningen. Vi 
hade även förberett en enkät för elever men då vi ändrade fokus på vår uppsats och endast 
koncentrerades oss på lärare, valde vi att aldrig lämna ut enkäten. 
 Anledningen till att vi valde att göra enkätundersökningen på en högstadieskola var att 
vi från början hade tänkt göra en jämförelse mellan högstadiet och gymnasiet då det gäller 
elevers resultat på det nationella provet i engelska. Enkäten rörde sig kring fyra 
ämnesområden: kunskapssynen i engelska, kunskapsutvecklingen (sett över en 10-års period), 
nationella prov och betyg och bedömning. Resultatdelen börjar med en översikt av lärarnas 
åsikter kring ämnesområdena.  
 

5.1.1 Kunskapssynen i engelska  
 
När det gäller vad som menas med att behärska det engelska språket skriver David så här: 
 

[Hörförståelse] Att hjälpligt kunna uppfatta, förstå och vidareförmedla något man lyssnat till. 
[Grammatik] Att få både insikt, känsla och färdighet att tala och skriva ”riktig” engelska. 
[Läsförståelse] Att kunna tillgodogöra sig och vidareberätta en läst text. [Muntlig färdighet] Att 
övervinna rädslan att tala på engelska. Våga spontant yttra sig och frimodigt delta i ett samtal på 
engelska. [Ordkunskap] Att skaffa sig ett ordentligt och gediget ordförråd att konversera med: 
muntligt och skriftligt. Att skaffa sig en förmåga att ur sammanhanget i en mening/text inse vad nya 
obekanta ord/fraser torde betyda och sedan införliva dem i sitt ordförråd (David). 

 

Han är den ende som preciserar varje del var för sig och ger ett mer utförligt svar. Desirée 
skriver endast att alla delar måste vara med i olika grad för olika år och olika betyg och även 
Daniella är inne på samma linje. Doris undviker att ge ett svar på frågan.  
 
Lärarna lägger fokus på olika delar och det hänger oftast ihop med deras personliga intressen. 
Doris skriver följande om det hon prioriterar i sin undervisning:  
 

Inte stavning i varje fall. Ordkunskap är viktigare än grammatik. Pratar gärna engelska på lektioner 
om eleverna förstår (Doris). 

 

Doris tycker att ordkunskap är viktigare än grammatik och även Desirée nämner vikten av 
ordkunskap då det är grunden för förståelse.  Vidare skriver hon att den muntliga delen inte 
kommer till sin rätt och detta på grund av att klasserna är för stora. Daniella skriver samma 
sak. David är mer inne på att miljön ska vara så trygg och trivsam som möjligt för att eleverna 
ska kunna utvecklas. 
 

5.1.2 Elevernas kunskaper i engelska de senaste 10 åren  
 
Lärarnas allmänna uppfattning om huruvida elevers kunskaper i engelska har förändrats under 
en 10-års period stämmer överens ganska väl. Hälften tycker att både elevernas uttal och 
ordförråd har förbättras och två nämner endast ordförrådet som en förbättring. Denna 
förbättring har skett genom massmedias inflytande. Stavning tillsammans med elevers vilja 
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och engagemang är något som nämns då det gäller en försämring i elevers kunskaper. Desirée 
skriver att spridningen är lika stor som tidigare men att fler elever är svagare och har svårt att 
klara engelskan. 
 
Kursplanerna har ändrats ett antal gånger under de senaste 15 åren men för den skull betyder 
inte det att lärarnas syn på kunskap inom engelskan har förändrats. Doris skriver följande om 
detta:  
 
  Jag ser kommunikationen muntligt som viktigare (Doris). 
 

Den muntliga kommunikationen är viktigast även för Daniella men samtidigt skriver hon att 
hennes syn inte har förändrats särskilt mycket. Desirée håller med Daniella.  David skriver att 
han läser kursplanerna mycket mer nu än tidigare för att på så sätt få med det som krävs i 
undervisningen. 
 

5.1.3 Nationella prov 
 
Insamling av resultat av de nationella proven har skett sedan 1997 vilket betyder att proven 
har använts i cirka 10 år. Samtliga lärare anser att det inte har skett några större förändringar 
då det gäller provets utformning och svårighetsgrad. Det handlar oftare om mindre variationer 
från år till år vad det gäller innehåll, svårighetsgrad och layout. 
 
Det nationella provet innehåller fyra delar som vi sagt tidigare och tre av fyra lärare anser att 
uppsatsdelen har störst vikt för att kunna se elevens kunskaper. Doris är den som inte håller 
med de övriga. Enligt henne väger alla delar lika mycket. 
 

5.1.4 Betyg och bedömning  
 
Rättvisa betyg är inte alltid en självklarhet då olika lärare grundar sin betygssättning på olika 
underlag. David skriver såhär angående underlaget för sin betygssättning: 
 
  Elevens förmåga att  

• förstå talad och tryckt engelska  
• själv tala förståelig och varierad engelska. 
• Uttrycka sig muntligt och skriftligt. 
• Kritiskt granska och tolka talad och skriven engelska. 
• Ta egna initiativ för att lösa och klara (av mig) tilldelade uppgifter. 

(David) 

David ger en tydlig och klar bild om vad hans betygssättning grundar sig på. De andra tre 
skriver rent allmänt runt sitt underlag. Det kan handla om läxor, inlämningsuppgifter av 
varierad art, muntliga uppgifter, det nationella provet med mera. 
 

5.1.5 Slutsats 
 
Av denna pilotstudie framgår det att lärare anser att elever har blivit bättre främst i muntlig 
kommunikation men att stavningen ha försämrats. De har ej heller samma vilja att lära sig nya 
saker. Vidare anser många lärare att fler elever är svaga idag. Lärarnas egen syn på kunskap 
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verkar inte har förändrats särskilt mycket under åren. Ingen av lärarna anser att det nationella 
provets resultat är detsamma som kursbetyget. 
 
När det gäller själva undersökningsformen har vi insett att det inte var en lämplig metod för 
vårt ändamål, då endast en lärare har svarat utförligt på frågorna och på det sätt vi hade 
hoppats på att de skulle göra. Många förstod inte riktigt frågan och gav därför inget egentligt 
svar. Genom detta insåg vi att en intervjustudie skulle lämpa sig bättre för vår studie då denna 
undersökningsform ger möjlighet att ställa följdfrågor och förtydliga frågornas innehåll vid 
enventuella tveksamheter. 
 
Nästa kapitel kommer att behandla de nationella provens resultat i Engelska A under åren 
1997-2006. 
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6 Nationella Prov 
 
Det nationella provet består av tre delprov: delprov A Focus speaking, delprov B Focus 
reading och Focus listening och delprov C Focus writing. Detta kapitel är uppdelat i sju 
huvudavsnitt. I de fem första avsnitten behandlas varje delprovs resultat var för sig. Med 
anledning av att listening och reading slogs ihop till receptive skills från och med 2004 är det 
fem avsnitt istället för fyra. Därefter redovisas resultatskillnader mellan kvinnor och män på 
det nationella provet. Slutligen jämförs elevers provbetyg med deras kursbetyg. Samtliga sju 
avsnitt handlar om elevers provresultat i Engelska A. 
 
I skollagen framgår det att de nationella proven är obligatoriska i fyra skolämnen: 
 

Inför betygssättningen i kärnämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik skall 
lärarna använda sig av nationellt fastställda prov (Skollagen (1985:1100) 5 § i Skolverket, 2004b). 

 
Enligt Erickson och Börjesson (2001) ska de nationella proven visa prov på kunskaper inom 
de fyra färdigheterna läsförståelse, hörförståelse och såväl muntlig som skriftlig produktion. 
Syftet med provet är inte att vara ett examensprov utan att vara ett komplement till lärarna och 
som ett stöd för deras bedömning. Tornberg (2005) skriver att provet ska ge en bild av elevens 
starka respektive svaga sidor. Det ska även ses som ett mätinstrument för likvärdighet över 
riket. 
 

6.1 Listening 
 
Enligt Skolverket innehåller delprov B Focus listening ”till exempel intervjuer följda av 
frågor med öppna svar och/eller flervalsalternativ. En annan provtyp kan vara korta samtal 
eller monologer med uppgifter av matchningskaraktär” (www.skolverket.se). 
 
Tabell 1 visar innehållet i provdelen Listening under åren 1997-2003. Andelen elever som har 
fått betygen IG, G, VG respektive MVG är angivet i procent. Siffrorna baseras på de ovägda 
resultaten, det vill säga, på den andel elever som faktiskt utförde provet och inte på den totala 
andelen elever på de nationella programmen (vägt resultat). Betygen VG och MVG redovisas 
i ett samlat betyg under åren 1997-2000 på grund av det inte fanns några nationella kriterier 
för betyget MVG under dessa år (Skolverket, 1998). Anledningen till att resultaten bara visar 
fram till 2003 är att åren efter slogs delproven Listening och Reading ihop till Receptive skills. 
 
Tabell 1 Listening – innehåll och resultat i procent (Skolverket, 1998, 1998, 1999; Dragemark, 2000, 2001, 
2002; Åhs, 2003, 2004, 2006a, 2006b)  

 

ÅR INNEHÅLL IG G VG MVG ELEVANTAL 
1997 2 provdelar. 

Öppna frågor (besvarade med egna 
ord) 

2 17 81* - 5700 

1998 2 provdelar. 
Öppna frågor. 

6 19 75* - 6043 

1999 2 provdelar. 
Flervalsfrågor och öppna frågor. 

17 44 38* - 5432 

2000 2 provdelar. 
Öppna frågor. 

11 37 52* - 6543 
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2001 3 provdelar. 
Öppna frågor och flervalsfrågor. 

6 22 49 23 14025 

2002 2 provdelar. 
1) Matchningsuppgift med korta 
dialoger. 
2) Längre intervju.  

5 20 41 34 9262 

2003 2 provdelar. 
1) Matchningsuppgift med 10 korta 
dialoger. 
2) Längre intervju, 26 öppna frågor. 

8 23 50 18 8317 

   
* År 1997-2000 redovisas betygen VG och MVG tillsammans då det saknades nationella kriterier för betyget 
MVG. 

 
Tabell 1 visar att nästan var femte elev inte klarade Listening-delen 1999. Det var första året 
som provdelen var utökad från endast öppna frågor till även flervalsfrågor vilket kanske kan 
tolkas som en förklaring till varför så många inte lyckades under detta år.  
 Resultatet är desto bättre under 1997 då hela 81 procent fick betyget VG eller MVG, 
den högsta siffran under de redovisade åren. Vi kan då ställa oss frågan om provets 
utformning var för lätt från början eller om det var väldigt duktiga elever i denna årskull. 
 Provresultaten visar inte att utvecklingen har gått åt något särskilt håll utan den svänger 
från år till år med den största nedgången under åren 1999 och 2000 för att sen förbättras 
markant i och med 2001-års prov.  
 Tabell 1 visar att införandet av en matchningsuppgift7 år 2002 inte verkar ha påverkat 
resultatet nämnvärt. Istället redovisas den högsta andelen MVG:n under alla år som provet har 
genomförts. Andra året matchningsuppgiften fanns med, kombinerat med en längre intervju, 
minskade antalet MVG med nästan hälften. I nästa avsnitt redovisas provresultatet i provdelen 
Focus reading. 

6.2 Reading 
 
Enligt Skolverket innehåller delprov B delen Focus reading ”längre och/eller kortare texter 
med flervalsfrågor eller frågor med öppna svar där eleverna själva skriver svaren med ett eller 
flera ord. Ibland ingår s.k. cloze-test, som är en text med enordsluckor. One Word Gaps är 
kortare texter eller dialoger med enordsluckor. Matchningsuppgifter kan också förekomma” 
(www.skolverket.se).    
 
I tabell 2 nedan ser vi innehållet i provdelen Reading under åren 1997-2003. Andelen elever 
som har fått betygen IG, G, VG respektive MVG är angiven i procent. Siffrorna baseras på de 
ovägda resultaten, det vill säga, på den andel elever som faktiskt utförde provet och inte på 
den totala andelen elever på de nationella programmen (vägt resultat). Även här redovisas 
betygen VG och MVG i ett samlat betyg under åren 1997-2000 på grund av att det inte fanns 
några nationella kriterier för betyget MVG under dessa år (Skolverket, 1998). Anledningen 
till att resultaten bara visas fram till 2003 är att åren efter slogs delproven Listening och 
Reading ihop till Receptive skills. 
 
 
 

 

                                                 
7 Matchningsuppgift – handlar om att kombinera till exempel en fråga med rätt svar. I det här fallet skulle en kort 
dialog kombineras med den plats där samtalet ägde rum (Skolverket, 2002). 
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Tabell 2 Reading – innehåll och resultat i procent (Skolverket, 1998a, 1998b, 1999; Dragemark, 2000, 2001, 
2002; Åhs, 2003, 2004, 2006a, 2006b) 

      

 
*År 1998 och 1999 redovisas betygen VG och MVG tillsammans då det saknades nationella kriterier för betyget 
MVG. 

 
Tabell 2 visar att åren 1998 och 2000 har 16 respektive 14 procent av eleverna betyget IG på 
delprovet Reading. Liksom i Listening-delen är det lägst antal elever med IG under det första 
året som provet gavs. Andelen IG sjönk markant mellan åren 2000 och 2001. 
 Lucktext och matchningsuppgift infördes 2002 och då ökade andelen MVG med 50 
procent i jämförelse med föregående år för att sedan öka ytterligare året därpå till totalt 100 
procent fler än 2001.  

I ett försök att tolka tabell 2 går det att misstänka att provet var en aning lättare 1997 
och att det fick korrigeras till kommande år då antalet IG ökade trefaldigt 
 

6.3 Receptive skills 
 
I tabell 3 nedan finns innehållet och resultatet i provdelen Receptive skills presenterat, det vill 
säga innehåll och resultat från provdelarna Reading och Listening, mellan 2004 och 2006. På 
grund av detta framgår det inte vilken provdel eleverna hade svårast respektive lättast för. År 
2006 saknas dock utförligare information kring innehållet. Även här baseras elevernas resultat 
på det ovägda resultatet och siffrorna visar andelen elever i procent som har uppnått 
respektive betyg.  
 
 

 
 

 

 

 

ÅR INNEHÅLL IG G VG MVG ELEVANTAL 
1997 4 delar. 

Elevproducerade svar. 
5 34 61* - 5733 

1998 4 delar. 
Elevproducerade svar. 

16 35 49* - 6055 

1999 5 delar. 
Elevproducerade svar. 

12 34 54* - 5376 

2000 6 delar. 
Elevproducerade svar. 

14 36 51* - 6566 

2001 4 delar. 
Elevproducerade svar. 

8 42 40 10 14048 

2002 5 delar. 
Elevproducerade svar, flerval, lucktext och 
matchningsuppgift. 
Korta och långa texter med olika genrer och innehåll. 

12 32 42 15 9320 

2003 5 delar. 
1) Dictionary definitions, flervalsalternativ 
(ankaruppgift) 
2) Lucktext: cloze-test 
3) Matchningsuppgift. 
4) Längre text med 17 öppna frågor. 
5) Short texts, 5 korta texter, 7 flervalsfrågor. 

8 29 43 20 8261 
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Tabell 3 Receptive skills – innehåll och resultat i procent (Skolverket, 1998a, 1998b, 1999; Dragemark, 2000, 
2001, 2002; Åhs, 2003, 2004, 2006a, 2006b) 

 

ÅR INNEHÅLL 
READING 

INNEHÅLL 
LISTENING 

IG G VG MVG ELEVANTAL 

2004 4 delar. 
1) 5 korta texter, 7 
flervalsfrågor 
(ankaruppgift) 
2) Längre lästext, 17 frågor 
(flervalsfrågor, 
completions) 
3) Cloze-test (18 luckor). 
4) Matchningsuppgift, 8 
kortare texter med 15 
frågor. 

2 delar. 
1) Intervju, 14 öppna 
frågor. 
2) Monolog med regionalt 
färgat språk, completions 
och flervalsfrågor. 

9 33 44 14 10955 

2005 5 delar. 
1) Cloze-test med 10 
luckor (ankaruppgift). 
2) Längre lästext (BrE), 
med 15 flervalsfrågor, 
completions och en öppen 
fråga. 
3) One Word Gaps  
4) Short texts, 5 korta 
tidningstexter med 
tillhörande flervalsfråga, 
dialektala variationer. 
5) Matchningsuppgift, 16 
korta beskrivningar skulle 
finnas i 7 korta texter. 
 

3 delar. 
1) Matchningsuppgift. 
2) 6 korta dialoger, 
komplettering av 
avslutande mening genom 
fyrvalsalternativ. 
3) Längre intervju, 15 
öppna frågor. 

8 29 39 24 12015 

2006 - - 8 30 41 21 14234 

 
 

När Listening-delen och Reading-delen slogs ihop till en enhet, Receptive skills, minskade 
antalet IG i jämförelse med tidigare år då delarna redovisades var för sig. Vår tolkning är att 
det kan vara så att ett misslyckande i den ena delen kan vägas upp med ett bättre resultat i den 
andra delen. Det kan även vara så att eleverna har lyckats bättre under de senaste åren. Det 
kan styrkas med en uppgång i antalet MVG som har givits under 2000-talet 
 

6.4 Speaking 
 
Enligt Skolverket genomförs delprov A Focus speaking ”som ett samtal mellan två 
(alternativt 3-4) elever. Beräknad tidsåtgång är ca 15 minuter per elevgrupp” 
(www.skolverket.se). 
 Tabell 4 nedan visar innehåll, tema och resultat för åren 1997-2006. Denna provdel blev 
inte obligatorisk för alla elever förrän i och med 2001 års prov. Tidigare valde läraren själv ut 
vilka elever som skulle genomföra provet. Många gånger handlade det om elever där det 
saknades betygsunderlag eller där de var allmänt osäkra på betyget. Siffrorna för 1997, 1998, 
1999, 2000 är alltså inte representativa för riket i stort.  
 Det är hela tiden de ovägda resultaten som presenteras i tabellen och andelen elever som 
har erhållit ett visst betyg står angivet i procent. 
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Tabell 4 Speaking – innehåll och resultat i procent (Skolverket, 1998a, 1998b, 1999; Dragemark, 2000, 2001, 
2002; Åhs, 2003, 2004, 2006a, 2006b) 
 

ÅR TEMA INNEHÅLL IG G VG MVG ELEVANTAL 
1997* - Talade enligt givna instruktioner, 

parvis eller enskilt. 
2 37 47 14 1551 

1998* Talking about 
Jobs 

2 delar. 
1) Återgivande och berättande. 
2) Utredande och argumenterade. 

7 50 34 8 1696 

1999* Old Enough? 2 delar. 
1) Återgivande och berättande. 
2) Utredande och 
argumenterande. 

6 51 34 9 1838 

2000* Etiska frågor Framföra åsikter och egna 
värderingar kring temat. 

4 49 37 10 2400 

2001 - Argumentera för sina åsikter och 
test av samarbetsförmåga.  

2 37 43 17 13288 

2002 Anger Förberedelsetid. 
Beskrivning av en situation som 
anknyter till temat och diskutera 
detta med en samtalspartner. 

3 42 41 14 9144 

2003 Right or Wrong? (Ankaruppgift, tidigare använd år 
2000) 
2 delar. 
1) Rangordna ett antal förseelser 
eller brott efter svårighetsgrad. 
2) Ta ställning till ett antal 
påståenden inom samma tema. 
Därefter motivera sina åsikter i en 
diskussion. 

4 41 40 16 7979 

2004 Challenges 3 delar. 
1) Återberätta ett antal korta 
berättelser. 
2) Diskutera givna 
frågeställningar utifrån en bild i 
provhäftet. 
3) Diskussioner. 
Ställningstagande i olika frågor 
m.m. 

4 41 39 16 10750 

2005 Konkurrens/tävlan 2 delar. 
1) Diskussion av frågor från kort. 
2) Diskussioner kring temat. 

5 35 40 20 11955 

2006 - - 3 36 42 19 14210 

 
*Läraren valde ut de elever vars betyg de ansåg sig vara osäkra på vilket betyder att betygsiffrorna under åren 
1997-2000 inte är representativa för riket i stort. 

 
Tabell 4 visar att den högsta andelen IG kan noteras åren 1998 och 1999. Samtidigt är andelen 
MVG som lägst under dessa år och även under 1997. Återigen hittas den lägsta andelen IG 
under första provåret. Från 2001 till 2006 är det en uppgång i andelen MVG då procentsiffran 
ligger mellan 14 och 20. År 2003 användes samma uppgift som under år 2000, det vill säga en 
ankaruppgift. Resultatmässigt har eleverna presterat bättre 2003 genom högre procent MVG 
än under 2000.  

Liksom vid Listening-delen hittas den lägsta andelen IG under det första provåret 
(1997). Vi misstänker att provet antingen var för lätt eller att lärarna ej var införstådda med 
kriteriernas innebörd då det handlade om ett nytt betygssystem. Speaking-delen var 
fortfarande inte obligatorisk 2000 och därmed gör vi tolkningen att resultaten kanske baseras 
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på svagare elever, kunskapsmässigt sett, vilket kan styrkas med att andelen IG är som högst 
1998 och 1999 och andelen MVG som lägst år 2000. 
 

6.5 Writing 
 
Enligt Skolverket innehåller delprov C Focus writing två typer av ämnen där det ena är ”av 
berättande karaktär medan det andra är mer styrt” (www.skolverket.se). 
 Tabell 5 nedan visar innehåll, tema och resultat i delprovet Writing under åren 1997-
2006. Siffrorna för betygen visar andelen elever i procent som har uppnått ett visst resultat. 
Dessa resultat är även grundade på ett ovägt värde.  
 
Tabell 5 Writing – innehåll och resultat i procent (Skolverket, 1998a, 1998b, 1999; Dragemark, 2000, 2001, 
2002; Åhs, 2003, 2004, 2006a, 2006b) 

 

ÅR TEMA INNEHÅLL IG G VG MVG ELEVANTAL 
1997 - Eleverna skrev en berättelse efter 

givna instruktioner. 
6 43 40 12 5641 

1998 Pets 1) Utredande, argumenterande 
el. 
2) Berättande 

12 53 29 6 6103 

1999 Growing Up 1) Berättande, A Very Special Person. 
el. 
2) Utredande, What Creates a 
Personality? 

13 51 30 6 5326 

2000 Film 1) Berättande 
el. 
2) Utredande 

8 52 32 7 6355 

2001 Letters Besvarande av ett brev enligt givna 
instruktioner. 

6 42 37 15 13859 

2002 Friendship 1) Berättande 
el. 
2) Utredande 

8 46 35 11 9246 

2003 Looking at 
Sweden – Letter 
to the Editor 

Skriva en insändare där 
ställningstaganden om görs om 
påståenden (2-4 st) angående 
svenskar och Sverige. 

10 43 33 14 8364 

2004 Dot’s Story Anknytning till Listening-delen 
rörande andra världskriget och dess 
tid.  
1) Then and Now 
(jämförelse mellan ungdomars 
situation då och nu) 
el. 
2) WW II–Facts and Reflections 
(berättande text innehållande egna 
tankar, intryck, känslor och fakta 
kring ämnet. Ledfrågor gavs) 

14 44 31 11 10804 

2005 Ägodelar 1) Beskrivande artikel 
el. 
2) Argumenterande insändare 

8 41 36 15 12010 

2006  - 9 43 35 13 14253 
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Enligt tabell 5 har väldigt liten andel elever uppnått betyget MVG under åren 1998-2000. 
Följande år ser vi en förbättring med 100 procent. Frågan är om ämnet spelade roll och att 
brevskrivning tilltalade fler än teman kring husdjur och uppväxt.  
 Till skillnad från provdelen Speaking med relativt låg andel icke godkänt har provdelen 
Writing en hög andel elever med betyget IG i och med en mer än dubbelt så hög procentsats 
för nämnda betyg. Återigen ser vi att 1997 års resultat har en låg andel IG vilket enligt vår 
tolkning kan förklaras med att provet var nytt och kanske enklare än följande år.  
 
I de fem tidigare avsnitten har vi presenterat resultat och egna tolkningar kring det nationella 
provets fyra provdelar mellan åren 1997 och 2006. Resultaten för nämnda år visar hur kvinnor 
och män tillsammans har presterat på provet.  Det är även intressant att belysa eventuella 
skillnader i kvinnors och mäns resultat varför vi kommer att behandla detta ämne i följande 
avsnitt. 
 

6.6 Resultatskillnader mellan kvinnor och män  
 
Betygsskillnader mellan könen är vida diskuterat varför vi i följande avsnitt vill visa 
resultaten för kvinnor respektive män i varje provdel och betygsteg under åren 1997-2006. 
 Under de senaste åren har det pågått en debatt om att kvinnor klarar sig bättre i skolan 
än män. Dessutom diskuteras det om det nationella provets utformning gynnar kvinnor mer än 
män och att kvinnor på grund av detta får bättre resultat och därmed ett högre betyg. ”Snälla 
flickor gynnas i skolan”. Detta är rubriken på en artikel i SvD (20071003) där en finsk studie 
visar att betyg kan bestämmas av personlighet till så mycket som 20 procent på högstadiet. 
Den målgrupp som gynnas är då kvinnor. Resultatet visade att elevers temperament och 
personlighet var mer avgörande för deras betyg än egentlig kunskap. 
 

6.6.1 Listening 
 
Tabellerna 1-4 nedan visar resultatfördelningen mellan kvinnor och män av betygen IG, G, 
VG respektive MVG i delprovet Listening. Den vänstra stapeln visar kvinnornas resultat 
medan den högra visar männens. Siffrorna ovanför staplarna anger andel elever i procent.  
 

Delprovet Listening - betyget IG, fördelat mellan 
kvinnor och män
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Figur 1 Fördelning av betyget IG – Listening (Skolverket, 1998a, 1998b, 1999; Dragemark, 2000, 2001, 2002; 
Åhs, 2003, 2004, 2006a, 2006b) 
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Figur 1 visar att kvinnorna har högre andel IG än männen under åren 1997, 2002 och 2003. 
En anledning till detta kan vara att åren 2002 och 2003 innehöll delproven 
matchningsuppgifter vilket kvinnor brukar klara sämre än män (Åhs, 2003). Anmärkningsvärt 
är den höga andelen IG för både män och kvinnor år 1999. 1999 och 2001 är de enda 
gångerna som provet utgörs av flervalsfrågor men 2001 innehöll provet tre delar varför 
flervalsfrågorna inte var lika utslagsgivande. Det bör tilläggas att elevantalet var som lägst 
1999. 
 

Delprovet Listening - betyget G, fördelat mellan kvinnor och 
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Figur 2 Fördelning av betyget G – Listening (Skolverket, 1998a, 1998b, 1999; Dragemark, 2000, 2001, 2002; 
Åhs, 2003, 2004, 2006a, 2006b)  

 
Figur 2 visar att männen har betyget G i större utsträckning under 1998-2001. Det är dock 
inga markanta skillnader utan bara några enstaka procentenheter. Åren 1999, 2000 och 2003 
utmärker sig genom nästan en fördubbling av andelen elever med betyget G.  
 
 

Delprovet Listening - betyget VG, fördelat mellan kvinnor 
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Figur 3 Fördelning av betyget VG – Listening (Skolverket, 1998a, 1998b, 1999; Dragemark, 2000, 2001, 2002; 
Åhs, 2003, 2004, 2006a, 2006b) 

 
Figur 3 visar att betyget VG är betydligt mer frekvent åren 1997 och 1998. Vad detta beror på 
är svårt att säga, det kan tolkas så att provet var enklare då eller så var eleverna betydligt 
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bättre. Åren 1997-2000 redovisas betygen VG och MVG tillsammans eftersom det inte fanns 
några nationella kriterier för betyget MVG.  Åren 1999 och 2000 presenterar återigen ett lågt 
resultat med tanke på att resultatet för 2001 är bättre trots att siffran här enbart visar andelen 
elever med betyget VG. 
 
 

Delprovet Listening - betyget MVG, fördelat mellan kvinnor 
och män
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Figur 4 Fördelning av betyget MVG – Listening (Skolverket, 1998a, 1998b, 1999; Dragemark, 2000, 2001, 2002; 
Åhs, 2003, 2004, 2006a, 2006b)  

 
Figur 4 visar att en högre andel män än kvinnor fick betyget MVG under åren 2001-2003. 
Enligt Skolverkets rapport för år 2002 ansåg över 90 procent av lärarna att båda provdelarna 
var lämpliga eller mycket lämpliga men vissa hade åsikten att intervjun var mer intressant för 
manliga studenter. Detta syns klart i tabellen då männen har ett klart bättre resultat än 
kvinnorna. År 2002 redovisar även den högsta andelen elever som har fått betyget MVG 
under åren 2001-2003. 

6.6.2 Reading 
 
Figurerna 5-8 nedan visar resultatfördelningen mellan kvinnor och män av betygen IG, G, VG 
respektive MVG. Den vänstra stapeln visar kvinnornas resultat medan den högra visar 
männens. Siffrorna ovanför staplarna anger andel elever i procent. 
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Delprovet Reading - betyget IG, fördelat mellan kvinnor och 
män
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Figur 5 Fördelning av betyget IG – Reading (Skolverket, 1998a, 1998b, 1999; Dragemark, 2000, 2001, 2002; 
Åhs, 2003, 2004, 2006a, 2006b) 

 
De år som högst andel kvinnor och män fått IG är åren 1998, 2000 och 2003. Vad som har 
orsakat detta går inte att se i innehållet då alla prov innehöll öppna svar. Vidare kan det 
nämnas att under åren 2002 och 2003 börjar det gå sämre för kvinnorna då andelen IG för 
första gången är högre för kvinnorna än för männen. Nytt för dessa år var provformer som 
cloze-test (lucktext), matchningsuppgifter och olika längder på texterna. Lucktexter och 
matchningsuppgifter har visat sig vara mer gynsamma för pojkar/män (Åhs, 2003) vilket kan 
ge en förklaring till resultatet. 
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Figur 6 Fördelning av betyget G – Reading (Skolverket, 1998a, 1998b, 1999; Dragemark, 2000, 2001, 2002; 
Åhs, 2003, 2004, 2006a, 2006b) 

 
Figur 6 visar att det enda året som männen har högre andel G än kvinnorna är år 1999. Det 
finns ingenting som utmärker detta år, varken när det gäller elevantal eller utformning av 
provet. 2001 och 2003 har hög andel av både kvinnor och män betyget G i Reading. I 
resterande år är det ganska jämna siffror. Överlag finns det egentligen inga markanta 
skillnader mellan kvinnors och mäns resultat, utan det handlar endast om några få 
procentenheter. 
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Delprovet Reading - betyget VG, fördelat mellan kvinnor 
och män
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Figur 7 Fördelning av betyget VG – Reading (Skolverket, 1998a, 1998b, 1999; Dragemark, 2000, 2001, 2002; 
Åhs, 2003, 2004, 2006a, 2006b) 

 
I motsats till vad som ofta hävdas har männen, enligt figur 7, bättre resultat än kvinnorna i 
samtliga år utom 1999 då kvinnorna har högre andel VG än männen och 2002 då siffran är 
lika för båda könen. Störst skillnad i resultatet vad gäller kvinnor och män är år 1997 med en 
skillnad på sex procentenheter. En stor andel av såväl kvinnor som män lyckades få VG i 
betyg under åren 1997 och 1999. Årsrapporterna för dessa år visar inte på några tydliga skäl 
för detta. För övrigt kan nämnas att resultaten är som bäst under de fyra första åren för både 
kvinnor och män. 
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Figur 8 Fördelning av betyget MVG – Reading (Skolverket, 1998a, 1998b, 1999; Dragemark, 2000, 2001, 2002; 
Åhs, 2003, 2004, 2006a, 2006b) 

 
Som figur 8 visar har högre andel män MVG än kvinnorna under samtliga år som detta betyg 
gavs. Störst skillnad i resultatet mellan kvinnor och män är 2002. Det är även detta år som 
lucktexten införs, vilket vi kommenterade i figuren för betyget G. Vidare kan nämnas att så 
mycket som nästan en femtedel av männen lyckades få ett MVG detta år, vilket kan tyckas 
vara en ganska hög siffra. 
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6.6.3 Receptive skills 
 
Figurerna 9-12 nedan visar resultatfördelningen mellan kvinnor och män av betygen IG, G, 
VG respektive MVG. Den vänstra stapeln visar kvinnornas resultat medan den högra visar 
männens. Siffrorna ovanför staplarna anger andel elever i procent. 
 

Delprovet Receptive skills - betyget IG, fördelat mellan 
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Figur 9 Fördelning av betyget IG – Receptive skills (Skolverket, 1998a, 1998b, 1999; Dragemark, 2000, 2001, 
2002; Åhs, 2003, 2004, 2006a, 2006b) 

 
Som vi ser i figur 9 har en högre andel kvinnor IG i provdelen Receptive skills åren 2005 och 
2006, men år 2004 är det endast en procentenhet som skiljer männen och kvinnorna åt. Som 
vi tidigare påvisat innehöll delprovet Reading för år 2004 och 2005 en lucktext och en 
matchningsuppgift. Resultatet för 2004 blir då missvisande enligt vår tidigare teori om att 
män bättre klarar av denna provform. Saken är den att även delprovet Listening innehöll en 
matchningsuppgift år 2005 och inte år 2004 vilket kan förklara detta. Tyvärr finns det inga 
uppgifter om de olika provdelarna i 2006 års prov. 
 
 

Delprovet Receptive skills - betyget G, fördelat mellan 
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Figur 10 Resultatfördelning av betyget G – Receptive skills (Skolverket, 1998a, 1998b, 1999; Dragemark, 2000, 
2001, 2002; Åhs, 2003, 2004, 2006a, 2006b)  
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Figur 10 visar att det överlag är ganska marginella resultatskillnader, både när det gäller 
mellan åren och mellan könen. Det som kan sägas är att en lägre andel kvinnor fick betyget G 
2004 vilket ändrades de två följande åren då en högre andel kvinnor än män fick betyget G. 
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Figur 11 Fördelning av betyget VG – Receptive skills (Skolverket, 1998a, 1998b, 1999; Dragemark, 2000, 2001, 
2002; Åhs, 2003, 2004, 2006a, 2006b)  

 
Om vi håller siffrorna från den tidigare tabellen i minnet är det ganska anmärkningsvärt att en 
större andel elever, både kvinnor och män, har lyckats få betyget VG än G i delprovet 
Receptive skills under samtliga år (2004-2006). Skillnaden mellan kvinnors och mäns resultat 
är genomgående en procentenhet. Det är alltså väldigt små skillnader. 
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Figur 12 Fördelning av betyget MVG – Receptive skills (Skolverket, 1998a, 1998b, 1999; Dragemark, 2000, 
2001, 2002; Åhs, 2003, 2004, 2006a, 2006b)  

 
Störst skillnad i resultatet mellan kvinnor och män under de tre åren syns i denna figur över 
betyget MVG. Vidare är det störst skillnad mellan könen år 2005, alltså det år som högst 
andel elever har fått MVG. År 2004, det år då kvinnorna lyckas bättre, är det dock endast två 
procentenheter som skiljer de båda könen åt i jämförelse med sex respektive fem 
procentenheter under åren 2005 och 2006. Under 2005 och 2006 har, som figuren visar, 
ungefär var fjärde manlig elev uppnått betyget MVG. 
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6.6.4 Speaking 
 
Figurerna 13-16 nedan visar resultatskillnaderna mellan kvinnor och män av betygen IG, G, 
VG respektive MVG i provdelen Speaking. Den ljusare stapeln visar kvinnornas resultat 
medan den mörkare visar männens. Siffrorna ovanför staplarna anger andelen elever i procent. 
 Under åren 1997-1999 behövde inte alla elever prövas i delprovet Speaking utan läraren 
bestämde själv vilka och hur många elever som skulle genomföra provet, så elevunderlaget 
för dessa är avsevärt mycket mindre än resterande år varför resultatet inte speglar den sanna 
bilden. Vi vet inte på vilken nivå de testade kvinnorna och männen låg. 
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Figur 13 Fördelning av betyget IG – Speaking (Skolverket, 1998a, 1998b, 1999; Dragemark, 2000, 2001, 2002; 
Åhs, 2003, 2004, 2006a, 2006b) 

 
Störst andel män har erhållit IG under de år som en skillnad mellan könen påvisas. Störst 
andel IG syns år 1998 och 1999, med männen i topp med sju procentenheter. Dessa två år var 
innehållet i provdelen identiskt. Det är även här som den största skillnaden mellan könen 
påvisas, men då det var läraren som valde ut vilka elever som skulle få göra provet och 
dessutom ofta baserade detta val på sin egen osäkerhet kring betygssättningen kan inte 
resultaten för dessa tre år ses som något värt att analysera vidare. Genomgående är det väldigt 
låga siffror som redovisas för betyget IG i jämförelse med övriga provdelar. 
Sammanfattningsvis går det att se en tendens till utjämning mellan de olika könens resultat 
under de redovisade åren. 
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Delprovet Speaking - betyget G, fördelat mellan kvinnor och 
män
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Figur 14 Fördelning av betyget G – Speaking (Skolverket, 1998a, 1998b, 1999; Dragemark, 2000, 2001, 2002; 
Åhs, 2003, 2004, 2006a, 2006b) 
 
Enligt figur 14 har högre andel män än kvinnor G under samtliga år. Störst skillnad mellan 
könen syns under åren 1999, 2000 och 2001 med en skillnad på minst nio procentenheter. 
Antal elever som skriver provet ökar med nästan 250 procent under år 2001 men det sker 
dock inte någon förändring vad gäller skillnaden i antal G mellan män och kvinnor. 
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Figur 15 Fördelning av betyget VG – Speaking (Skolverket, 1998a, 1998b, 1999; Dragemark, 2000, 2001, 2002; 
Åhs, 2003, 2004, 2006a, 2006b) 

 
Störst skillnad mellan kvinnor och män visas år 2000 med en skillnad på nio procentenheter. 
Under samtliga år har högre andel kvinnor fått VG än männen. Med utgång från denna figur 
kan då kvinnor sägas få bättre betyg än män överlag på kommunikationsdelen. Om detta beror 
på att kvinnor har bättre kunskaper än män är en annan fråga då vi i ett betyg aldrig egentligen 
kan se vilka kunskaper elever har. 
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Figur 16 Fördelning av betyget MVG – Speaking (Skolverket, 1998a, 1998b, 1999; Dragemark, 2000, 2001, 
2002; Åhs, 2003, 2004, 2006a, 2006b) 

 
Under år 1998 har väldigt få elever uppnått betyget MVG, men det är enda gången som 
männen har ett bättre resultat än kvinnorna. Elevantalet var som lägst detta år med bara 1696 
stycken som testades. Resultatmässigt har nästan var femte kvinna uppnått betyget MVG 
under åren 2001-2006. Den största skillnaden mellan könen ses under åren 1997 och 2001 
med en skillnad på sex procentenheter. Det går dock att skönja en utjämning mellan 
könskillnaderna under åren 2005 och 2006. 

6.6.5 Writing 
 
Figurerna 17-20 visar resultatfördelningen mellan kvinnor och män av betygen IG, G, VG 
respektive MVG. Den ljusare stapeln visar kvinnornas resultat medan den mörkare stapeln 
visar männens. Siffrorna ovanför staplarna anger andel elever i procent. 
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Figur 17 Fördelning av betyget IG – Writing (Skolverket, 1998a, 1998b, 1999; Dragemark, 2000, 2001, 2002; 
Åhs, 2003, 2004, 2006a, 2006b)  

 
Dubbelt så stor andel män som kvinnor klarade inte denna provdel under åren 1998 och 1999. 
Eleverna fick båda gångerna välja mellan att skriva en berättande uppsats eller en utredande 
och argumenterande. Männen valde i större utsträckning den argumenterande och utredande 
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uppsatsen men verkar då inte behärska denna typ av uppgiftsform, medan kvinnor ofta valde 
en berättande text som egentligen är en enklare typ av uppgift men ofta sagd att passa kvinnor 
bättre.  
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Figur 18 Fördelning av betyget G – Writing (Skolverket, 1998a, 1998b, 1999; Dragemark, 2000, 2001, 2002; 
Åhs, 2003, 2004, 2006a, 2006b)  

 
Under samtliga år har högre andel män än kvinnor uppnått betyget G. Störst skillnad mellan 
könen kan ses i resultatet för år 1997. Övriga år är resultatet väldigt jämnt, kvinnor och män 
emellan. 
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Figur 19 Fördelning av betyget VG – Writing (Skolverket, 1998a, 1998b, 1999; Dragemark, 2000, 2001, 2002; 
Åhs, 2003, 2004, 2006a, 2006b)  

 
Större andel kvinnor än män har uppnått betyget VG under samtliga år. Störst skillnad med tio 
procentenheter syns under år 1998 då temat var Pets och även under år 1999. 
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Figur 20 Fördelning av betyget MVG – Writing (Skolverket, 1998a, 1998b, 1999; Dragemark, 2000, 2001, 2002; 
Åhs, 2003, 2004, 2006a, 2006b)  
 

Under åren 2001 och 2005 syns en markant ökning i andelen MVG hos båda könen. Liksom 
vid betyget VG har kvinnorna lyckats bättre under samtliga år utom 2003 då män och kvinnor 
har uppnått samma resultat. Detta år var uppgiften att skriva en insändare angående Sverige 
och svenskar. Resultatet visar att ämnet kanske passade både kvinnor och män lika bra. Störst 
skillnad mellan könen redovisas år 2001 med en differens på fem procentenheter då uppgiften 
bestod i att skriva ett brev. 
 
I detta avsnitt har delprovet Writings resultat redovisats. Åren 1998 och 1999 var det dubbelt 
så stor andel män än kvinnor som inte lyckades med provet. Ämnena under dessa år var Pets 
och Growing Up vilket enligt oss kan tolkas som mer tilltalande för kvinnor än män. Det syns 
även en stor skillnad i resultatet under år 2004 då 11 procent av kvinnorna respektive 17 
procent av männen fick IG. Ämnet var Dot’s Story (andra världskriget). Ämnet känns 
mer ”pojkvänligt” men i själva verket handlade uppgiften om att eleverna skulle skriva sina 
egna tankar och känslor kring ämnet, vilket kan tyckas vara mer passande för kvinnor. 
Sammanfattningsvis kan nämnas att fler män än kvinnor inte klarade provdelen Writing under 
samtliga år. Kvinnor har dessutom fått de högre betygen VG och MVG i allt större 
utsräckning än män under samtliga år, förutom 2003 då andelen MVG var lika stor hos båda 
könen. 
 
I nästa avsnitt kommer det att göras en jämförelse mellan elevers provbetyg och kursbetyg i 
Engelska A. Denna jämförelse kommer att göras mellan fyra nationella program, två praktiska: 
Barn och fritidsprogrammet och Byggprogrammet och två teoretiska: Naturvetenskapliga 
programmet och Samhällsvetenskapliga programmet.   

6.7 Jämförelse mellan kursbetyg och provbetyg 
 
Korp (2006) menar att det finns skillnader mellan kursbetyg och provbetyg, regionala såväl 
som lokala. Det beror helt på vilket gymnasieprogram eleven läser och vilket lärosäte det 
handlar om. Detta är inte någonting konstigt eftersom provet inte ska fungera som ett 
examensprov på kursen. Korp nämner flera argument för att provet inte ska styra 
betygssättningen: ”(1) en styrande funktion skulle vara oförenlig med den deltagande 
målstyrningsprincipen; (2) det är överhuvudtaget vanskligt at[t] bedöma en elevs kunskaper 
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med ett enda prov då många faktorer kan spela in som påverkar resultatet [...]; (3) de 
nationella proven mäter inte heller alla mål i kursen (2006: 79).  
 I följande kapitel kommer betygssättning i Engelska A och provbetyget i samma kurs att 
redovisas för vårterminerna 2001, 2005 och 2006. Anledningen till att endast tre år redovisas 
är att det saknas uppgifter för övriga år när det gäller det samlade provbetyget. Statistiken 
kring dessa tre år ger ändå en bra bild över hur det ser ut. Tabellerna visar statistik över fyra 
nationella program, naturvetenskapliga programmet (NV), samhällsvetenskapliga 
programmet(SP), barn och fritidsprogrammet (BF) och byggprogrammet (BP) och även över 
riket. Hädanefter kommer programförkortningarna att användas. 

6.7.1 Vårterminen 2001 
 
Figur 21 och 22 visar kursbetyg och provbetyg i  Engelska A vårterminen 2001. 
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Figur 21 Kursbetyg i  Engelska A VT-01  Figur 22 Provbetyg i  Engelska A VT -01 

 
Figur 21 visar att både NV och SP har ett högre betygsgenomsnitt än riket. Den största 
skillnaden kan ses i betyget MVG där nästan dubbelt så många som rikssnittet har fått betyget 
MVG. Mindre än en procent har fått IG som kursbetyg i NV och SP vilket är under rikssnittet 
medan BF och BP ligger mycket över riksnittet med 8.8 procent respektive 10.9 procent. Det 
bör tilläggas att få elever  som läser på BF och BP når upp till betyget MVG. De flesta elever 
som läser på NV och SP får betyget VG eller MVG medan de flesta eleverna på BF och BP 
får betyget IG eller G. 
 I figur 22 ser vi att NV och SP ligger över rikssnittet även här medan BF och BP ligger 
under rikssnittet. En tydlig tendens kan ses när det gäller betyget MVG där både NV och SP 
har högre andel MVG medan det näst intill saknas i de praktiska programmen.  
 Vid en jämförelse över betyget IG syns en skillnad mellan provbetyget och kursbetyget. 
Högre andel elever på NV och SP har fått IG i provbetyget än i kursbetyget. När det gäller 
provbetyget har en procent IG på NV och SP medan procentsatsen för IG i kursbetyget är 0,3 
respektive 0,7. Genomgående för alla fyra program har högre andel elever fått MVG som 
kursbetyg än provbetyg. Läget är det omvända när det gäller betyget IG där BF och BP ligger 
högre än NV och SP. Högre andel elever på BP har fått IG på provet än i kursen men BF:s 
resultat är näst intill oförändrat. 
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6.7.2 Vårterminen 2005 
 
Figur 23 och 24 visar kursbetyget respektive provbetyget i Engelska A vårterminen 2005. 
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Figur 23 Kursbetyg i  Engelska A VT-05  Figur 24 Provbetyg i  Engelska A VT -05

 

Figur 23 visar att NV och SP har högre andel elever med betyget MVG och en lägre andel 
med betyget IG än riksgenomsnittet. För BF och BP gäller det omvända. Betygsläget ser 
ungefär likadant ut som det gjorde fyra år tidigare, förutom att BF har en högre andel IG än 
BP detta år. 
 Figur 24 visar endast riksgenomsnittet på provbetyget i Engelska A då det tyvärr saknas 
statistik för varje enskilt program. Siffrorna ska sägas vara uppskattade från Skolverkets tabell 
som saknade exakta siffror (Åhs, 2005). På grund av detta går det endast att göra en 
jämförelse över riksgenomsnittet mellan 2001 och 2005. Figuren visar att större andel elever 
fick provbetyget IG 2005 än 2001. Dock fick fler betyget MVG detta år.  
 Den enda egentliga skillnaden mellan kursbetyget och provbetyget gäller andelen icke 
godkänt då nästan dubbelt så stor andel elever misslyckades på provet i jämförelse med hela 
kursen. I övriga betyg är siffrorna nästan desamma. 
 

6.7.3 Vårterminen 2006 
 
Figur 25 och 26 visar kursbetyget respektive provbetyget i Engelska A vårterminen 2006. 
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Figur 25 Kursbetyg i  Engelska A VT -06 Figur 26 Provbetyget i  Engelska A VT -06 
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Figur 25 visar som i de övriga figurerna att NV och SP har en högre andel elever som fått 
betyget MVG respektive en lägre andel som fått betyget IG i förhållande till riksgenomsnittet. 
Motsatt förhållande gäller återigen för BF och BP. 
 I figur 26 ser vi att betygsfördelningen skiljer sig åt mellan de olika programmen. Likt 
tidigare år har de yrkesförberedande programmen större svårigheter med att klara provet än de 
studieförberedande programmen. Detta år verkar emellertid alla program ha presterat sämre 
än tidigare år då andelen IG är dubbelt så stor som föregående år.  
 En mycket hög andel elever har fått betyget IG och VG i provbetyg vilket sedan ändras i 
kursbetyget då andelen IG är låg och andelen MVG är hög. Genomgående för eleverna på BF 
är att de har fått ett bättre betyg på kursen än vad de har presterat på provet.  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att en högre andel elever på NV och SP har fått IG i 
provbetyget än i kursbetyget under 2001 och 2006. År 2006 finns den största skillnaden 
mellan provbetyget och kursbetyget då nästan 100 procent fler elever fick IG på det nationella 
provet än i kursen. När det gäller de praktiska programmen är situationen ungefär densamma 
då en högre andel elever på BF och BP har IG i provbetyget än i kursbetyget. Detta kan tolkas 
som att det har ”hjälpts mer än stjälpts”. 
 I jämförelse med riket har elever på NV och SP ett mycket bättre resultat medan elever 
på BF och BP har ett sämre resultat. Det sämsta resultatet för alla program var år 2006. 
Frågan är om det var ett extra svårt prov detta år eller om elevkullen låg på en lägre 
kunskapsnivå än vid tidigare år. 
 Efter att granskat skillnaderna mellan elevers provbetyg och kursbetyg går vi nu över 
till att redovisa resultaten av vår intervjuundersökning där sex gymnasielärare ger sina 
synpunkter och kommentarer kring ämnena kunskap, kunskapsutveckling, nationella prov och 
betyg och bedömning. 
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7 Intervjustudie 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera resultaten från vår intervjustudie, som baseras på sex 
lärarintervjuer där lärarna är verksamma på tre olika gymnasieskolor. Lärare och skolor 
behandlas konfidentiellt och har fått fiktiva namn. Anders och Alice arbetar på 
Ankargymnasiet, Birgitta och Björn på Brandgymnasiet och Cecilia och Carina på 
Citrusgymnasiet.  
 
Tabell 6 Lärarnas bakgrund 

 
Lärare Arbetsår Utbildning 
Alice 29 Gymnasielärarexamen i engelska, franska och tyska. 
Anders 18 Bachelor Liberty Studies (4 år) 
Birgitta 8 Magisterexamen (gymnasiet) i engelska och svenska.  
Björn 39 Fil. Magisterexamen i engelska, svenska och franska. 
Carina 34 Adjunkt med svenska och engelska som huvudämne, 

 
Cecilia 20 Gymnasielärarexamen i svenska, engelska  och 

svenska två. 

 
Tabell 6 visar att en lärare har arbetat i endast i åtta år medan resterande lärare har arbetat 
mellan 18-39 år. Kravet för att delta i studien var att lärarna skulle ha arbetat i minst 10 år 
men på grund av ett svagt deltagarintresse var vi tvungna att låta en lärare med färre antal år i 
yrket delta för att underlaget inte skulle bli för tunt. Vi har inte tagit fasta på lärarnas 
utbildningsnivå i vår analys men vi anser ändå att det finns ett intresse i att tydliggöra deras 
utbildning.  
 Resultaten kommer att redovisas under fyra olika teman (kunskaper i engelska, 
elevernas kunskaper i engelska de senaste 10 åren, nationella prov och betyg och bedömning) 
där vi tagit fasta på mönster och olikheter i lärarnas kommentarer kring de olika 
ämnesområdena. Citaten återges ordagrant förutom vid de tillfällen där ord eller bokstäver 
står inom baracker ([...]). Då är det vi själva som har sammanfattat vad informanten har sagt 
eller lagt till ett ord eller en bokstav efter vad som har sagts under intervjun men som dock 
inte registrerades under inspelningen.  

7.1 Kunskaper i engelska 
 
Under temat kunskap varierade lärarnas åsikter kraftigt från person till person. Tre lärare 
talade rent generellt kring det nämnda ämnet:  
 
När lärare Anders talar om kunskap säger han: 
 

För att ”veta någonting måste man sätta det i praktisk användning, bara abstrakt vet man inte hur man 
ska använda det […] Man ska kunna formulera med egna ord eller omformulera det så man känner att 
man verkligen har det” (Anders). 

 
Carina säger följande: 
 

Kunskap är vad du har kvar när du har glömt allt vad du har lärt dig […] kunskaper om saker och att 
kunna någonting, ofta kan man inte det förrän man har försökt lära ut det (Carina). 
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Cecilia uttrycker sig på följande sätt kring temat: 
 

Det är ju vad man lärt sig under livet, allting. Man lär ju sig från man är nyfödd tänkte jag säga, man 
lär ju sig hela livet, varenda dag. Det är att kunna göra saker att lära, ja, att lära sig nytt hela tiden […] 
Jag tycker att det är allting som man har lärt sig och att man kan använda det, men använda det på rätt 
sätt (Cecilia).   

 

  
Tre lärare kopplade kunskapsbegreppet direkt till skolämnet engelska: 
 

Det är det jag håller på med varje dag att lära eleverna så mycket som möjligt i mina ämnen, det är det 
jag tänker på mest, de ska kunna så mycket engelska som möjligt. Det är klart att det finns annan 
kunskap också, man ska veta hur man ska uppträda civiliserat, massa sådana saker, men jag är 
utbildad att sprida kunskap i engelska och de andra språken (Björn). 
 
Det kan vara olika saker dels den kunskap som man lär sig rent faktamässigt, man lär sig grammatik 
sådana saker, men när det gäller språk så lär man sig mycket vid andra tillfällen, det är inte bara på 
lektionerna, de lyssnar på musik, de lyssnar på hur det pratas […] För många kan kunskap vara att 
man törs använda språket (Birgitta). 
 
När det gäller engelskan är det erfarenheter man får i engelska som man kan dra nytta av, det tycker 
jag är kunskap i engelska (Alice). 

 
Kommentarerna visar på skillnader mellan lärares uppfattning kring kunskapsbegreppet då det 
gäller engelskan i skolan. Birgitta nämner mer specifikt hur kunskap uppnås medan Björn och 
Alice är av den åsikten att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt för att på så sätt få så 
breda kunskaper som möjligt. 
 

7.1.1 De fyra färdigheterna i engelska 
 
Under temat kunskap kommer även de fyra färdigheterna i engelska in, det vill säga 
läsförståelse, hörförståelse, muntlig färdighet och skriflig produktion. Lärarnas åsikter kring 
dessa områden kommer att redovisas var för sig där läsförståelse behandlas först. 
 
Läsförståelse: 
 

Man kan inte bara säga att man förstår eller att man inte förstår. Jag förstår till ett visst djup, jag 
förstår innebörden till stor del. Att förstå på djupet innebär att förstå kanske tonen, vad författaren har 
bakom det direkta budskapet (Anders). 
 
[…] att man snabbt ska ta till sig en text […] och svara på frågor till exempel, ja och just att analysera 
och återberätta någonting eller hitta nån uppgift då till exempel i texten (Alice).  
  
Att förstå det viktigaste i en text, kunna diskutera efteråt, visa att man har hajat det viktigaste, alla 
detaljer är inte så intressanta, att man kan följa en röd tråd i texten (Björn). 
 
Det kan vara att få ut det viktigaste i en text. Man kan plocka ut väldigt mycket i en text utan att för 
den skull ha förstått det väsentligaste (Birgitta). 

 

De båda lärarna från Brandgymnasiet har ungefär samma syn på innebörden av ordet 
läsförståelse. Det viktigaste är inte att förstå alla detaljer utan att förstå det väsentligaste i en 
text.  Anders och Alice sätter däremot analysen i fokus, att förstå ett underliggande budskap 
till exempel. 
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 Cecilia och Carina undviker att prata om läsförståelse som ett eget begrepp. De väljer 
att prata om de fyra färdigheterna som en enhet. 
   

Man brukar ju prata rent internationellt om en massa olika steg och vaddå behärska, det beror ju på 
vilken nivå och vad man ska använda det till. Man kan ju behärska engelska i en mycket primär 
situation och det är ju någon slags pidgeon-engelska och det gäller ju för alla färdigheter (Carina).  
 
 

Cecilia väljer att prata om vad hennes egen läsförståelse har gett henne och vikten av att ha en 
god läsförståelse. Hon beskriver till exempel hur en läsupplevelse kan ha ändrats under 20 år 
då läsförståelse inte bara handlar om att läsa en text enligt henne, utan det hänger ihop med de  
erfarenheter du skaffar dig genom åren. 
 

Hörförståelse: 
 
När det gäller hörförståelsen berättar Anders så här: 
 

” Det krävs en stor del av ordförråd men inte allt. Det är misstaget ibland att elever eller de som lär ett 
språk måste kunna alla ord, de måste ha de grammatiska ramarna om det hände förr eller om det 
kommer att hända, sådana basiska saker som tempus, en förmåga att gissa och fylla i lite grann, det är 
en ganska bra färdighet. 

 
Vidare talar han om återberättandet av en hörd text: 

 
[…] om man bara rabblar upp det man hörde så är det inget mått på att man förstod. Själva 
återberättandet på ett annat språk kan man som lärare mäta om själva förståelsen är uppnådd” 
(Anders). 

 

Eftersom grammatik åsidosätts i kursplaner är det intressant att Anders nämner hur viktig 
grammatiken är i hörförståelsen såsom till exempel tempus.  Det gäller inte bara att kunna 
återberätta någonting som har sagts på målspråket utan även kunna återberätta det på sitt 
modersmål. Han anser att det är endast då som lärarna får vetskap om personen i fråga har 
förstått allt. 
 Birgitta håller inte riktigt med då det gäller återberättandet av en hörd text då hon menar 
att elever inte gärna använder sig av ord de inte förstår. Därav spelar det ingen roll om 
återberättandet sker på målspråket eller modersmålet. Hon menar att förståelsen är lika stor i 
båda fallen. Även Björn är inne på samma bana: återberättandet ska alltså ske på samma språk 
som målspråket. Vidare säger han att hörförståelsen handlar om: 
 

[…] förmågan att lyssna bort sånt som inte är så viktigt, när man pratar så är det mycket trams, 
utfyllnadsord som inte betyder nåt […] (Björn).  

  
Alice ger mer förslag till uppgifter för att arbeta med hörförståelse, till exempel svara på 
frågor eller skriva en fortsättning på det eleverna har hört. Cecilia beskriver kunskapsläget när 
det gäller hörförståelsen bland eleverna: 
 

[…] de är duktigare än jag tycker jag på att höra uppgifter i nationella proven […] Men sen om vi ser 
ett program ett news program på CNN eller Sky News där det pratas fortare, där är det ju igen då det 
här med träning (Cecilia).  

 
Muntlig och skriftlig kommunikation: 
 
När det gäller att behärska den muntliga färdigheten säger Anders att det handlar om: 
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[…] att man gör sig förstådd inte enbart på orden, utan också på satsmelodi och flöde, ibland kan det 
låta inte alls som en fråga det som en elev läser, det är ett frågetecken på bladet men när man levererar 
det muntligt så är det ingen fråga (Anders). 

 
Det Anders anser vara viktigt när det gäller kommunikation är språkkänslan. Han nämner inte 
på vilken nivå kommunikationen ska föras. Det gör däremot Cecilia och Alice som båda 
tycker att kommunikationen ska kunna ske inte bara på ett personligt plan utan även från ett 
samhälleligt perspektiv. Birgitta pratar mer om språklig korrekthet: 
 

[…] det handlar om att kommunikationen ska gå fram, gör man för mycket fel ökar risken för 
missförstånd. Ju mer man kan saker korrekt desto mindre är risken för missförstånd eller att 
kommunikationen bryter samman (Birgitta). 

 

Alice kommer också in på språklig korrekthet när hon pratar om bedömningen kring den 
muntliga färdigheten. Hon anser att det inte får göras för många fel när det gäller de högre 
betygen. Även Cecilia tycker att det är viktigt med språklig korrekthet då det gäller 
fundamentala fel som he have men hon säger samtidigt att många fel kan döljas i talet.  
 
Den språkliga korrektheten kommer igen när vi pratar om skriftlig produktion särskilt hos 
Birgitta. Cecilia är väldigt noga med att de kan använda sig av styckeindelning. Hon betonar 
även vikten av att kunna idiomatiska uttryck rätt och att hålla sig till ämnet. Både Carina och 
Anders skiljer mellan fel som stör och fel som förstör. Ingen av dem lägger störst vikt vid 
stavfel utan innehållet är det som är viktigt på den här nivån. Samtidigt är Anders lite 
motsägelsefull då han säger att det är viktigt med korrekt stavning om texten ska publiceras 
eller om det handlar om en text som är skriven i ett formellt syfte.  
 

7.1.2 Sammanfattning 
 
Lärarnas kommentarer kring begreppet kunskap visar tydligt hur abstrakt termen är. Det är 
ingen självklarhet vad ordet kunskap innehåller och vad det förknippas med. Med tanke på 
detta är det inte konstigt att undervisningen, som i största grad handlar om kunskap, skiljer sig 
åt bland olika lärare. 
 Viktiga kunskaper då det gäller läsförståelsen är att förstå det väsentligaste i en text och 
att behärska en analytisk förmåga för att på så sätt kunna se till exempel ett underliggande 
budskap. Att sortera ut det väsentligaste i en text återkommer även i hörförståelsen. Under 
detta tema går meningarna isär vad det gäller återberättandet av en text, det vill säga om det 
ska ske på målspråket eller modersmålet. 
 I diskussionen kring muntlig och skriftlig kommunikation framhäver de vikten av en 
god språkkänsla vilket inbegriper satsmelodi och flöde. Kommunikationen ska inte endast 
kunna ske på ett personligt plan utan även på ett djupare plan, det vill säga utifrån ett 
samhälleligt perspektiv.  
 I nästa avsnitt går vi över till att granska hur elevernas kunskaper i engelska har 
förändrats under de senaste 10 åren.   
 

7.2 Elevernas kunskaper i engelska de senaste 10 åren 
 
Intresset ligger i att höra lärarnas synpunkter på elevernas kunskapsutveckling i engelska. Vad 
har elever blivit bättre respektive sämre på sett över tid (ca 10 år)?  
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Anders, Birgitta, Björn och Cecilia anser att talet har blivit bättre genom åren:  
   

[…] elever har släppt kravet på is och are och det har märkts i många rapporter. […] stavning liksom 
talet har gått uppåt och ordförrådet är ganska brett. […] om man jämför med 15 år sedan så var det 
smalare ordförråd (Anders). 
 
Jag tycker att dom skriver sämre, om man tittat på texterna nu så stavar dom ofta fel. [Dom har blivit 
bättre på] den muntliga biten, bortsett från att dom är väldigt blyga (Birgitta). 
 
[…] det muntliga har blivit bra mycket bättre men det skriftliga har blivit bra mycket sämre (Björn). 
 
Självklart [bättre] på att prata. […] självklart har ju eleverna blivit bättre på uttal genom att dom hör 
engelska sen dom är små. Sämre tror jag inte att dom inte har blivit på något (Cecilia). 

 
Anledningen till det tros vara samhällets påverkan genom TV, datoriseringen och enligt 
Cecilia och Carina media. Den sistnämnde tillsammans med Birgitta tror även att kursplaner 
har inverkat på detta genom den stora fokuseringen på kommunikationen idag. Alice däremot 
anser inte att talet blivit bättre då elever har talängslan idag och säger följande: 
 

[…] vad jag tycker dom har blivit sämre på idag är ju korrektheten. Och dom är inte alls vana att 
jobba med det så att det är ju väldigt stor skillnad sen 15 år tillbaka, så att de klarar inte av att slå upp i 
en grammatik till exempel. […] dom har ett helt annat arbetssätt idag […] jag tycker dom inte är 
självständiga på det där sättet. […] men jag tycker inte att dom är bättre muntligt idag i alla fall […] 
trots att dom har hållit på mycket med muntligt på högstadiet så har dom alltså talängslan idag som 
dom inte hade för 10 år sedan (Alice). 

 
Även Birgitta kan instämma i denna blyghet inför att prata. Alice tror att det kan bero på att 
högstadiet arbetar med alltför bundna grupper, det vill säga, de får inte chans att kommunicera 
med andra än dem i sin grupp.  
 Det eleverna har blivit sämre på är det formella i skriftlig produktion så som stavning 
och grammatik enligt Alice, Birgitta, Björn och Carina. Carina säger så här: 
 

Jag tycker att dom har blivit betydligt bättre på att lyssna. Det formella i skrivandet, det är ju inte alls 
som tidigare[…] (Carina). 

 
Anders instämmer i att det grammatiska har blivit sämre men att stavningen har blivit bättre. 
Cecilia instämmer inte med någon. Enligt henne har de inte blivit sämre på något.  
 
Lärarna är inte överens om ifall elevers kunskaper sammantaget har blivit bättre eller sämre. 
Birgitta, Björn och Carina anser att kunskaperna har utvecklats till det bättre men att elevernas 
kunskaper när det gäller det mer formella har blivit sämre:  

 
[…] dom är väldigt mycket bättre på sånt som är vardagskommunikation men när det gäller språket 
på en liten högre stilnivå, när det krävs att vara lite mer formell så tror jag inte dom har blivit bättre 
snarare sämre. Dom kan många ord men inte så många svåra (Birgitta). 
 
[Det har utvecklats till det bättre] förutom det skriftliga och grammatiken för det har blivit uselt 
(Björn). 
 
[…] det finns många som har kommit väldigt väldigt långt idag när det gäller engelskan. Sen finns 
det ju dom som också har lika besvärligt nu som tidigare, men jag tycker det är flera som har kommit 
väldigt väldigt långt i sin förmåga att kommunicera, att ta sig fram, att göra sig förstådda, att 
verkligen använda språket som verktyg [men med mycket knappa formella kunskaper]. Det kanske 
finns fler idag som är rejält bra (Carina). 

 
De kan alltså inte säga om elevernas kunskaper har blivit bättre eller sämre totalt sett. 
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Cecilia däremot tycker att allt har blivit till det bättre vilket är en direkt motsats till vad Alice 
säger. Hennes tankar runt ämnet ger känslan av att allt har blivit sämre trots att hon i 
slutändan tillägger att det är svårt att säga hur kunskapsläget ser ut. 
 

Jag tycker att allt är bättre nu (Cecilia).  
 
[Det är sämre nu] men det har ju sina orsaker också, just det här att det var då allmän och särskild 
kurs, så särskild kurs drev ju på varandra mycket mer och jag tyckte, dom var faktiskt säkrare då än 
idag då det är sådana här blandade grupper. […] det blir en viss osäkerhet, som inte det var när det 
var så här uppdelad allmän och särskild kurs, och ja, dom duktiga eleverna tycker jag, ja dom får 
väldigt lite utrymme på bekostnad av svagare elever (Alice). 
 

När lärarna ser tillbaka på kunskapssynen inom engelska sett över tid säger Anders och Alice 
följande: 
 
  […] det är mycket mer internationellt och mycket mer av talspråk, även i det skriftliga (Anders). 

 
Ja, det är ju målinriktat nu. Det var ju allmän och särskild kurs, så det var ju lite olika kurser där. Hur 
det har förändrats med kursplaner? Ja det är svårt att säga, att jämföra så. […] det är mer inriktat på 
det kommunikativa idag (Alice). 

 

Birgitta och Carina säger så här: 
 

Ja, det har den. Det är klart det muntliga måste finnas med men jag tycker att vi borde få in lite mer av 
korrekt stavning och grammatik (Birgitta). 

 
Ja visst har den gjort det. Det är ju det här nyckelorden som tjatar och tjatar om, det är 
kommunikationen idag det är inte korrektheten, det är ju det som genomsyrar det hela. Det är först på 
B-kursen som det börjar få bli lite mer åtstramat med korrektheten (Carina). 

 
Cecilia tänker på följande sätt: 
 

Ja men det är klart att det har förändrats. [Engelskans input är större idag än på min tid genom medias 
framfart]. Jag tycker att den språkliga korrektheten har släppt men ska man alltså, ska man ha ett 
MVG för mig och för många då, det kan vara att man har glömt nåt adverb eller något annat fel, men 
man ska [vara så korrekt som möjligt] (Cecilia). 

 

Alla sex lärare anser att den språkliga korrektheten har kommit i skymundan, och därmed 
blivit sämre till fördel för den kommunikativa delen. Lärarna verkar inte vara riktigt nöjda 
utan verkar vilja ha en åtstramning när det gäller den grammatiska korrektheten.  Det är svårt 
att jämföra dagens kursplan med den som var aktuell för 15 år sedan, då engelskan var 
uppdelad i allmän och särskild kurs medan alla läser samma kurs idag. 
 

7.2.1 Sammanfattning 
 
De flesta lärarna anser att elever har blivit bättre på muntlig kommunikation, men med 
tillägget att det finns en blyghet inför att tala idag som inte fanns tidigare. Den språkliga 
korrektheten har blivit sämre genom åren. Det hänger ihop med hur de anser att 
kunskapssynen i engelska har förändrats de senaste 10 åren då de flesta hävdar att den 
språkliga korrektheten har kommit i skymundan till fördel för den muntliga kommunikationen.  
 Efter att ha redogjort för elevers kunskapsutveckling i engelska går vi i nästa avsnitt 
över till att presentera lärarnas synpunkter kring det nationella provets genomförande. 
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7.3 Nationella prov 
I detta avsnitt kommer vi att presentera lärarnas åsikter kring förberedelser inför det nationella 
provet, det nationella provets utformning, provets subjektivitet och slutligen provets vikt vid 
betygsättning. 

7.3.1 Förberedelser 
 
När Anders och Björn berättar om hur de förbereder sina elever för det nationella provet säger 
de så här: 
 

Min undervisning påverkas inte så mycket av det, men jag förstår om dom vill göra ett bra resultat där. 
[Förberedelser?] Det beror på gruppen, om dom är väldigt nervösa så kan jag ta några exempel för att 
få bort den nervositeten (Anders). 
 
Inte alls. Läroboken är utformad att det kommer av sig självt. Ingen arbetsförfattare kan publicera 
något utan att ha tittat på nationella proven. Läser man ett kapitel så ser man att det stämmer med 
nationella proven. Det är liksom så att vägen är klar (Björn). 
 

Av detta framgår det att varken Anders eller Björn förbereder sina elever på de nationella 
proven. Björn förlitar sig helt på läroboken och följer eleverna den så har det fått all den hjälp 
de behöver. Carina och Cecilia verkar däremot lägga ner mycket tid på förberedelser. 
 

De påverkar så tillvida att jag, innan de nationella proven händer då och då att jag tar det här provet 
som är på provbanken på Skolverket. […] vi diskuterar mycket om grundupplägget […] så att man 
känner sig trygg med provformen. Vi brukar också jobba en hel del med det som har med 
instruktioner att göra [och] instruktionsord […] jag är väldigt noga med att visa provets utseende och 
olika typer av uppgifter. Jag försöker att ge dom en hel del studietekniska tips så att det ska kännas så 
tryggt som möjligt (Carina). 
 
Jag förbereder dom jättemycket (Cecilia). 

 
För Carina är det viktigt att eleverna ska känna sig trygga med provformen. Även Alice 
förbereder sina elever inför det nationella provet. Carina och Alice arbetar med instruktioner 
så att de lätt ska förstå vad som frågas efter i det nationella provet. 

 
I viss mån kan man säga, så tränar jag inför det här, så att dom blir vana vid, dom får alltså se ett 
nationellt prov innan och träna på ett sånt som inte är sekretessbelagt längre. […] det är framförallt att 
dom ska läsa och lyssna på instruktionerna ordentligt (Alice).  
 

Både Alice och Birgitta förbereder sina elever genom att använda sig av prov som är släppta 
från sekretessen: 

 
Det jag kan säga är att dom ibland får den typen av övningar som finns med på det nationella provet. 
Så dom vet hur man gör, att man till exempel måste läsa meningar rakt igenom och inte stanna upp 
efter hälften. [Förberedelser?] Ja det gör jag. Jag använder dom som är släppta från sekretessen, men 
det finns ju annat material också. Man behöver inte bara använda sig av typexempel från nationella 
provet (Birgitta).  

 
I nästa avsnitt går vi över till att redogöra för lärarnas synpunkter kring det nationella provets 
utformning. 
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7.3.2 De nationella provens utformning 
 
Alice säger följande om provens utformning och svårighetsgrad: 
 

Jaha, jag kan väl säga såhär att det har ju varit olika, det har ju förändrats under åren också, och jag 
tycker nog att vissa moment, det är ju lättare idag om jag tänker på A-kursen. […] om man tänker på 
läsförståelsen så tycker jag den är lättare idag än när det började det här för 10 år sedan (Alice). 

 
Alice anser alltså att provet är lättare idag. Även Birgitta och Björn tycker att proven är för 
lätta: 
 

När det gäller kurs A i engelska så är det skrattretande lätt. Jag har tittat på årskurs 9 och jag tycker 
inte att det är någon större skillnad i svårighet. Om man ser på poänggränserna för G så är det helt 
fantastiskt vad mycket fel man får ha och ändå får man G. Jag skulle vilja säga att snacket går här 
bland många lärare att om man får ett G på nationella provet i  Engelska A-kursen så är det inofficiellt 
ett IG. Man har suttit med rödpennan och strukit och strukit och tänkt att det här är solklart ett IG men 
inte. Det är makalöst (Björn).   
 
Under vissa år kan jag tycka att det nationella provet har varit för enkelt, det kanske inte speglar 
gymnasiets kunskapsnivå. Det känns som att A-kursens prov är väldigt enkelt och att steget till B-
kursen är gigantiskt (Birgitta). 

 
Alice, Björn och Birgitta är av den åsikten att proven är alldeles för lätta. De går till och med 
så långt att de säger att ett G på provet egentligen speglar ”IG-kunskaper” i engelska.  Björn 
hävdar att det inte finns någon nivåskillnad mellan provet som ges i år 9 och det som ges 
under gymnasiets första år. Meningarna går alltså isär om vi ser till vad Carina  anser om 
svårighetsgraden då hon hävdar att endast de första årens prov var lätta men att de har funnit 
nivån nu: 
 

Lite variationer, ibland så ser man att det är lite svårare. Jag tycker att de har funnit nivån. Man 
märker en stor osäkerhet på nivån de första åren, första året som det kom egentligen. De allra första 
var tämligen lätta (Carina). 

 
Cecilias svar går inte att tolka angående provets egentliga svårighetsgrad. Hon säger endast att 
proven har sett likadana ut under årens lopp. 
 

[Jag tycker inte att svårighetsgraden har ändrats från när de först kom] (Cecilia). 

 
Lärarna talade även om de olika delprovens svårighet, det vill säga vilken del lärarna ansåg att 
eleverna hade lättast respektive svårast för. Många gånger är det den språkliga korrektheten 
som ställer till problem. Björn säger till exempel följande om detta tema: 
 

[Svårast] Det är grammatikdelen. Många kan ju inte de elementära momenten som objekt och subjekt, 
adverb, där är det brister (Björn). 

 
Birgitta och Cecilia talar om hörförståelsen och ger motsatta svar angående dess svårighet: 

 
Svårast, hörförståelsen. De brukar oja sig mest över den, men sen resultatmässigt kan de ändå ha 
plockat en massa poäng, medan de kanske inte har tyckt att det har varit så svårt med one word gaps, 
men sen när de ser resultatet så kan de ha missat där ändå (Birgitta). 

 
[Lättast] Det ska vara hörförståelsen då. [Svårare] Jag tycker nog kanske det muntliga för att en del är 
så blyga (Cecilia). 
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Birgitta säger att den delen är svårast medan Cecilia anser att eleverna har lättast för den. För 
övrigt anser flertalet att skrivandet är svårast, det vill säga uppsatsen, där till exempel Anders 
säger att eleverna uppnår det sämsta resultatet. 
    
  Sämsta resultaten på skrivdelen. Eleverna har mycket lättare för att tala (Anders). 
 

Anders menar vidare att eleverna har lättast för den muntliga biten i vilket Alice och Carina 
instämmer: 

 
Ja, det är nog uppsatsen [svårast], för att där kan de som sagt var ha otur. Och sen så hänger det då 
också som sagt var på svenskan, ämnet svenska, hur de har tränat och diskuterat […] [Lättast?] Det är 
väl speaking då, men som sagt var så är det ju också ämnet som spelar in (Alice). 

 
Jag upplever nog att de är ganska bra på det muntliga. De få ställen där det krävs en språklig exakthet 
är ju [där] det är [dåligt] (Carina). 

 

I avsnittet som följer kommer lärarnas uppfattning om provets trovärdighet och subjektivitet 
att behandlas. 
 

7.3.3 Trovärdighet och subjektivitet 
 
Alice och Björn tycker att provens trovärdighet är relativt god:  
 

Ja, jag tycker att det är ganska lika med min egen uppfattning, så länge jag har bra underlag från 
början. Jag tycker att det stämmer överens ganska väl [resultatet och den färdighet som avses mätas] 
Ibland när det gäller uppsatsen så kan de ha otur eleverna och få ämnen som de inte kan uttala sig om. 
Så då blir det svårt med bedömningen. För att ungdomar inte har så mycket synpunkter om saker och 
ting (Alice).  
 
De mäter det dom ska mäta (Björn). 

 

Dessa uttalanden kan tyckas märkliga då de vid temat runt provets svårighetsgrad ansåg att 
proven var alldeles för lätta. 
 
Carina och Cecilia tycker att provet speglar exakt det som eleverna ska kunna: 
  

Jag anser att de nationella proven, det finns ju inga prov i Sverige som är mer genomarbetade, 
genomtänkta, testade att på så sätt bra likriktade. [Resultatet är tillförlitligt]. Sen så givetvis är det ju, 
man kan ju alltid misslyckas, men i stort sätt är det mycket väl genomtänkta (Carina).  

 
  Jag tycker att det här testet tar upp de färdigheter som eleverna ska veta ( Cecilia). 

 
Anders tycker att det endast mäter en viss del och att det är riskabelt att använda det som 
måttstock till betygen.   

 
Det mäter en del […] men det är som med alla stickprov, man kan göra en induktiv slutsats, är det fel 
här så måste det vara fel på andra ställen, det mäter inte allting, och då kanske man tar för givet att 
eleven inte har uppnått betyget G för att de inte visat det på provet. Det kan vara sant att man kan göra 
det misstaget och tro att det mäter allt (Anders). 

 

Birgitta säger följande angående provens trovärdighet: 
 
  Det är verkligen svårt att utforma prov som testar precis allting (Birgitta). 
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Vår tolkning av dessa tankar är att Birgitta och Anders är de enda lärarna som verkar anse att 
det nationella provet inte är riktigt tillförlitligt medan resterande fyra lärare anser att provet 
mäter de färdigheter och mål som är tänkta att mätas. 
 
När det gäller subjektiviteten menar samtliga sex lärare att det kan förekomma en viss 
subjektivitet när det gäller uppsatsen eller den muntliga produktionen. Alice och Björn säger 
följande: 
 

Jaa, alltså det är ju subjektivitet i när det gäller uppsatsen och speaking, det är det ju. Ja, men det är ju 
även i läsförståelsen också är det en viss subjektivitet med de här längre svaren. […] speaking kanske 
är mest subjektivt för att uppsatsen, som sagt var, vi rättar ju varandras då, men speaking tycker jag är 
mest subjektivt (Alice). 

 
Ja det är klart när det gäller uppsatsdelen […] nu gör vi ju så i tveksamma fall att vi lämnar över några 
stycken till en kollega och i de flesta fall så stämmer det, kan vara att han tycker G+ men jag tycker G-. 
Ja subjektivitet kan finnas inom den muntliga kommunikationen, men jag vet hur de pratar, vi pratar 
så mycket så jag känner till deras kompetens innan, så jag tycker nästan inte att den delen behövs 
(Björn). 

 

Den sista delen angående det nationella provet handlar om provets vikt vid betygsättning för 
lärarna. 
 

7.3.4 Provets vikt vid betygssättningen 
 
Ingen av de sex lärarna anser att det nationella provet fungerar som ett examinationsprov, det 
vill säga att provbetyget är detsamma som kursbetyget. Alice och Carina menar dock att det 
kan väga relativt tungt i grupper där det saknas betygsunderlag från den ordinarie 
undervisningen. 
 

Ja, men som jag sa, det stämmer ju ganska mycket tycker jag med min egen uppfattning, men däremot 
de tillfällen när jag har dåligt med underlag, det kan ju vara elever som har varit borta av olika 
anledningar och så vidare, och så har jag inte fått så mycket annat än just nationella provet i vissa 
saker, och då väger det tungt (Alice). 

 
[För vissa speciella grupper] där man inte har särskilt mycket bedömningsmaterial sen tidigare […] då 
är det skarpt läge för nationellt prov. Då är det vinna eller försvinna (Carina). 

 
Birgitta tycker att det nationella provet är ett bra stöd då du som lärare tvekar mellan två 
betygsteg. 
 

När man sätter betyg så är det inte bara nationella provet utan det är mer och jag står och tvekar 
mellan två betygsteg. Om det finns elever som har gjort ganska många G-resultat men också VG-
resultat så kan jag tycka att det är väldigt skönt att ha nationella provet som ett stöd (Birgitta). 

 
Även Cecilia talar om provets betydelse som ett stöd vid betygssättningen: 
 

Ja det väger precis lika mycket [som någonting annat], men det är ett bra stöd. […] för om eleven har 
haft VG på det nationella provet så säger ju inte jag att [du kommer få det], utan jag väger in det som 
ett delmoment i hela kursen (Cecilia). 

 
Carina menar att det nationella provet kan ses som ett höjande instrument av betyget, dock 
inte ett sänkande.  
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Mål som prövas, uppnår man där högre resultat än vad jag tidigare har bedömt dem som, då är det ofta 
att jag försöker göra en övervägning uppåt, vanligtvis inte nedåt (Carina). 

 
De flesta anser att provresultatet stämmer väl överens med deras egen uppfattning om 
elevernas kunskaper. Björn säger till exempel följande: 
 

Det är ett prov som alla andra, jag får klart för mig hur mina elever ligger till gentemot riket men vad 
jag har hört nu så snackas det om att nationella provet ska få större tyngd. Men för mig har det inte 
varit något problem hittills därför att resultatet på nationella provet stämmer nästan alltid med 
resultaten de presterar innan. Men jag ser det mest som en bekräftelse på att jag lyckas med mitt jobb 
(Björn). 

 

De sex lärarna talade även om huruvida det nationella provet behövs eller inte. Samtliga anser 
att de nationella proven är bra för likvärdigheten i landet. Många ser det som ett stöd för att 
sätta rättvisa betyg. Till exempel Birgitta och Björn säger så här kring detta: 
 

Ja, jag tycker att de kan vara nödvändiga för att hålla en jämn nivå om man ska se till hela landet. 
Samt att det ska kunna bli något sånär rättvist när det gäller betygssättningen. Däremot så skulle jag 
önska att proven kunde skickas iväg och rättas centralt (Birgitta). 
 
Ja, absolut. Man vet vilken nivå man ligger på, annars skulle man sväva i en viss osäkerhet. Ligger jag 
på en acceptabel nivå gentemot andra elever i andra kommuner. Skulle vilja att det fanns fler, gärna i 
andra ämnen också (Björn). 

 
Vi tolkar det som att de ser det som en trygghet för sin egen undervisning, de vill se att de 
håller en jämn nivå med övriga landet. Anders ser däremot inte att proven är nödvändiga för 
betygssättningen.  
 

Inte för betygssättning, men däremot för kvalitetssäkring om man går mot nästa steg att korrigera 
betyg, men det gör man inte idag. Det finns inga som man skickar in men det kunde vara nödvändigt 
att ha det på något sätt så stramar det upp och ger en formell mätningspunkt. Så på det sättet har det 
sin roll (Anders).  

 

7.3.5 Sammanfattning 
 
Fyra av sex lärare förbereder sina elever inför det nationella provet genom tidigare prov med 
syftet att vänja eleverna vid provets utformning. Då det gäller svårighetsgraden inom de fyra 
provdelarna menar flertalet att eleverna har svårast för skrivdelen och lättast för den muntliga 
delen. De flesta av lärarna anser att provet är för lätt men att det ändå fyller en funktion som 
ett stöd vid betygssättningen. Det visar även hur elevernas kunskaper förhåller sig till övriga 
elever i riket. 
 Alla lärare menar att det kan förekomma en viss subjektivitet i bedömningen av det 
nationella provet, speciellt vid delar som den muntliga och skriftliga produktionen. De flesta 
anser dock att tillförlitligheten trots allt är god.  
 Efter att ha berört temat nationella prov går vi över till att granska lärarnas synpunkter 
kring betyg och bedömning. 
 

7.4 Betyg och bedömning 
 
Lärarna talade bland annat om vilka kunskaper som ingår i kursbetyget. Vissa lärare tog del 
av vår intervjuguide där vi hade staplat upp ett antal möjliga alternativ för betygsunderlag: 
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ambition, flit, närvaro, receptiv kompetens, produktiv kompetens, interaktiv kompetens, 
strategisk kompetens och reflektiv kompetens.  

 
[Är det någon som du vill ta bort?]  Ja, de tre första. Och sen är det då de andra som ingår, men de 
spelar in de där ambition, flit och närvaro, men det är ju inte det som ingår i kursbetyget. Men de har 
ju betydelse i och för sig (Alice). 
 
Stryk ambition, flit och närvaro. Det handlar ju inte om någon mängdlära, det är ju inte att producera 
100 ex av någonting det är att uppvisa målen. Det finns ingenting i måldokumentet som säger att de 
tre första ska vara med (Carina). 
 

Alice och Carina delar samma uppfattning då de inte anser att ambition, flit och närvaro ingår 
i kursbetyget. Alice tycker att de tre begreppen har en viss betydelse medan Carina hänvisar 
till måldokumenten som säger att detta inte ska ingå. 
 

Anders går i Carinas fotspår och menar att det spelar inte någon roll hur hög frånvaro eleven 
har utan det är vad eleven har presterat som är viktigt oavsett vad elever tycker om saken. 
 

Som alla andra människor så blir man påverkad av attityder och emotioner som är svåra att sudda bort. 
Men jag vet att många elever tar illa upp och blir arga om de vet att en elev har hög frånvaro och får 
ett VG eller ett MVG. Men han kan jobba på bra hemma med datorn och när han är på lektionen så är 
han bra så kan man inte straffa den med ett G (Anders). 

 
Björn anser att hög frånvaro är en bidragande orsak till att prestera sämre, är eleven inte där så 
kan den inte delta i alla moment. 
 

Ja om vi tar det sista först, hög frånvaro, så drar det ner, det är inget som man medvetet tänker på utan 
det uppstår luckor och då presterar man sämre med mindre tid, men annars så flit ja det är klart, när 
man ser någon anstränger sig och gör sitt bästa då blir man lite välvilligt inställd gentemot en som 
bara sitter och inte vill (Björn). 

 

Birgitta är inne på samma linje. Hon menar att hög frånvaro gör att eleven inte kan slutföra 
alla delmoment vilket bidrar till ett sämre betygsunderlag. 
 

Det är nog mer att man tittar på om man fått tillräckligt med betygsunderlag. Har man varit borta och 
gjort väldigt få av de saker, de kanske inte alltid varit flitiga på timmarna men, har de gjort vissa saker 
som skrivit uppsatser så att jag har tillräckligt med underlag, har de bara gjort en liten sak blir det 
väldigt svårt att kunna sätta ett betyg och till det så kan det vara att den gången som de var där så 
kanske de gjorde ovanligt dåligt ifrån sig (Birgitta). 

 

Cecilia är den enda som uttrycker en positiv inställning till begreppen ambition, flit och 
närvaro. Utan dessa tre saker har eleven ingen möjlighet att ta emot kunskap enligt henne. 
 

Det var väldigt bra det där. Det är bra att du har tagit med närvaro också för att om en elev har låg 
närvaro då kan han inte nå upp till allt det här. Här är ju de tre jätteviktiga saker tycker jag, ambition, 
flit och närvaro så att det hör ihop. Har du alla de där tre då har du förmodligen en möjlighet att ta 
emot kunskap, att producera (Cecilia). 

 

Angående svårigheten att sätta ett betyg på en elev som sliter och är ambitiös men som ändå 
inte når upp till målen säger Björn och Birgitta följande:  
 

Det känns inte roligt att sätta ett lägre betyg på de elever som man vet har kämpat jättemycket men det 
handlar ändå om att hur den ska kunna klara sig vidare. Man gör dem en björntjänst om man sätter ett 
G istället för ett IG för när de sen kommer vidare så kommer de inte att klara nästa nivå och det är ett 
elände. De blir grundlurande (Birgitta). 
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Då kan jag tala om för dig att det är det svåraste man kan råka ut för, jätteflitig elev som gör sitt 
yttersta men som inte lyckas så bra, så måste jag gå fram med yxan, men det måste jag. För jag måste 
sätta betyg på kunskap inget annat (Björn). 

  

Denna situation verkar vara det stora dilemmat för lärare. Viljan att godkänna elever som inte 
når målen är stor, men samtidigt vet lärarna att de gör dem en björntjänst som Birgitta 
uttrycker det. Det handlar trots allt om, som Björn säger, att sätta betyg på kunskap och inget 
annat. 
 
När det gäller betygssättning av uppsatser säger lärarna följande: 
 
  Jag sätter betyg efter varje uppsats (Alice). 
 
  Först [sätter jag betyg efter varje uppsats] sen justerar jag lite som jag tycker (Anders). 
 
  Jag brukar läsa en i taget och göra en bedömning (Birgitta). 
 

Jag tar en uppsats i taget och så sätter jag ett preliminärt betyg på den uppe i kanten. Sen får de gärna 
ligga till sig några dagar och sen har jag bestämt mig (Björn). 

 
Rent målmässigt, så oftast så har man ju en slags målmall och den kan man ju egentligen gå in i tidigt 
och plocka ut bitar, vad är det jag mäter? Så att egentligen så är det ju en och en (Carina). 

 
Nej, jag gör definitivt en bedömning efter första. Första intrycket man får brukar hålla i sig, om man 
är osäker kan man be någon annan läsa det (Cecilia). 

 

Utifrån citaten gör vi tolkningen att alla lärare arbetar utifrån ett målrelaterat perspektiv. 
Samtidigt uttrycker Björn hur svårt det är att sätta ett korrekt betyg utifrån betygskriterierna: 
 
  Det är jävligt svårt ( Björn). 
 
Alice tycker även som Björn att det är svårt att göra en korrekt bedömning av en uppsats då 
vissa delar kan vara bra och andra mindre bra. Birgitta tycker att det kan vara svårt att läsa 
målen för att sen konkretisera dem till vad en uppsats ska innehålla. Men Cecilia känner på 
sig redan från början om det handlar om en VG-text eller IG-text efter att ha läst så pass 
många uppsatser under åren. Carina tycker även hon att hon kan göra en korrekt bedömning 
utifrån betygskriterierna. 
 
Ett annat tema var betygens roll som urvalsinstrument sett ur ett validitets- och 
reliabilitetsperspektiv. Anders, Björn och Carina anser att inträdesprov är ett bättre alternativ 
till dagens betyg. 
 

Ganska oseriöst! Det ger inte ett bra mått på hur bra de kommer att klara högskolestudier. Det kan 
vara lite för vagt för att använda det som urvalsinstrument. Det är bättre att ha inträdesprov för olika 
linjer. Man kanske skulle titta på vilka betyg man har i de ämnen som man ska läsa på högskolan 
[istället för att titta på ett medelvärde] (Anders).  
 
Det är svårt, det är olika saker, jag skulle vilja vända på alltihopa och ha ett urvalsinstrument, 
visserligen har vi högskoleprov men om du ska bli språklärare, ett slags lämplighetstest. Betyg skiljer 
sig så mycket på vem som är lärare och vilken kommun man bor i. Riktigt schysst är det inte (Björn). 
 
Jag tror att alla system har sina brister det är jag helt övertygad om. Varje högskola bör ju vikta det 
som de anser viktigt. Jag tror att man ska ha olika typer av mätningar, om det nu är inträdesprov och 
praktiska prov och om det är intervjuer, jag vet inte vad, men jag tycker att varje högskola eller 
avnämare på gymnasieskolan bör få utforma sitt intagningsunderlag själva (Carina). 
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Birgitta och Cecilia påpekar att vi måste lita på att dagens lärare är så pass kompetenta i sitt 
yrke att det kan göra en korrekt bedömning.  Birgitta anser dock att det finns för många lokala 
skillnader i hur man tolkar de olika betygskriterierna. 
 

Man får ju förutsätta att alla försöker sätta så rättvisa betyg som möjligt. Men jag tror ju att med det 
här målrelaterade betyget som vi har, att vi skulle bryta ner dem i lokala mål på alla skolor innebär att 
vi har satt ribban på olika nivå på olika skolor i det här landet (Birgitta). 
 
Ja, om vi inte ska lita på det här, vad ska vi lita på då? (Cecilia). 

 
Alice säger följande angående detta tema: 
   

En elev kan ju ha otur, och kan alltså hamna på ett lägre betyg. Så det är ju inte så bra som 
urvalsinstrument, det är det ju inte, som det är nu så tycker jag att det är för få steg, alltså för det här 
G:et till exempel är oerhört brett (Alice). 

 
Vi tolkar det som att hon har de nationella proven i åtanke när hon nämner att elever kan ha 
otur och få ett lägre betyg. Oturen syftar på ett ointressant ämnesområde, vilket gör att eleven 
inte presterar så bra som den har kapacitet till. 
 

Lärarna talade även kring hur de tacklade bedömningen av den muntliga delen. Lärarna från 
Ankargymnasiet spelade in alla samtal och de rättade dessutom varandras uppsatser. Lärarna 
från Brandgymnasiet och även Cecilia menar att det inte finns tid till att spela in alla samtal, 
utan de hävdar att de har tillräckligt med underlag ändå. Carina spelar in samtalen men 
använder materialet endast de gånger hon är osäker på bedömningen. 
 
 

7.4.1 Sammanfattning 
 
Endast en lärare inkluderar begreppen ambition, flit och närvaro i betygsunderlaget. Två 
lärare anser att de tre begreppen inte alls ska spela in vid betygssättningen och resterande 
menar att de bidrar till elevernas förmåga att inhämta kunskap. Det vill säga, god närvaro och 
höga ambitioner resulterar ofta i en högre kunskapsnivå medan motsatt förhållande resulterar i 
en lägre kunskapsnivå. 
 Vid rättning av uppsatser bedömer alla lärare dessa utifrån ett målrelaterat perspektiv. 
Denna bedömning upplevs som svår av i synnerhet två lärare medan två andra anser att de har 
så pass lång erfarenhet och vana vid rättning att detta inte är något problem. 
 Slutligen anser flertalet lärare att betyg inte är ett bra urvalsinstrument för högre studier. 
Istället skulle dessa kunna kompletteras med inträdesprov eller liknande. Två lärare menar 
ändock att det måste finnas en tro på att lärare är tillräckligt kompetenta att bedöma sina 
elever. 
 Efter att ha redovisat våra resultat av intervjustudien med de sex lärarna går vi i nästa 
kapitel över till att diskutera dessa resultat. 
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8 Diskussion 
 
Vårt huvudsyfte med detta arbete har varit att undersöka hur elevers kunskaper i engelska har 
utvecklats under de senaste 10 åren. Det har även legat i vårt intresse att granska verksamma 
gymnasielärares synpunkter inom detta område vilket genomfördes genom en intervjustudie 
med sex gymnasielärare i engelska. Det nationella provet är det viktigaste mätinstrumentet, 
nationellt sett, då det gäller att se elevers utveckling inom de fyra färdigheterna (speaking, 
reading, listening och writing). Genom detta var det intressant att jämföra elevers provbetyg 
med deras kursbetyg samt skillnaderna mellan kvinnors och mäns resultat i det nationella 
provet.  
 Vi kommer härmed att presentera våra viktigaste resultat och föra en diskussion kring 
dessa utifrån tidigare forskning samt ur ett didaktiskt perspektiv. Elevers kunskaper i engelska 
kommer att behandlas först. 
 

8.1 Elevernas kunskaper i engelska de senaste 10 åren 
 
Undervisningen i engelskan har, enligt Tornberg (2000), ändrat fokus genom åren från att 
tidigare ha varit ett grammatiskt fenomen till att idag ha utvecklats till ett bredare spektrum 
där kommunikationen har stor vikt. Den språkliga korrektheten har därmed åsidosatts vilket 
kan ses i elevernas kunskaper. Detta blir synligt både i lärarnas kommentarer och i resultaten 
från de nationella proven. Fem av sex tillfrågade lärare menar att grammatikkunskaperna har 
blivit klart sämre under de senaste tio åren.  
 När det gäller det nationella provet har eleverna störst svårigheter med att klara 
uppsatsdelen vilket Dragemark (2000) förklarar med att lärarna ställer högre formella krav 
kring språkets struktur och grammatik i denna provdel i jämförelse med till exempel 
provdelen Speaking.  Dessa språkliga svagheter syns även i uppgifter som One Word Gaps i 
läsförståelsedelen där det krävs att svaren ska vara grammatiskt korrekta.  
 Den allmänna känslan från intervjuerna är att i stort sett alla lärare menar att det är 
beklagligt att engelskans utveckling har gått till att grammatiken inte längre anses viktig trots 
att det är en av grundpelarna för att behärska ett språk. Den lingvistiska kompetensen ska 
behandlas likvärdigt med övriga kompetenser såsom strategisk kompetens, social kompetens, 
sociokulturell kompetens, sociolingvistisk kompetens och diskurskompetens enligt den 
holländske språkvetaren van Ek (i Malmberg, 2001). Om vi granskar engelskans mål att 
sträva mot i kursplanen för år 2000 handlar endast en punkt av tio om en lingvistisk 
kompetens: 
 

Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att analysera 
och bearbeta språket mot allt större tydlighet, variation och formell säkerhet (Skolverket, 2000: 85). 

 

Enligt Gy 2000 syftar engelskan till att utveckla ”en allsidig kommunikativ förmåga och 
sådana språkkunskaper som är nödvändiga för internationella kontakter”  
(Skolverket, 2000: 84). Det finns dock ingen särskild punkt som talar om språklig korrekthet. 
 I Skolverkets rapporter (se till exempel Skolverket, 1999) uttrycker lärare sin önskan 
om högre krav på grammatisk korrekthet. Vår förhoppning är att grammatiken ska återfå 
något av den status som den en gång hade, men med det sagt menar vi inte att vi vill ha en 
återgång till de drillövningar som fanns i Lgr 62 och Lgr 69 (Tornberg, 2000). Det handlar om 
att göra det till en naturlig del i undervisningen och att radera bort den negativa klang som 
grammatiken för med sig. Detta skulle även avdramatisera begreppet grammatik för de elever 
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som har svårigheter med att klara kursen. Undersöker vi högre studier, det vill säga högskolor 
och universitet, är situationen den omvända då det krävs en språklig korrekthet för att få ett 
Godkänt.  
 
Elevernas kunskaper i grammatik har försämrats men majoriteten av lärarna i intervjustudien 
anser att eleverna har blivit bättre i den kommunikativa förmågan. En av sex lärare tror att 
kursplanernas utformning har bidragit till denna förbättring. Tre stycken menar att denna 
förbättring beror på samhällets påverkan genom TV, datoriseringen och media. Det ses ingen 
egentlig förbättring av den kommunikativa förmågan i det nationella provets resultat under 
åren 1997-2006 men fler elever klarar genomgående delprovet Speaking bättre i förhållande 
till övriga provdelar.  
 Då det egentligen inte går att se någon förändring i elevers provresultat när det gäller 
delprovet Speaking måste vi ställa oss frågan om de tillfrågade lärarna har ett längre 
tidsperspektiv i åtanke när de kommenterar elevernas försämrade respektive förbättrade 
kunskaper i engelska, eller om kunskapskraven har sänkts. Om det handlar om det första eller 
det andra alternativet är för oss lärarstudenter svårt att svara på eftersom vi inte har varit 
yrkesverksamma under dessa år. 
 Efter denna diskussion kring elevers kunskapsutveckling i ämnet engelska går vi över 
till att diskutera genomförandet av det nationella provet. 
 

8.2 Elevers möjligheter att klara det nationella provet 
 
Enligt Korp (2006) finns det stora variationer i det nationella provets användning både då det 
gäller bedömning och användande av resultaten, hantering av proven och hur kursen anpassas 
efter provet. Våra studier visar likartade resultat. Enligt Skolverkets rapport (1999) anpassar 
endast hälften av lärarna sin undervisning efter provets utformning. När det gäller 
intervjustudien förbereder två av sex lärare inte sina elever nämnvärt inför det nationella 
provet vilket betyder att deras undervisning inte anpassas efter provets innehåll. Resterande 
fyra lärare förbereder eleverna på många olika sätt. 
 Carina och Alice inriktar sig mycket på att arbeta med provets utseende och olika typer 
av provuppgifter samt instruktioner och instruktionsord. Tillsammans med Birgitta använder 
sig dessa tre informanter av gamla nationella prov som är släppta från sekretessen för att 
förbereda sina elever. Carina ger även en hel del studietekniska tips så att eleverna ska känna 
sig så trygga som möjligt med provformen. Detta för att minska den stress och ängslan som 
var fjärde lärare, enligt Skolverket (Åhs, 2004b), anser att eleverna plågas av.  
 Även Korps (2006) avhandling visar på varierade förberedelseformer liknande de våra 
informanter nämnde. Det fanns dock stora variationer mellan de olika nationella programmen 
både när det gäller omfattningen och typer av förberedelser. Det fanns ett klart mönster där de 
studieförberedande programmen fick ta del av en allt mer ingående och strukturerad 
förberedelseform i jämförelse med de yrkesförberedande programmen såsom BF och BP där 
förberedelserna gick mer ut på att repetera olika moment. Eleverna på de studieförberedande 
programmen fick tillfälle till individuell vägledning och deras bedömda prestationer på olika 
provexempel diskuterades i klassrummet (ibid). Våra informanter Anders och Björn uttryckte 
i denna fråga att de inte förberedde sina elever vilket betyder att eleverna fick klara av 
förberedelserna på egen hand såsom många andra elever som studerade på de 
yrkesförberedande programmen enligt Korp (2006).     
 Det är anmärkningsvärt att det skiljer sig så pass gravt i hur lärare hanterar 
förberedelsen av provet då det är en självklarhet att detta visar sig i elevernas resultat. Har du 
fått tagit del av provformen har du naturligtvis en större möjlighet att få ett bättre resultat. 
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Lärare måste komma överens om hur de ska gå tillväga med förberedelserna inför provet så 
att alla elever har samma förutsättningar för att lyckas. Enligt resultaten på de nationella 
proven under åren 1997-2006 klarar elever på de yrkesförberedande programmen proven klart 
sämre under samtliga år än de elever som går på de teoretiska programmen. Vi måste då vara 
självkritiska och ställa oss frågan om förberedelsetiden har påverkat detta provresultat. Skulle 
några av dessa elever ha klarat sig bättre om de hade fått mer tid för förberedelser?  För att 
likvärdigheten i landet ska säkerställas är det av största vikt att samtliga lärare tar del av den 
information som finns tillgänglig om det nationella provet och att alla utför samma typ av 
förberedelser.  
 

8.3 Betyg och bedömning  
 
Betyg och bedömning är en stor del av kunskapsutvecklingen och det är genom dessa som vi 
ser vad eleverna har presterat. En av fem lärare anser, enligt Skolverkets årliga rapporter 
(Skolverket, 1998a, 1998b,1999, Dragemark, 2000, 2001, 2002, Åhs, 2003, 2004, 2006a, 
2006b), att kunskapskraven borde vara högre på det nationella provet, vilket skulle resultera i 
att fler elever inte skulle klara provet. Våra informanter Alice, Birgitta och Björn instämmer i 
detta resonemang då de går så långt att de hävdar att ett G på provet egentligen 
motsvarar ”IG- kunskaper” i engelska. Björn menar dessutom att det inte finns någon 
nivåskillnad mellan ämnesprovet i år 9 och det nationella provet i Engelska A.   
 Även Erickson och Börjesson (2001) nämner att flertalet lärare anser att 
betygsgränserna är alltför generösa speciellt då det gäller det nationella provet i Engelska A. 
De förklarar detta genom att samtliga program läser Engelska A eftersom det är en 
obligatorisk kärnämneskurs. Vidare nämner de att andelen elever som får IG varierar kraftigt 
mellan de olika programmen. Som ett exempel på detta nämner de delprovet Reading där 
andelen IG under år 2000 växlade mellan över 30 procent och under fem procent (Dragemark, 
2000). Samtidigt säger Erickson och Börjesson (2001) att vissa lärare har insett att de har 
gjort en för hård bedömning, det vill säga provet har inte varit för lätt utan de har haft för 
höga kunskapskrav.  
 Utifrån detta blir det intressant att granska det Åhs säger i en av Skolverkets 
rapporter: ”Det bör påpekas att gränsen för betyget Godkänd uttrycker den allra nedersta 
gränsen för vad som kan godkännas” (2006a: 55). I detta sammanhang handlar det naturligtvis 
om provbetyget men enligt oss ger detta uttalande ändock sken av att det nationella provet har 
en lägre gräns för betyget Godkänt än vad betygskriterierna för den ordinarie undervisningen 
har vilket i sig är otroligt märkligt. Det borde inte finnas någon skillnad i nivån på denna allra 
nedersta gräns för betyget Godkänt i provbetyget och kursbetyget. En fråga som vi kan ställa 
oss är hur långt ner denna allra nedersta gräns går? Finns det någon skillnad mellan den 
nedersta gränsen för det nationella provet och övriga prov som läraren själv producerar? 
 Med denna allra nedersta gräns i åtanke är det intressant att se relationen mellan 
provbetygens respektive kursbetygens resultat. Genomgående, enligt Skolverkets rapporter 
(Skolverket, 1998a, 1998b, 1999, Dragemark, 2000, 2001, 2002, Åhs, 2003, 2004, 2006a, 
2006b), har mer än dubbelt så stor andel elever IG i provbetyget än i kursbetyget. Detta 
betyder att denna nedersta gräns har sänkts ytterligare en nivå. Syftet med det nationella 
provet är inte att det ska fungera som ett examensprov (Lpf 94 kap. 2.5) där resultatet är 
detsamma som kursbetyget. Däremot ska det fungera som ett stöd för en likvärdig 
betygssättning vilket måste ifrågasättas genom dessa systematiska skillnader som enligt Korp 
(2006) faktiskt finns. Åhs (2007) å andra sidan anser inte att likvärdighetsaspekten utgör ett 
problem utan att problemet ligger i provets funktion som ett mätinstrument på elevernas 
betygsnivå.  



 59  

 Korp (2006) menar att skillnaden mellan andelen IG i provbetyget och kursbetyget har 
att göra med att det i vissa fall inte är enbart kunskaper som räknas in i betygssättningen utan 
även beteendekriterier. Skillnaderna märks tydligast i en jämförelse mellan teoretiska och 
praktiska program. Flertalet av våra informanter håller dock inte med Korp i att 
beteendekriterier räknas in i betygssättningen. Däremot finns det ett stort dilemma i att 
underkänna en elev som är flitig, ambitiös och har god närvaro. För Cecilia är dock dessa tre 
egenskaper otroligt viktiga för elevens kunskapsutveckling. 
 Enligt Korp (2006) finns det ett yrkesetiskt dilemma genom att en hög andel elever på 
de yrkesinriktade programmen godkänns trots deras svaga kunskaper inom ämnet. Elevernas 
oförmåga att förstå innebörden i undervisningen gör att fokus läggs på att förbättra deras 
självförtroende, vilket resulterar i att egenskaper som god arbetsförmåga, flitighet och 
punktlighet premieras enligt Korp (2006). Vi ser en stor fara i detta då det är ett hot mot den 
likvärdiga undervisningen som ska finnas mellan teoretiska och yrkesinriktade program. Vi 
lärare är med och skapar en klassdifferentiering där ett G står för olika kunskaper beroende på 
om du till exempel har gått det naturvetenskapliga programmet eller byggprogrammet.  
 Denna klassdifferentiering mellan de olika programmen handlar till stor del om den 
subjektivitet med vilken det nationella provets bedömning omgärdas. Trots att det finns 
bedömningsanvisningar är det ändå den enskilde läraren som beslutar om svaren ska anses 
vara godkända eller inte. Enligt de tillfrågade lärarna anser alla att det finns utrymme för en 
subjektiv bedömning när det gäller uppsatsen och den muntliga kommunikationen. Trots detta 
menar de flesta att provet kan anses vara trovärdigt, vilket blir något motsägelsefullt då de 
tidigare har hävdat att provet både är för lätt och att det kan förekomma en viss subjektivitet i 
dess bedömning.   
 Vi gjorde en egen jämförelse av relationen provbetyg och kursbetyg mellan fyra 
nationella program, naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapliga programmet, barn 
och fritidsprogrammet och byggprogrammet, det vill säga, två teoretiska och två 
yrkesförberedande program. I jämförelsen fanns även ett riksgenomsnitt för alla nationella 
program med i bilden. Resultaten visade att elever på det naturvetenskapliga respektive 
samhällsvetenskapliga programmet har ett mycket bättre resultat än riksgenomsnittet i 
jämförelse med elever på barn och fritidsprogrammet och byggprogrammet vilka har ett 
sämre resultat.   
  Sammanfattningsvis kan det sägas att lärare ser det nationella provets resultat som ett 
stöd för betygssättningen. Provresultatet får många gånger, som Korp (2006) uttrycker det, en 
vågmästarroll. Men enligt vår informant Carina fungerar det nationella provet oftast inte som 
en sänkande faktor men däremot som en höjande. Samtliga informanter ser provet som ett bra 
underlag för likvärdig bedömning. Det hjälper lärarna att hålla en jämn undervisningsnivå i 
förhållande till övriga landet. Personligen tror vi att det är skönt att ha det nationella provet 
som stöd vid ett underkännande av en elev vilket även Korp (2006) anser. 
 
Rent allmänt när det gäller betyg och bedömning anser flertalet av våra informanter att det är 
svårt att konkretisera betygskriterierna i praktiken för att på så sätt se vad till exempel en 
uppsats ska innehålla för att uppnå ett visst betyg. Denna osäkerhet gör att betygen förlorar 
sin roll som urvalsinstrument till högre studier och att de eventuellt skulle behöva 
kompletteras med ett inträdesprov. Tre informanter, Björn, Cecilia och Carina, går dock på 
yrkeserfarenhet när det gäller att göra en korrekt bedömning utifrån betygskriterierna.     
 
I detta avsnitt har vi fört en diskussion kring det nationella provet och visat vilka yrkesetiska 
dilemman detta prov för med sig. Mycket har handlat om betyg och bedömning av provet och 
i nästa avsnitt görs en jämförelse mellan kvinnors och mäns resultat i det nationella provet.  
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8.3.1 Resultatskillnader mellan kvinnor och män 
 
I vår studie om eventuella skillnader mellan kvinnors och mäns resultat i Skolverkets 
rapporter (Skolverket, 1998a, 1998b,1999, Dragemark, 2000, 2001, 2002, Åhs, 2003, 2004, 
2006a, 2006b) framkommer att kvinnor har lättare att klara uppgifter med egenproducerade 
svar medan män har lättare att klara uppgifter så som matchningsuppgifter (Åhs, 2003). 
Mellan åren 1997-2003 har en större andel män än kvinnor fått betyget VG och MVG i 
delprovet Reading. Förhållandet är det motsatta när det gäller delprovet Speaking där en högre 
andel kvinnor än män har fått betyget VG och MVG. När det gäller delprovet Writing går det 
att se skillnader i resultatet beroende på vilket tema uppgiften har handlat om. Ett tema som 
Pets var mer tilltalande för kvinnor medan ämnet Dot´s Story som handlade om andra 
världskriget var mer tilltalande för män. Kvinnorna har under samtliga år fått de högre 
betygen VG och MVG i allt större utsträckning än männen.  
 Vi anser att det är förvånansvärt att det är ett så pass normrelaterat resultat vid 
provdelen Writing. Det vi menar är att kvinnor ofta sägs vara av en mer känslosam natur som 
har lättare för att uttrycka sig i skrift och då framförallt när det gäller att sätta ord på känslor. 
Män anses vara mer strukturerade och ha en förmåga att se mönster mellan saker och ting 
vilket kan kopplas till deras bättre resultat på till exempel matchningsuppgifter.  
      

8.4 Sammanfattande kommentarer 
 
Sammanfattningsvis går det att dra slutsatsen att det finns stora brister i det nationella provet 
både då det gäller förberedelser och bearbetning och användande av resultaten. Provets 
huvudsyfte att bidra till en likvärdig betygssättning kan med detta sagt inte uppfyllas. Provets 
funktion som ett mätinstrument på elevens kunskapsnivå fungerar inte som det är tänkt och 
vår studie visar att både lärare och vetenskapliga forskare instämmer i detta. Mycket av detta 
beror på att det inte finns en utvecklad dialog mellan lärare och skolor om hur det nationella 
provet ska användas och om betyg och bedömning i allmänhet. Ett införande av inträdesprov 
skulle avdramatisera betygens roll som ett urvalsinstrument vid högre studier och därmed 
skulle ett orättvist betyg inte behöva få konsekvenser för resten av utbildningstiden. Samtidigt 
tror vi att engagemanget hos lärare för att sätta rättvisa betyg kommer att minska i och med 
detta införande då de vet att deras beslut inte är av avgörande karaktär. Det skulle även få 
konsekvenser för eleverna då flertalet säkerligen skulle koncentrera sig enbart på de ämnen 
som de vet krävs för att komma in på en specifik utbildning.   
 Likvärdighet ska inte enbart finnas i betyg och bedömning utan även i undervisningen. 
Vi som lärare får inte tillåta oss själva att skapa den klassdifferentiering som Korp (2006) 
talar om. Utbildningen ska verkligen vara likvärdig både i teorin och i praktiken. En sänkning 
av utbildningsnivån leder inte till någonting annat än en försämrad kunskapsutveckling. Det 
ska inte spela någon roll om du har studerat vid ett teoretiskt program eller ett 
yrkesförberedande program. Ett G eller ett VG ska alltid stå för samma ämneskunskaper och 
det ska inte finnas utrymme för åsikter som att en elev som har gått byggprogrammet och har 
fått ett VG inte har högre kunskaper än vad som krävs för ett G på ett teoretiskt program. 
 Likvärdigheten i betyg och bedömning och i undervisningen är en viktig del av lärares 
yrkesprofession. Läkare ställer diagnoser och lärare sätter betyg. Om denna arbetsuppgift inte 
görs korrekt eller helt enkelt tas bort försvinner yrkets egentliga huvuduppgift: att förmå sina 
elever att nå en så hög kunskapsnivå som möjligt för att därefter bedöma dessa kunskaper så 
att de senare i livet ska kunna förverkliga sina framtida yrkesdrömmar.  
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 Alla dessa punkter kräver ett utvecklat samarbete lärare och skolor emellan samt en 
löpande fortbildning där lärares kompetens utvecklas på samtliga plan. Det måste även finnas 
en vilja hos lärare att fortbilda sig. Det borde vara en självklarhet att ta del av all den 
fortbildning som finns tillgänglig för att på så sätt öka yrkets status. Vi måste alla sträva efter 
att kunna ge elever den bästa förutsättningen för att kunna utvecklas. Rektorer borde därför 
inte kunna tillåta outbildade lärare att få en tillsvidareanställning samt lokal behörighet och de 
borde även kunna kräva av samtliga lärare att ta del av de fortbildningar som de ges möjlighet 
att medverka i. Idag finns det en satsning för lärare i form av lärarlyftet vilket tråkigt nog inte 
verkar locka den stora målgrupp som den riktar sig mot. Då frågar vi oss vad detta kan bero 
på. Anser lärarna själva att de är så pass kompetenta att de inte är i behov av någon 
fortbildning eller väljer rektorerna på skolorna att inte informera sina anställda om vilka 
möjligheter som idag faktiskt erbjuds? Eller är det kanske så att lärarna inte ser det som en 
utbildningsmöjlighet utan som ett bevis på sina egna brister?  
 Vi hoppas att vårt arbete ska öka förståelsen för hur viktig en likvärdig undervisning 
och likvärdig betyg och bedömning är för elevers möjlighet att utveckla sina kunskaper.  
 
Med utgångspunkt från detta examensarbete skulle det vara givande att granska mer ingående 
hur lärare tolkar respektive betygskriterium för Engelska A. Det skulle även vara intressant att 
granska situationen för Engelska B. Hur klarar de olika programmen det nationella provet när 
kunskapsnivån ökar? Bidrar den stigande kunskapsnivån till ökade resultatskillnader mellan 
de olika programmen samt skillnader mellan kvinnors och mäns resultat? Detta är en uppgift 
för framtida forskning.  
 
Slutligen vill vi tillägga att det går inte att dra några verkliga vetenskapliga slutsatser utfrån 
vårt examensarbete då det endast handlar om ett arbete på C-nivå. Vidare finns det 
restriktioner i intervjustudiens tillförlitlighet genom att det alltid går att ifrågasätta 
informanternas uppriktighet vid intervjutillfället. Trots dessa två faktorer tror vi att arbetet och 
undersökningen ger en bild av hur kunskapsläget ser ut bland gymnasieungdomar.
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Pilotstudie 
 
Till berörda engelsklärare. 
 
Hej! 
Vi heter Caroline Bergsten och Maria Jernberg och läser på högskolan i Gävle. Vi ska 
genomföra ett examensarbete där vi studerar elevers och lärares kunskapssyn gällande det 
engelska språket. Vårt mål med denna undersökning är att se om det finns skillnader i elevers 
och lärares syn på kunskap och om det har skett en förändring över tid. Det är frivilligt att 
delta i undersökningen och era svar kommer att behandlas anonymt. För att undersökningen 
ska bli så sanningsenlig som möjligt ber vi er att svara ärligt på frågorna. 
 
1. Vad är din allmänna uppfattning om elevers kunskaper i engelska sett under en 10-års 
period? 
 
 
 
 
 
2. Kan du peka ut något som har blivit bättre och sämre? 
 
 
 
 
 
3. Att behärska det engelska språket – vad menas med det enligt dig när det gäller 
hörförståelse, grammatik, läsförståelse, muntlig färdighet och ordkunskap? 
 
 
 
 
 
4. Vad lägger du fokus på i din undervisning? 
 
 
 
 
 
5.Har förändringen av kursplanerna ändrat din syn på kunskap inom engelskan? 
 
 
 
 
 
6. Hur diskuteras synen på kunskap kollegor emellan? 
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7. Hur ser du på tiden för att eleverna ska kunna nå alla kursmål?  
 
 
 
 
 
8. Har det skett någon förändring i nivån på undervisningen (sett över tid)? Högre, lägre eller 
oförändrat? 
 
 
 
 
 
 
9. Finns det någon del i de nationella proven som väger tyngre än andra? 
 
 
 
 
 
10. Tycker du att nationella proven har ändrats över tid vad gäller utformande och 
svårighetsgrad? 
 
 
 
 
 
 
11. Vilket/Vilka underlag grundar du din betygssättning på? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 



 66  

Bilaga 2 Informationsbrev 
 

Till Dig som är engelsklärare 
 
Vi – Caroline Bergsten och Maria Jernberg – läser sista terminen på lärarprogrammet vid 
Högskolan i Gävle. Under hösten ska vi skriva ett examensarbete inom ämnet didaktik som 
handlar om kunskapssyn, kunskapsutveckling, betyg, bedömning och nationella prov inom 
ämnet engelska. Vår studie baseras till stor del på statistik från de nationella proven i engelska 
vid gymnasiet men vi vill även höra Er syn på tidigare nämnda områden i egenskap av 
professionella yrkesutövare i ämnet. 
 
Vi önskar träffa Dig som arbetat som engelsklärare under minst 10 år då denna undersökning 
speglar kunskapsutveckling över tid. Vi ska göra en intervjustudie med ett antal lärare från ett 
antal gymnasieskolor. Intervjustudien beräknas ta ca en timme. Alla uppgifter kommer att 
behandlas anonymt, ditt namn såväl som skolans namn. För att examensarbetet ska få så hög 
validitet som möjligt kommer intervjun att bandas. Det är fritt fram att avbryta intervjun 
närhelst Du vill. 
 
Det är väldigt viktigt för vår studie att Du vill ställa upp på denna intervju då vi gärna vill att 
examensarbetet även ska spegla Er syn och inte enbart en teoretisk syn. Vi har för avsikt att 
utföra intervjuerna under vecka 41 på din arbetsplats under en tid som passar oss båda, men 
denna vecka ska inte vara avgörande för om Du kan/vill delta utan vi kommer i sådant fall 
överens om annan lämplig dag. 
 
Självklart känner Du dig intresserad! 
 
Intresseanmälan sker via e-mail senast fredagen den 5 oktober 2007 till: 
 
Caroline Bergsten   Maria Jernberg 
xxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxx 
 
Vi hör sedan av oss om Du blir den utvalde. 
 
I väntan på stort gensvar! 
 
/Caroline Bergsten & Maria Jernberg 
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Bilaga 3 Intervjuguide 
 

Intervjuunderlag 
 
Vad är kunskap? 
 

1. Vad är kunskap (rent generellt) för dig? 
 
2. Att behärska det engelska språket, vad innebär det för dig sett till de fyra färdigheterna?  

 
▪ Läsförståelse: - läsa, svara på frågor 
 - analysera, diskutera 
 - återberätta (minnas) på sv/eng  
 
▪ Hörförståelse: - lyssna, svara på frågor 
 - analysera, diskutera 
 - återberätta (minnas) på sv/eng 
 
▪ Muntlig färdighet: - flyt i talet 
 - språklig korrekthet 
 - diskutera, analysera svårare ämnen t.ex politik, krig, etc. 
 - anpassa talet efter situation 
 
▪ Skriftlig produktion: - språklig korrekthet 

- behärska olika texttyper: analyserande, berättande, 
diskuterande, faktabaserad, etc. 

 
3. Vad är viktig kunskap inom engelska som skolämne? 
 
4. Hur arbetar du med de fyra färdigheterna under lektionstid? 

 
5. Vad i din undervisning lägger du fokus på? Varför? 

 
Kunskapsutveckling 
 

1. Vad anser du att eleverna har blivit bättre resp. sämre på i engelska sett över tid? 
- Vad har påverkat detta? (kursplaner, läroplaner, samhället, etc) 

 
2. Sammantaget, är elevers kunskaper bättre eller sämre nu jämfört med för ca 15 år 

sedan? 
 

3. Har kunskapssynen i engelska förändrats över tid enligt dig? T.ex: förr premierades 
språklig korrekthet medan dagens kursplan förespråkar kommunikativa färdigheter. 

- Om ja, hur? 
 
Nationella prov 
 

1. Hur påverkar de nationella provens innehåll din undervisning? 
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2. Förbereder du dina elever för det nationella provet? 
 

- Om ja, hur? (Gamla provuppgifter, information om tema, förberedelsetid) 
- Nej, varför inte? 

 
3. Vad tycker du om det nationella provets utformning kontra vad som sägs i kursmålen? 

- Svårighetsgrad kontra betyg, historiskt perspektiv (lättare/ svårare nu) 
- Validitet: hur väl återspeglar utfomningen av testet den färdighet som avses att 

mätas? 
- Reliabilitet: hur tillförlitligt är resultatet? Subjektivitet? 

 
4. Vilken del har högst resp. lägst validitet/reliabilitet av de tre provdelarna? Varför? 
 
5. Vilken del anser du eleverna har svårast resp. lättast för att klara? 

 
6. Hur tacklar du bedömningen av den muntliga delen av provet? 

- Inspelning? 
- Medbedömare? 
- Tidsaspekten? (Pratat med rektor om ev. avsatt tid, samarbete kollegor 

emellan?) 
 

7. Hur tungt väger det nationella provets resultat i kursbetyget för dig? 
 
8. Anser du att nationella prov är nödvändiga: 

- för din betygssättning? Varför/varför inte? 
- för synen på landets kunskapsutveckling? Varför/varför inte? 

 
9. Hur ska kunskaper i engelska mätas om inte nationella prov används? 

Att ha i åtanke: 
- Rättviseaspekten (rättvisa betyg över landet) 
- Jämförbarhet i landet/urvalsinstrument 

 
Betyg och bedömning 
 

1. Vilka kunskaper ingår i kursbetyget enligt dig? 
- ambition 
- flit 
- närvaro 
- receptiv kompetens 
- produktiv kompetens 
- interaktiv kompetens 
- strategisk kompetens 
- reflektiv kompetens 

 
2. Hur mäter du elevens kunskaper i de fyra färdigheterna? Dvs. hur mäter du deras 

läsförståelse, hörförståelse resp. kommunikativa och skriftliga förmåga? 
 
3. Typexempel: Du ska rätta och bedöma tio uppsatser. Sätter du betyg efter varje 

uppsats som du har läst eller läser du alla tio och gör därefter en bedömning? 
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4. Känner du att du kan göra en korrekt bedömning utifrån de målrelaterade 
betygskriterierna? 

 
- ”Spökar” det relativa betygssystemet i bakhuvudet? 

 
5. Hur ser du på betygens roll som urvalsinstrument sett ur ett validitets- och 

reliabilitetsperspektiv? 
(- Rättviseaspekten bla.) 

 
 
 
 
 


