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Sammandrag 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur elever med annat modersmål än svenska 

presterar på lucktestet i läsförståelsedelen i nationella provet i engelska jämfört med elever med 

svenska som modersmål. En kvantitativ undersökning av 80 nationella prov visade att resultaten på 

lucktestet var mycket lägre än på läsförståelsedelen i elevgruppen med annat modersmål, medan 

dessa båda resultat överensstämde i elevgruppen med svenska som modersmål.  En slutsats av 

resultatet är att lucktester inte bara mäter läsförståelse, det vill säga reception av text, utan även 

formell grammatisk kompetens, det vill säga egen skriftlig produktion. Detta ställer större krav på 

behärskningen av språket i fråga och tidigare forskning kring tredjespråksinlärning och lucktester har 

visat att dessa orsakar tredjespråksinlärare problem. 
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1. Inledning  

Jag undervisar i gymnasiets olika engelskkurser på en kommunal vuxenutbildningsenhet i södra 

Sverige.  Undervisningsgrupperna är heterogena vad gäller elevernas ålder, kön och bakgrund. Inom 

vuxenutbildningen är nationella prov inte obligatoriska, men eftersom jag arbetar i en liten kommun 

med ett begränsat antal elever där jag ensam ansvarar för bedömningen i engelska i 

gymnasiekurserna har jag valt att genomföra dem i mina grupper som ett stöd för min bedömning. 

Vid rättningen och bedömningen av dessa prov har jag märkt en skillnad i hur elever som har svenska 

som modersmål presterar på en specifik del i provet jämfört med hur elever presterar som har ett 

annat modersmål än svenska. Den del där jag såg en skillnad var ett lucktest, ibland även kallat ”cloze 

test” eller i nationella provet ofta ”one word gaps”. Jag tyckte inte att denna skillnad verkade 

motiverad när jag jämförde elevernas resultat på hela läsförståelsedelen i nationella provet och jag 

vill nu ta reda på om det faktiskt förhåller sig på detta vis och vad detta i så fall kan bero på. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om det finns skillnader i resultat på lucktestet i 

engelska på nationella provet mellan elever som har svenska som modersmål och elever som har ett 

annat modersmål än svenska. Vidare kommer resultaten på lucktestet, läsförståelsedelen som helhet 

samt övriga delar i läsförståelsedelen att jämföras för att se om just lucktestet orsakar större 

problem för någon av grupperna. Om det finns skillnader i dessa två elevgruppers resultat kommer 

jag att diskutera vilka orsakerna till detta skulle kunna vara utifrån teorier kring vad som är 

utmärkande för tredjespråksinlärning samt vilka förmågor som mäts och prövas i lucktester. 

 

1.2 Frågeställningar 

Vilket resultat på lucktestet i nationella provet i engelska får elever med annat modersmål än svenska 

jämfört med elever som har svenska som modersmål? 

 

Hur ser resultaten på lucktestet, hela läsförståelsedelen och övriga delar i läsförståelsedelen av 

nationella provet ut, i respektive elevgrupp? 

 

Om det finns skillnader i resultat, vad kan dessa bero på? 
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2. Forskningsbakgrund  

2.1 Begreppsdefinitioner 

Jag använder begreppen reception och produktion i denna undersökning. Det beror på att dessa 

begrepp används genomgående i både Gemensam Europeisk Referensram för Språk1 och i 

ämnesplanen i engelska för gymnasiet2. I just ämnesplanen används dessa två begrepp tillsammans 

med ytterligare ett, interaktion. I begreppet reception läggs förståelse av skriven engelska, det vill 

säga läsförståelse, och förståelse av talad engelska, det vill säga hörförståelse. Begreppet produktion 

innefattar skriftlig och muntlig framställning. 

 

2.2 Nationella prov 

I gymnasieämnet Engelska finns tre kurser, Engelska A, B och C. I de två förstnämnda finns det 

nationella prov som är obligatoriska i gymnasieskolan. Inom vuxenutbildningen är dessa prov inte 

obligatoriska, men Skolverket skriver att de bör genomföras. De nationella proven fyller flera syften, 

varav de viktigaste är att säkerställa en likvärdig bedömning och betygsättning samt att ge 

information om i vilken grad kunskapskraven uppnås på olika nivåer.
3
  

 

Det nationella provet i Engelska A består av Receptive Skills vari ingår Focus: Reading och Focus: 

Listening och Productive Skills vari ingår Focus: Writing och Focus: Speaking. Det är delprovet Focus: 

Reading som är fokus för min undersökning, och för enkelhets skull kommer jag att kalla detta prov 

för läsförståelsedelen. I läsförståelsedelen finns det fyra olika typer av provuppgifter, Öppna svar, 

Flerval, Lucktest och Matchning. Delen Öppna svar består oftast av en längre text med öppna frågor. 

Delen Flerval kan ingå dels i de längre texterna och dels i kombination med korta texter. Fyra 

svarsalternativ presenteras, varav ett är rätt. Delen Matchning handlar oftast om att matcha ihop 

korta texter med till exempel rubriker eller ämnesområden.4  

 

När det gäller bedömningen av lucktestet ges följande information i bedömningsanvisningarna:  

 

I vissa uppgifter (så kallade gap-filling texts och one word gaps) där eleven ska svara 

genom att fylla i ord som utelämnats krävs större korrekthet. Dessa uppgifter avser 

                                                           

 
1 Skolverket. 2009. Gemensam europeisk referensram för språk. 
2 Skolverket. 2011.   Ämnesplan – engelska. 
3 Skolverket. 2011. Om nationella prov. 
4
 Skolverket. 2011. Nationella kursprov i Engelska.  
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pröva i vilken mån eleven kan förstå sammanhang och visa sin förståelse genom att 

använda ord och fraser som [till exempel] tydliggör orsakssammanhang och 

tidsaspekter. Därmed prövas förutom läsförståelse även formell kompetens som 

grammatik, idiomatik och vokabulär.
5
 

 

I Skolverkets rapport Nationella prov i gymnasieskolan – ett stöd för likvärdig betygsättning? tas det 

faktum upp att förutsättningarna för nationella proven i engelska skiljer sig mellan elever beroende 

på om de har svensk eller utländsk bakgrund. För elever med svensk bakgrund är engelska ett första 

främmande språk, men för elever med utländsk bakgrund är det ett andra eller kanske tredje 

främmande språk. Antal studieår i engelska kan också skilja sig åt mellan dessa två elevgrupper. Att 

engelska språket har en stark ställning i Sverige med många möten med språket och anglosaxisk 

kultur tas också upp som något som kan skilja sig från de erfarenheter elever med utländsk bakgrund 

har.6 

 

I en enkätstudie som redovisas i samma rapport framkommer det att cirka 25 % av lärarna i engelska 

A tror att elever med annat modersmål missgynnas i det nationella provet. Lärarna i engelska A på en 

skola med hög andel elever med annat modersmål än svenska är tveksamma till vad provet mäter 

eftersom de upplever att det i provet antas att alla elever har samma kulturella referensramar.7 

 

2.3 Tredjespråksinlärning och tvärspråkligt inflytande  

Andraspråksinlärning, Second Language Acquisition (SLA), har varit föremål för mycket forskning 

under några decennier. Allt fler forskare har också börjat intressera sig för tredjespråksinlärning, 

Third Language Acquisition (TLA) eller flerspråkighetsfrågor. Många människor runtom i världen är 

flerspråkiga och använder fler än två språk och det som gäller för andraspråksinlärning går inte att 

fullt ut applicera på tredjespråksinlärningen.8 Tredjespråksinlärning påverkas av många fler faktorer 

än andraspråksinlärning och är mer komplicerat och dynamiskt, vilket beror på att minst ytterligare 

ett språk är inblandat. När det gäller tvåspråkighet kan språken till exempel läras in ett efter det 

andra eller simultant. När det gäller tredjespråksinlärning finns otal möjligheter för i vilken ordning 

språken lärs in och några av dem kanske dessutom lärs in simultant.9 

                                                           

 
5
 Skolverket.  Generella bedömningsanvisningar. 

6 Skolverket. 2005. Nationella prov i gymnasieskolan – ett stöd för likvärdig betygssättning? , s 71. 
7 Ibid, s  92. 
8 de Angelis, G. 2007. Third or Additional Language Acquisition,s  2. 
9 Griehaber, W, Rehbein, J & Cigdem, S. 2006.  Third Language Acquisition: Turkish-German Bilingual Students’ Acquisition of English Word 
Order in a German Educational Setting, s 47.            
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Tvärspråkligt inflytande, Cross-linguistic Influence (CLI), är det inflytande de språk man redan 

behärskar har på förståelsen och utvecklingen av ett nytt språk.10 Det finns flera faktorer som kan 

påverka det tvärspråkliga inflytandet när det handlar om tredjespråksinlärning. En faktor är 

språktypologi, där det finns en tendens för tredjespråksinläraren att låna fler ord från ett mer 

närbesläktat språk eller ett språk som av inläraren uppfattas som mer närbesläktat (psykotypologi), 

oavsett om detta språk är modersmålet eller ett senare inlärt språk.11 

  

En annan faktor är den behärskningsgrad tredjespråksinläraren besitter i de olika språken, där man 

har sett att det tvärspråkliga inflytandet från modersmålet är högre bland de med lägre 

behärskningsgrad i målspråket.12 Williams & Hammarberg har också visat att en högre 

behärskningsgrad av andraspråket påverkar inlärningen av tredjespråket i positiv riktning.13 

 

Mottagare, situation och ämne påverkar också det tvärspråkliga inflytandet, till exempel på så vis att 

inflytandet minskar i en kontext som är mer formell i sin karaktär. Även åldern för inlärningsstarten i 

de olika språken spelar in och den kan även påverka det tvärspråkliga inflytande som beror på 

språktypologi, särskilt när det gäller äldre barn, eftersom de har en större medvetenhet kring hur 

språk är besläktade än yngre barn. Ytterligare en faktor har med användandet av språken att göra 

och man kan då anta att tredjespråksinlärare påverkas mer av språk som de aktivt använder än av 

språk som de en gång lärt sig men inte längre använder.14 

 

2.4 Reception och produktion  

Håkan Ringbom har studerat tvärspråkligt inflytande på ordnivå hos tredjespråksinlärare och menar 

att olika mekanismer är inblandande i förmågorna reception och produktion av ett främmande språk. 

Receptionen av ett främmande språk tar sin utgångspunkt i till exempel ett faktiskt ord, som 

inläraren tilldelar en betydelse genom att koppla det till redan förvärvad kunskap. Vid produktionen 

av främmande språk börjar inläraren med en betydelse i medvetandet som han/hon sedan ger en 

språklig dräkt. När det gäller receptionen, att till exempel förstå ett ord eller en text så kan inläraren 

dra nytta av eventuella likheter i de språk han/hon redan behärskar. Men vid produktionen av ett ord 

på ett främmande språk ingår inte bara att förstå vad ordet betyder utan även att kunna använda det 

                                                           

 
10 de Angelis, s 19. 
11 Cenoz, J, Hufeisen, B & Jessner, U.  2001. Cross-linguistic Influence in Third Language Acquisition: Psycholinguistic Perspectives,s  8ff.  
12 Ibid, s 8ff. 
13 Williams, S & Hammarberg, B. 2009. Language switches in L3 production: implications for a polyglot speaking model. In: Hammarberg, B, 
Processes in Third Languages Acquisition, s 18. 
14 Cenoz, Hufeisen & Jessner, s 8ff. 
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korrekt i en text (semantiskt, morfologiskt och syntaktiskt). Vid reception får man ett sammanhang 

till orden som kan stötta förståelsen. Ringbom menar att ett visst mått av förståelse, alltså reception, 

måste till för att språkinlärning ska kunna äga rum. Egen språklig produktion kommer däremot i ett 

senare skede i inlärningsprocessen.
15

 

 

2.5  Lucktester 

Oller & Jonz definierar ett lucktest som ett test där delar av texten är utelämnad och där testeleven 

ska fylla i det som saknas. De presenterar vidare två huvudtyper av lucktest som de kallar fixed- och 

variable-ratio. Fixed-ratio innebär att avståndet mellan luckorna är förutbestämt och lika stort mellan 

alla luckor och räknas i antal ord mellan luckorna, oftast mellan 4 och 12 ord. Variable-ratio innebär 

att avståndet mellan luckorna varierar inom testet. Denna typ av lucktest kan sedan delas in i 

ytterligare två undergrupper, en där man slumpvis väljer luckor med hjälp av till exempel en tärning, 

random deletion procedure, och ytterligare en där man avsiktligt väljer ut luckorna, rational deletion 

procedure. Lucktester, menar de, kräver av testeleven både grammatisk kompetens och kunskap om 

världen. 
16

  

 

2.6 Tredjespråksinlärning och lucktester 

Det finns några studier som jämfört andraspråksinlärare och tredjespråksinlärare och där en del av 

testerna som använts har varit lucktester. Syftet med dessa studier har inte varit att undersöka 

resultat på just lucktester, utan man har velat mäta språklig förmåga mer allmänt. Det har dock visat 

sig att just lucktester ofta orsakar tredjespråksinlärare större problem än andraspråksinlärare.  

 

I Gibson, Hufeisen & Libbens jämförelse av andraspråksinlärare och tredjespråksinlärare presterade 

de senare något sämre än de förra. I de flesta andra studier som jämför båda dessa grupper brukar 

tredjespråksinlärarna prestera likvärdigt eller bättre än andraspråkinlärarna. I testet användes just 

ett lucktest och slutsatser som drogs var bland annat att resultatet kunde bero på att testet var så 

producerande i sin karaktär och inriktat på specifika ord.17  

 

Jaspaert & Lemmens har genomfört en studie på flerspråkiga barn där de bland annat använde ett 

lucktest. Den studien jämförde två grupper, en grupp tredjespråksinlärare och en grupp 

                                                           

 
15 Ringbom, H. Lexical Transfer in L3 Production. I:  Cenoz, Hufeisen & Jessner, s 66f 
16 Oller, J & Jonz, J. 1994.  Close and Coherence,s  4ff 
17 Gibson, M, Hufeisen, B & Libben, G. Learners of German as an L3 and their Production of German Prepositional Verbs. I: Cenoz, Hufeisen 
& Jessner, s 146 
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andraspråksinlärare. Just på lucktesterna presterade tredjespråksinlärarna mycket sämre än 

andraspråksinlärarna och detta troddes bero på en skillnad i behärskningsgrad i målspråket eftersom 

man menade att lucktesterna hade en högre svårighetsgrad än de övriga testerna. 
18

 

 

Dessa studier visar att lucktestet som testformat ställer högre krav på testeleverna eftersom de 

håller en högre svårighetsgrad som inte bara ställer krav på receptionen utan också på den egna 

produktionen. 

 

                                                           

 
18 Jaspaert, K & Lemmens, G. Linguistic evalutation of Dutch as a third language. I: Byram, M & Leman, J. 1989. Bicultural and trilingual 
education, s 47. 
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3. Metod  

Jag har genomfört en kvantitativ undersökning av sammanlagt 80 genomförda nationella prov i 

Engelska A. Jag valde slumpvis ut 40 prov genomförda av elever med svenska som modersmål och 

lika många prov genomförda av elever med annat modersmål än svenska bland prov genomförda 

mellan vårterminen 2007 och höstterminen 2011. I skolans arkiv fanns det genomförda nationella 

prov i engelska A från ytterligare ett antal år bakåt i tiden. Jag började med det senast genomförda 

provet, ht-2011 och arbetade mig bakåt, kronologiskt sett. Varje termin kommer det ett nytt 

nationellt prov, så totalt finns det tio olika nationella prov i mitt urval. 

 

För att urskilja vilka elever som har svenska som modersmål och vilka som har ett annat modersmål 

har jag kontrollerat i skolans elevregister vilka elever som samtidigt som de studerade Engelska A 

även studerade svenska respektive svenska som andraspråk. Det kan finnas elever med ett annat 

modersmål än svenska i den elevgrupp som har studerat svenska, antingen för att de är födda i 

Sverige och har gått i svensk skola, eller för att de, av anledningar som har med ämnenas status att 

göra, aktivt har valt att läsa svenska, trots att svenska för dem är ett andraspråk.  

 

Från proven samlade jag in totalpoäng och resultat på lucktesten och läsförståelsedelen som helhet. 

Jag noterade också vilket kön och ålder eleverna som genomfört de utvalda proven hade angivit i 

provens resultatsammanställning. Jag har även tagit reda vilket modersmål eleverna har, som inte 

har svenska som modersmål, från eget minne kompletterat med kollegers hjälp. Från eget 

anteckningsmaterial, och från skolans betygsdatabas har jag samlat in information om elevernas 

slutbetyg i kursen Engelska A. 

 

3.1 Testeleverna 

Samtliga prov i denna undersökning har skrivits av elever som har studerat engelska A och svenska 

eller svenska som andraspråk inom den gymnasiala vuxenutbildningen. För att få studera inom 

gymnasial vuxenutbildning ska man antingen vara minst 20 år eller ha slutfört en minst treårig 

gymnasieutbildning.  

3.1.1 Testelevernas kön, ålder, modersmål och slutbetyg på kursen 

I gruppen med svenska som modersmål var det 24 kvinnor och 16 män och i gruppen med annat 

modersmål var det 32 kvinnor och 8 män. Totalt i min undersökning var alltså 70 % kvinnor och 30 % 
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män. Denna siffra överensstämmer med riksgenomsnittet för elever i vuxenutbildning runt de år då 

proven i min undersökning genomfördes, som var 66-67 % kvinnor och 33-34 % män.
19

  

 

I gruppen med svenska som modersmål var medelåldern 29,7 år och i gruppen med annat 

modersmål var medelåldern 29,6 år. Riksgenomsnittet för elever i vuxenutbildning runt de år då 

proven i min undersökning jämfördes var 31 år.20 

 

Bland de 40 elever i elevgruppen med annat modersmål fanns följande språk representerade (antal 

elever, om fler än en, anges inom parentes): arabiska (3), bemba, bengali (3), dari (2), filipino (2), 

indonesiska, lettiska, polska (2), portugisiska, rumänska (3), ryska, serbiska/bosniska (10), spanska 

(4), thai (4), turkiska, och vietnamesiska. 

 

När det gäller slutbetyg på kursen Engelska A skiljer sig elevgrupperna åt såtillvida att det var fler 

elever i elevgruppen med svenska som modersmål som uppnådde de högre betygen VG och MVG än 

i elevgruppen med annat modersmål. Det var däremot samma antal elever som inte blev godkända i 

båda elevgrupperna. 

 

Tabell 1. Betygsfördelning i de två elevgrupperna. 
 

Elevgrupp IG G VG MVG 

Svenska som modersmål 3 12 22 3 

Annat modersmål 3 18 18 1 

 

3.2 Etiska aspekter 

Eftersom de nationella proven är omgärdade av strikt sekretess och Skolverket använder statistik 

från genomförda prov för egna utredningar och rapporter skrev jag till Skolverkets upplysningstjänst 

för att förhöra mig i förväg om mitt tillvägagångssätt var korrekt. De svarade att det var upp till 

rektorn på min arbetsplats att besluta i ärendet och denne gav sitt samtycke.  

 

Även om skolan som jag genomfört min studie på är liten, så garanterar storleken på mitt urval och 

den information jag presenterar i min studie att testelevernas anonymitet är fullständig. 

 

                                                           

 
19 Skolverket.  Elever och kursdeltagare i komvux kalenderår 2010. 
20 Ibid. 
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4. Resultat 

Medelresultatet på hela läsförståelsedelen i elevgruppen med svenska som modersmål var 69 % och 

samma grupps medelresultat på lucktestet var 68 %. I elevgruppen med annat modersmål var 

medelresultatet på hela läsförståelsedelen 54 % och på lucktestet 44 %.  

 

Tabell 2. Medelresultat på lucktestet och hela läsförståelsen i de två elevgrupperna. 

Elevgrupp Medel – lucktest Medel - hela 

läsförståelsedelen 

Svenska som modersmål 68 % 69 % 

Annat modersmål 44 % 54 % 

 

 

Lucktestet var olika stor andel av läsförståelsedelen i de tio olika nationella prov jag baserar min 

undersökning på. Som mest motsvarade lucktestet 44 % av hela läsförståelsedelen och som minst 

23 %. Detta innebär att resultatet på lucktestet påverkar läsförståelsedelen som helhet i olika grad. 

Därför undersökte jag medelresultatet på övriga delar i läsförståelsedelen.  I elevgruppen med 

svenska som modersmål var detta resultat 70 %, och i elevgruppen med annat modersmål var 

samma resultat 59 %.  

 

Tabell 3. Medelresultat på lucktestet och övriga delar i läsförståelsedelen i de två elevgrupperna. 

Elevgrupp Medel – lucktest Medel – övriga delar i 

läsförståelsedelen 

Svenska som modersmål 68 % 70 % 

Annat modersmål 44 % 59 % 
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5.  Diskussion och slutsatser 

Min undersökning av resultaten på lucktestet i läsförståelsedelen i nationella provet i Engelska A 

indikerar att det finns en skillnad mellan de två elevgrupper jag har jämfört. Elever med annat 

modersmål når ett lägre resultat på lucktestet än elever med svenska som modersmål. Samma 

elevgrupp når också lägre resultat på lucktestet i förhållande till hela läsförståelsedelen och till övriga 

delar av läsförståelsedelen, medan elevgruppen med svenska som modersmål i högre grad når 

samma eller högre resultat på lucktestet.  

 

I Skolverkets rapport Nationella prov i gymnasieskolan – ett stöd för likvärdig betygsättning? 

framhålls olika kulturella referensramar och olika grad av exponering för anglosaxisk kultur och det 

engelska språket som anledningar till varför elever med annat modersmål skulle missgynnas i 

nationella provet i engelska A21. Det kan vara något som påverkar hela resultatet på nationella provet 

eller olika delar i olika utsträckning, men jag kan inte se att det skulle kunna förklara skillnaden 

mellan resultaten på lucktestet och övriga delar i läsförståelsedelen i min undersökning. 

 

Den typen av lucktest som förekommer i nationella provet i Engelska A kallar Oller & Jonz för ett 

variable-ratio lucktest som konstruerats med rational deletion procedure.
22

 I ett sådant test har 

testkonstruktören aktivt valt ut de ord som har tagits bort och luckorna kommer inte med jämna 

intervaller. Ett sådant lucktest mäter inte bara läsförståelse utan även andra kompetenser. 

Skolverket skriver också i bedömningsanvisningarna att det inte bara är läsförståelse som testas, utan 

även grammatisk kompetens, idiomatik och vokabulär.23 Kanske är det så att eleverna med annat 

modersmål i min undersökning har en uppnått en högre nivå på sin läsförståelse och sin reception av 

engelska språket än av sina egna producerande färdigheter. 

 

Ringbom menar att reception och produktion av ett språk innebär olika processer och att dessa också 

kan placeras på ett kontinuum där reception följs av inlärning som följs av produktion.24 Eleverna 

med annat modersmål i min undersökning har lägre resultat på hela läsförståelsedelen och deras 

slutbetyg i kursen Engelska A är också generellt lägre än eleverna med svenska som modersmål. Det 

skulle alltså kunna vara så att eftersom deras kunskapsnivå i engelska allmänt är lägre så har de inte 

kommit tillräckligt långt i sin utveckling för att behärska produktionen av engelska fullt ut, medan 

                                                           

 
21 Skolverket. 2005, s 71. 
22 Oller & Jonz, 4ff. 
23 Skolverket, Generella bedömningsanvisningar. 
24 Ringbom, s 66f. 
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deras reception däremot har kommit längre. Det skulle kunna förklara varför de presterar så mycket 

bättre på de övriga delarna i läsförståelsedelen, som alltså mäter reception, och sämre på lucktestet, 

som även mäter produktion.  

 

Något som styrker detta påstående är Jaspaert & Lemmens studie där just lucktestresultaten var 

mycket sämre i en grupp med tredjespråksinlärare jämfört med en grupp med andraspråksinlärare. 

Slutsatsen som drogs av det resultatet hade just med behärskningsnivån av målspråket att göra. 
25

 

Även i Gibson, Hufeisen & Libbens undersökning presterade tredjespråksinlärarna sämre på ett 

lucktest och även i denna studie lades slutsatsen fram att det kunde bero på att testet krävde 

produktion, som kräver en högre grad av behärskning av målspråket. 26  

 

Många andra faktorer som lyfts fram som har inverkan på tredjespråksinlärningen, som till exempel 

språktypologi, åldern vid inlärningsstart, behärskningsnivå i alla språk inblandade och hur aktivt 

dessa språk används, är sådana som kanske kan förklara varför eleverna med annat modersmål i min 

undersökning generellt presterar sämre på alla delar i läsförståelsedelen på nationella provet i 

Engelska A. För att utforska detta ytterligare skulle intervjuer behöva göras med samtliga eller ett 

utvalt antal testelever, något som skulle kunna vara föremål för en mer fördjupande undersökning 

längre fram. 

 

                                                           

 
25 Jaspaert & Lemmens, s 47. 
26 Gibson, Hufeisen &  Libbens, s 146 



15 

 

6. Slutord 

Det nationella provet i Engelska A består av fyra delar som viktas lika i sammanvägningen av ett 

provbetyg. Productive Skills: Writing & Speaking är ämnade att pröva elevernas produktion av 

engelska i tal och skrift och Receptive Skills: Reading & Listening är ämnade att pröva elevernas 

reception av engelskt tal och skrift. Jag har i min undersökning visat på forskning som indikerar att 

lucktester inte bara mäter reception utan även produktion. Skolverket skriver också i 

bedömningsanvisningarna till lucktestet att detta inte bara prövar läsförståelse, det vill säga 

reception, utan även bland annat grammatisk kompetens, det vill säga produktion. Jag ställer mig 

frågande till användandet av lucktest i ett prov vars syfte är att mäta reception, särskilt med tanke på 

hur lucktester orsakar problem för elever med annat modersmål än svenska. Lucktestet har ibland 

utgjort nästan hälften (44 %) av läsförståelsedelen, vilket påverkar resultatet på hela 

läsförståelsedelen mycket negativt för dessa elever. Dessa resultat säger då, i min mening, inte 

särskilt mycket om elevernas receptionsförmåga. För en likvärdig bedömning tror jag att det hade 

varit bättre med en läsförståelsedel i nationella provet i engelska som inte innehåller ett lucktest.  
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