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Abstract  

The aim of this study is to investigate how the Swedish language proficiency of pupils in 

vocational programmes in 1977 was measured and assessed with the aid of a national 

achievement test, and to investigate whether vocational pupils today, in 2014, have similar 

language proficiency to that of pupils in the 1970s. The study also discusses how the design of 

the national achievement test from 1977 reflects the view of knowledge that prevailed in 

society and in the policy documents. The material for the study consists of a total of 75 

national achievement tests, 40 of which were taken by pupils on a vocational programme in 

1977 and 35 by pupils on a vocational programme in 2014. The national achievement test 

consists of two parts, the first of which focuses on isolated elements of language proficiency, 

while the second involves free text production. The material was analysed quantitatively in 

accordance with the correction material from 1977. The tests were also studied qualitatively 

through a close reading and analysis of content and text structure, correct language usage, and 

style. The pupils’ results were then quantified according to the assessment scales from 1977. 

The results of the study show that both groups of pupils had difficulties with many parts of the 

test. The pupils from 1977, however, performed better on both parts of the test than the pupils 

from 2014. The pupils’ often inadequate results in the test raise questions about the design of 

the national achievement test from 1977 and vocational pupils’ proficiency in Swedish. 
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1 Inledning 

I takt med att samhället utvecklas och förändras ställs allt högre krav på bredare kunskaper 

hos gymnasieelever. Samhällsförändringar och kunskapssyn går hand i hand, vilket också blir 

synligt i de moment som får tyngd i skolans styrdokument (Skolverket, 2011). På 1960–talet 

och tidigare premierades utantillkunskap och färdighetsträning i läroplanerna. På 1970–talet 

hamnade funktionalitet mer i fokus, även om färdighetsträningen fortfarande betonades. På 

1990–talet och framåt har undervisningen i svenska främst handlat mer om att utveckla 

kommunikativa förmågor (Knutas, 2008).  

Den här studien tar sin utgångspunkt i ett centralprov i svenska för yrkeselever från 

1977. Provet orsakade en mindre skandal 1977, dels beroende på elevernas resultat som 

bedömdes som usla, dels på provens utformning och innehåll som både lärare och elever 

kritiserade starkt. Skolöverstyrelsen beslutade att inte ge proven vid fler tillfällen och ville 

heller inte arkivera de inskickade proven. En lärare från Linnéuniversitetet, som 1977 befann 

sig på Skolöverstyrelsen, lyckades rädda proven från att bli förstörda och sparade dem. Fram 

tills nu har materialet fallit i glömska. I min studie skriver en elevgrupp från 2014 samma 

centralprov som det som gavs 1977; de två uppsättningarna prov ger möjligheter att jämföra 

och problematisera yrkeselevers språkliga kunskaper då och nu. Jag diskuterar i studien också 

hur utformningen och innehållet i centralprovet från 1977
1
 speglar rådande samhällsdiskurs 

och kunskapssyn 

Eftersom olika moment tillskrivs olika tyngd i läroplanen för gymnasieskolan från 1970 

(hädanefter Lgy70) och läroplanen för de frivilliga gymnasieformerna från 2011 (hädanefter 

Gy2011) är det intressant att undersöka om resultaten som eleverna från 1977 och eleverna 

från 2014 når upp till skiljer sig åt och vad eventuella skillnader kan bero på.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att undersöka hur språkkunskaper i svenska hos elever på 

yrkesförberedande linjer 1977 mättes och bedömdes med hjälp av ett centralt prov samt att 

undersöka om yrkeselever idag, år 2014, har liknande språkliga kunskaper som eleverna på 

70-talet hade. Studien syftar också till att diskutera hur utformningen av det centrala provet 

från 1977 speglar rådande kunskapssyn i samhället och i styrdokumenten. För att uppnå syftet 

har följande frågeställning undersökts: 

 

                                                 
1
 Centralprovet gavs också 1976. 
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 Vilka skillnader i språkliga kunskaper finns mellan elevernas resultat från 1977 och 

eleverna idag och hur kan dessa skillnader förstås?  

1.3 Disposition  

I kapitel två presenteras de skolreformer som har präglat skolan från 1970-talet och framåt, 

samt yrkesförberedande gymnasieutbildningar i läroplanerna från 1970 och 2014. I kapitel tre 

behandlas tidigare forskning om gymnasieelevers språk. Det fjärde kapitlet behandlar metod 

och material och de språkdrag som har undersökts i elevtexterna presenteras. I kapitel fem 

presenteras de resultat som har framkommit. Det sjätte och sista kapitlet diskuterar studiens 

resultat utifrån bakgrund och teori. 

2 Bakgrund  

I följande avsnitt presenteras de reformer som skolverksamheten har genomgått från 1960-

talet fram till idag, yrkesförberedande gymnasieutbildningar samt synen på svenskämnet på 

1970-talet och framåt. En översikt av läroplanen för gymnasieskolan från 1970 och 2011 ges 

och därefter förklaras de centrala begreppen centralprov och nationella prov.  

2.1 Skolreformer och yrkesförberedande gymnasieutbildningar 

Under 1970-talet pågick en förändring i samhället; från ett industrisamhälle till ett 

informations- och kunskapssamhälle. Samhällsförändringar som dessa innebar nya sätt att 

styra skolan (Selghed, 2011:16). Regelstyrningen som rådde på 1970-talet innebar att det 

fanns tydliga och detaljerade instruktioner och regler om hur skolverksamhet och 

undervisning skulle bedrivas. Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet förändrades 

styrningen av skolan eftersom utvecklingstakten i samhället var så snabb. Som ett resultat av 

detta växte sig mål- och resultatstyrningen allt starkare. Målstyrningen påverkade inte bara 

regelverket utan också ansvarsfördelningen inom skolväsendet. Skolan blev decentraliserad, 

vilket innebar att ansvaret på lokal nivå blev större (2011). Lärare och skolledning 

förväntades använda sin professionalitet för att hantera de olika problem som uppstod, vilket 

också innebar att lärarna fick större frihet att utforma och genomföra undervisningen. Det var 

statens ansvar att formulera målen för skolverksamheten i läro- och kursplaner, men det var 

lärarna som skulle tolka målen och driva verksamheten utifrån dessa tolkningar (2011). En 

anledning till varför en målstyrningsmodell infördes i skolan var att man ville erbjuda alla 

elever en nationell, likvärdig utbildning (Selghed, 2011:18). I och med införandet av 
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läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf94, 1994 blev också kärnämneskurserna
2
 

gemensamma för alla program (Ask, 2012:15–17). 

De förändringar som skedde inom gymnasieskolan under 1990-talet handlade om att 

individen skulle få ökade valmöjligheter och valfrihet. Även om ett av målen med Lpf94 var 

att alla skulle få möjlighet att tillgodogöra sig samma kunskaper, oavsett program, blev 

uppdelningen mellan elever från de studieförberedande och yrkesförberedande programmen 

tydlig. Kunskaperna mellan eleverna var inte likvärdiga efter att kurserna var avslutade. År 

2000 reviderades Lpf94 ännu en gång och kallades nu Gy2000 (Ask, 2012:17).  

Reformerna som har skett under 1900-talet kan förklaras med att samhället kontinuerligt 

har ställt högre krav på bredare kunskaper och av den anledningen har man velat förstärka det 

allmänna innehållet i främst yrkesutbildningarna. För att möta förväntningarna från samhället 

blev alla utbildningar, även de yrkesförberedande, högskoleförberedande i Lpf94, vilket 

innebar att alla elever, oberoende av programtillhörighet skulle få samma möjligheter att 

skaffa sig de förkunskaper som krävs för högskolestudier (Ask, 2012). Sedan slutet av 1990-

talet har elevens individuella valfrihet betonats och målet med undervisningen i 

gymnasieskolan idag är att alla ska uppnå generella kompetenser genom en likvärdig 

utbildning (Skolverket, 2011:10–13).  

En av de stora förändringarna som har skett i samhället är att vi rör oss bort från en så 

kallad lydnadskultur mot en mer demokratisk samhällskultur där människors eget 

ansvarstagande hamnar i fokus (Normell, 2008:13). I en ansvarskultur som den som finns i 

skolan idag strävar man efter att elever ska utveckla reflekterande kunskap. Med detta menas 

att man ser att eleverna själva tar ansvar för sin inlärning och självständigt undersöker hur 

saker och ting ligger till samt kan argumentera för sina åsikter (2008:88). I en lydnadskultur 

handlar kunskap ofta om vad som är rätt och fel, eller bra och dåligt medan mening och 

meningsfullhet betonas i ansvarskulturen. Inom ansvarskulturen eftersträvas en icke–

värderande attityd (2008).  

2.2 Svenskämnet då och nu 

På 1960-talet hade Skolöverstyrelsen intentioner att förvandla svenskämnet till ett 

kommunikationstekniskt ämne, det vill säga att gå ifrån färdighetsträning som länge stått i 

fokus till att istället ge eleverna verktyg för att bättre kommunicera med andra. Trots detta 

försök att ändra svenskämnets fokus är det tydligt att färdighetsträning och upplevelseläsning 

var huvudkomponenter i svenskämnet genom hela 1960-talet (Dahl, 1999:51–52). 

                                                 
2
 Kärnämnena är svenska, engelska och matematik. 
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På 1970-talet var stora samhällsfrågor i fokus, vilka ofta handlade om det rådande 

klassamhället och hur detta präglade samhällsbeslut och människors livssituation, skriver 

Dahl (1999:52). Många människor började engagera sig mer i samhällsfrågor när de insåg att 

villkoren i skolan i hög grad var politiskt bestämda. Många lärare ifrågasatte gamla mönster 

som hade präglat skolan under en lång tid eftersom de insåg att klasstrukturerna som rådde i 

samhället även slog igenom i skolan. Lärarna ville gå ifrån den auktoritetsbundna skolan som 

många elever var vana vid, men eftersom majoriteten av dem saknade erfarenhet och kunskap 

om hur detta skulle genomföras stötte man på kritik från många håll (Dahl, 1999:52–53). 

Under 70-talet fortsatte många ämnesexperter att mena att färdighetsträning, ofta i form av 

bunden skrivträning och grammatikövningar, var den bästa svenskundervisningen. Kritiken av 

färdighetsträningen på 1960-talet var inte obefogad eftersom eleverna ofta arbetade 

individuellt med färdighetsmoment och uppgifterna sällan uppfattades som meningsfulla. 

Kritiken grundande sig också på det faktum att den isolerande färdighetsträningen tenderade 

att förstärka de språkliga skillnader som redan fanns mellan eleverna (Dahl, 1999:54–55). 

En viktig händelse på 1970-talet är utgivningen av handledningen Basfärdigheter i 

svenska som Skolöverstyrelsen publicerade i januari 1976. I den skriften understryks det att 

språkförmåga ska ses som en helhet och att man skulle undvika att öva in en mängd olika 

delfärdigheter (Dahl, 1999). Språksynen i Basfärdigheter i svenska sammanfattas i meningen: 

”språket utvecklas när det används i meningsfulla sammanhang” (Dahl, 1999:56). Detta mötte 

stort motstånd hos en del lärare eftersom ämnet sedan lång tid tillbaka hade fokuserat mer på 

”ämnet i centrum” än ”eleven i centrum” (1999:57). 

I slutet av 70-talet ökade produktionen av texter i skolan och skrivandet blev mer och 

mer viktigt i svenskämnet. I takt med detta ökade också kraven på de texter som producerades 

(Dahl, 1999). Trots att utvecklingen av ämnet till synes gick framåt rapporterades det 

samtidigt att många av eleverna som gick ut årskurs 9 gjorde det med ofullständiga betyg i 

svenska. Lärarkåren var delad i två grupper med olika meningar om utvecklingen av 

svenskämnet. Den ena gruppen lärare ansåg att en omstrukturering av ämnets innehåll var 

nödvändigt medan den andra höll fast vid den traditionella ämnesstrukturen med fokus på 

färdighetsträning (Dahl, 1999:58–59).  

1975 lämnade dåvarande skolminister Lena Hjelm-Wallén en proposition om en ny 

läroplan till riksdagen. Huvudfrågorna i propositionen gällde skolans arbetsformer och 

arbetssätt, och Skolöverstyrelsen sattes att göra en översyn av de rådande kursplanerna i 

svenska. Efter några år var Skolöverstyrelsens kursplanearbete klart och den nya kursplanen 

fokuserade mer på kollektivt arbete och skönlitteratur och mindre på isolerad 
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färdighetsträning, såsom grammatik och språkriktighetsövningar (Dahl, 1999:60–62). I 

styrdokumenten från 1970-talet beskrivs svenskämnet som en enhet, där både språk- och 

litteraturkunskap ingick. Vissa har menat att en uppdelning av ämnet skulle vara det ideala, 

men än idag finns enhetsämnet svenska kvar (Ask, 2012:15–17). 

På 70-talet stod, som tidigare nämnts, språkfärdigheter ofta i fokus. Teleman (1982) 

skriver att ”språklig medvetenhet och kunskap samt formell träning av isolerade språkliga 

faktorer är viktiga redskap men måste alltid vara underordnade språkanvändandet” (1982:26). 

Från 1990-talet och framåt började man mer och mer tala om det vidgade textbegreppet, det 

vill säga att en text kan vara både skriven och talad. Även bild, film och datorspel ingår i detta 

begrepp (Ask, 2012:20–21). Ett faktum som är tydligt i svenskämnet 2014 är att individen står 

mer i fokus nu än tidigare. Man fokuserar på individens egen förmåga samt elevens ansvar för 

sitt eget lärande. Svenskundervisningen idag ska fokusera på att ge eleverna redskap för att 

kunna utveckla sina kommunikativa förmågor (Knutas, 2008:16).  

Svedner (2010:24) pekar också på att svenskämnets innehåll har utvecklats under 1900-

talet. Svenskämnets syfte har gått från att öva färdigheter till att använda dem och i stället för 

att eleverna ska ha kunskap om litteratur ska de nu tillämpa sig kunskap och insikt genom 

litteratur. Svedner menar också att det är efter 1970-talet som svenskämnet går från 

formalisering till funktionalisering, det vill säga att innehållet hamnade i fokus (2010:25). 

Svedner menar också att uttryck som övning och öva till stor del har försvunnit i läroplanerna 

efter 1980 och att man i stället fokuserar på att eleven ska använda språket och utveckla sin 

förmåga. Med andra ord har utvecklingen gått från att handla om formella övningar till att 

fokusera på en meningsfull användning av språket (Svedner, 1999:30). 

2.3 Läroplan för gymnasieskolan 1970, Lgy70 

Läroplanen för gymnasieskolan, Lgy70, trädde i kraft den 1 juli 1971. Läroplanen består av 

tre delar: en allmän del, en supplementdel och ett planeringssupplement för vissa specifika 

linjer (Lgy70, del 1). Del 1, den allmänna delen, innehåller anvisningar men även kursplaner 

för specifika linjer, mål och riktlinjer. Del 2, supplementdelen, innehåller kommentarer som 

är tänkta att komplettera kursplanerna samt konkreta anvisningar för undervisningen i 

ämnena. I del 2 återfinns också resterande ämnens kursplaner, däribland ämnet svenska. 

Planeringssupplementen, del 3, innehåller planeringsunderlag för vissa linjer (Lgy70, del 1). 

Planeringssupplementen var tänkta att fungera som förslag på hur den enskilde läraren skulle 

planera och genomföra sina lektioner (Lgy70, del 3:2). Del 3 är mycket detaljerad och 

innehåller i princip undervisningsplanering vecka för vecka (Lgy70, del 3). 
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Under avsnittet om mål och riktlinjer som återfinns i den allmänna delen, tas olika 

faktorer upp. Exempelvis framgår tydligt att skolans arbete inte bara ska anpassas till den 

enskilde eleven utan också till samhällets utveckling (Lgy70, del 1: 11). Dessutom står det att 

det är av stor vikt att eleverna finner skolarbetet meningsfullt och att detta främst sker genom 

att läraren kopplar innehållet i undervisningen till elevernas erfarenheter och intressen 

(Lgy70, del 1:16). De allmänna anvisningarna betonar också att en av gymnasieskolans 

uppgifer ska vara att vidmakthålla kontakten mellan skola och hem och skola och samhälle 

(Lgy70, del 1:20). Undervisningen i gymnasieskolan ska, enligt Lgy70, vara objektiv och 

saklig. I de allmänna anvisningarna i del 2 av läroplanen står det att:  

De flesta av delmomenten, särskilt de med färdighetskaraktär, tas upp till behandling i varje 

årskurs. De grundläggande övningarna i studieteknik samt muntlig och skriftlig framställning 

förläggs dock till gymnasiestudiernas början och koncentreras där, medan andra moment får 

mindre utrymme. Till kursens senare del förs i stället moment som är speciella för en viss linje, t 

ex arbetsbeskrivning, rapport och affärsbrev. (Lgy70, del 2, s 144) 

Citatet ovan från Lgy70 beskriver en explicit instruktion på vad och när eleverna skulle 

utveckla vissa förmågor inom svenskämnet. I kommentarerna till del 2, supplementsdelen, 

sammanfattas hur undervisningen av svenskämnet ska gå till och vad läraren ska fokusera på:  

 

Undervisningen om språket kan lätt få en alltför teoretisk prägel och måste därför direkt inriktas 

på att leda till praktiskt användbara kunskaper, dvs sådana som ger eleverna förmåga att bilda 

fullständiga och grammatiska sammanhängande meningar, att välja en klar och ändamålsenlig 

språkform och att bedöma de olika former av språk, som möter dem i samhället. (Lgy70, del 2: 

148) 

Sammanfattningsvis går det att hävda att undervisningen om språket ska fokusera på att ge 

eleverna praktiska kunskaper som de senare kan använda sig av i sitt samhälls- och arbetsliv. 

På 1970- talet fanns det en föreställning om att undervisningen i alla ämnen skulle utföras på 

samma sätt i hela landet (Utbildningsdepartementet, 2001).  

I Lgy70 finns också en timplan som anger hur många undervisningstimmar eleverna 

inom olika linjer hade rätt till. I och med införandet av Lgy70 avskaffades fackskolan och de 

nya yrkeslinjernas svenskundervisning ökade i timantal. Eleverna på yrkeslinjerna hade dock 

endast ett års obligatorisk undervisning i svenska, dock med möjlighet att välja till ett andra år 

svenskundervisning, förutsatt att deras linje inte var ettårig (Malmgren, 1999:95). 
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Kursplanerna anger både huvudmoment, delmoment och mål för varje enskilt ämne. 

Huvudmomenten som anger vilka ämnesområden som ska behandlas var tänkta att fungera 

som en ledning för läraren när denne planerade undervisningen (Lgy70, del 1:29). 

Huvudmomenten i svenska var i Lgy70 muntlig och skriftlig framställning, språklig 

orientering, danska och norska, kunskap om informationsmedel och litteraturstudium (Lgy70, 

del 2:142). Delmomenten är detaljerade och beskriver vad som ska behandlas inom varje 

huvudmoment. 

Svenska var ett gemensamt ämne för alla tvååriga linjer i gymnasieskolan på 70-talet, 

och därför följde alla samma kursplan. Kursplanen var indelad i årkurser där innehållet i 

ettårssvenskan och tvåårssvenskan skilde sig åt (Lgy70). Den största skillnaden var att 

tvåårssvenskan erbjöd eleverna mer fördjupade kunskaper i svenska. Till exempel så skulle 

eleverna som läste svenska i två år få möjlighet att ”ge uttryck åt sina egna ställningstaganden 

och värderingar” samt ”formulera affärsbrev och andra inom samhälls- och yrkeslivet vanliga 

skriftliga meddelanden” (Lgy70, del 2:143), vilket var moment som inte nämns i kursplanen 

för svenska i årskurs ett. Även om eleverna redan i årskurs ett skulle få möjlighet att utveckla 

sin förmåga i många moment är det först i årskurs två som kursplanen och innehållet tycks 

kopplas till samhället. I årskurs två skulle eleverna till exempel få möjlighet att utveckla sin 

förmåga att ”framträda och uttrycka sig naturligt och avspänt i vanliga talsituationer, särskilt 

sådana som linjens undervisning knyter till” (Lgy70, del 2:143).  

På yrkeslinjerna låg betoningen på träning i färdigheterna läsa, skriva och tala istället 

för kunskap om språk och litteratur (Román, 2010). Malmgren (1999:96) skriver att 

svenskundervisningen på de tvååriga linjerna fungerade mer som ett färdighetsämne medan 

ämnet på de treåriga linjerna fungerade som ett bildningsämne, genom till exempel fokus på 

litteraturläsning. Malmgrens beskrivning stärks av följande skrivning i Lgy70: 

 

På de tvååriga, särskilt på de direkt yrkesinriktade, linjerna bör sålunda 

svenskundervisningen vara praktiskt färdighetshetsbetonad, då eleverna överlag 

förbereder ett omedelbart utträde i arbetslivet. Svenskläraren bör så mycket som möjligt 

samarbeta med den läraren som undervisar i den linjens speciella yrkesteknik för att få 

förslag till realistiska övningar framför allt i muntlig framställning, eftersom eleverna 

främst kommer att stå i muntlig kontakt med allmänheten. Även övningarna i skriftlig 

framställning bör vara praktiskt inriktade (Lgy70, del 3:7).  
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I citatet ovan framgår att svenskundervisningen på de yrkesförberedande linjerna bör fokusera 

på färdighetsträning av moment som eleverna sedan kan ha nytta av i sitt arbetsliv. 

Övningarna bör vara ”realistiska” och ”praktiskt inriktade” och litteraturläsning nämns inte 

alls. Kursplanerna i ett- och tvåårssvenskan präglas generellt sett av en förenkling och 

ambitionsnivån är sänkt jämfört med tidigare kursplaner, menar Malmgren (1999:95).  

2.4 Läroplan för de frivilliga gymnasieformerna 2011, Gy2011 

Gy2011, läroplanen för de frivilliga gymnasieformerna, trädde i kraft 2011 och ersatte 

styrdokumenten från 1994. Precis som Lgy70 innehåller Gy2011 mål, riktlinjer och 

kursplaner för de olika ämnena (Gy2011). Läroplanen innehåller också examensmål som ska 

ligga till grund för undervisningen och utbildningen som helhet. I de nya examensmålen finns 

en tydlig koppling mellan undervisningens innehåll och programmens inriktning. Målet med 

det avslutande gymnasiearbetet på alla program är att förbereda eleven för det yrkesområde 

som gäller för den valda yrkesutgången eller för vidare studier (Gy2011:9).  

I Gy2011 framkommer att skolans uppdrag är att bidra till elevernas utveckling och 

”överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället” 

(Gy2011: 6). Skolan har, enligt Gy2011, många övergripande mål varav ett är att eleverna 

som går ett yrkesprogram ska, när studierna är avslutade, ha uppnått en godtagbar nivå av 

yrkeskunnande och vara väl förberedda för yrkeslivet. På motsvarande vis ska en elev som går 

ett högskoleförberedande program efter avslutade studier vara väl förberedda för vidare 

studier på högskolenivå (Gy2011: 9). I läroplanen för gymnasieskolan gör man med andra ord 

en klar skillnad mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen vad 

gäller yrkeskunskap respektive behörighet till universitet och högskola.  

Svenska är idag ett så kallat gymnasiegemensamt ämne, det vill säga att alla elever, 

oberoende av vilket program de går, läser efter samma kursplan. Viktigt att poängtera är att de 

yrkesförberedande programmen idag har, i likhet med de yrkesförberedande linjerna på 1970-

talet, endast ett års obligatorisk svenskundervisning, om eleverna själva inte väljer att läsa 

svenska även årskurs två och tre. I Gy2011 finner man kursplaner för svenska 1, 2 och 3
3
. I 

varje kursplan beskrivs det centrala innehållet (Gy2011). I likhet med kursplanen i svenska i 

Lgy70 är ett av momenten i kursplanen i svenska 1 i Gy2011 skriftlig framställning. Kursen 

ska främja elevens utveckling av språkliga förmågor i tal och skrift. Precis som i Lgy70 och 

kursplanerna i ettårssvenskan och tvåårssvenskan så skiljer sig innehållet till viss del åt i 

                                                 
3
 Alla gymnasieelever läser svenska 1 från och med hösten 2011. Svenska 2 är en påbyggnadskurs på svenska 1 

och svenska 3 är en påbyggnadskurs på svenska 2. Svenska 2 och 3 är inte obligatoriska kurser på alla program.  
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svenska 1 och svenska 2. Undervisningen i svenska 1 är grundläggande och först i svenska 2 

går man in mer på djupet och eleven förväntas utveckla fler förmågor, bland annat att tillägna 

sig mer djupgående kunskaper om svenska språkets struktur och litteraturvetenskapliga 

begrepp (Gy2011). 

Jämför man kursplanerna i svenska från 2011 med kursplanerna från 1977 blir det 

tydligt att det finns likheter när det gäller vilket innehåll som ska fokuseras, men vissa 

moment tillskrivs större tyngd idag. Som tidigare nämnts, läggs det idag stor vikt vid att 

undervisningen ska förbereda eleverna på antingen arbetslivet eller vidare studier. 

Ämnesplanerna idag är inte så detaljerade som de var på 1970-talet, till exempel när det gäller 

vilka typer av texter eleverna ska läsa eller producera. Vidare nämns det i Gy2011 exempelvis 

inget om att eleverna ska lära sig vanliga ord eller fraser på norska och danska utan de ska i 

stället mer generellt utveckla kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden. I 

ämnesplanen i svenska från 2011 står det att eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmågan 

att ”läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter 

med utgångspunkt i det lästa” (Gy2011:161). Eftersom det är den enskilde lärarens ansvar att 

utifrån ämnesplanen utforma undervisningen så att eleverna utvecklar dessa förmågor uppstår 

stort utrymme för tolkning. I ämnesplanerna som återfinns i Lgy70 ges inte samma utrymme 

för lärarens egen tolkning. Styrdokumenten har med tiden blivit mer överskådliga och 

enhetliga och mindre detaljrika (Utbildningsdepartementet, 2001).  

2.5 Centralprov och nationella prov  

Centralprov, eller nationella prov som de kallas idag, är kursprov som staten har tagit fram för 

att mäta elevernas kunskapsnivåer inom specifika kurser (Skolverket, 2013b). Syftet och 

funktionen med proven har under årens lopp varierat, men proven idag fungerar som 

nationella kunskapsbedömningar och ses som ett stöd för läraren vid betygsättning. Proven 

bidrar även till likvärdig bedömning och betygssättning och ökad måluppfyllelse hos eleverna 

(2013b).  

På 1960-talet började centralprov användas i gymnasieskolan, skriver Lundahl 

(2009:62). Vissa mönster för utformningen av proven återkom, exempelvis var det ofta 

språkets minsta beståndsdelar som prövades. Detta strukturalistiska synsätt kan kopplas till 

dåtidens ämnessyn samt synen på vilka kunskaper som ansågs viktiga. Tidigare hade 

utantillkunskap premierats men på 1970-talet ändrades detta i viss mån när funktionalitet 

hamnade i fokus. Detta blev tydligt i alla centralprov i alla ämnen, men tydligast skedde 

denna förändring i centralproven i svenska (2009:62–63). Proven användes för att mäta och 
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undersöka hur väl förändringarna som infördes med Lgy70 hade implementerats och 

dessutom fick lärarna ett nytt mätinstrument som ersatte salsskrivningarna (Lundahl, 

2009:65–66). 

Både centralproven från 1970-talet och nationella proven idag är starkt kopplade till 

läroplanen och rådande kunskapssyn, enligt Lundahl (2009: 91–93). Skolverket och 

Regeringen omarbetade de nationella proven under 1990-talet och ett syfte var att öka 

måluppfyllelsen hos eleverna (Lundahl, 2009:95). Skolverket fick år 1994 ett uppdrag att fasa 

ut centralproven till förmån för de nationella proven. Anledningen var att man ville att de 

nationella proven skulle vara stödjande för en likvärdig betygsättning och inte styrande, så 

som central- och standardproven tidigare hade varit Lundahl (2009:108). Under 1990-talet 

och 2000-talet växte det nationella provsystemet och från 1994 fram till idag består de 

nationella proven av tre olika delar: ämnesprov och diagnostiska prov för grundskolan, 

kursprov för kärnämnen i gymnasiet, och provbank för frivilliga prov i gymnasieskolan och 

sedan 2001 också för grundskolan (Lundahl, 2009:121). Det nationella provet i svenska 1 

består idag av tre delprov. Det första delprovet innebär att eleverna ska genomföra en muntlig 

framställning, det andra delprovet prövar läsförståelse och analys av olika typer av texter och 

det tredje och sista delprovet testar elevernas skrivförmåga då de ska göra en skriftlig 

framställning på ett givet tema (Skolverket, 2013a). 

3 Tidigare forskning om elevers skrivande 

Det är av relevans för den här studien att ge en översikt av hur forskningen i elevspråk såg ut 

på 1970-talet och framåt eftersom en del av elevtexterna i den här studien producerades vid 

den tidpunkten. Det finns inte mycket forskning om yrkeselevers skrivande från 1970-talet (se 

dock Perl 1979, Emig 1971) utan forskningsintresset runt tiden för Lgy70 har främst fokuserat 

elever på de dåvarande teoretiska linjerna och dessa elevers skrivutveckling. I det här kapitlet 

presenteras först generell forskning om elevers skrivförmåga och sedan presenteras forskning 

om yrkeselevers skrivande.  

 

3.1 Elevers skrivande 

I slutet av 1970-talet studerade Kent Larsson elevers skrivvanor för att kartlägga deras 

skrivförmåga och språkutveckling. Materialet som Larsson undersökte omfattade 351 

högstadie- och gymnasieelevers uppsatser. Larssons undersökning visade bland annat att de 

flesta elevers uppsatser var sammanhängande och förståeliga även om spridningen av 
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ordantalet i uppsatserna var stor mellan de olika årskurserna. Larsson visar att de elever som 

var lågpresterande skrev kortare texter, vilket Larsson kopplar till bristfälliga kunskaper, även 

om bristande vilja och motivation också kan ses som en orsak (1982:149–150). Larsson lät 

eleverna göra ett lästester och resultaten visade att många av eleverna nådde upp till bättre 

resultat på skrivproven än på läsproven, även om detta också varierade mellan årskurserna.  

Larsson drog slutsatsen att en elev med god läsförmåga ofta också besitter de kunskaper som 

behöves för god textproduktion (1982:181). 

Åke Petterson genomförde ett projekt som undersökte skrivförmåga hos elever som gick 

första året på gymnasiet. Pettersson (1982:5) menar att elevers språk utvecklas på flera olika 

sätt under skoltiden. Eleverna gör med tiden inte bara färre språkfel, som till exempel stavfel, 

utan användningen av ord från olika ordklasser ökar liksom huvudsatser och bisatser (1982:5-

6). Eleverna i studien hade blivit mer medvetna om sitt språkbruk under läsåret och de hade 

förbättrat sin förmåga att skriva mer innehållstäta texter med färre talspråkliga inslag. Även 

om vissa elever inte hade kommit lika långt i utvecklingen när det gällde detta såg forskarna 

ändå att eleverna gjorde framsteg (1982:49).  

Hur stavningsförmågan utvecklas under skoltiden redogör Kerstin Nauclér (1989) för. 

Hon menar att stavningsförmågan utvecklas mot det bättre, det vill säga att stavfelen minskar 

i takt med att eleven ökar i ålder. Nauclér belyser vissa av de svårigheter som elever möter när 

det gäller svensk stavning, främst hur man ska markera kort och lång vokal (1989:197). 

Genom att undersöka en mängd elevtexter fann Nauclér att dubbelteckningsfel av konsonanter 

var den typ av stavfel som var frekvent även hos gymnasieelever (Nauclér, 1989:214–215). 

Både Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2005) och Garme (2010) har undersökt 

berättande elevtexter från högstadiet och gymnasiet. Dessa forskare fann att gymnasieeleverna 

hade utvecklat en viss skicklighet att utvidga strukturen genom att arbeta med tillbakablickar 

och att det sker en utveckling av berättandet från årskurs 8 till gymnasiet. Vidare såg man att 

de äldre eleverna tenderade att använda sig av fler repliker än de yngre samt att de äldre 

eleverna rörde sig mer fritt mellan olika tidsperspektiv. Gymnasieeleverna hade förmågan att 

variera och komplicera sina berättelser, medan grundskoleeleverna producerade kortare och 

enklare texter (Palmér, & Östlund-Stjärnegårdh, 2005:62–64). Ett av de mönster som Garme 

(2010) upptäckte var att elevernas förmåga att strukturera texter och göra texten lättillgänglig 

för läsare trots allt ökar under högstadietiden (2010:162).  

Gunilla Molloy (2007) fokuserar på pojkars läsning och skrivning och visar i sin studie 

att pojkar både läser och skriver, men inte nödvändigtvis sådana texter som ryms inom 

skolans trånga textvärld (2007:157). Eleverna i undersökningen behärskade enligt författaren 
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andra läs–och skrivförmågor än de som skolan erbjuder, vilket ofta är läromedelstexter och 

skönlitteratur (2007:149). Molloy menar att personliga berättelser är en texttyp som är svåra 

för pojkarna att producera eftersom de ofta hade ett större intresse av att skriva faktatexter om 

exempelvis mopeder och att de ofta har svårt att skriva om minnen och känslor. På grund av 

ovanan att skriva sådana typer av texter mötte eleverna ofta skrivuppgifterna med motstånd 

(2007:110).  

I skolan får elever från en tidig ålder möjlighet att skriva berättande texter i form av 

självupplevda eller påhittade händelser (Palmér, Östlund-Stjärnegårdh, 2005:29). Många 

lärare tror att elever behärskar skrivandet av berättande texter när de börjar på gymnasiet och 

att man därför bör fokusera på att träna skrivande inom andra genrer. Tvärtom så bör det 

narrativa skrivandet inte betraktas som något trivialt eftersom de berättande 

framställningsformerna återfinns i alla texttyper (Bommarco & Parmenius Swärd, 2012:37). 

Skolskrivandets kommunikativa villkor har diskuterats och problematiserats av många 

forskare och en ofta återkommande slutsats är att skolskrivande ofta inte är kommunikativt på 

samma sätt som skrivande utanför skolans värld är (Palmér & Östlund–Stjärnegårdh, 

2005:15). Vidare betonar Palmér och Östlund–Stjärnegårdh (2005) att eleven måste få hjälp 

med såväl förberedelse som bearbetning av sina texter eftersom skrivande ska ses som en 

process i flera steg (2005:12).  

 

3.2 Yrkeselevers skrivande 

Solveig Hammarbäck (1985) undersökte skrivutvecklingen hos några elever på en 

yrkesförberedande linje och de slutsatser som hon drog var att eleverna själva ansåg att de 

hade den kunskap som de behövde för att tillgodose sina framtida behov, men att de inte 

nådde upp till skolans krav på läs-och skrivförmåga. En iakttagelse som Hammarbäck gjorde 

var att eleverna inte tycktes förstå skrivsituationerna. Eleverna kunde inte producera en 

sammanhängande text där läsaren enkelt kunde följa sammanhanget och visade texterna ofta 

dålig mottagaranpassning. Även om eleverna behärskade vissa delar av skrivandet, till 

exempel stavning, brast de i andra, som till exempel meningsbyggnad och förmågan att skriva 

en självbärande text. Hammarbäck hävdar att detta säkerligen var vanligt hos elever på de 

yrkesförberedande linjerna. Vidare nämner Hammarbäck att berättande texter är relativt enkla 

för elever med sämre utvecklad skrivförmåga att producera, till skillnad från till exempel 

utredande texter, eftersom det är lättare att engagera elever när de får skriva utifrån sina egna 

intressen (1985:222–232). År 1989 undersökte Hammarbäck en specifik elevs skrivutveckling 
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under årskurs 1 och 2 på gymnasiet. Eleven studerade på en yrkesinriktad linje och det visade 

sig att elevens uppfattning om sig själv som skribent betydde mycket för utvecklingen av 

skrivförmågan. Eleven uppvisade viss osäkerhet i sitt skrivande, vilket kan förklaras med att 

han sällan har mött de olika typer av texter som han förväntades producera på gymnasiet. 

Hammarbäck (1989) nämner också att de hinder som elever på yrkesinriktade linjer stötte på 

kunde kopplas till det faktum att eleverna solidariserade sig med en göra-kultur där 

handlandet stod i fokus snarare än tal och skrift och därför inte kunde anknyta till den så 

kallade tala-kulturen, vilken var den kultur som lärarna representerade.  

Det går att återfinna en hel del nyare forskning om elevspråk (se till exempel Görel 

Bergman–Claeson, 2000, Palmér & Östlund–Stjärnegårdh, 2005, Westman, 2009), både när 

det gäller elever på yrkesprogram och studieförberedande program. Både Görel Bergman–

Claeson (2000) och Catharina Nyström Höög (2006) har genomfört forskning på 

gymnasieelevers skrivande. Bergman-Claeson menar att många elever på praktiskt inriktade 

program uppfattar litteraturläsning och skrivande som något som inte är centralt för 

utbildningen (2000:60–64) och Nyström Höög (2006) fann i sin studie, där hon undersökte 

texter från olika genrer, främst berättelser, recensioner, utredningar och faktaredovisningar, 

att eleverna hade problem med alla texttyper utom berättelserna. Författaren menar att 

eleverna inte hade skaffat sig tillräckligt med kunskap om texters struktur, syfte och 

sammanhang för att kunna producera självbärande texter med goda resonemang (Nyström 

Höög, 2006:36).  

Maria Westman genomförde läsåret 2003/2004 en undersökning i två 

yrkesförberedande klasser, en klass på omvårdnadsprogrammet och en på byggprogrammet. 

Studiens huvudsakliga syfte var att kartlägga enskilda elevers skriftbruk och detta gjordes 

genom observationer i klasserna. Studien syftade också till att belysa olika skrivsituationer 

och skriftliga aktiviteter som förekom i alla ämnen samt att undersöka vilka typer av texter 

som produceras. I Westmans material, som bestod av elevernas egenproducerade texter, fann 

hon att eleverna i båda klasserna oftast skrev för att lagra och strukturera kunskap. 

Skrivsituationerna ledde oftast till att olika typer av texter producerades men överlag var det 

den kunskapslagrande och kunskapsstrukturerande kompetensen som eleverna övade mest. 

De styrda skrivsituationerna, där eleverna utgick från en inspirationstext för att producera en 

egen text, var mindre homogena än de muntligt styrda, som i sin tur handlade om att 

skribenten påverkades av en inspiratör, i de här fallen läraren (Westman, 2009:193–198). 

Antal skrifthändelser skilde sig inte nämnvärt åt mellan klasserna men formen på de texter 

som producerades varierade. Byggelevernas texter bestod mestadels av listor eller formulär av 
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kortare karaktär. Omvårdnadseleverna fick däremot skriva längre texter, och formen på dem 

varierade i högre grad. Omvårdnadseleverna fick också möjlighet att öva fler 

skrivkompetenser jämfört med byggeleverna. Studien visade att omvårdnadseleverna fick 

möjlighet att skriva inom alla ämnen medan byggeleverna inte fick lika många skrivtillfällen 

inom olika ämnen (Westman, 2009:159). 

     

4 Material och metod  

Nedan presenteras material och analysmetod. Jag behandlar rättningsanvisningarna från 1977, 

kritiken som riktades mot provens upplägg, insamlingsmetod, analysmetoder och metodkritik. 

Slutligen diskuteras de etiska ställningstaganden som gjordes vid genomförandet av studien.  

4.1 Material 

Det primära material som har analyserats är centralprov i svenska, skrivna av elever från hela 

Sverige på yrkesförberedande program år 1977. Totalt studerade 36 519 elever på ettåriga 

yrkeslinjer år 1977 (Statistiska meddelanden, 1978:9). Prov skrivna av elever som var födda 

den 18 eller den 28 i någon av årets månader skulle skickas in till Skolöverstyrelsen. Dock 

beslutade Skolöverstyrelsen att inte arkivera proven på grund av elevernas bristande resultat. 

Av materialet som inkom till Skolöverstyrelsen har sammanlagt 40 prov analyserats. 

Dessutom har ett prov med exakt samma innehåll, men med ändringar i layouten, gjorts av 35 

elever som studerar på ett yrkesförberedande program 2014 för att analyseras utifrån samma 

rättningsanvisningar som 1977.  

Provet består av två delar (se bilaga 1). Elevens uppgift är först att läsa en kortare text 

för att sedan arbeta med fem deluppgifter som alla prövar olika språkliga moment. Alla 

delmoment i del 1 är kopplade till den givna texten och dess innehåll. Det första delmomentet 

innebär att sätta tio ord i bokstavsordning, rättstavning av ord, finna synonymer, hitta 

relationsord och ändra verbs tidsform från presens till preteritum. Varje delmoment i del 1 ger 

maximalt tio poäng. Sammanlagt är det med andra ord möjligt att uppnå 50 poäng på den 

första delen av provet. Del två av provet innebär att skriva en minneslista utifrån två bilder 

samt att skriva en avslutning på en berättelse. Provtiden var 30 minuter per del.  
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4.1.1 Beskrivning av rättningsanvisningarna från 1977  

Rättningsanvisningarna
4
 som fanns tillgängliga för lärarna innehåller instruktioner för hur 

proven skulle bedömas och anvisningar om hur lärarna skulle poängsätta de olika momenten i 

del ett av provet. I vissa fall godtogs stavfel medan det i andra fall gav poängavdrag. Kännde, 

skjöt och glode var godtagbara stavfel medan stog, vridde och avbrot innebar poängavdrag, 

till exempel.  

För både den första och den andra deluppgiften i del två fick lärarna bara anvisningar 

om att bedöma lösningarna efter samma principer som de vanligtvis bedömde texter av 

samma slag. Uppgift ett, som gick ut på att skriva en minneslista, skulle bedömas som 

acceptabel endast om sex eller fler av de åtta möjliga arbetsmomenten fanns med på listan i 

punktform. Dock var anvisningarna vaga eftersom eleven tilläts slå ihop flera punkter samt ge 

mer eller mindre detaljerade instruktioner. I anvisningarna står det också att begripligheten 

och fullständigheten är avgörande för om elevens lista skulle anses vara tillräcklig eller inte. 

De omdömen som lärarna uppmanades att använda vid bedömningen av första deluppgiften i 

del två av provet var god, acceptabel och otillräcklig. I uppgift två skulle lärarna bedöma 

lösningarna som goda, normala, svaga eller ofullständiga. De lösningar som lämnades blanka 

eller bara bestod av två, tre rader skulle bedömas som ofullständiga. I rättningsanvisningarna 

gavs också exempel på elevtexter och hur dessa hade bedömts.  

4.1.2 Kritik mot provens upplägg och innehåll  

Skolöverstyrelsen (1977) mottog en del kritik angående provets upplägg. Både lärare och 

elever var eniga om att del ett av innehöll för få och för enkla uppgifter. Dessutom ansåg 

lärarna att provet endast mätte en mindre del av svenskämnet och att det varken inbegrep 

litteraturläsning, muntlig framställning eller moment som knyter an till yrkeslinjernas 

inriktning. Många lärare påpekade att tiden var för knappt tilltagen för att eleverna skulle 

hinna producera en fantasifull berättelse i del två av provet. Dessutom påpekades det att 

textens svårighetsgrad var hög och att det säkerligen var en faktor som påverkade elevernas i 

många fall bristande resultat. Lärare och elever kommenterade även att vissa instruktioner, till 

exempel dem till uppgift två i del ett, var otydliga och svåra att förstå (Skolöverstyrelsen, 

1977).  

Efter provets genomförande mottog Skolöverstyrelsen bland annat ett brev (bilaga 2) 

skrivet av en klass på verkstadsteknisk linje. I brevet skrev eleverna att uppgift ett i del två, 

                                                 
4
 Skolöverstyrelsen benämnde bedömningsanvisningarna som rättningsanvisningar och därför används den 

termen i den här undersökningen.  
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minneslistan, var ”vansinnigt barnslig” och att uppsatsdelen var ”osammanhängande, tråkig 

och omöjlig att förstå”. De påpekar också att tiden för den fria skrivningen var för knapp. 

Lärare skickade också in sina synpunkter till Skolöverstyrelsen (bilaga 3), då främst gällande 

rättningsanvisningarna och betygssättningen. En lärare menade att det saknades vägledning i 

hur provet skulle bedömas och att många lärare hade egna uppfattningar om hur lösningarna i 

del två skulle vägas in i helhetsbetyget. Lösningen till detta hade enligt läraren, varit om 

riktlinjerna från Skolöverstyrelsen hade varit tydligare så att man inom varje skola kunde enas 

om en gemensam bedömning. En annan lärare kommenterade att del två var mycket 

svårbedömd eftersom man som skribent behöver tid på sig att planera sin text, vilket eleverna 

inte fick (Skolöverstyrelsen, 1977). 

4.2 Insamlingsmetod: urval och avgränsningar  

För att få spridning i materialet valdes de 40 proven från 1977 efter det betyg eleven som 

skrev provet nådde upp till i svenska terminen innan centralprovet skrevs. På grund av 

avsaknad av tillräckligt med material skrivna av elever med betyg 5 i svenska har endast 

material från betygsstegen 1–4 samlats in. De 40 proven är slumpmässigt utvalda ur ett 

statistiskt urval.  

Proven från 2014 skrevs av sammanlagt 35 elever från tre yrkesförberedande program: 

fordonsprogrammet, byggprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. Gymnasieskolan där 

eleverna studerar ligger i södra Sverige. Urvalet av klasser baserades på tillgänglighet och 

villighet att ställa upp. Jag tog kontakt med en gymnasieskola och fann tre lärare vars klasser 

ville ställa upp och genomföra provet. Vid urvalet av klasser var det enda kriteriet att det 

skulle vara yrkesklasser. Innan provtillfällena hade ansvarig lärare fått information av mig om 

provets upplägg och studiens syfte och läraren hade i sin tur informerat eleverna om att provet 

skulle genomföras vid ett senare tillfälle. Vid de tre provtillfällena, som skedde under 

vårterminen, informerade även jag eleverna ytterligare en gång om syftet med studien, vad 

provresultaten skulle användas till samt information och instruktioner om provet. Detta 

skedde båda muntligt och skriftligt.  

Vid provtillfällena 1977 fick eleverna fylla i uppgifter om kön, yrkesprogram samt 

slutbetyg i svenska i årskurs 9. Samma uppgifter fick även eleverna från 2014 fylla i, främst 

för att underlätta hanteringen och sorteringen av proven. Kön, programinriktning eller betyg 

togs dock inte hänsyn till vid analysen av proven och redovisas inte i studien. Vid varje 

provtillfälle var ansvarig lärare med i klassrummet men de var inte inblandade i något som 

hade med provgenomförandet att göra. De svarade inte heller på frågor som rörde provets 
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upplägg utan det var min uppgift. När eleverna från 1977 skrev provet fick de troligtvis ingen 

hjälp med uppgifterna av någon lärare och därför tillämpades samma princip när provet skrevs 

2014.  

Vad gäller betygsfördelningen mellan eleverna i de båda elevgrupperna är den relativt 

jämn. Som tidigare nämnts samlades det inte in några prov från 1977 skrivna av elever med 

slutbetyg 5 i svenska och inte heller någon av eleverna från 2014 hade fått högsta slutbetyg i 

svenska i årskurs 9 till exempel. Dock är alla andra betygssteg representerade i studien. Värt 

att notera är att det för eleverna från 1977 var obligatoriskt att genomföra provet medan 

eleverna från 2014 deltog frivilligt och resultatet på centralprovet påverkade inte deras betyg i 

svenska.  

Avsikten med min studie inte är att studera språkliga skillnader mellan pojkar och 

flickor eller mellan elever som studerar på olika yrkesprogram och därför togs det vid urvalet 

av material 1977 eller 2014 inte hänsyn till elevens kön eller specifik inriktning av yrkeslinje. 

Programinriktningen är inte av relevans för den här studien eftersom alla elever i studien gick 

en yrkesförberedande linje och därför läste efter samma kursplan. Alla elever från 1977 gick 

ettåriga yrkeslinjer och läste därför bara svenska i ett år. För att kunna göra en jämförelse fick 

därför elever som går i årskurs 1 på ett yrkesförberedande program 2014 göra samma prov. 

4.3 Analysmetoder 

I den här studien används både en kvantitativ och kvalitativ metod. Studien består dessutom 

av en jämförande analys där de två elevgruppernas resultat och prestationer på provet jämförs. 

Del 1 av proven från 2014 har bedömts kvantitativt i enlighet med rättningsmaterialet från 

1977. Först räknas ett medelvärde för antal rätt på varje delmoment i del 1 av provet. Vilka 

typer av återkommande fel eleverna gjorde undersöks sedan. De medelvärden som framkom 

av den kvantitativa undersökningen jämförs sedan elevgrupperna emellan.  

Delprov 2, det vill säga minneslistan och berättelsen, analyseras genom kvalitativ 

närläsning. Proven från 1977 var bedömda av undervisande lärare och därför bedömdes också 

proven från 2014 utifrån rättningsanvisningarna från 1977. Att bedöma del 2 från 2014 var en 

komplicerad process eftersom det inte framkommer tydligt i rättningsanvisningarna vad 

lärarna skulle fokusera på när de bedömde proven. Jag utgick från de exempel på elevlistor 

och elevberättelser som fanns i anvisningarna från 1977 och jämförde elevtexterna från 2014 

med exemplen för att göra en så rättvis bedömning som möjligt. Dessutom fanns det på vissa 

prov från 1977 kommentarer skrivna av betygsättande lärare som jag också använde som 
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riktlinjer. Därefter kvantifierades elevernas resultat enligt bedömningsskalorna från 1977 och 

placerades i en tabell.  

Vid undersökningen av delmoment 1 i del 2 studeras främst om eleverna löste uppgiften 

och hur skriftspråkligt de presenterar sin lista. Dessutom undersöker jag och jämför 

verbformer, förekomster av stavfel och särskrivningar, elevernas användande av skiljetecken 

och inslag av talspråklighet. Minneslistorna från 2014 bedömdes som goda, acceptabla eller 

otillräckliga, precis som minneslistorna från 1977.  

Delmoment 2, det vill säga att skriva en avslutning på en given berättelse, bedömdes 

som goda, normala, svaga eller ofullständiga år 1977 och proven från 2014 kategoriserades 

med samma benämningar. För att avgöra vilka språkliga skillnader som finns mellan 

elevernas berättelser undersöks olika språkdrag (se 4.3.1) i elevtexterna. Genom att jämföra 

elevgruppernas resultat blir det tydligt vilken elevgrupp som presterade bäst på respektive del 

av provet. 

4.3.1 Språkdrag i delmoment 2, berättelsen 

Det finns en mängd språkdrag som kan analyseras i en text men i den här studien fokuseras 

det vid analysen av delmoment 2, berättelsen, på innehåll och textstruktur i form av textlängd, 

styckeindelning och temporala sammanhangssignaler. Vid bedömning av innehållet och 

textstrukturen tar jag ställning till hur berättelsen avslutats, hur innehållet är sammanlänkat 

samt hur strukturen markeras i stycken. Elevens språk och språkriktighet i berättelserna, alltså 

stavning, interpunktion och syntax analyseras också. Slutligen analyseras stilen, det vill säga 

hur eleven har förmedlat sin text till läsaren, och om språket är varierat och anpassat till 

genren. I stilanalysen ingår också aspekter som berättarteknik samt användandet av repliker. 

Eftersom inledningen och huvuddelen av berättelsen redan var givna i uppgiften 

och eleven endast skulle skriva en avslutning är det inte möjligt att studera texterna utifrån 

den klassiska grundmodellen för narrativa texter (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh, 2005:30–

32). Istället undersöker jag om innehållet är anpassat till uppgiften och situationen, och om 

berättelsen avslutas på ett rimligt vis. Dessutom studerar jag textlängden, om eleverna har 

använt sig av styckeindelning samt temporala sammanhangssignaler som är vanligt 

förekommande i berättande texter, till exempel medan, efter ett tag, samtidigt och slutligen 

(Palmér & Östlund–Stjärnegårdh, 2005:24). Använder sig eleven av textbindande element, 

som exempelvis sammanhangsignaler, får texten en fastare och tydligare struktur (Strömquist, 

2005:95). Styckeindelning innebär att texten blir lättare att läsa och hjälper läsaren i 

läsprocessen.  
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Texternas språkriktighet har bedömts delvis utifrån deras stavning, till exempel när det 

gäller särskrivning eller dubbelteckning av konsonanter. Interpunktion handlar om hur 

eleverna använder sig av skiljetecken, exempelvis punkt och kommatecken för att göra texten 

mer lättförståelig (Strömquist, 2005:175). Syntaxen, det vill säga meningsbyggnaden, har 

studerats genom en kartläggning av satsradning, det vill säga en uppradning av huvudsatser 

med enbart ett kommatecken emellan istället för ett bindeord, och om de använder sig av 

korrekt ordföljd. Texter som innehåller många satsradningar och felaktig ordföljd är svåra att 

läsa eftersom det har en tendens att irritera läsaren och störa läsningen (Strömquist, 2005:89). 

Satsradningar är särskilt vanliga bland elever som ännu inte behärskar skriftspråkliga 

konventioner. Dock är det i vissa fall befogat att satsrada då det av en del skribenter används 

som ett medvetet stildrag. Om den följande satsen är en direkt vidareutveckling av den 

föregående, kanske som en precisering eller en förklaring, kan satsradningen anses vara 

befogad. En skribent bör dock undvika att rada flera huvudsatser efter varandra, om inte ett 

bindeord används emellan (Svenska språknämnden, 2005:331–334). 

Genom att variera fundamenten, vilket är det eller de ord som står före huvudsatsens 

finita verb, kan man som skribent lyfta fram viktig information och det ger även omväxling i 

texten. En skicklig skribent varierar oftare sina fundament, jämfört med en svagare skribent 

(Palmér & Östlund–Stjärnegårdh, 2005:25). Därför har även fundamenten i texterna 

undersökts.       

Eftersom elevernas uppgift var att skriva en berättelse fanns det möjlighet att använda 

sig av repliker, som ofta gör berättelser mer levande (Palmér & Östlund–Stjärnegårdh, 

2005:49). Elevernas bruk av repliker och berättarteknik har därför analyserats. Slutligen har 

elevernas ordanvändning och ordlängd studerats för att ge en överblick över om eleverna har 

använt sig av ett varierat språk. Därför har antal långord, det vill säga ord med fler än sex 

bokstäver (jfr Lundberg & Reichenberg, 2009:42) undersökts och därefter har 

långordsprocenten räknats ut. Många elever tenderar att utesluta svåra och främmande ord 

medan en bra text kännetecknas av en variation av långa och korta ord samt lättare och 

svårare ord (Strömquist, 2005:73).  

4.4 Metodkritik  

Den här studien kan ses som en pilotstudie inför en större undersökning där ett större antal av 

centralproven undersöks. Eftersom den här undersökningen har fokuserat på ett begränsat 

material är resultaten och slutsatserna inte generaliserbara. Provsituationerna skiljer sig även 

åt mellan 1977 och 2014, vilket kan ha påverkat elevernas resultat. Till exempel blev eleverna 
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från 1977 betygsatta delvis utifrån resultatet på centralprovet medan eleverna från 2014 inte 

blev det. Dessutom fanns det en frivilliggrad hos eleverna från 2014, vilket kan ha påverkat 

elevernas motivation inför provgenomförandet.  

Rättningsanvisningarna från 1977 är relativt oklara och det saknas tydliga riktlinjer för 

hur delprov 2 skulle bedömas. På grund av avsaknaden av sådan vägledning försvårades 

bedömningen av proven från 2014 till viss del. Jag är medveten om att bedömningarna av del 

2 från 2014 har baserats på mina tolkningar och att detta därmed kan ha påverkat resultatet. 

Dock har jag utgått från de exempel på elevlösningar som återfinns i rättningsanvisningarna 

och lärarkommentarerna från 1977 för att säkerställa att bedömningarna blev så likvärdiga 

som möjligt.  

4.5 Etiska ställningstaganden      

Vid genomförande av en undersökning finns det fyra krav som ska uppfyllas för att ett etiskt 

förhållningssätt ska säkras i studien (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra kraven är: 

konfidentialitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet.  

Proven från 1977 innehöll personuppgifter i original men dessa har i den här studien 

anonymiserats. Information så som namn, personnummer, skola eller linjetillhörighet har 

exkluderats med hänsyn till konfidentialitetskravet.  

Vid de tre provtillfällena 2014 uppgav eleverna endast sitt kön, programinriktning samt 

sitt slutbetyg i svenska i årskurs 9, men dessa uppgifter redovisas inte i studien. Inga namn 

eller andra uppgifter som gör att eleverna kan spåras angavs på proven. Eleverna blev 

informerade om att proven är anonyma och att ingen annan än jag ska få ta del av dem. För att 

uppfylla informationskravet och samtyckeskravet fick eleverna i de klasser som skrev provet 

2014 information både muntligt och skriftligt om studiens syfte, vilken betydelse deras 

deltagande i studien hade och vad provresultaten skulle användas till. Ansvarig lärare fick 

inför besöket ta del av viktig information och förberedde eleverna på att provet skulle 

genomföras. Eftersom undersökningen inte innefattade frågor av privat natur och skedde 

under lektionstid hämtades samtycke via ansvarig lärare och av eleverna på plats. 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att eleverna blev informerade om att de uppgifter som 

samlades in enbart skulle användas för forskningsändamål och endast i den här studien. 
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5 Resultat 

I kapitlets första avsnitt presenteras det kvantitativa resultatet från del 1 av centralprovet. I det 

andra avsnittet presenteras de kvalitativa resultaten av elevtexterna. Till de båda delarna följer 

ett sammanfattande avsnitt.  

5.1 Del 1: isolerade språkliga moment 

Nedan redovisas de resultat som eleverna i grupp 1977 och grupp 2014 fick på delmomenten i 

den första delen av provet.  

5.1.1 Delmoment 1 – bokstavsordning  

I delmoment 1 ska eleverna sätta tio ord, som alla är hämtade från inledningstexten, i 

bokstavsordning. Orden är: flygfoto, färdriktning, fören, kompass, linjal, läderväska, passare, 

radergummi, tumstock och visselpipa. Tabell 1 nedan visar medelvärdet av antal rätt som 

eleverna i grupp 1977 respektive grupp 2014 fick.  

 

Tabell 1. Medelvärdet på antal rätt på delmoment 1 för de två grupperna  

Elevgrupp Antal rätt  

1977 9,1 

2014 9,2  

 

Tabell 1 visar att skillnaden i antal rätt marginellt skiljer sig åt mellan de två grupperna. 

Eleverna från 1977 har i genomsnitt 9,1 rätt av 10 möjliga medan eleverna från 2014 har 9,2 

rätt av 10 möjliga. 29 av de 40 eleverna i grupp 1977 har 10 rätt och samma siffra för grupp 

2014 är 26 av 35. I båda grupperna finns det elever som inte har skrivit något alls, vilket drar 

ner medelvärdet. Överlag uppvisar varken eleverna i grupp 1977 eller grupp 2014 några större 

svårigheter vad gäller delmoment 1, alltså att sätta ord i bokstavsordning.  

5.1.2 Delmoment 2 – stavning 

Deluppgift två testar elevernas stavningsförmåga. I varje ord är någon eller några bokstäver 

utelämnade och elevernas uppgift är att skriva orden rättstavade så att det givna stycket blir 

begripligt för läsaren. Momentet vållar problem för eleverna, vilket siffrorna i tabell 2 nedan 

visar. De tio orden är: uträtta, bråttom, lugnt, speciellt, verkade, diskussion, cykel, uttalade, 

avvek och överraskad. Elevernas resultat presenteras i tabell 2.  
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Tabell 2. Medelvärdet på antal rätt på delmoment 2 för de två grupperna 

Elevgrupp Antal rätt 

1977 5,7 

2014 4,7  

 

Eleverna från 1977 har i genomsnitt 5,7 rätt av 10 möjliga och även om siffran är låg är 

siffran för grupp 2014 ännu lägre, endast 4,7 rätt av 10 möjliga, vilket framgår av tabell 2. I 

likhet med delmoment 1 uppnår eleverna från 1977 och eleverna från 2014 ungefär samma 

resultat, även om eleverna uppenbarligen upplevde detta moment som svårt. Undersökningen 

visar att eleverna från 1977 och 2014 tenderar att stava samma ord fel. I synnerhet utmärker 

sig bråttom, diskussion, lugnt, avvek och överraskad, vilka flera av eleverna från både 1977 

och 2014 stavar som brottom, diskution, lungt, avek och överaskad. Orden utträtta, speciellt 

och cykel stavar dock majoriteten av eleverna rätt, även om de inte får någon hjälp av texten 

eftersom orden inte återfinns där. Det är också värt att notera att de flesta elever har kommit 

på vilket ord som saknas i sammanhanget, men eftersom de är felstavade innebär det ändå 

poängavdrag enligt rättningsanvisningarna från 1977. 

5.1.3 Delmoment 3 – synonymer 

I delmoment 3 får eleverna i uppgift att sammanställa en lista med 10 synonymer. Eleverna 

får ta del av 15 ord i en ruta som de sedan ska para ihop med de givna orden. Eftersom det 

finns ett ojämnt antal ord innebär det svårigheter att gissa sig till rätt svar. De 10 ord som 

eleverna ska hitta synonymer till är: skärmmössa, respektingivande, vindstilla, börja, erfaren, 

förpläga, samla, yttrande, mönstra och innebörd. Orden i rutan som eleverna kan välja mellan 

är: rysning, keps, begynnande, mening, stiltje, mässar, koncentrerade, kränger, 

förväntansfullt, rutinerat, bokstavligen, undfägnats, repliken, granskar och myndig. I tabell 3 

redovisas hur eleverna lyckades med momentet.  

 

Tabell 3. Medelvärdet på antal rätt på delmoment 3 för de två grupperna  

Elevgrupp Antal rätt  

1977 5,5 

2014 3,1  

 

Av tabell 3 framgår det att eleverna från 1977 i genomsnitt hade 5,5 rätt av 10 möjliga på 

momentet medan eleverna från 2014 i genomsnitt hade 3,1 rätt av 10 möjliga. Siffrorna pekar 
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alltså på att eleverna från 2014 upplevde momentet som svårt, möjligtvis på grund av språket 

som i vissa fall är gammalmodigt, medan eleverna från 1977 klarade av det bättre, även om 

också 5,5 kan sägas vara ett lågt medelvärde. En skillnad i resultaten på delmoment 3 är att 

mer än hälften av eleverna, närmare bestämt 23 av dem, från 1977 fick 6 poäng eller högre på 

delmoment 3 medan endast 2 av de 35 eleverna från 2014 fick 6 poäng eller över. Ingen av 

eleverna från 2014 uppnådde 10 poäng på uppgiften till skillnad från eleverna från 1977 där 

tre elever fick rätt på alla synonympar. Inom båda grupperna finns det elever som 

misslyckades helt med momentet och inte fick några poäng överhuvudtaget på uppgiften. Det 

finns ett synonympar som alla elever som fick poäng på uppgiften klarade och det är 

skärmmössa – keps.  

5.1.4 Delmoment 4 – relationsord 

Delmoment 4 innebär att eleverna ska finna lämpliga ord, så kallade relationsord, och sätta in 

dessa ord i fem meningar så att meningarna blir fullständiga och får ett begripligt innehåll. 

Orden som ska placeras i meningarna finns inte i inledningstexten, men läsningen av den 

hjälper eleverna att förstå sammanhanget. De ord som är angivna i rättningssanvisningarna 

som de rätta i sammanhanget är: vars, medan/när, ju, desto, utan och varken. Vars, utan och 

varken är de ord som minst antal elever klarade av att finna och placera ut korrekt i meningen 

medan medan/när, ju och desto verkade enklare för eleverna, av resultaten att döma. Tabell 4 

nedan redogör för medelvärdet på antal rätt som eleverna nådde upp till.  

Tabell 4. Medelvärdet på antal rätt på delmoment 4 för de båda grupperna 

Elevgrupp Antal rätt 

1977 4,2 

2014 2,2  

 

Tabell 4 ovan visar att eleverna från 1977 lyckades bättre även på det här momentet jämfört 

med eleverna från 2014, även om medelvärdet på antal rätt är lågt för båda grupper. Eleverna 

från 1977 uppnår 4,2 rätt i genomsnitt medan eleverna från 2014 uppnår 2,2 rätt.  

Det finns en viss spridning i resultatet mellan eleverna i grupperna, även om den inte är 

omfattande. Två elever från 1977 och två elever från 2014 får 10 poäng på momentet, medan 

så många som 13 elever från 1977 och 15 elever från 2014 får noll poäng. Flertalet elever har 
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inte skrivit något alls på uppgiften, vilket också kan ses som en indikation på att momentet 

upplevdes som komplicerat.  

5.1.5 Delmoment 5 – att ändra tidsform 

I delmoment 5, som är det sista momentet i del 1 av provet, är elevernas uppgift att ändra 10 

verbs tidsform från presens till preteritum. Som vägledning ges den första meningen i 

uppgiften med verben utskrivna i preteritum. De verb vars tidsform eleverna ska ändra är: 

känner, vrider, får, finns, står, skjuter, förefaller, avbryter, glor och nalkas. I tabell 5 nedan 

redovisas medelvärdet på antal rätt som de båda grupperna nådde upp till.  

 

Tabell 5. Medelvärdet på antal rätt på delmoment 5 för de båda grupperna 

Elevgrupp Antal rätt  

1977 7,4 

2014 5,4  

 

Siffrorna i tabell 5 visar att eleverna från 1977 uppnådde bättre resultat än eleverna från 2014 

på det här momentet. Så många som 15 av de 40 eleverna från grupp 1977 fick 10 poäng på 

uppgiften medan endast två av de 35 eleverna från grupp 2014 nådde upp till samma resultat. 

De verb som vållar störst problem för båda grupper är förefaller, som många av eleverna 

ändrade till förefallde istället för föreföll, och nalkas, som många av eleverna ändrade till 

nalkade istället för nalkades. Dessutom verkade en del elever ha svårigheter med stavningen 

av preteritumformen av verbet står då flera fall av stog förekommer i båda grupperna. 

Noterbart är att åtta elever från 2014 inte har skrivit något alls på uppgiften, vilket kan vara en 

indikation på att provtiden på 30 minuter inte räckte. Alla 40 elever från 1977 skrev delar av 

eller hela delmoment 5. 

5.1.6 Sammanfattning 

Genom att jämföra tabellerna 1– 5 ser man att delmoment 4, det vill säga att hitta lämpliga 

relationsord och sätta dem i meningar, var det moment som eleverna i båda grupper hade 

svårast för. Dessutom visar resultaten att eleverna från 1977 uppnådde bättre resultat på alla 

moment förutom det första, där grupperna presterade i stort sett lika.  

Det första delmomentet (stavning) var det moment som båda elevgrupperna lyckades 

bäst med. På delmoment 1 och 2 uppnår eleverna i de båda grupperna nästan likvärdiga 
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resultat medan resultaten på delmoment 3, 4 och 5 skiljer sig mer åt mellan elevgrupperna. 

Alla elever från 1977 skrev på alla delar av provet medan åtta elever från 2014 inte 

färdigställde provet.  

5.2 Del 2: fri textproduktion 

Här presenteras först elevernas resultat på delmoment 1, minneslistan, och därefter följer 

resultaten på delmoment 2, avslutningen på berättelsen.  

5.2.1 Delmoment 1 – att skriva instruktioner  

Det första av två delmoment som eleverna fick i uppgift att lösa i del två av provet var av 

funktionell natur (Skolöverstyrelsen, 1977). För att lösa uppgiften fick eleverna hjälp av två 

bilder. Den ena bilden visar hur en klubbstuga brukar se ut efter möten innan den är städad 

och den andra bilden visar hur den ska se ut efter att den har städats. Elevernas uppgift var att 

sammanställa en minneslista som föreningens medlemmar kunde använda sig av när det var 

deras tur att städa stugan. I instruktionerna till momentet uppmanades eleverna att skriva i 

punktform och få med så många punkter som möjligt. Elevernas listor blev bedömda som 

goda, acceptabla eller otillräckliga. Tabell 6 nedan visar hur bedömningarna fördelar sig för 

de båda grupperna.  

 

Tabell 6. Bedömning av delmoment 1, minneslistan  

Elevgrupp God Acceptabel Otillräcklig Totalt 

1977 10 % 

(4) 

70 % 

(28) 

20 % 

(8) 

100 % 

(40) 

2014 6 % 

(2) 

66 % 

(23) 

28 % 

(10) 

100 % 

(35) 

 

Av resultaten framgår det att så många som 80 procent av eleverna i grupp 1977 och 72 

procent av elevernas lösningar i grupp 2014 blev bedömda som goda eller acceptabla på 

uppgiften. Majoriteten av elever i båda grupperna skrev alltså en lista som bedömdes som 

acceptabel. Resultatet pekar även på att fler elever från 2014 misslyckades på momentet 

jämfört med eleverna från 1977. Två av eleverna från 2014 skrev ingenting alls, medan alla 

elever från 1977 skrev någon form av lista.  

Studerar man listorna ser man ett återkommande mönster som i vissa fall drog ner 

betyget från god till acceptabel, och det är att vissa elever tenderar att ändra verbform från 
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infinitiv till imperativ, eller tvärtom, i listorna. Detta fenomen förekommer både i listor från 

1977 och 2014. Ett exempel på punkter där växling av verbform förekommer är exempel (1), 

som är taget från ett prov från grupp 2014:  

 

(1) 

 Fylla på ved i skåpet under hyllan.  

 Töm askkopparna.  

(Prov 21, 2014) 

I exempel (1) alternerar eleven mellan infinitivform och imperativform på verben. Fylla står i 

infinitiv medan töm står i imperativ. En iakttagelse är att i de listor som blev bedömda som 

goda har eleven genomgående använt sig av imperativformen av verben.  

Den främsta anledningen till att 20 procent av listorna från 1977 och 26 procent av 

listorna från 2014 bedömdes som otillräckliga var att eleverna producerade för korta texter 

och inte fick med alla, eller majoriteten, av städningsmomenten. Listorna var, med andra ord, 

ofullständiga. Ingen av listorna, varken de från 1977 eller 2014, bedömdes som otillräcklig 

enbart på grund av att innehållet var obegripligt utan det var ofullständigheten som avgjorde 

bedömningen. Som tidigare nämnts valde två elever från 2014 att inte skriva någonting alls på 

delmoment 1. Dessutom finns ett fall från 2014 av något som kan tolkas som en protest mot 

själva provet där eleven i fråga har valt att avsluta sin lista med: ”ta eget inisiativ invalida 

jävlar” (Prov 7, 2014). Ingen liknande protest återfinns bland listorna från 1977.  

Språkriktigheten varierar i listorna. Det förekommer fall där stavningen stör läsningen 

och förståelsen, exempelvis i meningen ”stell årnin caket stell der på hylan” (Prov 1.4, 1977), 

men det finns också listor där inga språkfel görs. Tabell 7 ger en överblick över antal stavfel 

och särskrivningar som eleverna från de två grupperna gör i sina minneslistor.  

 

Tabell 7. Antal förekomster av stavfel och särskrivningar från båda elevgruppers listor 

Elevgrupp  Stavfel Särskrivningar Totalt 

1977 55 36 91 

2014 34 18 52 

 

Tabell 7 visar att eleverna i grupp 1977 både stavar fel och särskriver betydligt fler gånger än 

eleverna i grupp 2014. Man bör dock ha i åtanke att elevgruppen från 1977 består av 40 elever 

medan elevgruppen från 2014 består av 35 elever och att det har en viss påverkan på antal 
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språkfel. Bland eleverna från 1977 är det vissa specifika elever som stavar fel eller särskriver 

flertalet gånger medan andra elever inte stavar fel eller särskriver över huvud taget. Bland 

eleverna från 2014 är språkfelen mer jämnt fördelade mellan eleverna. Eleverna från 1977 

stavar oftast fel på ord som askkoppen, som de vid fyra tillfällen stavar askoppen, och tre 

elever stavar töm som tömm och alltså dubbeltecknar konsonanten. De ord som eleverna från 

1977 särskriver oftast är båtnyckeln, som särskrivs vid 15 tillfällen, och schackbrädet, som 

särskrivs vid 11 tillfällen. Eleverna från 2014 stavar fel på ordet kaminen, vilket de skriver 

som karminen, flest antal gånger, sammanlagt vid sex tillfällen. Att eleverna väljer att skriva 

karminen istället för kaminen kan vara ett fall av dialektal hyperkorrektion
5
. Särskrivningar i 

form av båt nyckeln förekommer vid nio tillfällen medan schackbrädet endast särskrivs av en 

elev från 2014.   

Avsaknad av skiljetecken bidrar också till att göra några få listor svåra att tyda, som i 

exempel (2) nedan från 1977:  

(2) Askkopparna skall vara tömda och stå på bordet båt nyckeln skall vara upphängd 

Stäng fönstret efter er. (Prov 3.4, 1977) 

Exempel (2) är en mening där eleven inte har använt sig av några skiljetecken och valt att 

skriva sin lista i löpande text och inte i punktform, vilket gör den komplicerad att förstå.  

Även satsradning förekommer i några få elevtexter. Exempel (3) nedan är ett exempel 

på en mening där en elev från 2014 radar huvudsatser:  

(3) Stäng fönstret, vik ihop stolarna och ställa dem jämte porslinskåpet, fixa iordning 

alla glas, lägg dem i skåpet. (Prov 7, 2014)  

Eleven i fråga använder sig av kommatecken i stället för ett bindeord eller punkt mellan två 

huvudsatser, vilket bryter mot skriftspråksnormen. Även om det förekommer inslag av 

felstavningar, särskrivningar, satsradningar och felanvändning och avsaknad av skiljetecken 

följer majoriteten av eleverna, både de från 1977 och de från 2014, skriftspråksnormen och 

inte många fall av talspråklighet förekommer. I ett fall från 2014 förekommer det ett inslag 

som kan anses vara en influens från digital kommunikation i form av tbx, vilket elever 

använder istället för tillbaka (Prov 18, 2014). Flertalet av eleverna från 1977 och 2014 

använder verbformen ”skall” istället för ”ska”, vilket bidrar till en känsla av formellt språk.  

                                                 
5
Den vanligaste formen av hyperkorrektion är att det sker ett överföringsfel mellan talspråk och skriftspråk. 

Eleverna som skrev provet 2014 bor i södra Sverige, vilket kan förklara varför många av dem skrev karminen 

istället för kaminen. Eleverna är helt enkelt medvetna om att de i många fall utelämnar ”r” och kompenserar, 

felaktigt i det här fallet, med att skriva dit ett ”r” i ordet.  
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5.2.2 Delmoment 2 – att avsluta en berättelse 

Delmoment två innebar att eleverna fick i uppgift att skriva en avslutning på en redan 

påbörjad berättelse. I instruktionerna till uppgiften uppmanas eleverna att ”koppla på sin 

fantasi” och eleverna får själva välja om de vill inta samma osynliga berättarroll som i 

berättelsens början eller vara en av personerna i handlingen. Tabell 8 visar hur 

procentfördelningen mellan bedömningarna av avslutningen på berättelsen ser ut.  

Tabell 8. Procentfördelningen mellan bedömningarna av delmoment 2, avslutningen på 

berättelsen  

Elevgrupp God Normal Svag Ofullständig Totalt 

1977 15 % 

(6) 

37,5 %  

(15) 

2,5 % 

(1) 

45 % 

(18) 

100 %  

(40) 

2014 6 % 

(2) 

9 % 

(3) 

20 % 

(7) 

65 % 

(23) 

100 % 

(35) 

 

Av siffrorna i tabellen framgår det att eleverna från 1977 lyckades bättre med momentet, 

jämfört med eleverna från 2014. 23 elevers berättelser från 2014 bedöms som ofullständiga 

medan samma siffra för grupp 1977 är 18. Av de 22 elever från 1977 vars texter blir bedömda 

som goda, normala eller svaga bedöms majoriteten av texterna som normala. Endast 12 

lösningar bedömdes som antingen svaga, normala eller goda i elevgruppen från 2014 och 

majoriteten av de 12 bedömdes som svaga. Bland elevgruppen från 1977 återfinns fyra blanka 

lösningar medan det i elevgrupp 2014 återfinns sju stycken. I både elevgrupp 1977 och 2014 

finns det fall av texter som kan tolkas som en protest mot provet, vilket exemplen nedan visar:  

 

(4) Sedan blir dom bjudna på kaffe. KLART SLUT. (Prov 1.2, 1977) 

(5) Männen hoppar ut ur båten och tar fram ett svärd och hugger ner alla, sen åker dom hem. 

(Prov 1, 2014) 

(6) När vi kommer fram till bryggan så väser kärringen på bryggan dra åt helvete era jävla 

fastlandsbögar! Och med ett vrål så kastar hon sig över oss och det utbryter ett vilt slagsmål, 

som slutar med att alla druknar. The end. (Prov 1.3, 1977) 

 

De tre elevtexterna i exemplen ovan bedömdes som ofullständiga. I exempel (4) väljer eleven 

att skriva endast en rad på avslutningen, vilket kan tolkas som att eleven inte alls är 

intresserad av att lösa uppgiften på ett rimligt sätt. Flera liknande exempel går att återfinna i 
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båda elevgrupperna. Exempel (5) och (6) är tydligare och mer aggressiva protester mot 

uppgiften jämfört med exempel (4). De texter som bedömdes som svaga, normala eller goda, 

både från 1977 och 2014, är avslutade på ett rimligt sätt i förhållande till den angivna texten 

och uppgiftsformuleringen.  

Tabellen nedan redovisar den genomsnittliga textlängd som eleverna i de båda 

grupperna producerade.  

Tabell 9. Genomsnittlig textlängd i antal ord 

Elevgrupp  Antal ord 

1977 113 

2014 63 

 

Eleverna i grupp 1977 skrev i genomsnitt avslutningar på berättelsen på 113 ord medan 

eleverna från 2014 producerade avslut som i genomsnitt var 63 ord långa. Eleverna från 1977 

skrev alltså betydligt längre texter jämfört med eleverna från 2014.  

Få av eleverna från 1977 använder sig av styckeindelning i sina berättelser. Endast tre 

av de 36 eleverna i elevgrupp 1977, vars lösningar blev bedömda som svaga, normala eller 

goda, använder sig av styckeindelning enligt konventionerna. Dock finns det ytterligare fem 

elever som har försökt att styckeindela sin text men de har gjort det på ett felaktigt sätt. Värt 

att nämna är att en del av de elever vars texter bedömdes som ofullständiga endast har skrivit 

ett kort stycke på avslutningen, vilket kan vara en förklaring till varför de inte har 

styckeindelat. Därför var det inte heller möjligt att bedöma om eleverna behärskar 

styckeindelning eller inte. Vissa av de längre texterna som inte är indelade i stycken hade 

gynnats av styckeindelning, eftersom innehållet upplevs som rörigt, vilket också gäller några 

av elevtexterna från 2014. I likhet med eleverna från 1977 väljer få elever från 2014 att 

styckeindela sina berättelser. Endast två elever från 2014 använder sig av styckeindelning, 

varav en gör det enligt konventionerna. Även i elevgrupp 2014 förekommer berättelser som 

har avslutats med någon eller några få rader och därför har en styckeindelning säkerligen inte 

ansetts som nödvändig. Eftersom endast två elever har försökt att styckeindela är det svårt att 

avgöra om eleverna har kunskap om hur korrekt styckeindelning ska genomföras. De låga 

siffrorna talar dock för att varken eleverna från 1977 eller 2014 har kunskap om när och hur 

man ska styckeindela en text. De elever som har använt sig av korrekt styckeindelning har 

gjort detta för att markera en ny tid eller nya personer.  

Eleverna från 1977 och 2014 använder sig av temporala sammanhangsmarkörer för att 

uttrycka tid i sina berättelser. I tabell 10 redovisas de sammanhangssignaler som elevgrupp 
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1977 använder sig av för att uttrycka tid. Tabell 11 visar användningen av tidsmarkörer i 

elevgrupp 2014.  

 

Tabell 10. Förekommande sammanhangssignaler i elevgrupp 1977 

Sammanhangssignal Antal förekomster 

sedan/sen 17 

efter ett tag 4 

efter  3 

medan 2 

under tiden  2 

nästa 1 

samtidigt 1 

senare 1 

Totalt 31 

 

Tabell 11. Förekommande sammanhangssignaler i elevgrupp 2014  

Sammanhangssignal Antal förekomster 

sedan/sen 13 

efter ett tag 4 

medan 3 

nästa 2 

därefter 1 

efter 1 

senare 1 

snart 1 

Totalt 26 

 

Som tabell 10 och 11 visar är sedan/sen och efter ett tag de två sammanhangsmarkörer som 

båda elevgrupperna använder oftast för att beteckna tid. Sedan/sen är den tidsmarkör som 

återkommer flest antal gånger. Resultaten visar att elevgrupp 1977 använder fler 

sammanhangssignaler totalt sett, jämfört med elevgrupp 2014. En förklaring till varför fler 

sammanhangssignaler går att återfinna bland elevtexterna från 1977 kan vara att de i 

genomsnitt producerade längre texter, vilket tabell 9 visar, och att det var fler elever från 1977 
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som skrev uppgiften. Ytterligare en likhet mellan elevgrupperna är att vissa elever inte 

använder sig av tidsmarkörer över huvud taget.  

Elevernas språkriktighet är av varierande slag. Överlag vållar stavningen inga större 

problem för någon av elevgrupperna, men elevgrupp 2014 har färre antal stavfel och 

särskrivningar jämfört med elevgrupp 1977, vilket tabell 12 nedan visar.  

 

Tabell 12. Antal förekomster av stavfel och särskrivningar i elevgrupp 1977 och 2014 

Elevgrupp  Stavfel Särskrivningar Totalt 

1977 47 19 66 

2014 37 4 41 

 

Resultaten i tabell 12 pekar på att det förekommer stavfel i båda elevgruppers berättelser. 47 

förekomster av stavfel återfinns bland elevtexterna från 1977 medan samma siffra är 37 för 

elevgrupp 2014. Flera fall av stavfel där eleverna dubbeltecknar konsonanten förekommer i 

båda grupper. Exempel på ett sådana ord är kände som både elever från 1977 och 2014 stavar 

som kännde och brände som två elever från 1977 stavade som brännde. Andra exempel är 

keps, tält och sina som eleverna från 1977 stavar som kepps, tällt och sinna. Två elever från 

2014 dubbeltecknar konsonanterna i näten och trots och skriver nätten och trotts.  

Två tänkbara anledningar till varför antal stavfel är högre för elevgrupp 1977 kan vara 

för att de överlag producerade längre texter jämfört med elevgrupp 2014, men även för att fler 

av eleverna från 2014 valde att lämna uppgiften blank. Dessutom består elevgrupp 1977, som 

tidigare nämnts, av 40 elever medan elevgrupp 2014 består av 35 elever.   

Tabell 12 visar också att särskrivningar förekommer i berättelserna. Elevgrupp 1977 

särskriver oftare än elevgrupp 2014. Det ord som flest elever från 1977 särskriver är 

långhårige. Inga förekomster av särskrivning av detta ord finns bland berättelserna från 2014. 

Endast fyra fall av särskrivningar förekommer i berättelserna från 2014 och de är syster son, 

fiske näten, land ägaren och lika så.  

Majoriteten av eleverna som valde att skriva en avslutning på berättelsen använder sig 

av interpunktion på ett korrekt sätt, även om det förekommer småfel, som till exempel 

utelämnade av kommatecken hos de flesta av eleverna. 12 av eleverna från 1977 uppvisade 

inga interpunktionsfel i sina berättelser. Majoriteten, 22 elever, gjorde några fel, som till 

exempel utelämnande av punkt eller felaktig kommateckenanvändning men trots felen kunde 

sammanhanget förstås. Två elever från 1977 gjorde så många fel att det störde läsningen. 
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Exempel 7) nedan är taget ur en av berättelserna från 1977. I exemplet använder sig eleven 

inte av några skiljetecken över huvud taget. 

 

(7) […] Antikvarien frågande undrande om den långhårige visste om dom hade 

huvudverkstabletter det hade dom inte så efter att den långhårige köpt sina saker gick 

dom till närmaste hus och frågade vad ön hette och om dom hade huvud verks tabletter 

han tog en huvudverkstablett och ett glas vatten och svalde ”shiten” sen spydde upp 

gallan. (Prov 3.10, 1977) 

 

Eftersom eleven i exempel (7) inte använder sig av några skiljetecken alls i sin berättelse blir 

det svårt för läsaren blir svårt att förstå sammanhanget. Majoriteten av elevgrupp 2014 

uppvisade, i likhet med eleverna från 1977, inga större svårigheter att använda skiljetecken 

enligt konventionerna. Jämför man med elevgrupp 1977 ser man dock att det är fler elever 

från 2014 som klarar av att använda interpunktion på ett korrekt sätt. Av undersökningen 

framkommer det att 12 av de 29 elever som skrev en avslutning på berättelsen inte gör några 

fel alls när det kommer till interpunktionen, jämfört med 12 av 36 elever från 1977. 

Ytterligare 13 elever från 2014 gör några interpunktionsfel, så som utelämnande av ett 

kommatecken, men de är även här så få att de inte stör läsningen. I likhet med elevgrupp 1977 

är det utelämnande av punkt och felaktig kommateckensanvändning som eleverna från 2014 

har störst problem med. Samtidigt har fler elever från 2014 än från 1977 sådana problem med 

skiljeteckensanvändningen i sina texter att det stör läsningen. Från elevgrupp 2014 är det fyra 

elevtexter i vilka interpunktionen tydligt brister. Exempel (8) är taget från en berättelse från 

2014 där avsaknaden av skiljetecken är påtaglig: 

 

(8) Dom kör in till ön och vill ha hjälp med båten och han som inte mår så bra när dem 

kommer fram så hjälper medelålderskvinnan mannen som inte mår så bra tar in honom 

till stugan så han ska få något och äta så han känner sig bättre. (Prov 34, 2014)  

 

Stycket i exempel (8) är i likhet med exempel (7) svårt att förstå på grund av avsaknaden av 

skiljetecken. Vidare förekommer det flera fall av satsradningar där eleverna har använt sig av 

kommatecken istället för ett bindeord eller punkt mellan två huvudsatser. Majoriteten av 

eleverna från 1977 satsradar sällan eller aldrig men några få elever satsradar flertalet gånger i 

sina berättelser, vilket tyder på att de inte har kunskaper om hur man använder skiljetecken 
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eller bindeord för att göra en text mer lättläst. Exempel (9) och (10) är tagna från två olika 

elevtexter från 1977: 

 

(9) Männen i båten förtöjer den och sedan sitter de kvar i båten och bara tittar på pojken och 

kvinnan, de säger ingenting, det gör inte pojken och kvinnan heller. (Prov 3.4, 1977) 

 

(10) Båten träffar skåret och splitras, de fyra lider en omedelbar död då de slås sanslösa och 

drunknar. (Prov 4.6, 1977)  

 

Båda eleverna i exempel (9) och (10) satsradar genom att använda sig av kommatecken 

mellan huvudsatserna. Dock är det inte svårt att förstå innehållet, även om satsradningarna 

kan irritera läsaren. I exempel (9) radar eleven fler än två huvudsatser efter varandra utan att 

använda sig av ett bindeord emellan, medan eleven i exempel (10) endast radar två 

huvudsatser efter varandra. I exempel (10) fungerar den andra satsen till viss del som en 

precisering, vilket gör att satsradningen därför kan anses vara mer befogad än satsradningen i 

exempel (9). Det är inte möjligt att avgöra om eleven i exempel (10) medvetet har använt 

satsradning som ett stildrag eller inte. Det förekommer även satsradningar i elevgrupp 2014, 

vilket exempel (11) och (12) visar: 

 

(11) De tänkte hoppa ner i vattnet och leta efter guld, de fann 40 kg 24 karat, sålde 

skiten, köpde knark levde lyckliga i alla sina dagar. (Prov 7, 2014) 

 

(12) Kvinnan var ganska rädd för inkräktarna medans hennes son välkomnar 

inkräktarna och vissar dom till deras sängar, dagen därpå hittade inkräktarna en 

övergiven gruva som ingen vill ha, dem var i gruvan i 2 dagar sen hittade fullt med 

diamanter och andra ädelstenar. (Prov 5, 2014) 

 

I exempel (11) utelämnar eleven vissa skiljetecken, vilket gör att texten blir rörig. Innehållet i 

exempel (12) är lättare att förstå, trots att eleven utelämnar bindeord mellan huvudsatserna. I 

både exempel (11) och (12) radar eleverna flera huvudsatser efter varandra utan att det finns 

innehållsligt fog för det, vilket gör att satsradningarna kan anses vara obefogade. 

Studerar man fundamenten, det vill säga det eller de ord som står före huvudsatsens 

finita verb, finner man inga större skillnader i om eller hur elevgrupperna väljer att variera sig 

utan det är tydligt att de allra flesta av eleverna i båda elevgrupper använder subjekt som 
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inledande satsdel. Vanliga exempel är han, hon, dom och det. Även de fyra männen, 

inkräktarna, kvinnan eller pojken förekommer ofta. Även om många av eleverna inte varierar 

sina fundament vid något tillfälle förekommer det en viss variation i några av elevtexterna. 

Som tabell (10) och (11) visar använder sig flera elever av sammanhangssignaler. I de fall då 

eleverna väljer att inleda en mening med en annan satsdel än subjekt är det oftast dessa 

tidsmarkörer som de använder. Elever från både 1977 och 2014 använder sig av ett adverbial 

för att inleda en mening, vilket exempel (13) och (14) visar:  

 

(13) Helt plötsligt kommer en otroligt poffig gestalt ut. (Prov 4.5, 1977)  

 

(14) Där är flera hundra nät. (Prov 28, 2014) 

 

I exempel (13) och (14) fungerar adverbialen helt plötsligt och där som fundament. Även om 

många elever använder sig av subjekt i fundamenten upplevs de flesta av berättelserna inte 

som upprepande. En tänkbar anledning till varför kan vara att avslutningarna på berättelserna 

inte är långa och därmed krävs inte en omväxling av fundamenten på samma sätt som i en 

längre text. Ytterligare en förklaring till varför få elever använder sig av andra satsdelar än 

subjekt i fundamenten kan vara att de är oerfarna och ovana skribenter.  

Av stilanalysen framkommer det att många av elever, främst från 2014, till viss del 

använder sig av ett språk som kan anses talspråkligt. Nästan alla elever från 2014 skriver dom 

vid något tillfälle istället för dem eller de och vissa fall av sej, mänskor och säjer förekommer. 

Överlag är språket i elevtexterna från 1977 lite mindre talspråkligt än det från 2014, även om 

det förekommer talspråkliga inslag som exempelvis våran. Men samtidigt är det viktigt att 

påpeka att språk förändras över tid och språket i inledningstexten kan säkerligen ha upplevts 

som aningen svårt att förstå och tolka för många av eleverna i elevgrupp 2014.  

De flesta elever anpassar sitt språk till genren på ett funktionellt sätt. Ingen text är svår 

att förstå, vilket säkert kan förklaras med att eleverna sedan tidig ålder har stött på berättelsen 

som genre. Språket i inledningstexten är relativt formellt och elevgrupp 1977 lyckas aningen 

bättre med att upprätthålla den formella känslan i sin avslutning, jämfört med elevgrupp 2014. 

Vidare är det flera av eleverna från 1977 och 2014, närmare bestämt sex stycken från varje 

grupp, som byter tempus i sin avslutning. Inledningstexten är skriven i presens medan 

eleverna använder preteritum i sin avslutning.  

I inledningstexten förekommer det repliker, men trots detta väljer många av eleverna 

från 2014 att inte använda sig av repliker i avslutningen. Det är värt att notera att 17 av 
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eleverna från 1977 använder sig av repliker vid ett eller flera tillfällen i sina berättelser medan 

medan endast tre elever från 2014 använder sig av repliker. Det förekommer både korrekt och 

felaktig replikanvändning i båda grupperna.  

Majoriteten av eleverna från båda grupperna väljer att fortsätta vara den osynliga, 

allvetande berättaren från berättelsens början, men sju elever från 1977 väljer att låtsas vara 

en person i handlingen när de skriver sin avslutning. Endast en elev från 2014 byter 

berättarteknik och låtsas vara en person i handlingen i avslutningen.  

Ordanvändningen i elevernas berättelser kännetecknas i hög grad av ett enkelt 

språkbruk. Det finns varken några svåra eller främmande ord, vilket kan förklaras med att 

språkbruket i en berättelse inte nödvändigtvis är lika avancerat som i andra textgenrer, 

exempelvis utredande eller argumenterande texter. Tabell 13 nedan redovisar 

långordsprocenten per elevberättelse.  

 

Tabell 13. Långordsprocent per elevberättelse  

Elevgrupp Långordsprocent 

1977 21 % 

2014  22 % 

 

Tabell 13 visar att eleverna från 2014 använder fler långord jämfört med elevtexterna från 

1977, även om skillnaden är marginell. Av resultatet i tabell 13 framgår det också att eleverna 

inte utesluter långa ord i sina berättelser men att de korta orden är i majoritet.  

5.2.3 Sammanfattning  

Undersökningen visar att majoriteten av eleverna från båda elevgrupperna lyckades med 

momentet att skriva instruktioner, även om elevgrupp 1977 uppnådde bättre resultat än 

elevgrupp 2014. Ett återkommande mönster i listorna var att elever från båda grupperna 

alternerade mellan infinitivform och imperativform på verben. Resultaten visar också att 

elevgrupp 1977 stavade fel betydligt fler gånger jämfört med elevgrupp 2014. Några fall av 

felaktig skiljeteckensanvändning och satsradning förekommer i båda grupper men överlag 

präglas elevernas listor av ett relativt formellt språk med få talspråkliga inslag.  

Även på delmoment två, att skriva en avslutning på en berättelse, lyckades eleverna från 

1977 bättre. Majoriteten av de avslutningarna som bedömdes som godkända 1977 ansågs vara 

normala medan majoriteten av de avslutningar som bedömdes som som godkända 2014 

ansågs vara svaga. I båda elevgrupperna återfinns det blanka lösningar och lösningar som kan 
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ses som en protest mot uppgiften. Elevgrupp 1977 skrev överlag längre texter men få elever 

använde sig av styckeindelning. Eleverna från 1977 använde sig av fler 

sammanhangsmarkörer, vilket kan förklaras med att de också producerade längre texter. När 

det gäller stavningen har elevgrupp 2014 färre antal stavfel och särskrivningar. En likhet 

mellan grupperna är att majoriteten av eleverna använder sig av skiljetecken på ett 

funktionellt sätt. Endast några få elever från varje grupp har sådana problem med 

interpunktionen att det stör läsningen. Satsradningarna är få, även om de förekommer i några 

av berättelserna. Fundamenten består oftast av subjekt men adverbial så som sen eller efter ett 

tag agerar ibland inledande satsdel, vilket gäller för båda elevgrupper. Bland berättelserna 

återfinns vissa talspråkliga inslag, och det gäller främst elevtexterna från 2014, även om några 

elever från 1977 också använder sig av talspråk. Dom återkommer exempelvis många gånger i 

båda gruppers berättelser. Replikanvändandet är störst i elevgrupp 1977 och majoriteten av 

alla elever väljer att vara en osynlig, allvetande berättare i sina avslutningar. Överlag är 

språkbruket i berättelserna relativt enkelt då få främmande och svåra ord används av eleverna. 

Eleverna utesluter inte helt och hållet långa ord, men resultaten visar att det förekommer fler 

antal långord elevtexterna från 2014.  

6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultaten som framkom av den kvalitativa och kvantitativa 

undersökningen och hur dessa resultat kan förstås i ljuset av rådande kunskapssyn, aktuella 

styrdokument och tidigare forskning om elevspråk. Dessutom diskuterar jag hur utformningen 

av centralprovet från 1977 speglar rådande kunskapssyn samt om och i så fall på vilket sätt 

provets upplägg påverkade resultaten som elevgrupperna nådde upp till.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultaten av undersökningen visar vilka språkliga skillnader som finns mellan eleverna från 

1977 och eleverna från 2014. Av undersökningen framkommer det att eleverna från 1977 

presterade bättre på båda delarna av provet, jämfört med eleverna från 2014. På del 1 av 

provet hade de båda elevgrupperna svårigheter med samma moment men undersökningen 

visar ändå att elevgrupp 1977 klarade av majoriteten av momenten bättre än elevgrupp 2014.  

På 1970-talet präglades mycket av svenskundervisningen av den så kallade isolerade 

färdighetsträningen, vilket innebar att undervisningen fokuserade på bland annat bunden 

skrivträning och grammatikövningar (Dahl, 1999). Många ämnesexperter (exempelvis 
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Teleman, 1982) anser att den formella färdighetsträningen var ett viktigt redskap som 

eleverna har användning av i sin språkutveckling medan många idag menar att 

svenskundervisningen ska fokusera på att använda språket på ett meningsfullt sätt (Svedner, 

1990) och på att utveckla elevernas kommunikativa förmågor (Knutas, 2008). Centralproven 

på 1970-talet fokuserade främst på språkets minsta beståndsdelar, vilket kan kopplas till 

ämnessynen som återfinns i styrdokumenten från den tiden (Lundahl, 2009). Del 1 av 

centralprovet från 1977 testar isolerade färdigheter, vilket också kan vara en förklaring till 

varför eleverna från 1977 uppnådde bättre resultat jämfört med eleverna från 2014 vars 

svenskundervisning troligtvis har fokuserat mer på utvecklandet av andra förmågor. Varken 

kursplanen i Gy2011 eller det nationella provet i svenska 1 fokuserar nämligen på isolerade 

färdigheter på samma sätt som kursplanen och centralprovet från 1970-talet utan testar istället 

muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig framställning (Skolverket, 2013a). Med 

andra ord är det möjligt att anta att utformningen av del 1 av provet och delmomenten som 

den delen består av är mer fördelaktig för elevgrupp 1977 och påverkade resultaten som 

eleverna nådde upp till i viss mån.  

På del 2 av provet uppnår de båda elevgrupperna goda resultat på delmoment ett, som 

gick ut på att skriva instruktioner i en minneslista. Men på delmoment två, det vill säga att 

skriva en avslutning på en berättelse, presterar varken elevgrupp 1977 eller elevgrupp 2014 

speciellt bra. Av resultaten framkommer det dock att elevgrupp 1977 lyckades bättre än 

elevgrupp 2014 på båda momenten. En anledning till varför elevgrupperna lyckas bra med att 

skriva instruktioner och att skillnaderna i resultatet inte är så stora kan vara för att 

minneslistan är en uppgift av funktionell natur (Skolöverstyrelsen, 1977) som testar andra 

färdigheter än bara de isolerade språkfärdigheterna, som i synnerhet eleverna från 2014 

uppvisar stora svårigheter med. En del av den kritik som riktades mot provets upplägg 

handlade om att det endast mätte en mindre del av svenskämnet och att det saknades moment 

som knöt an till yrkeslinjernas inriktning (Skolöverstyrelsen, 1977). Minneslistan var det 

moment som ansågs vara mest funktionellt och kommunikativt och troligtvis var det därför 

eleverna från båda grupperna uppnådde bäst resultat på just det momentet.  

Resultaten från delmoment 2 (berättelsen) visar i den här undersökningen att 

majoriteten av elevtexterna från 1977 bedöms som svaga, normala eller goda, även om så 

många som 18 av elevtexterna bedöms som ofullständiga, medan majoriteten av elevtexterna 

från 2014 bedöms som ofullständiga. Skrivande bör ses som en process i flera steg (Palmér & 

Östlund–Stjärnegårdh, 2005) och en anledning till varför eleverna 2014 uppnådde svaga 
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resultat på delmoment 2 kan vara för att de varken hade tid att planera sin skrivning eller fick 

hjälp med bearbetningen av sina berättelser, något som de säkerligen är vana vid.  

Vidare framkommer det av resultaten att många elever överlag behärskar vissa delar av 

skrivandet, som till exempel stavningen. Precis som Nauclér (1989) betonar är det främst 

dubbelteckning av konsonant som gymnasieelever misslyckas med och att döma av resultaten 

från den här studien förekommer det några sådana fall av stavfel, men elevgrupp 2014 

uppvisar något bättre stavningsförmåga jämfört med elevgrupp 1977. Emellertid återfinns det 

brister i de allra flesta elevtexterna, till exempel när det gäller styckeindelningen. Dessutom 

använder de flesta av eleverna sig av ett enkelt språkbruk med få svåra eller främmande ord 

och majoriteten av dem använder subjekt som inledande satsdel i varje mening.  

 

6.2 Yrkeselever och svenskämnet  

Flera forskare (se till exempel Hammarbäck, 1985, Nyström Höög, 2006) menar att 

berättelser är en relativt enkel texttyp för elever att producera eftersom det är lättare att 

engagera eleverna i skrivandet om de får skriva utifrån sina egna intressen. Eleverna i den här 

undersökningen fick inte välja ämne själva, vilket kan förklara varför fyra elever från 1977 

och sju elever från 2014 valde att inte skriva någonting alls på uppgiften. Det går inte att 

utesluta att eleverna från 1977 och 2014 hade uppnått bättre resultat om provet hade testat 

något som låg närmare deras egna intressen eller erfarenheter. I Lgy70 finns det stycken där 

vikten av att eleverna upplever skolarbetet som meningsfullt påpekas samt att innehållet i 

svenskundervisningen ska kopplas till elevernas egna intressen och erfarenheter (Lgy70:16). 

Baserat på elevernas relativt dåliga resultat går det därför att ifrågasätta om uppgifterna i 

centralprovet från 1977 faktiskt upplevdes som meningsfulla för eleverna på de 

yrkesförberedande linjerna.  

Kritiken, som Skolöverstyrelsen mottog från lärare vars elever hade skrivit 

centralprovet 1977 och eleverna själva, handlade till viss del om att tiden för skrivuppgiften 

var alltför knapp eftersom eleverna inte hann planera sin text (Skolöverstyrelsen, 1977). 

Eleverna från 2014 uttryckte också kritik mot provets upplägg och menade att instruktionerna 

var för svåra att tyda samt att tiden får de båda delarna var för knapp. Språket i provet från 

1977 upplevdes av en del elever från 2014 som komplicerat, vilket kan ha haft inverkan på 

deras resultat. Dessutom fick jag, vid genomförandet av provet, intrycket av att många av 

eleverna från 2014 inte förstod syftet med att kunna hitta synonympar till exempel, vilket 

delprov 1 testade, och därför inte la ner mycket tid eller energi på det momentet.  
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På grund av ovana att skriva om känslor och minnen möter vissa elever skrivuppgifter 

med motstånd (jfr Molloy, 2007) och elevernas bristande motivation och vilja inför olika 

uppgifter spelar in på deras prestation (Larsson, 1982), vilket kan vara en tänkbar anledning 

till varför flera elever, främst de från 2014, lämnade in blanka lösningar, skrev väldigt korta 

texter eller valde att skriva en avslutning i form av en protest mot provet. Dessutom tenderar 

många elever på yrkesinriktade program att se på läsning och skrivande som något som inte är 

centralt för deras utbildning (jfr Bergman-Claesson, 2000) och det kan även vara fallet bland 

eleverna i den här undersökningen. 

De hinder som yrkeselever mötte då och möter idag när det gäller exempelvis dessa 

typer av prov eller liknande uppgifter kan kopplas till det faktum att eleverna representerar en 

så kallad göra–kultur, där tal och skrift sällan står i fokus utan handlandet är det viktiga, 

medan skolan på 1970-talet och 2000–talet presenterar en tala–kultur, något som eleverna i 

många fall alltså inte solidariserar med (Hammarbäck, 1989). Dessutom är skolans textvärld 

trång, det vill säga att det främst är läromedelstexter och skönlitteratur som eleverna möter 

(Molloy, 2007). Det kan vara en anledning till varför elevernas resultat på delmoment två inte 

är generaliserbart när det gäller deras skrivförmåga eftersom det är möjligt att eleverna 

innehar kompetenser som rör andra skrivförmågor än de som de möter i skolan.  

Eleverna på de yrkesförberedande linjerna 1977 läste endast svenska i ett år, vilket även 

gäller för en del elever på yrkesförberedande program 2014. I kursplanen i Lgy70 och 

kursplanen i Gy2011 nämns det flertalet gånger att svenskundervisningen ska syfta till att 

förbereda eleverna på ett inträde i yrkeslivet. Men trots att eleverna gick på en yrkeslinje och 

mycket av svenskundervisningen skulle vara praktisk inriktad (Lgy70, del 3: 7) antyder 

innehållet i centralprovet från 1977 att dessa elever behöver ha kunskaper om språkliga 

moment som inte är direkt kopplade till deras framtida yrkesliv.  

Att en del yrkeselever idag endast studerar svenska i ett år innebär att det blir svårare att 

garantera att kunskaperna som elever från olika gymnasieprogram har, när de tar examen, är 

likvärdiga och därmed riskerar de språkliga skillnader som redan finns mellan elever på olika 

gymnasieprogram att förstärkas, vilket Dahl (1999) också påpekar. Styrdokumenten idag är 

inte heller lika detaljerade som styrdokumenten från 1970–talet, vilket innebär att det finns 

mer utrymme för tolkning och att det ställs högre krav på lärarna att utforma undervisningen 

så att eleverna får möjlighet att utveckla nödvändiga förmågor (Utbildningsdepartementet, 

2001).  

Idag präglas skolan av en ansvarskultur vilket bland annat innebär att eleverna själva 

förväntas ta ansvar för sin inlärning (Normell, 2008) och målet med all undervisning i 
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gymnasieskolan idag är att alla elever, oberoende av ämne och gymnasieprogram, ska uppnå 

generella kompetenser (Skolverket, 2011). För de yrkeselever som endast svenska i ett år 

innebär det att de efter svenskkursens slut ska ha skaffat sig samma generella kompetenser i 

och om språket som elever som läser svenska i två eller tre år, vilket är en orimlig tanke. Ur 

ett samhällsperspektiv innebär det att en stor mängd elever lämnar gymnasieskolan med svaga 

svenskkunskaper och i och med det finns det en risk att de har svårare att delta i samhällslivet.  

6.1 Vidare forskning  

Eftersom den här undersökningen är en pilotstudie som har fokuserat på ett begränsat och 

relativt litet material hade det varit intressant om vidare forskning inte bara fokuserade på ett 

större antal prov från 1977 utan även undersökte om det fanns några skillnader mellan flickor 

och pojkar eller elever inom olika yrkesförberedande linjer. Det hade även varit intressant att 

studera de språkliga kunskaperna hos fler yrkeselever från 2014 i ljuset av proven från 1977.  
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