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Sammandrag 

De senaste åren har det skett en stor ökning i andelen lärare som upplever att nationella prov 

påverkar undervisningen och den grupp som upplever störst påverkan är svensklärarna. När 

undervisningen påverkas av ett prov kallas detta för washback. Syftet med den här studien är 

att utreda i vilken omfattning svensklärare på gymnasiet upplever att nationella prov i skriftlig 

framställning påverkar undervisningen och vilka washbackeffekter som kan urskiljas. För att 

nå syftet genomförs halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med fem yrkesverksamma 

svensklärare på gymnasiet. Resultatet visar att skrivproven påverkar undervisningen, men att 

graden av upplevd påverkan och inställningen till detta varierar. I lärarnas beskrivningar 

urskiljs både positiva och negativa washbackeffekter av skrivprov, men det finns tecken på att 

de negativa effekterna är mer omfattande. Slutsatser som dras är att skrivproven har ett 

inflytande på undervisningen inom svenskämnet och därmed även utformningen av det, men 

att det inte verkar finnas någon större risk för att undervisningen planeras utifrån proven i 

stället för respektive kursplan. En medvetenhet om provens effekter är en förutsättning för att 

nå positiva washbackeffekter som främjar både lärare och elever, exempelvis ökad 

likvärdighet. 

 

Nyckelord: washback, nationella prov, svenskämnet, skriftlig framställning, svensklärare 
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1 Inledning 

Eftersom varje elev som har slutfört gymnasiet kommer att ha gjort minst ett nationellt prov i 

svenska är proven någonting som alla svensklärare måste förhålla sig till. Skolverket gav 

2016 ut en rapport som följer upp hur lärares uppfattningar om proven förändrats mellan 2003 

och 2015. Skolverket (2016:23) konstaterar att andelen lärare i årskurs 6 och 9 som uppger att 

nationella prov påverkar planeringen av undervisning och att ämnesinnehållet har fördubblats. 

Om man jämför lärare inom olika ämnen upplever svensklärare i högre grad att 

undervisningen påverkas av proven. Per Måhl, bedömningsforskare, säger i Skolvärlden att 

resultatet är föga förvånande: ”Ju mer fokus man lägger, desto mer styrs verksamheten. Det 

finns ett uttalat syfte att stötta betygssättningen, men proven styr också innehållet” 

(Skolvärlden 2017). Samtidigt är det inte proven som ska styra innehållet i 

svenskundervisningen, utan ämnets syfte och centrala innehåll (Skolverket 2021a).  

Som Skolverkets rapport visar är provens påverkan inte något som ser ut att minska. När 

undervisningen påverkas av ett prov talas det i forskningen om washbackeffekter (Alderson & 

Wall 1993). År 2018 infördes en regel i skollagen som specificerar att resultaten från 

nationella prov ska tas i särskild beaktning vid betygssättning (Skolverket 2018), vilket tyder 

på att proven kan komma att få en ännu mer framträdande roll. Samtidigt har de studier som 

undersökt gymnasiets nationella prov i svenska fokuserat på provens konstruktion eller 

insamlade elevtexter snarare än deras påverkan på undervisningen (Larsson 2018:24) 

Trots att elevernas provresultat får stora konsekvenser för deras betyg och det uttalade 

syftet om att främja en likvärdig bedömning finns det mycket utrymme för lärare att själva 

välja hur mycket och på vilket sätt man undervisar inför proven. Ett delprov som genomförs i 

både Svenska 1 och Svenska 3 är provet i skriftlig framställning. Lärare uppger att av alla 

delprov är det skrivprovet som påverkar undervisningen mest och elever kämpar mest med 

(Larsson & Olin-Scheller 2020:9). Genom att intervjua yrkesverksamma svensklärare bidrar 

denna studie med en praktiknära och aktuell bild av skrivprovens påverkan på undervisningen 

på gymnasiet, vilket är något som saknas inom forskningsfältet. Om proven styr 

svenskundervisningen får dessa washbackeffekter konsekvenser av något slag, vilka jag vill 

undersöka eftersom de kommer att prägla svensklärares utformning av ämnet och därmed 

även de kunskaper och färdigheter som förmedlas till eleverna. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Nationella skrivprov är något som alla svensklärare på gymnasiet behöver ta i beaktande, och 

som Skolverkets rapport visar verkar nationella provs inflytande vara något som ökar. 

Studiens övergripande syfte är därför att undersöka i vilken omfattning svensklärare på 

gymnasiet upplever att nationella prov i skriftlig framställning påverkar undervisningen och 

vilka washbackeffekter av skrivprov som kan urskiljas. Detta gör jag genom att intervjua 

yrkesverksamma svensklärare på gymnasiet om provens påverkan och undervisning i relation 

till dem. Det övergripande syftet bryts ner i följande frågeställningar: 

• Hur lägger svensklärare upp undervisningen i relation till skrivproven? 

• Vilka typer av washbackeffekter kan urskiljas i lärarnas beskrivningar? 

• Vad har lärarna för inställning till provens påverkan på undervisningen? 

2 Bakgrund 

Kapitlet inleds med en översikt av nationella prov, deras syften och de dilemman som är 

kopplade till proven. Därefter följer två avsnitt som behandlar gymnasieskolans prov i 

skriftlig framställning och skrivprovens relation till svenskämnets styrdokument. I den sista 

delen av bakgrunden definieras begreppet washback mer ingående och tidigare forskning om 

nationella provs påverkan på svenskundervisningen presenteras.  

2.1 Nationella prov 

Dagens nationella prov har två huvudsakliga syften. För det första ska de ”stödja en likvärdig 

och rättvis bedömning och betygssättning” (Skolverket 2017:12). Det andra syftet är att 

proven ska ”ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på 

skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå” (Skolverket 2017:12). Provresultaten 

används för att bedöma en enskild elevs kunskaper i förhållande till kunskapskraven, men 

även för att dra slutsatser på gruppnivå. Proven kan alltså sägas genomföras både för elevers 

och lärares skull och för att främja svensk skolas utveckling. Förutom provens huvudsakliga 

syften kan de nationella proven även bidra till att konkretisera kurs- och ämnesplanerna samt 

en förhöjd måluppfyllelse för eleverna (Skolverket 2011:55). Skolverket (2017:12) flaggar för 

att det finns svårigheter med att konstruera prov vars resultat ska användas för multipla syften 

i och med att proven då måste optimeras i förhållande till de olika syftena. Ett prov som 
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används för att ge ett omdöme om en elevs kunskaper bör uppfylla kravet på reliabilitet, det 

vill säga att provet är tillförlitligt. För att ett nationellt prov ska uppfylla kravet på reliabilitet 

måste antalet områden som mäts i provet begränsas (Skolverket 2017:13). Skolverket 

(2011:55) beskriver hur provkonstruktörerna strävar efter att konstruera prov som täcker in så 

stora delar av ämnets eller kursens centrala innehåll och kunskapskrav som möjligt, men av 

nyss nämnda skäl går det inte konstruera ett nationellt prov som testar allt. Ett annat begrepp 

som är viktigt i sammanhanget är validitet, det vill säga att provet mäter det som det är avsett 

att mäta, exempelvis skrivförmåga.  

Enligt Christian Lundahl (2009) är frågan om reliabilitet och validitet ett av de dilemman 

som centralt utarbetade prov alltid tampats med. Exempelvis kan ett nationellt prov som 

enbart testar enkla faktakunskaper anses vara reliabelt men brista i validitet i förhållande till 

läroplanen (Lundahl 2009:13). Två andra dilemman rör synen på vilka kunskaper som ska 

värderas och hur vi säkerställer att eleverna lärt sig dessa, samt relationen mellan läroplanen 

och utvärderingar av den. Här tar Lundahl (2009:13) upp bedömningarnas summativa och 

formativa funktioner. Både i dagsläget och historiskt har nationella prov främst haft en 

summativ funktion. Som tidigare nämnts är det sedan 2018 fastställt att provresultaten från 

det nationella provet i exempelvis Svenska 1 vid betygssättning ska väga tyngre än andra 

enskilda underlag från kursen (Skolverket 2021a). Trots skrivningen om att nationella prov 

inte helt styr betyget har en elevs prestationer på provet stor betydelse när det kommer till 

dennes betyg. Lundahl (2009:13) beskriver vidare dilemmat som rör förhållandet mellan 

bedömare och den eller de som blir bedömda. Att lärare bedömer elevers kunskaper är vanligt 

förekommande i skolan, men nationella prov och betyg kan även användas i syfte att bedöma 

lärare och skolor. Ett av dilemmana är därmed faktumet att nationella prov både kan ha en 

kontrollerande, styrande och, allra helst, stödjande funktion för lärare. Olika funktioner är 

kopplade till olika synsätt på lärarprofessionalism – ett nationellt prov som exempelvis 

fungerar väldigt styrande skulle kunna tänkas begränsa lärarkårens professionella frihet.  

2.2 Prov i skriftlig framställning 

De första nationella provet i svenska i gymnasieskolan genomfördes år 1996. Läroplanen som 

rådde var Lpf 94 och provet gavs i kursen Svenska B. Idag genomförs proven på gymnasiet i 

kurserna Svenska 1 och Svenska 3, det vill säga när eleverna går i gymnasiets första 

respektive tredje årskurs. Det nationella provet i Svenska 1 är obligatoriskt på 
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yrkesförberedande program och valfritt på studieförberedande. År 2017 beslutade regeringen 

att ta bort det då obligatoriska provet i Svenska 1, med motiveringen att färre nationella prov 

minskar lärarnas arbetsbelastning och stressen eleverna upplever inför proven (Öbrink & 

Larsson 2017). På skolor med studieförberedande program är det upp till rektorn att 

bestämma huruvida provet i Svenska 1 ska genomföras eller inte (Nationella provgruppen vid 

Uppsala universitet u.å.). Provet i Svenska 3 är obligatoriskt för elever som går 

studieförberedande program. Respektive prov har ett tema som är gemensamt för alla delprov 

och elevernas resultat på de olika delproven vägs samman till ett helhetsbetyg. 

Provet i Svenska 1 består av tre delprov: prov i muntlig framställning, läsförståelse och 

skriftlig framställning. Provet i skriftlig framställning hålls på samma dag i hela landet. Vid 

provtillfället får eleverna ett texthäfte och ett häfte med fyra skrivuppgifter av vilka eleverna 

väljer en uppgift. På skrivprovet ska eleverna skriva en sammanhängande text om 300–700 

ord och i texten ska eleverna använda sig av texthäftet. Utifrån delaspekterna innehåll och 

kritisk läsning, disposition och sammanhang och språk och stil görs en helhetsbedömning 

(Skolverket 2021b). Uppgiftsinstruktionen innehåller en fiktiv skrivsituation som eleverna 

behöver anpassa skrivandet efter. De vanligaste texttyperna på skrivprovet i Svenska 1 är 

argumenterande eller utredande texter i genrer som anpassats till åldersgruppen i fråga, 

exempelvis insändare eller debattartikel (Palmér 2011:149).  

I Svenska 3 består det nationella provet av två delprov: prov i muntlig och skriftlig 

framställning. Precis som i Svenska 1 hålls provet på en bestämd provdag. Provet i skriftlig 

framställning består av att eleverna ska skriva ett PM i vetenskaplig stil. Innan provet 

genomförs får eleverna ett texthäfte med texter som behandlar ett ämne som faller inom 

svenskämnets ramar, och i uppgiften ska eleverna använda minst två av de här texterna som 

källor. Provet testar alltså akademiskt och ämnesrelaterat skrivande, vilket gör att det ställs 

krav på eleverna att kunna bearbeta, sovra bland och analysera sakprosa (Palmér 2011:153). 

Även här presenteras alltså en fiktiv provsituation. Provhäftet innehåller tre skrivuppgifter av 

vilka eleverna ska välja en. Eleverna rekommenderas skriva 600–800 ord och precis som i 

Svenska 1 görs en helhetsbedömning utifrån tre delaspekter: innehåll och källhantering, 

disposition och sammanhang och språk och stil (Skolverket 2021c). Inför båda skrivproven 

får lärarna ta del av ett lärarmaterial där det fastställs vilka förberedelser som ska göras inför 

respektive prov, exempelvis kan det stå att läraren ska ägna undervisningstid åt att eleverna 

ska läsa och diskutera texterna i texthäftet. 
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2.3 Skrivande i styrdokumenten 

Enligt Anne Palmér (2011:143) är en av förändringarna som följer med 2011 års 

gymnasiereform att det ”nya” nationella provet behandlar större delar av svenskämnet än dess 

föregångare, det nationella provet i Svenska B. Enligt Skolverket (2021d) ska skrivprovet i 

Svenska 1 täcka fem av nio mål ur ämnets syftesbeskrivning. Målen som inte alls ligger till 

grund för provet som helhet är kunskaper som har att göra med centrala svenska och 

internationella skönlitterära verk och författarskap, det svenska språkets uppbyggnad och 

ursprung, språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt olika former av språklig 

information (Skolverket 2021d). I skrivprovet i Svenska 3 är det tre av målen från ämnets 

syfte som ligger till grund för och fem som inte alls ligger till grund för provet som helhet. I 

tillägg till de målen som inte täcks av provet i Svenska 1 faller även de förmågor som har att 

göra med läsning och analys av skönlitteratur samt kunskaper om genrer, berättartekniska och 

stilistiska drag utanför provets ramar (Skolverket 2021e). Dock kan något av dessa områden 

dyka upp eftersom PM:et ska vara ämnesrelaterat. Nedan sammanfattas vilka centrala innehåll 

som enligt Skolverket finns representerade i skrivproven (Skolverket 2021d; 2021e): 

 

Tabell 1: Centralt innehåll i prov i skriftlig framställning 

Skrivprov Svenska 1 Skrivprov Svenska 3 

Skriftlig framställning av texter för kommunikation, 

lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka 

språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som 

en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.  

 

Användning av digitala verktyg för textbearbetning 

samt för respons på och samarbete när det gäller texter 

 

Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. 

 

Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av 

text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. 

Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital 

publicering. 

 

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från 

olika tider och kulturer 

 

Argumentationsteknik och skriftlig framställning av 

argumenterande text. 

 

Viktiga generella drag som rör disposition, språk och 

stil i texter av vetenskaplig karaktär. 

 

Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar 

strukturering, sovring, sammanställning, 

sammanfattning och källkritisk granskning. 

 

Skriftlig framställning som anknyter till den 

vetenskapliga texttypen och som behandlar någon 

aspekt av svenskämnet. 
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Enligt provkonstruktörerna täcker de nationella proven i svenska stora delar av kursernas 

centrala innehåll. Proven ska även testa stora delar av kunskapskraven. Det är dock tydligt att 

proven inte täcker alla delar av svenskämnet på gymnasiet. Speciellt de delar av ämnet som 

behandlar läsning och analys av skönlitteratur samt kunskaper om språkets uppbyggnad och 

ursprung, språklig variation och grannspråk verkar falla utanför helt. Om de nationella proven 

styr undervisningen i hög grad skulle det kunna finnas en problematik i att proven inte helt 

representerar läroplanen. Palmér (2011:154) konstaterar att det är en stor utmaning att ta fram 

relevanta provuppgifter och konstruera prov som är representativa för svenskämnet och bidrar 

till en likvärdig bedömning. Eric Borgström (2014:220) menar att skrivproven även har en 

skrivdidaktisk nyckelroll och att vi idag ser en utveckling där proven främst ska fungera som 

grund för ansvarsutkrävning, medan deras skrivdidaktiska roll faller i skymundan. Ju mer 

detta sker, ”desto starkare blir incitamenten för lärare att anpassa undervisningen, och desto 

viktigare blir det att proven är goda uttolkare av kursplanens mål” (Borgström 2014:220). I en 

gymnasieskola där nationella prov i svenska har många viktiga syften och tillskrivs stor 

betydelse i utvärderingssammanhang är det alltså mer troligt att ett eller flera av delproven 

påverkar undervisningen. 

2.4 Washbackeffekter av prov 

Ett av nyckelbegreppen i studien är washback. Begreppet, vilket är vanligt förekommande i 

forskningslitteraturen som behandlar externa standardiserade prov, definierades på nittiotalet 

av J Charles Alderson och Dianne Wall. Alderson och Wall (1993:2) definierar washback 

som ”the influences of tests on teaching”, det vill säga att lärare ställer om sin undervisning på 

ett eller annat sätt på grund av ett prov. Begreppet kan användas för att diskutera exempelvis 

hur prov påverkar läromedel, men precis som Alderson och Wall kommer jag att använda 

definitionen som begränsar washback till provs effekter på undervisning. Alderson och Wall 

(1993:6) beskriver hur washback ofta kopplas samman med negativa eller oönskade effekter 

ett prov har på undervisning. Det externa provet kan resultera i att lärare upplever en stor 

press på att deras elever ska få bra provresultat, vilket kan leda till att lärare gör allt i sin makt 

för att eleverna ska prestera på provet och centrerar undervisningen kring provet. Det här 

fenomenet kallas för ”teaching to the test”, vilket i sin tur kan leda till ”narrowing of the 

curriculum”, det vill säga att det sker en insnävning av läroplanen (Alderson & Wall 1993:6). 

Effekterna kan likväl vara positiva, exempelvis om provet gör så att lärare förbereder 
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lektioner mer noggrant eller eleverna tar ämnet i fråga mer seriöst. Deras beskrivning av 

positiva och negativa washbackeffekter är relativt generell – om ett prov påverkar 

undervisningen på ett sätt som upplevs positivt av lärare och elever klassas detta som positiv 

washback, medan det motsatta klassas som negativ washback. I forskningslitteraturen 

återfinns även snävare definitioner av positiv och negativ washback, exempelvis Carolyn E. 

Turners beskrivning. Enligt Turners (2009:105) definition kan washbackeffekten ses som 

positiv om en lärares undervisning påverkas av ett prov som speglar läroplanens innehåll, 

eftersom undervisning inför provet i detta fall innebär att eleverna får lära sig kunskaper och 

färdigheter som de förväntas lära sig inom ämnet. Negativ washbackeffekt är å andra sidan 

när det externa provet inte anses representera läroplanens innehåll.  

Washbackeffekten kan ses på en mängd olika områden som tangerar undervisning och 

lärares didaktiska val. Mary Spratt (2005:8) visar i sin sammanfattning av forskningsläget hur 

washbackeffekter kan ses på läroplanen, undervisningsmetoder, känslor och attityder samt 

lärande. Forskningen visar att washback är väldigt kontextberoende; företeelsen tar många 

olika skepnader och varierar i både förekomst och intensitet (Spratt 2005:21). Spratt 

identifierar fyra faktorer som påverkar washback och därmed bidrar till den här variationen i 

både form, förekomst och intensitet: lärarrelaterade faktorer, resurser, skolan och själva 

provet. Till lärarrelaterade faktorer hör lärarnas känslor och attityder till provet och 

undervisning på det stora hela, utbildningsnivå och erfarenheter samt personlighet (Spratt 

2005:21). Resurser innefattar eventuella stödmaterial som lärare kan använda sig av när de 

arbetar med proven, medan skolfaktorn handlar om kulturen på skolan, press ovanifrån på 

elevernas resultat och huruvida det finns några lokala bestämmelser eller överenskommelser 

som preciserar hur lärare ska arbeta med exempelvis nationella prov (Spratt 2005:23). Själva 

provet påverkar även graden av washback – dess syfte, hur bekanta lärarna är med det och 

huruvida det är ett prov av high stakes-karaktär, alltså ett prov som i hög grad påverkar 

elevers betyg. Washbackeffekten är alltså en komplex företeelse som är vanlig i sammanhang 

där high stakes-prov förekommer.  

Maria Larsson (2018) undersöker i sin licentiatavhandling washbackeffekterna från 

nationella prov i svenska på lärares undervisning. Lärarna i Larssons studie anser att de 

kunskaper och färdigheter som provet testar inte stämmer överens med kursens kunskapskrav 

(2018:136). Det verkas alltså finnas ett glapp mellan det som lärarna upplever att det 

nationella provet examinerar och läroplanens innehåll. Detta skulle kunna ses som 

problematiskt ur ett ämnesvaliditetsperspektiv, det vill säga att kunskapsbedömningar ska 
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spegla ämnet (Lundahl 2009:185). Vidare verkar införandet av provet inte ha påverkat 

lärarnas läsundervisning i någon större utsträckning, vilket förklaras med att lärarnas 

undervisning redan täcker det som testas i provet (Larsson 2018:136). När det kommer till de 

muntliga och skriftliga delproven målas dock en annan bild upp, eftersom lärarna inför de här 

proven genomgående verkar hålla i specifika provförberedelser. Exempelvis låter lärarna 

eleverna göra övningsuppgifter som i hög grad påminner om eller är kopior av 

provuppgifterna i det nationella provet i Svenska 1 (Larsson 2018:139). I och med att de 

intervjuade lärarna anser att det nationella läsförståelseprovet har en ringa påverkan på deras 

undervisning verkar washbackeffekten här vara begränsad. Det finns dock konsekvenser av 

införandet av ett nationellt läsförståelseprov som skulle kunna klassas som negativ washback, 

exempelvis lärarnas berättelser om att de inte hinner arbeta lika mycket med läsning i Svenska 

som innan Gy11 eftersom det nationella provet tar så mycket tid i anspråk (Larsson 

2018:140). I en annan studie av Larsson väcks även en farhåga om att det i en miljö där 

nationella prov tillskrivs allt större betydelse finns en risk för att lärare i stor utsträckning 

väljer undervisningsinnehåll utifrån vad som testas i proven utan att reflektera över det 

(Larsson & Olin-Scheller 2020:14).  

När det kommer till forskning som behandlar nationella prov och deras påverkan har 

föremål för undersökning oftare varit grundskolans prov än gymnasieskolans. Johannes 

Lunneblad och Maj Asplund Carlssons (2010) studie utforskar hur det nationella provet i 

svenska påverkar en klass i årskurs 5. En av lärarna i studien upplever att proven inte fyller de 

uttalade syftena; enligt henne är proven inte ett bra instrument för att pröva elevernas 

kunskaper på ett jämförbart sätt och förutsättningarna för genomförande och bedömning 

varierar för mycket mellan olika skolor (Lunneblad & Asplund Carlsson 2010:85). Ur ett 

likvärdighetsperspektiv skulle det här kunna ses som ett problem, eftersom lärarens 

beskrivning kan ses som en indikation på att de förutsättningar elever och lärare får för att 

arbeta med proven är väldigt beroende av den lokala kontexten. Detta skulle i sin tur kunna 

påverka elevernas resultat i ett prov som väger tungt i betygssättningen. Lunneblad och 

Asplund Carlsson beskriver proven som en del av den nutida skolans performativitetskultur, 

där en konsekvens blir att fokus flyttas från lärandeprocesser till vad eleverna presterar 

(2010:93).  

En annan intressant fråga är huruvida undervisning i relation till proven skiljer sig åt i olika 

elevgrupper, vilket är en fråga som behandlas i Helena Korps (2006) avhandling. 

Avhandlingen undersöker hur de nationella proven används på olika gymnasieprogram och 



13 

 
 

vilka svårigheter som finns när det kommer till det tidigare nämnda syftet om provet som stöd 

i en likvärdig betygssättning. Studien undersöker det nationella provet i Svenska B, men de 

slutsatser som dras kan ändå anses ha relevans i en diskussion om dagens nationella prov i 

svenska. Bland de intervjuade svensklärarna urskiljer Korp (2006:174) tre olika sätt att 

resonera kring anpassningen av kursen till provet. Det första resonemanget är att kursen inte 

behöver anpassas på något särskilt sätt, eftersom det nationella provet överensstämmer med 

kursplanen och man arbetar utifrån den. Andra lärare menar att det nationella provet blir en 

norm för hur kursplanen ska tolkas, eftersom målen i denna är för vaga för att användas som 

riktlinje för kursen ska konkretiseras i undervisningen. En konsekvens av detta är att de 

moment som testas i provet får stort utrymme i undervisningen. Det sista sättet att resonera på 

innebär även det att inga särskilda anpassningar av kursen görs, men grundas i att det 

nationella provet inte betraktas som ett styrmedel utan som ett av många 

utvärderingsinstrument för att bedöma elevernas kunskaper. Det här resonemanget bygger 

dock på att elevernas resultat på det nationella provet i svenska inte väger tyngre än andra 

betygsunderlag, vilket som tidigare nämnts inte är fallet längre. Några av studiens lärare 

menar att provet är starkt vägledande för utformningen av undervisningen, andra ser på provet 

som ett bland många (Korp 2006:174). Åsikterna bland dem som menar att det nationella 

provet är styrande går isär; bland de intervjuade återfinns både de som anser att styrningen 

förbättrar undervisningens kvalitet och de som anser det motsatta. Korp (2006:235) 

konstaterar även att det finns en stor variation i elevernas möjlighet att förbereda sig inför 

proven på olika program och skolor – på vissa ställen får eleverna mycket knapphändigt stöd i 

förberedelserna.  

I inledningen nämndes Skolverkets (2016) uppföljning av lärares, rektorers och elevers 

uppfattningar om de nationella proven i årskurs 6 och 9. Förutom att rapporten redovisar en 

ökad påverkan av proven diskuteras även eventuella konsekvenser av den här utvecklingen. 

De intervjuade lärarna och eleverna vittnar om att de blir negativt drabbade av att 

undervisningen i hög grad styrs av nationella prov och att det inte bara är undervisningen i 

själva provämnet som blir lidande (Skolverket 2016:47). Lärare lägger mycket 

undervisningstid på att tillgodose eleverna ”rätt” innehåll och träna på uppgifter som liknar de 

i nationella prov. Skolverket (2016:47) identifierar två eventuella konsekvenser av att 

undervisningen fokuserar på så kallad ”provkunskap”: en ”teaching to the test”-effekt och en 

”narrowing the curriculum”-effekt. Detta är samma effekter som benämndes som negativ 

washback i Aldersons och Walls (1993) studie. Positivt är dock att de intervjuade lärarna 
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upplever att proven fyller sina syften (Skolverket 2016:48). Mest utmärkande i rapporten är 

den kluvenhet som präglar lärares syn på proven; proven fungerar som stöd och konkretion av 

kursplanerna samtidigt som förberedelser och bedömning slukar mycket tid och innebär en 

stor arbetsbelastning (Skolverket 2016:49). Även Skolverket lyfter frågan om likvärdig 

undervisning. Det påpekas att en ökad påverkan skulle kunna leda till att undervisningen i 

större utsträckning präglas av nationella prov, vilka inte kan testa hela kursplanen, men att 

utfallet även kan bli att elever får en mer likvärdig undervisning (2016:50). 

Sammanfattningsvis verkar det alltså gå att se en relativt jämn fördelning mellan provens för- 

och nackdelar. 

3 Metod och material  

Studien bygger på fem intervjuer med yrkesverksamma svensklärare på gymnasiet. Då 

studien har som avsikt att finna kunskap om hur nationella prov i skriftlig framställning 

påverkar lärares undervisning blir det naturligt att välja en metod som möjliggör att jag får ta 

del av lärares tankar och uppfattningar. Undersökningen är av det kvalitativa slaget, eftersom 

målet inte är att göra en statistisk analys utan få insikt i hur lärarna upplever en aspekt av 

svenskämnet (Bell 2016:20).  

Utifrån undersökningens syfte och frågeställningar är det lämpligaste valet av metod att 

genomföra intervjuer. En av intervjumetodens största fördelar är dess flexibilitet – 

intervjuaren kan följa upp idéer och gå in på känslor och motiv, vilket inte är möjligt på 

samma sätt i exempelvis en enkät (Bell 2016:189). Intervjuformen i den här studien är en 

kvalitativ halvstrukturerad intervju, vilken enligt Svend Brinkmann och Steinar Kvale har 

som mål att ”erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av 

intervjupersonens livsvärld” (2014:47). Judith Bell benämner samma metod semistrukturerad 

intervju och menar att en av fördelarna med intervjuformen är att respondenten ges en frihet 

att prata om det som är viktigt för honom eller henne, samtidigt som en viss struktur 

garanterar att alla teman täcks (Bell 2016:194). Grunden i studiens intervjuer är en 

intervjuguide (se Bilaga 2), det vill säga ett manus som styr intervjuns förlopp och frågorna 

struktureras efter olika teman (Brinkmann & Kvale 2014:174). Frågorna och eventuella 

följdfrågor ställs enligt ordningen i intervjuguiden, ifall inte respondenten på eget bevåg 

växlar till ett annat tema. I de fall respondenterna bara undervisar inför ett av proven ställdes 

inte frågor som rör undervisning inför det andra provet. I slutet av varje intervju gavs 
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respondenterna möjlighet att komplettera sina svar (Esaiasson m.fl. 2017:276). Valet att inte 

inkludera ett av studiens nyckelbegrepp, washback, i intervjufrågorna motiveras med att jag 

inte kan förutsätta att det ingår i alla svensklärares vokabulär. Syftet med att låta 

respondenterna resonera relativt fritt är att lämna utrymme för lärarnas uppfattningar om olika 

aspekter av svenskundervisningen och nationella skrivprov. 

På grund av avstånd hölls alla fem intervjuer över videomötestjänsten Teams. Eftersom de 

digitala intervjuerna försvårade skriftligt undertecknande av ett samtyckessamtal bekräftades 

samtycke muntligt. Innan respondenterna tackade ja till intervjuerna informerades de om 

studiens syfte. Ungefär en vecka innan intervjuerna hölls gick ett informationsbrev (se Bilaga 

1) ut till respondenterna, vilket gör att respondenterna har fått tid att tänka igenom sin 

medverkan. Bell (2006:191) understryker vikten av att respondenterna får information om 

studiens syfte och vad intervjuerna kommer att användas till innan själva intervjutillfället, allt 

för att försäkra respondenternas välgrundade samtycke. I informationsbrevet informerades 

respondenterna därför om intervjuns längd, att samtalet skulle komma att spelas in och 

anonymitet utlovades. Intervjuernas längd varierade mellan ca 30 och 75 minuter. Efter 

respektive intervjutillfälle grovtranskriberades materialet till en skriftspråksanpassad 

återgivning för att kunna sammanställas i resultatdelen. För att identifiera gemensamma 

teman i intervjuerna genomsöktes materialet på gemensamma nyckelord och resonemang som 

skulle kunna tänkas höra ihop. I diskussionen analyseras svaren utifrån tidigare forskning i 

syfte att besvara studiens frågeställningar.  

3.1 Urval 

Att genomföra och analysera kvalitativa intervjuer är tidskrävande, vilket betyder att man vid 

ett kortare projekt måste begränsa antalet intervjupersoner. På grund av studiens omfattning 

och för att intervjuerna och analyserna av dem ska hålla en hög nivå begränsades antalet 

respondenter till fem. Trots det begränsade antalet respondenter eftersträvades en bredd bland 

dem. Det virtuella mötet tillåter ett urval där de fem respondenterna jobbar på olika skolor i 

fyra olika kommuner. Eftersom studien undersöker nationella prov i skriftlig framställning, 

vilka genomförs i årskurs 1 och 3 på gymnasiet, var ett krav att respondenterna skulle 

undervisa i eller ha erfarenhet av att undervisa i båda kurserna. Respondenterna skulle 

sammanfattningsvis uppfylla tre kriterier: vara yrkesverksamma och legitimerade 

svensklärare, undervisa eller ha undervisat i Svenska 1 och Svenska 3 på gymnasiet och för 
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att uppnå en bredd eftersträvades en spridning gällande i vilken kommun och på vilka 

program de undervisar. Respondenterna har varit yrkesverksamma i drygt 4 till 39 år och 

undervisar på en mängd olika program, vilket gör att synen på nationella prov och 

undervisning kan skilja sig åt avsevärt. Nedan ges en översikt av respondenternas år som 

yrkesverksamma och vilka svenskkurser de undervisar och har undervisat i. För att bevara 

intervjupersonernas anonymitet är namnen i studien fingerade. 

 

Tabell 2: Respondenterna 

Lärare År som lärare Undervisar i Program 

Karl 20 Svenska 1, 2, 3 Teknikprogrammet 

Naturvetenskapsprogrammet 

Ekonomiprogrammet 

Eva 23 Svenska 1, 2, 3 Samhällsvetenskapsprogrammet 

Ekonomiprogrammet 

Johanna 13 Svenska 1, 2, 3 

+ Svenska som 

andraspråk 1, 3  

Teknikprogrammet 

Ekonomiprogrammet 

Blandgrupp med elever från 

Naturvetenskapsprogrammet, 

Teknikprogrammet, Vård- och 

omsorgsprogrammet, Bygg- 

och anläggningsprogrammet 

Kristina 39 Svenska 1, 2, 3 Teknikprogrammet 

Ekonomiprogrammet 

Sofia 4 Svenska 1, 2, 3 Estetiska programmet 

 

3.2 Metodreflektion 

Brinkmann och Kvale (2014:295) menar att begreppen validitet och reliabilitet har 

metodologisk relevans även i intervjustudier, men att begreppen behöver omformuleras. 

Validitet handlar enligt Brinkmann och Kvale (2014:296) om huruvida studiens metod 

undersöker det som är avsett att undersökas. Med reliabilitet menas forskningsresultatens 

tillförlitlighet – kommer respondenterna ge olika svar till olika intervjuare (Brinkmann & 

Kvale 2014:295)? Den mänskliga faktorn är omöjlig att frånse i en intervjustudie eftersom 
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den som intervjuar inte är en maskin och därmed kan påverka respondenten (Bell 2006:199). I 

kombination med ett begränsat antal respondenter blir risken för skevheter eller ”bias” större 

(Bell 2016:190). Nackdelen med att enbart använda sig av intervjuer är att forskaren bara får 

tillgång till lärarens beskrivning av undervisningen – en intervju har inte samma möjlighet 

som exempelvis en observation att säga något om den faktiska undervisningen som tar plats. 

Risken är att intervjupersonerna medvetet eller omedvetet målar upp en idealbild av sig själva 

och deras undervisning eller tror att intervjuaren söker ett ”rätt” svar. Den här risken minskas 

genom att forskare inte ger ut frågorna på förhand (Esaiasson m.fl. 2017:278). Att enbart 

genomföra observationer hade inte heller möjliggjort en insyn i hur lärarna resonerar kring 

proven och deras påverkan på undersökningen, vilket är fokus i studien. Diskussionen utgår 

dock ifrån att lärarna lägger upp sin undervisning på det beskrivna sättet, men för att kunna 

säga något om vad som faktiskt händer klassrummet behövs ytterligare undersökningar. 

Något som uppdagades efter de första intervjuerna var att alla medverkande inte kommer att 

genomföra Svenska 1-provet i år, eftersom det inte längre är obligatoriskt på alla program. 

Följaktligen fick flera av respondenterna svara utifrån tidigare erfarenheter av att undervisa 

inför provet, vilket kan ha påverkat deras svar. Speciellt på frågorna som behandlar båda 

skrivproven kan man tänka sig att lärarna främst resonerar utifrån provet de kommer att 

genomföra. Utifrån studiens syfte överväger dock fördelarna nackdelarna, eftersom metoden 

möjliggör en stor flexibilitet och tillgång till nyanserade beskrivningar av intervjupersonernas 

verklighet. Genom att hela forskningsprocessen noggrant dokumenteras och rapporteras stärks 

studiens reliabilitet och validitet.  

3.3 Forskningsetiska överväganden 

Studien är utformad i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Informationskravet uppfylls genom att 

respondenterna i förväg informerades om studiens syfte och villkoren för deras medverkan, 

det vill säga att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan bryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet 2002:7). Samtyckeskravet uppfylls i och med att respondenterna muntligen 

ger samtycke till att medverka i studien och inspelningen av den innan varje intervju inleds 

(Vetenskapsrådet 2002:9). I enlighet med konfidentialitetskravet hanteras respondenternas 

uppgifter på ett sådant sätt att ingen enskild person kan identifieras i studien och för att värna 
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om de medverkandes anonymitet är det bara jag som genomför studien som har tillgång till 

respondenternas personuppgifter (Vetenskapsrådet 2002:12).  

4 Resultat 

I det här kapitlet redovisas undersökningens resultat. Utifrån de fem intervjuerna har fem 

teman identifierats: lärarnas inställning till nationella skrivprov, undervisning inför skrivprov, 

provens påverkan, konsekvenser av påverkan och likvärdighet. 

4.1 Lärarnas inställning till nationella skrivprov 

Respektive intervju inleddes med frågor om hur väl lärarna anser att skrivproven fyller de 

fastställda syftena och representerar kursplanerna i Svenska 1 och Svenska 3. På frågorna som 

behandlar lärarnas inställning till provet är det flera som lyfter aspekter de ser som positiva. 

Kristina upplever att skrivproven fyller syftena i hög grad och att de fungerar bra som 

examination. Hon beskriver sig som ”för nationella proven” och medverkar gärna vid 

utprövningar av kommande provuppgifter. Kristina menar att har man förberett eleverna 

ordentligt brukar de inte ha några problem med att klara skrivproven, och hon lyfter att 

proven fungerar som en förberedelse för vidare högskolestudier. Även Sofia ser en poäng med 

att examinera eleverna genom nationella skrivprov; provsituationen liknar en 

tentamensituation på universitetet och eftersom hennes elever går studieförberedande program 

ser hon det som en nyttig övning. Trots att hon har förståelse för att många tycker att 

provsituationen är jobbig menar hon att det är bra sätt att se vad eleverna klarar ”där och då” – 

när eleverna får jobba med skrivuppgifter finns det gånger då hon anat att det kanske inte bara 

är eleven som varit inne och petat i texten.  

Johanna anser att upplägget i skrivproven är bra, speciellt i Svenska 3 där PM:et är en 

”väldigt tydlig texttyp att utgå ifrån”. Hon upplever även att skrivproven fyller syftet om 

proven som stöd för bedömning och betygssättning. Även Eva beskriver Svenska 3-provet 

som ”bra formulerat”, eftersom det är så tydligt att eleverna ska träna på vetenskapligt 

skrivande i provet. Hon menar att skrivproven i Svenska 1 och Svenska 3 speglar respektive 

kurs kunskapskrav och centrala innehåll relativt bra – i Svenska 3 testas vetenskapligt 

skrivande som är en central del i kursen och Svenska 1 testas flera delar av elevernas 
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skrivförmåga. Dock poängterar både Sofia, Eva och Johanna att resultatet från nationella prov 

inte kan utgöra det enda betygsunderlaget. 

Alla lärare lyfter någon nackdel med skrivprovet i Svenska 1 respektive Svenska 3, men 

vissa av de intervjuade är mer uppenbart negativt inställda till något av proven. Karl menar att 

proven i skriftlig framställning inte alls fyller de syften som Skolverket fastställt och hänvisar 

till svag samstämmighet mellan elevers provbetyg och kursbetyg samt Skolinspektions 

omrättningar av uppsatser, vilka visar på att skrivproven inte är tillförlitliga som stöd för 

betygssättning. Karl är kritisk till att man i och med Lgy11 har begränsat Svenska 3-provet till 

en texttyp, PM:et, och att eleverna måste skriva om ett ämne som ryms inom svenskämnets 

domän, till skillnad från hur det såg ut i skrivprovet i Svenska B: 

Om man jämför det [Svenska B-provet] med den läroplan som vi har fått i och med Lgy11 så kan 

man ju märka att man har uppfattat kursplanen i Svenska 3 som att den primärt handlar om ett 

slags utredande text och att den ska handla om någonting som hör till svenskämnets ämnesdomän. 

Om man ser traditionerna där så är det ju platsnamn, minoritetsspråk, bok- och biblioteksväsende 

och liknande saker som hör till svenskans ämnesdomän, det vill säga att det är ett begränsat 

ämnesområde med ganska låg relevans för gruppen ungdomar åldern 18 till 19 år. 

Karl anser alltså att det borde finnas större utrymme för eleverna att skriva om saker som 

angår dem och ämnen som de kan ta ställning i; han tycker det är synd att skrivprovet i 

Svenska 3 blivit ett ”kallt refererande” där det inte finns mycket utrymme för subjektivitet. 

Han lyfter vidare faktumet att skrivprovet i Svenska 3 numera endast innefattar en texttyp, en 

texttyp som enligt honom inte finns i den omgivande världen och har dålig relevans. Även 

rättningsanvisningarna ifrågasätts, exempelvis att det accepteras att en elev skriver av 

uppgiftsinstruktionen i inledningen och de höga kraven på fullständiga källreferenser: ”man 

liksom riggar en skrivsituation där eleven skriver av första stycket, en elev kan fällas på att 

källan bara anges på 2 utav 4 omständigheter […] det påminner inte om någonting som jag 

känner igen som en skrivsituation”. Trots att Karl är kritisk till det nuvarande Svenska 3-

provet har han tidigare varit med och försvarat uppsatsens plats i det nationella provsystemet; 

han säger att ”vi måste ha kvar komplexa uppsatser helt, och vi måste liksom försöka komma 

ur den här situationen där det viktigaste av allt är att allting passar in i en matris”.  

Även Kristina drar en parallell till skrivprovet i Svenska B och menar att eleverna tyckte 

att det var roligare att skriva i och med att det fanns fler texttyper och ämnen att välja mellan. 

Hon säger att vissa elever upplever de nuvarande proven som ”lite fyrkantiga” och tråkiga, 

men att den styrda formen även uppskattas av vissa. Också Eva är till viss del kritisk till 

Svenska 3-provets ”Skolverks-PM”. Hon menar att färdigheterna som eleverna tränar när de 
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skriver PM är bra att kunna, men att formen är lite väl konstruerad och att hon fått en 

uppfattning om att PM av den här typen inte är vanligt förekommande i andra sammanhang. 

Eva lyfter också att nationella prov innebär en väldig stress för eleverna.  

Johanna anser att när det kommer till de delar av kursplanerna som behandlar skrivande är 

skrivprovet i ettan mindre representativt än treans, eftersom Svenska 1 innefattar fler olika 

texttyper och det bara är en som testas i skrivprovet. Sofia resonerar på liknande sätt och på 

frågan om skrivproven som representation av kursplanerna svarar hon följande: ”trean tycker 

jag är okej. Svenska 1 kan jag tycka är lite... inte fullt lika täckande för kunskapskraven och 

centrala innehållet”. Sofia menar att Svenska 1-provet ”kanske är lite för snällt” och eftersom 

det är så stort fokus på formellt skrivande i gymnasiekurserna föredrar hon att redan i ettan 

jobba mot det som de ska göra i treans prov. Hon menar att elever ofta behärskar texter som 

utgår från dem själva, vilket det finns större utrymme för i Svenska 1-provet, och att om hon 

redan i ettan börjar jobba mot det som elever har svårast med klarar de Svenska 1-provet 

ändå. 

4.2 Undervisning inför skrivprov 

4.2.1 Svenska 1 

På frågan om hur lärarna undervisar inför skrivprovet i Svenska 1 nämner flera av lärarna att 

de lägger mycket fokus på att lära eleverna de färdigheter de behöver ha med sig för att kunna 

skriva argumenterande texter i mer akademisk stil. Eva berättar om hur hon tillsammans med 

eleverna tränar på referatteknik och att kunna plocka relevant fakta ur källor. Även Kristina 

nämner referatteknik och källhantering: ”källhänvisning och referat och sådana här saker får 

man ju träna ganska mycket med dem så att de grejar det”. Kristina beskriver skrivprovet som 

”ett hantverk” och menar att det egentligen inte är så svårt, utan att det handlar om att lära 

eleverna att inte falla i de vanliga ”fallgroparna” som har att göra med referat- och citatteknik. 

Både Kristina och Johanna lägger ner undervisningstid på att lära eleverna skillnader mellan 

olika texttyper. Johanna nämner att hon undervisar eleverna om hur mycket egna tankar man 

får ha med i exempelvis ett debattinlägg. Kristina berättar om hur hon och hennes elever för 

tillfället arbetar med skillnaden mellan sakprosa och skönlitteratur. När Kristina berättar om 

hur hon brukar introducera skrivprovet säger hon följande: ”jag brukar säga att när de lämnar 

grundskolan så lämnar de även det här fria skrivandet och berättelserna [...] jag tänker att det 
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är viktigt att jobba med språket och med formen och så där också, så att de lyckas bra i de 

[andra] ämnena också”. 

Eva, Kristina och Johanna berättar även om hur de undervisar eleverna i andra färdigheter 

och kunskaper som har med uppsatsskrivande att göra. Johannas elever får öva på att skriva 

inledning och avslutning och urskilja tes och argument, medan Eva brukar inkludera ett block 

med språkriktighet som behandlar bland annat vanliga skrivregler, användningen av 

skiljetecken och vanliga språkliga misstag som elever tenderar att göra i sina texter.  

Lärarna använder sig av olika slags uppgifter för att förbereda eleverna inför skrivprovet i 

Svenska 1. Kristina brukar använda sig av gamla nationella prov och elevexempel från dessa 

och ser många fördelar med att låta eleverna arbeta med proven parvis:  

Det är ganska bra tycker jag, att de får skriva tillsammans och liksom då resonerar de kring de här 

uppgifterna och de processar det på ett annat sätt [...] än om man sitter själv på kammaren. Utan då 

bollar de ju liksom det här med vad de ska skriva och hur man ska tolka uppgiften och så där så 

som jag tycker är ganska bra. 

Även Sofia ser fördelarna med att visa eleverna gamla nationella prov och elevexempel: ”det 

gör jag mest för att dom ska liksom känna igen, så dom ska veta och få möjlighet att fråga 

kring formen”. Hon upplever att det brukar vara uppskattat, eftersom det ger eleverna en 

känsla av trygghet att ha sett uppgifter som liknar de som kommer på själva provtillfället. 

Sofia brukar även noggrant gå igenom instruktionens fetmarkerade ord, det vill säga de verb 

som beskriver vad eleverna förväntas göra i texten; tillsammans med eleverna brukar hon 

diskutera vad som är skillnaden på att diskutera, resonera och utveckla. 

Redan på hösten låter Johanna eleverna öva på att skriva inlägg och debattinlägg, men hon 

brukar även ha något hon kallar ”övningsprov” inför nationella. Övningsprovet försöker hon 

göra så likt det nationella skrivprovet som möjligt, och provresultatet fungerar även som en 

reserv ifall en elev skulle vara sjuk på själva provtillfället. När Eva arbetar med referat och 

källkritik brukar hon låta eleverna jobba utifrån en modell där de börjar med att arbeta med en 

gemensam text, för att sedan skriva ett referat parvis och slutligen göra en individuell 

slutuppgift. Källkritik övas genom att eleverna får angripa en artikel med hjälp av stödfrågor. 

Med hjälp av de här kunskaperna får eleverna sedan skriva en artikel där de ska visa att de 

kan välja källor kritiskt och referera till dem på ett ”vettigt sätt”.  

På frågan om hur och när man presenterar skrivprovet berättar Sofia att hon inte vill börja 

prata om provet allt för tidigt: 
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Jag har någon tanke om att ju mer man, om jag pratar om det för mycket för tidigt så skrämmer jag 

dem bara. Alltså det tjänar ingenting till, och dom kommer ofta från grundskolan och har haft 

ganska många nationella prov [...] de är lite trötta på det i min uppfattning, så jag tycker inte riktigt 

att jag vinner någonting på att förbereda dom jättelångt innan eller liksom ett helt år innan. 

Sofia menar att hennes elevgrupp inte gynnas av att läraren visar att denne tar provet på 

jättestort allvar. Det här skapar bara mer stress bland eleverna där många redan upplever 

provsituationen som jobbig.  

4.2.2 Svenska 3 

När Karl diskuterar undervisning inför skrivprovet i Svenska 3 berättar han om hur han brukar 

introducera den vetenskapliga texttypen när eleverna går i årskurs 1. Redan första lektionen 

får eleverna låtsas att de är resenärer från en annan planet som ska rapportera hem till sina 

vänner och skriva ett talmanus utifrån det. Senare under terminen får eleverna göra korta 

muntliga rapporter om exempelvis ett rån på en 7/11-affär och skriva en uppsats om ett fiktivt 

slagsmål på en restaurang. Karl låter eleverna göra den här typen av uppgifter för att ”leka in 

rapportformatet redan i kurs 1”. I tvåan får Karls elever skriva en uppsats om förintelsen 

utifrån tre olika artiklar och i trean får de skriva två övnings-PM där Karl ”dissekerar det här 

utifrån konstens alla regler”. En variant som han brukar köra är att eleverna får skriva ett PM 

där textunderlaget är tre bokrecensioner.  

Eftersom texttypen PM är ny för eleverna brukar Eva låta sina elever skriva minst två 

övnings-PM innan det riktiga provtillfället, ett på hösten och ett på våren. Hon nämner att 

förberedelserna kan variera mellan olika elevgrupper – med en stark elevgrupp kan det räcka 

med ett övnings-PM innan det är skarpt läge. På frågan om hur undervisningen ser ut inför 

skrivprovet i Svenska 3 säger Johanna att hon redan på hösten berättar att fokus kommer att 

ligga på vetenskapligt skrivande och att det kommer att resultera i att eleverna ska skriva ett 

PM: ”där vet dom att det är det vi jobbar för hela vägen egentligen”. Även i trean får Johannas 

elever öva på textbindning och referatteknik; hon beskriver det som att de lär sig att skriva 

PM steg för steg. Johannas elever får skriva två övnings-PM, ett innan jul och ett när 

nationella börjar närma sig. När de här PM:en skrivs brukar Johanna väva in ett annat område 

som klassen håller på med, det vill säga att eleverna får skriva ett PM om till exempel 

språkhistoria eller språkliga variationer. ”Så får de skriva om det, liksom som en examination 

på det området, och samtidigt så kan jag också examinera dem på hur de skriver ett PM”, 

berättar Johanna. Också Kristina repeterar referatteknik och källhantering i trean och 

understryker vikten av att eleverna lär sig att sovra bland olika källor och kan plocka ut det 
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som är relevant för uppgiften. Precis som i Svenska 1 får Kristinas elever titta på elevexempel 

från gamla nationella prov med tillhörande bedömningar, och hon ser gärna att de arbetar och 

diskuterar parvis när detta görs. Kristina brukar även koppla PM-skrivandet och de färdigheter 

som krävs till gymnasiearbetet, en längre uppsats som eleverna skriver i trean.  

Sofia lägger mycket tid på skrivande i Svenska 3. För att introducera skrivande på olika 

nivåer brukar hon låta eleverna titta på texter av olika formalitetsgrad, allt från 

gymnasiearbeten till doktorsavhandlingar, och diskutera vad texterna har för likheter och 

skillnader. Detta gör hon för att få eleverna att förstå att det som de gör i Svenska 3 kommer 

att fungera som en bas för mycket annat, exempelvis om de vill plugga vidare efter 

gymnasiet: ”få dem att förstå att den här typen av skrivande är liksom basen för det ni 

kommer att göra sen”. Det här gör även att provet i Svenska 3 blir mindre laddat:  

Om vi har pratat mycket om det i kursen tidigare så blir nästan nationella provet en liten uppgift 

när man liksom vet vad det ska leda till sen [...] syftet är egentligen att dom ska förstå att det här är 

början på någonting [...] för de går ju studieförberedande program och nu är det i slutet på trean 

och många är ju snart på universitetet om de vill det. 

När Sofias elever skriver övnings-PM brukar de börja med att bearbeta källmaterialet 

gemensamt: de läser, stryker under viktiga delar och får bolla detta med läraren. Eftersom 

Sofia upplever att många elever tycker att det är svårt med skrivande ser hon till att stötta dem 

mycket i den här delen av PM-skrivandet. 

På frågan om förberedelser inför provet tar lärarna även upp vikten av att synliggöra och 

kommunicera vad som bedöms innan eleverna skriver provet. Johanna brukar visa ett 

elevexempel för sina elever och diskutera det och hur det bedömts. Att eleverna får titta på 

elevexempel av varierande kvalitet och försöka betygssätta dessa själv menar Kristina blir ett 

sätt att medvetandegöra eleverna om bedömningsgrunderna. Även Sofia menar att det brukar 

bli bra diskussioner runt gamla elevexempel och bedömningen av dem. 

4.2.3 Utmaningar 

På frågan om svårigheterna med att undervisa inför skrivprov är det två lärare som lyfter 

läsförståelse och bearbetning av texthäftet, det vill säga materialet eleverna ska referera till i 

Svenska 3-provet. Sofia berättar att det är svårt att gå från att kunna stötta eleverna relativt 

mycket när de skriver övnings-PM till att släppa dem så pass fria som Skolverket bestämt att 

eleverna ska vara när de bearbetar texthäftet: ”det är ganska många texter för läsovana elever 

helt enkelt, och många är ju läsovana idag så som det ser ut [...] det är ju också att det är så 
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otroligt stort test i hur väl de läser och tar till sig”. Sofia upplever att det finns elever som 

tycker att bearbetningen av texthäftet är svårt och hade velat ha mer stöttning: ”man märker 

att de vill gärna ha någon som backar och säger ’det är bra, det där är rätt’”. Eva lyfter 

läsförståelse som den största svårigheten för eleverna både i Svenska 1 och Svenska 3: 

“självklart kan skrivandet sätta käppar i hjulet, men jag skulle säga att det stora problemet 

faktiskt är läsförståelsen och deras bristande förmåga att plocka ut relevant fakta för en 

frågeställning”.  

På frågan om vad som är svårt med att undervisa inför skrivprov lyfter Johanna faktumet 

att elever ofta befinner sig på så olika nivåer. Johanna berättar att vissa skulle behöva utmanas 

mer medan andra är väldigt svaga skriftligt och skulle behöva mer stöd. Kristina tycker att det 

är svårt att avgöra om eleverna tagit till sig det undervisade och om informationen gått fram. 

Hon lyfter även att vissa elever har svårt med det formella språket och kravet på objektivitet i 

Svenska 3. Sofia lyfter provsituationen och att många elever upplever den som jobbig, vilket 

gör att hon lägger mycket tid på att förbereda dem och få dem att känna sig trygga i 

situationen.  

4.3 Provens påverkan 

När de intervjuade diskuterar provets påverkan är det flera lärare som antyder att det i många 

fall är svårt att avgöra i vilken omfattning provet påverkar undervisningen, eftersom man 

upplever att en stor del av undervisningen som förbereder eleverna inför skrivproven hade 

gjorts även om provet inte existerade. På frågan om när man börjar förbereda eleverna inför 

proven tar Eva upp referatteknik, vilket är ett av de första arbetsområdena hon brukar ha i 

Svenska 1. Eva menar att arbetsområdet i sig är en förberedelse inför skrivprovet, men att hon 

inte ser det som det utan som ”en förberedelse för att de ska kunna jobba med skrivande både 

i svenska och väldigt många andra ämnen på gymnasiet”. Undervisningen som behandlar 

referatteknik är provförberedande, men för det är den inte en mindre central del i kursen. 

Även Sofia är inne på att det är svårt att avgöra hur mycket skrivprovet påverkar. Hon 

upplever inte undervisningen som behandlar vetenskapligt skrivande som specifikt 

provförberedande, utan att den snarare utgör en naturlig del av Svenska 3 eftersom provet 

matchar bra med kursplanen: 

Jag vet inte egentligen om det är en enorm påverkan provet har i sig eller om det bara är att provet 

matchar bra med det som det står att vi ska jobba med i kursen och att det därför blir att man 

jobbar mycket med det. 
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Sofia menar att när eleverna exempelvis jobbar med gamla nationella prov gör de inte det bara 

för att de ska veta hur ett nationellt prov ser ut, utan även för att det är en bra övning i sig att 

se hur andra elever använder källor och liknande. Många av övningarna och uppgifterna som 

fungerar som provförberedelser har alltså flera syften – de syftar inte ”bara” till att förbereda 

eleverna inför det nationella skrivprovet. På frågan om hur mycket tid som går åt till 

undervisning som behandlar skrivprovet säger Karl följande:  

Jag kan tycka att de uppgifter som jag utvecklat i syfte att över en treårsperiod förbereda dem för 

Kp3 [det nationella provet i Svenska 3], att de är inte bara något slags pliktskyldigt kalla 

avrivningar för att vi ska ha gnuggat in det här, utan jag menar liksom att de är pedagogiskt bra, 

det vill säga att de är kul, eleverna gillar dem, jag ser att det här går hem.  

Av citatet verkar det alltså som att Karl inte ser övningarna han berättar om som enbart en 

förberedelse inför provet, utan att de också fyller en rad andra syften i och med att de är 

pedagogiskt bra och uppskattas av eleverna. Karl säger vidare att han upplever att provet har 

en relativt stor betydelse och inflytande på lärarna; man vill inte att det ska gå dåligt för 

eleverna på provet ”oavsett om man tycker att provet är vettigt eller ej”. Även fast han är 

mycket kritisk till provet är han mån om att hans elever inte ska få ett F på provet, vilket gör 

att han försöker förbereda dem på bästa sätt. När jag frågar honom om undervisning inför 

provet säger han att det är en ”enorm arbetsinsats” som läggs ner för att ge eleverna bra 

förutsättningar inför provet.  

Johanna upplever att skrivproven påverkar undervisningen speciellt på vårterminen – från 

att texthäftena kommer till skolan är det fullt fokus på nationella prov. Det här påverkar 

årsplaneringen, eftersom Johanna måste se till att göra allt hon vill hinna med på svenskan 

innan undervisningen centreras runt provförberedelserna. Även Johanna tillskriver 

skrivproven en ganska stor betydelse, men till skillnad från Karl framhäver hon det positiva 

med den här betydelsen: ”de är jättebra att ha, att de har ganska stor betydelse så, för att man 

önskar att man hann sambedöma mycket mer”. Att provet har en stor betydelse gör att det 

skapas tillfälle för lärarna på Johannas skola att sambedöma, vilket ses som positivt. Även 

Kristina menar att skrivproven tidvis styr undervisningen i hög grad. Hon upplever att det är 

många lektioner som går åt till provförberedelser och att skrivproven tar stor plats i kurserna i 

och med att man måste jobba konsekvent med dem. Kristina säger att hon ibland har funderat 

över om de tar upp en för stor del av undervisningen, men eftersom Svenska 3 ”inte är så 

himla kompakt” och Svenska 1 är ganska fri tycker hon ändå att det fungerar bra.  
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Flera lärare berättar att man har provet ”i bakhuvudet” hela tiden, men att man kanske inte 

alltid kommunicerar till eleverna vilka övningar som görs i syfte att förbereda dem inför 

nationella prov. Sofia säger att hon brukar formulera uppgifter som liknar de på nationella för 

att förbereda eleverna: ”men inte att jag liksom säger till dom att så här ser det ut på 

nationella, utan då jobbar jag nog mer undermedvetet”. ”Jag har det lite i åtanke ända från det 

att dom kommer i augusti så vet jag ju att det kommer där i vår och att jag måste förbereda 

dem för det på ett bra sätt”, säger Johanna om Svenska 1-provet. 

Ett annat mönster som kan skönjas är uppfattningen att skrivprovet i Svenska 3 är mer 

styrande än Svenska 1-provet. Eva upplever inte att provet styr alls i Svenska 1, utan att det 

mer blir som en extra skrivövning. Sedan man på Evas skola slutade genomföra provet i 

Svenska 1 har hon inte gjort några stora ändringar i sin undervisning, vilket tyder på att provet 

inte hade någon stor påverkan på hennes undervisning i kursen. I Svenska 3 säger hon dock 

att skrivprovet är ”alldeles för styrande”, eftersom texttypen PM nu är en central del av 

kursen. Innan 2011 års reform upplevde Eva inte att man tränade den texttypen så tydligt. På 

frågan om proven som examination av elevers skrivande säger Eva att hon ser det som ett 

komplement till allt annat skrivande: ”möjligtvis kan man väl säga generellt att saker som de 

gör i slutet av kursen [...] blir lite mer betydelsefulla än vad de gör i början av kursen, för jag 

ska ju trots allt bedöma vad de kan i slutet”. Även Sofia menar att skrivprovet har större 

betydelse i trean än i ettan. Dock säger Sofia att PM:et som ska skrivas i Svenska 3 till viss 

del påverkar hur hon lägger upp undervisningen även i Svenska 1: ”man kan säga att Svenska 

3 till viss del också då påverkar hur man lägger upp det i ettan [...] att man försöker gå mot, 

eller jobba mot det formella skrivandet tidigt”. Även Johanna menar att provet i Svenska 3 har 

större betydelse.  

När jag frågar om hur mycket tid lärarna upplever går åt till undervisning som behandlar 

skrivproven svarar lärarna lite olika. Johanna uppskattar att det under cirka 10 veckor på 

vårterminen är väldigt mycket fokus på nationella prov sett till alla delprov. När eleverna väl 

skrivit provet upplever hon att det går åt mycket tid till bedömning och efterarbete och att 

många lektioner faller bort när lärarna ska sitta och exempelvis sambedöma, vilket gör den 

sista tiden på vårterminen stressig.   

Trots att proven påverkar undervisningen menar Sofia och Kristina att detta inte sker på 

bekostnad av något annat. Kristina menar att trots undervisningens ökade fokus på ”styrt 

skrivande” finns det fortfarande utrymme för annat, ”att de får skriva lite egna dikter och lite 

såna grejer”. Sofia anser att provet i sig inte gör att hon behöver prioritera bort någon del av 
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undervisningen och att de övningar som görs inför nationella är en naturlig del av hur hon 

jobbar med kursen. Karl säger att om man räknar alla övningar hans elever gör som syftar till 

att förbereda dom inför PM:et i Svenska 3 är det många timmar – ”långt mer än 

förberedelsetiden”. Eva uppskattar att hon i Svenska 3 lägger cirka 7 veckor på arbetsområden 

som rör PM. I Svenska 1 säger hon att cirka 60 procent av alla uppgifter behandlar skrivande 

på något sätt, men poängterar att det inte alltid är exakt det skrivandet som testas i 

skrivprovet. Sofia säger att hon indirekt börjar förbereda sina elever i början av hösten, men 

att det ”aktiva” förberedelsearbetet påbörjas några veckor innan provet genomförs. Kristina 

säger att det kan variera från elevgrupp till elevgrupp hur mycket förberedelser som behövs, 

men att hon för det mesta brukar börja undervisa inför provet någon gång efter jul.  

Trots lärarnas olika svar står det klart att alla respondenter lägger ner mycket tid på 

undervisning som förbereder eleverna inför skrivproven, oavsett om den här undervisningen 

ses som specifika provförberedelser eller som en del av kursen. Ingen av lärarna gör ”bara” 

det som Skolverket specificerar att man ska göra med eleverna innan provet, det vill säga att 

eleverna ska läsa igenom texthäftet och diskutera de olika texterna. Det här 

förberedelsearbetet görs också, men det är de aktiviteter och uppgifter som går utöver detta 

som lärarna främst nämner i intervjuerna. 

4.4 Konsekvenser av påverkan 

4.4.1 Fördelar 

Kristina nämner att det kan vara fördelaktigt för nya lärare att proven påverkar 

undervisningen. När hon var ny fanns det inte något liknande att förhålla sig till, och hon 

uttrycker att proven på ett sätt konkretiserar vad det är man ska ägna sig åt i undervisningen. 

Hon menar också att det finns en poäng med att proven påverkar undervisningen: ”om man 

bara skulle vilja hålla på med teater ett helt läsår så kan man ju inte göra det direkt, men det är 

väl inte meningen heller”. Även Johanna diskuterar huruvida proven blir som en konkretion 

av svenskämnet, men drar slutsatsen att man inte kan tillskriva den fördelen för stor betydelse: 

”du vet vad du ska fokusera på, men det hade jag ju vetat ändå. Det vet jag ju med allting 

annat runtomkring när det gäller till exempel litteraturen och så vidare. Det vet man ju genom 

centrala målen”. 

När jag frågar om fördelar med att proven påverkar säger Sofia följande:  
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Om det påverkar hur jag jobbar, då betyder det ju att provet ändå ligger i linje med vad man ska 

göra i kursen [...] då upplever man ju att provet faktiskt är till hjälp i kursen och att det inte är 

någonting som man liksom måste göra för att. 

Utifrån Sofias tidigare uttalanden skulle man kunna spekulera i att så är fallet i Svenska 3, 

men kanske inte i Svenska 1. En annan fördel som Sofia kommer att tänka på är att de 

nationella skrivproven möjliggör samarbete med kollegor.  

När Eva diskuterar fördelarna inleder hon med att säga att det beror på vad man vill uppnå 

med undervisningen. Det nationella provet blir som en riktlinje för undervisningen: 

Nu har ju Skolverket bestämt liksom att det här med PM är viktigt och att det är en viktig 

förberedelse för högskolan [...] om vi ponerar att det är sant så, ja, då är det väl kanske bra att vi 

går igenom det då och att det finns ett nationellt prov för att på något sätt markera vikten av det här 

med att kunna hantera källor på ett korrekt sätt och så. 

Eva menar att det finns många andra textformer som är roligare att skriva än de som skrivs i 

nationella prov, exempelvis lyfter hon essä som en personlig favorit. Dock ser hon det som 

berättigat att lära sig att skriva PM, eftersom det är få människor som skriver en essä senare i 

livet.  

Trots skrivprovens styrda form, att lärarna som tidigare nämnt beskriver proven som 

”konstruerade” och ”fyrkantiga”, finns det även fördelar med att det ser ut på det sättet. Eva 

berättar att kan vara skönt att få in uppsatser med ett reglerat ordantal och minns tillbaka till 

när hon kunde få in elevtexter som var upp emot 15 sidor långa.  

4.4.2 Nackdelar 

Alla lärare lyfter någon nackdel med att skrivproven påverkar undervisningen, men vad de tar 

upp i sina svar varierar. När jag frågar om nackdelarna med att skrivprov påverkar 

undervisningen säger Karl följande: 

Provet går att se som en symbol eller ett tecken på vad som är väsentligt i ämnet svenska. Man kan 

alltså tycka att ett slutprov i ämnet svenska i gymnasieskolan ska vara en slags indikator på vad 

som är viktigt i ämnet. Och jag finner att ett prov som förordar att första stycket skrivs av, som 

petitessrättar och som låser in eleven i en typ av text där eleven inte kan ge uttryck för sina egna 

tankar, föreställningar, önskningar och så vidare är not fit to any purpose. 

Karl menar att det inte går att se några fördelar med att ett prov som är på pass bristfälligt, 

vilket han anser skrivprovet i Svenska 3 vara, styr undervisningen. Han menar att provet och 

dess påverkan på undervisningen är en del av en större rörelse där man bortser från skolans 

uppdrag, att ge eleverna möjlighet att lära sig om sig själva och ta ställning till den värld de 

lever i, till förmån för att kunna passa in elevernas kunskaper i en matris. ”Man börjar leta 
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efter att kunna fylla i matriser i stället för att kolla på uppsatser. Det är en allvarlig 

utveckling”, säger Karl när jag frågar honom om svårigheter med att undervisa inför 

skrivprov. 

Flera lärare lyfter faktumet att nationella skrivprov och förberedelserna inför dessa tar tid 

från andra arbetsområden. Eva känner att svenskkurserna är komprimerade som de är och att 

nationella skrivprov ”tar mycket tid i anspråk från andra typer av skrivande som också hade 

kunnat vara kanske lite mer lustfyllt för eleverna”. Hon menar att det är få elever som tycker 

att det är roligt att skriva PM i och med att det är ”torrt och det är trist och det ska vara 

opersonligt”. I Svenska 1 har hon inte samma upplevelse, eftersom hon observerat att hon gör 

ungefär på samma sätt efter att skrivprovet i kursen tagits bort på hennes skola. Även Johanna 

menar att skrivproven tar bort fokus från andra områden – områden som elevgruppen kanske 

hade behövt mer undervisning i. Hon målar upp ett exempel där en elevgrupp är väldigt svag i 

muntlig framställning, men eftersom det skriftliga provet är så dominerande hamnar större 

fokus där. I och med att så många lektioner försvinner till bedömning av skrivprov i slutet av 

terminen nämner även Johanna stress för lärare som en nackdel.  

På frågan om nackdelar med att proven styr undervisningen menar Sofia att en nackdel är 

att många upplever att det blir för stort fokus på nationella prov: ”undervisning är ju mer än 

bara det man bara gör under dom här veckorna som man jobbar med nationella provet”. Hon 

upplever att proven kan engagera på ett sätt som hon önskar att all undervisning skulle göra. 

Kristina menar att nationella prov kan begränsa lärares frihet att forma undervisningen som de 

själva vill, exempelvis om man skulle vilja göra något större projekt med eleverna men inte 

hinner med det på grund av allt som ska göras runt de nationella proven. Själv har hon dock 

inte tänkt så mycket i de banorna eftersom hon upplever att proven fyller ett syfte: ”jag är så 

här tjänsteman i kommunal verksamhet som liksom, jag inrättar mig i leden här och tänker 

liksom att okej, nu är det det här som gäller, då får vi ägna oss åt det här”. 

4.5 Likvärdighet 

Begreppet likvärdighet dyker upp flera gånger under intervjuernas gång, men i lite olika 

kontexter. Flera respondenter resonerar kring likvärdighet när jag ställer frågan om huruvida 

nationella skrivprov stödjer en likvärdig bedömning och betygssättning, men kommer fram 

till lite olika saker. Eva menar att det med dagens kunskapskrav inte går att få till en likvärdig 

bedömning, eftersom de är alldeles för tolkningsbara. Hon frågar sig om det kan ses som 
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rättfärdigat att genomföra nationella prov för att få ”någon slags likvärdig bedömning som 

ändå inte går att få” och hänvisar till den stress elever upplever i samband med nationella 

prov. Sofia menar att bedömningen blir likvärdigare i och med att lärarna på hennes skola inte 

bedömer sina egna elevers skrivprov, utan att man byter texter med varandra. Johanna menar 

att proven bidrar till en likvärdig bedömning på hennes skola eftersom lärarna när de rättar 

inte vet vilken elev som skrivit vilken text samt att de brukar få tid till att sambedöma 

texterna. Möjligheten till organisering av det här slaget är ofta begränsad när det inte handlar 

om nationella prov, vilket gör att lärarna lyfter det här som en fördel med proven. 

Bland vissa av lärarna finns det även en uppfattning om att en av de största fördelarna med 

nationella prov i svenska är att det är samma prov som ges i hela Sverige, och att detta bidrar 

till likvärdighet. Johanna menar att detta är en stor fördel, eftersom det på stora skolor finns 

en risk för att undervisningen blir ”spretig”. I och med att alla elever minst en gång per år gör 

samma prov i svenskan sker en likriktning av undervisningen. Eva menar att nationella prov 

blir ett sätt att motivera svårighetsgraden på undervisningen, i och med att eleverna vet om att 

det är samma prov som görs i hela Sverige. ”Det blir någon slags trygghet för eleverna, att 

veta att vi har åtminstone ett arbetsområde där de vet liksom att det inte är läraren som har 

bestämt vilken nivå det ska vara”, säger Eva. Ordet ”trygghet” dyker även upp när Kristina 

pratar om elevernas inställning till proven: ”att det inte är jag som bara bestämmer allting hela 

tiden [...] det här är vad man ska förhålla sig till i hela Sverige på alla skolor”. Hon tror att 

eleverna tycker att det är tryggt att veta att läraren inte kan ”ramla in i något jättekonstigt 

projekt” en stor del av läsåret och att de uppskattar förutsägbarheten med nationella prov. 

Även Sofia ser en stor vinning i att göra provet, i och med att det bidrar med likvärdighet och 

möjliggör jämförelser. Karl menar som tidigare nämnt att proven inte alls bidrar till 

likvärdighet och att det är uppenbart att provet inte fungerar som det är tänkt. 

5 Diskussion 

5.1 Undervisning i relation till skrivproven 

I det här avsnittet diskuteras lärarnas beskrivningar av undervisning inför nationella skrivprov 

i syfte att besvara forskningsfrågan ”Hur lägger svensklärare upp undervisningen i relation till 

skrivproven?”. Om man ser till all undervisning som kan betraktas som provförberedande 

använder sig lärarna av en mängd olika aktiviteter, allt från att jämföra texter av olika 
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formalitetsgrad till att arbeta med gamla nationella prov. Två av lärarna uppger dock att det är 

svårt att skilja på vilka delar av undervisningen som är specifika provförberedelser och vilka 

som utgör en naturlig del i kursen. Lärarnas syn på provförberedande undervisning verkar 

alltså skilja sig åt, och att vissa är mer generösa i vad de ser som provförberedande 

undervisning skulle eventuellt kunna resultera i olika svar på frågan om hur man undervisar 

inför skrivprov. Lärarna verkar dock vara överens om att undervisningen som görs inför 

skrivprov har fler syften än att enbart förbereda eleverna inför prov.  

Precis som lärarna i Larssons (2018) och Korps (2006) studier använder sig de intervjuade 

lärarna av övningsuppgifter som i hög grad påminner om provuppgifterna i nationella 

skrivprov. Hur lika övningsuppgifterna är provuppgifter varierar i viss mån, vissa använder 

sig av uppgifter från tidigare prov medan andra varit mer experimentella i utformningen. 

Detta sker främst inför provet i Svenska 3, där alla lärare uppger att det låter eleverna skriva 

någon typ av övnings-PM innan själva provtillfället. När lärarna diskuterar undervisning inför 

provet i Svenska 1 är det bara en lärare som nämner att hon gör regelrätta övningsprov. Korp 

(2006) nämner att den förberedande undervisningen på studieförberedande program hade en 

tydligt strategisk inriktning, vilket utifrån lärarnas beskrivningar verkar vara vanligt i 

svenskundervisningen i idag – provförberedelserna är gedigna, koncentrerade på det eleverna 

har svårast med och lärarna lyfter även nyttan med aktiviteterna i en vidare bemärkelse.  

Något som lärarna verkar vara överens om är att skrivproven påverkar hur man lägger upp 

undervisningen under året. Flera lärare ger uttryck för att skrivproven utgör en viktig 

förhållningspunkt när årsplaneringen görs. Speciellt vårterminens undervisning präglas av 

prov och förberedelser inför dessa och flera lärare uppger att de har proven i bakhuvudet när 

de planerar resten av undervisningen. Två av lärarna, Karl och Sofia, säger att de indirekt 

börjar förbereda eleverna inför treans skrivprov redan i ettan. Ett mönster bland alla 

intervjuade är att det är många undervisningstimmar som ägnas åt provförberedelser, långt 

mer än den förberedelsetid som Skolverket fastställer i lärarmaterialet. Det verkar alltså som 

att gymnasielärare i svenska delar grundskollärares upplevelse av att bedömning av och 

förberedelser inför nationella prov slukar mycket tid och innebär en stor arbetsbörda 

(Skolverket 2016). I avsnittet som behandlar Skolverkets rapport nämndes även att 

grundskollärare lägger mycket tid på att ge eleverna ”rätt innehåll” och träna på uppgifter som 

liknar de i nationella prov, vilket även verkar vara fallet bland studiens intervjuade lärare.   

Trots att lärarna inte tillfrågats om varför specifika provförberedelser förekommer oftare i 

Svenska 3 kan man spekulera i möjliga orsaker. En majoritet av lärarna undervisar enbart på 
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högskoleförberedande program, vilket skulle kunna innebära att man ser det som motiverat att 

fokusera på ett skrivprov som testar vetenskapligt skrivande. Flera lärare lyfter Svenska 3-

provet som en viktig förberedelse för vidare studier och man kan tänka sig att det som 

undervisningen inför provet behandlar ses som värdefulla kunskaper som eleverna behöver ha 

med sig. En annan orsak skulle kunna vara att flera av de intervjuade lärarna inte anser att 

skrivprovet i Svenska 1 är särskilt representativt för kursplanen. I och med fokuset på den 

vetenskapliga texttypen uppger däremot flera lärare att skrivprovet i Svenska 3 är i linje med 

kursplanen. Glappet mellan skrivprovet och kursplanerna, vilket Larsson (2018) diskuterar, 

verkar enligt majoriteten av lärarna inte finnas i Svenska 3.  

I Svenska 1 är det endast två lärare som uttrycker att de använder sig av uppgifter som är 

specifikt provförberedande, medan det bland resten av lärarna verkar vara vanligare att 

undervisa mer generellt om arbetsområden som referatteknik och skillnader mellan formella 

och informella texter – kunskaper och färdigheter som kan vara bra att ha koll på när eleverna 

ska skriva provet i Svenska 1. Detta skulle kunna bero på att många av lärarna är mindre 

positivt inställda till provet i Svenska 1 och att de uttrycker att eleverna inte brukar ha några 

svårigheter att klara det. Skrivprovet i Svenska 3 ställer höga krav på läsförståelse, 

objektivitet och källhantering samtidigt som PM för de flesta är en helt ny texttyp, vilket gör 

att lärarna kanske anser att det här krävs ett mer gediget förberedelsearbete. En ytterligare 

orsak skulle kunna vara att några av lärarna inte kommer att genomföra Svenska 1-provet i år 

och att man har svårt att skilja på hur undervisningen ser ut nu och hur den såg ut när provet 

var obligatoriskt för alla.  

Utifrån lärarnas svar kan man dra slutsatsen om att skrivprov påverkar undervisningen, 

men att påverkan verkar vara större när det kommer till Svenska 3-provet. I studien 

medverkar fem yrkesverksamma lärare, vilket gör att det inte går att dra slutsatsen att alla 

svensklärare på gymnasiet upplever att skrivproven påverkar undervisningen. Dock kan 

lärarnas svar ses som en indikation på att skrivproven har ett inflytande på 

svenskundervisningen, vilket bidrar till en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar 

svenskundervisningen och vad lärare har att förhålla sig till i planeringen.   

5.2 Washbackeffekter av skrivprov 

För att besvara studiens andra fråga, ”Vilka typer av washback-effekter kan urskiljas i 

lärarnas beskrivningar?”, är det främst lärarnas svar om för- och nackdelar med att skrivprov 
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påverkar undervisningen som diskuteras. Svaren ställs mot tidigare forskning om 

washbackeffekter.  

Fyra av fem lärare lyfter någon fördel med att skrivprov påverkar undervisningen. De här 

beskrivningarna kan ses som en indikation på positiv washback. Vissa beskrivningar passar 

även in Turners (2009) definition av positiv washback, alltså att undervisningen påverkas av 

ett prov som speglar läroplanens innehåll. Den här washbackeffekten kan främst ses i 

beskrivningarna av undervisning inför Svenska 3-provet. Majoriteten av lärarna uttrycker att 

PM:et speglar kursen bra, vilket gör att provets påverkan ses som positiv eftersom 

förberedelserna borde innebära att eleverna lär sig saker som de förväntas lära sig inom 

kursen. Sofias utsaga om att Svenska 3-provet blir som ett stöd i undervisningen eftersom det 

speglar kursen bra är ett typexempel på positiv washback enligt Turners definition. Att proven 

blir som en riktlinje för nyexaminerade lärare och undervisningen i stort, tidsbesparande 

vinster av den styrda formen samt möjligheten till sambedömning är ytterligare tecken på 

positiva washbackeffekter. I Johannas fall innebär sambedömningen dock att flera 

svensklektioner i slutet av terminen faller bort, vilket inte ses som fördelaktigt. 

Även upplevelsen av att proven bidrar med likvärdighet och blir som en trygghet för 

eleverna kan ses som positiv washback. Ökad likvärdighet lyfts även i Skolverkets (2016) 

rapport om provens påverkan. I lärarnas beskrivningar förekommer uttalanden som stödjer 

Skolverkets konstaterande om en sådan här effekt; flera nämner att skrivproven till viss mån 

blir som en riktlinje för svenskundervisningen och vad som ska göras inom ramarna för den. 

Utifrån de här uttalandena skulle man kunna dra slutsatsen att proven delvis konkretiserar 

kursplanerna, men att det här syftet uppfylls i högre grad i Svenska 3 i och med att det provet 

anses vara mer representativt. Den ökade likvärdigheten som proven bidrar till verkar främst 

användas för att motivera svenskundervisningens svårighetsgrad och innehåll. Ett exempel på 

positiv washback är då provet gör att eleverna tar ämnet i fråga mer seriöst (Alderson & Wall 

1993), vilket skulle kunna vara en konsekvens då lärarna berättar att provet blir ett sätt att visa 

eleverna att det ställs samma krav i hela Sverige. Dock har inte alla lärare samma upplevelse 

av ökad likvärdighet. Karl upplever precis som en av lärarna i Lunneblad och Asplund 

Carlssons (2010) studie att proven inte är ett bra instrument för att testa elevernas kunskaper 

och färdigheter och att detta ur ett likvärdighetsperspektiv blir problematiskt. 

Spratt (2005) konstaterar att själva provet påverkar graden av washback, exempelvis ifall 

det är ett high stakes-prov. Även den här faktorn syns i lärarnas beskrivningar; flera lärare 

lyfter att provet har stor betydelse och att man vill att det ska gå bra för de egna eleverna, 
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vilket gör att man anpassar undervisningen efter provet. Till ”resurser” kan lärarnas arbete 

med texthäften och bedömningsanvisningar räknas in. Skolfaktorn är inte vanligt 

förekommande i respondenternas svar. Detta skulle kunna vara en konsekvens av att 

minimikravet på förberedelser inför nationella skrivprov är fastställt i Skolverkets 

lärarmaterial, vilket kanske minskar behovet av ytterligare organisering på skolan.  

Graden av washback verkar även variera mellan de olika skrivproven. Flera lärare 

uttrycker att provet är mer styrande i Svenska 3 än i Svenska 1, alltså är washbackeffekterna 

mer omfattande här. Upplevelserna av det tidigare nämnda glappet mellan läroplan och prov 

verkar alltså vara mer omfattande när det kommer till Svenska 1-provet. I lärarnas 

beskrivningar kan man ana flera orsaker till att så är fallet. För det första finns det en generell 

uppfattning om att provet i Svenska 1 är mindre representativt för kursplanen. Det är rimligt 

att en konsekvens av detta blir att man inte anpassar undervisningen avsevärt efter provet – 

varför skulle man anpassa undervisningen efter ett prov som inte speglar kursplanen? 

Intressant nog verkar vissa av lärarnas beskrivningar av undervisning inför Svenska 1 indikera 

det motsatta, det vill säga att man inte anpassar undervisningen eftersom man hade undervisat 

om de arbetsområden som fungerar provförberedande även ifall provet inte genomfördes. För 

det andra uttrycker några av lärarna att eleverna upplever treans skrivprov som svårare och att 

det därmed krävs mer gedigna förberedelser inför det. Två lärare lyfter texttypen PM som en 

orsak till att undervisningen påverkas, i och med att det är en texttyp som inte är vanligt 

förekommande i andra sammanhang. Eftersom man kanske inte hade undervisat lika mycket 

om texttypen ifall Svenska 3-provet inte testade PM-skrivande blir provets washback kännbar.  

I avsnitt 2.4 nämndes tre olika sätt att resonera kring anpassning av svenskkurser till 

nationella prov och alla kan urskiljas i resultatet (Korp 2006). Att lärarna säger att det är svårt 

att urskilja vilka aktiviteter som påverkas av undervisningen eftersom man hade gjort likadant 

utan ett prov liknar följande resonemang: kursen behöver inte anpassas eftersom det 

nationella provet överensstämmer med kursplanen och man arbetar utifrån den. Vissa av 

Korps (2006) lärare menar att det nationella provet blir som en norm för hur kursplanen ska 

tolkas, vilket är ett resonemang som kan kännas igen bland mina respondenter. Det sista sättet 

att resonera, det vill säga att inga särskilda anpassningar av kursen görs eftersom provet inte 

ses som ett styrmedel, är minst vanligt förekommande i lärarnas beskrivningar.  

I Skolverkets (2016) rapport identifieras två potentiella negativa washbackeffekter av 

nationella prov, ”teaching to the test” och ”narrowing of the curriculum”. När Karl berättar att 

han är kritisk till att man begränsat Svenska 3-provet till en texttyp skulle man kunna ana en 
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”narrowing of the curriculum”-effekt – om undervisningen i hög grad centreras kring en enda 

texttyp blir inte undervisningen representativ för hela kursen. Att flera lärare berättar att de 

måste prioritera bort andra texttyper för att hinna med undervisning som behandlar 

texttyperna som kommer i skrivproven kan även ses som något som på lång sikt skulle kunna 

leda till en insnävning av läroplanen. Samtidigt finns det även lärare som inte har upplevelsen 

av att de måste prioritera bort delar av kursen, vilket gör att det inte går att dra en rak linje 

mellan nationella skrivprov och en insnävning av läroplanen. Även om vissa aktiviteter 

lärarna berättar om är väldigt tydligt provförberedande går det inte heller att ana en tydlig 

”teaching to test”-effekt, eftersom alla aktiviteter kan motiveras utifrån kursplanerna.  

Utifrån respondenternas svar och faktumet att alla i någon del av intervjun pratar om att de 

planerar undervisningen utifrån respektive kursplans centrala innehåll verkar det inte finnas 

någon större risk för det som Lunneblad och Asplund Carlsson (2010) tar upp som en risk 

med nationella prov, nämligen att kursernas centrala innehåll slutar ligga till grund för 

undervisningen. Förvisso uttrycker vissa av lärarna att de inte kan lägga den tid de hade 

önskat lägga på vissa arbetsområden, men detta betyder inte att lärarna helt väljer bort de här 

delarna av kursen. I avsnitt 2.3 konstaterades det att ingendera av skrivproven testar förmågan 

att skriva en litterär analys och att ifall proven i hög grad styr undervisningen skulle detta 

kunna innebära att områden som har med exempelvis litteratur och språkhistoria prioriteras 

bort. Detta är dock inget som lärarna lyfter i sina svar, vilket måste ses som positivt eftersom 

det innebär att lärarna inte måste prioritera bort viktiga arbetsområden till förmån för 

provförberedelser. Årsplaneringen må bli mer styrd samtidigt som lärarnas frihet till viss mån 

begränsas, men det verkar fortfarande som att lärarna börjar i ”rätt” ända när det kommer till 

att planera undervisningen. 

Sett till hela resultatet är lärarnas beskrivningar av nackdelarna med att skrivprov påverkar 

undervisningen mer omfattande än beskrivningarna av fördelarna. De negativa 

washbackeffekterna verkar alltså vara mer omfattande än de positiva. Flera lärare vittnar om 

att de ibland måste prioritera bort annan undervisning till förmån för skrivproven. Vissa lärare 

berättar dessutom att elever gett uttryck för att speciellt PM:et i Svenska 3 är torrt, styrt och 

tråkigt. Trots att vetenskapligt skrivande är en central del i Svenska 3 kan man spekulera ifall 

en negativ washbackeffekt av skrivproven är att undervisning som eleverna hade uppskattat 

mer och varit i större behov av inte hinns med. Det här är problematiskt ur både ett lärar- och 

elevperspektiv – på grund av skrivproven upplever vissa svensklärare att de måste prioritera 
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bort arbetsområden och elever riskerar att inte få den undervisning som lärarna anser dem 

vara i störst behov av.  

5.3 Lärarnas inställning till provens påverkan 

Den sista frågeställningen lyder ”Vad har lärarna för inställning till provens påverkan på 

undervisningen?”. För att besvara frågeställningen tar jag i beaktande alla svar där lärarnas 

inställning till provens påverkan framkommer. Spratt (2005) menar att lärarrelaterade 

faktorer, exempelvis lärarnas känslor och attityder till ett prov, påverkar graden och 

upplevelsen av washback. Den här faktorn är tydlig i resultatet – de lärare som är positivt 

inställda till skrivproven som helhet är mer benägna att lyfta fördelar med att proven påverkar 

undervisningen. En slutsats som kan dras här är att lärarnas upplevelse av washback och i 

vilken utsträckning denna kan klassas som positiv eller negativ är tätt sammankopplad med 

deras upplevelse av skrivprovet. För att uppnå positiv washback av nationella skrivprov är det 

därför av stor betydelse att det konstrueras skrivprov som lärarkåren upplever uppfyller de 

fastställda syftena och är representativa för kursplanen. Om inte detta är fallet upplevs 

påverkan som negativ, vilket varken främjar svensklärare eller elever. 

Läraren som är mest uppenbart kritisk till skrivprov menar att det inte finns någon fördel 

alls med att skrivprov påverkar undervisningen. Mycket i hans svar kan kännas igen 

Borgströms (2014) resonemang om att vi idag ser en utveckling där skrivproven främst 

används för att åstadkomma resultat för utvärdering, vilket gör att deras skrivdidaktiska 

nyckelroll glöms bort. En sådan här utveckling lyfts inte i de andra lärarnas svar. Dock 

uttrycks det i en av intervjuerna en önskan om att all undervisning hade engagerat lika mycket 

som de nationella proven, vilket kan ses som ett tecken på att provens utvärderande funktion 

tillskrivs ett stort värde.  

Precis som i Skolverkets (2016) rapport och Korps (2006) avhandling går det att identifiera 

en kluvenhet till att skrivproven påverkar undervisningen. Som tidigare nämnt är det alla 

lärare förutom en som lyfter både för- och nackdelar med att proven påverkar undervisningen 

och i intervjuerna är det en nyanserad bild som målas upp. Det finns upplevelser av att proven 

bidrar till ökad likvärdighet både när det kommer till bedömning och undervisning, men 

samtidigt upplevs skrivproven inte genomgående som representativa för kursplanerna. 

Skrivproven utgör ett bra tillfälle för eleverna att öva på exempelvis vetenskapligt skrivande, 
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men de innebär också i vissa fall att lärarna måste prioritera bort skrivande som både de och 

eleverna hade upplevt som mer lustfyllt och användbart.  

Bland vissa av lärarna går det också att skönja en viss frustration relaterat till skrivproven 

och deras påverkan. Trots att man är kritisk till ett skrivprov eller anser att förberedelserna 

slukar för mycket tid går det inte att bortse från det i planeringen. Skrivproven har ett 

inflytande när det kommer till betyg och lärarna vill inte att det ska gå dåligt för de egna 

eleverna på provet. Detta leder till att man gör de anpassningar i undervisningen som krävs 

och pressen på att förbereda eleverna tillräckligt verkar alltså vara något som många 

svensklärare behöver förhålla sig till. Det här kan knytas an till ett av Lundahls (2009) 

dilemman, nämligen att ett nationellt prov som fungerar väldigt styrande kan komma att 

begränsa lärarkårens professionella frihet. Skrivproven fungerar till viss del styrande och 

elevernas resultat måste tas i beaktande när betygen i svenska sätts, vilket gör att lärarna inte 

har samma frihet att forma svenskundervisningen som utan ett nationellt skrivprov. I tillägg 

till provens styrande funktion tar Lundahl (2009) även upp dess stödjande och kontrollerande 

funktion. Den kontrollerande funktionen tas inte upp av lärarna, vilket kan förklaras med att 

denna studies fokus inte är skrivproven som utvärderingsinstrument. Vissa beskrivningar, 

exempelvis att skrivproven möjliggör sambedömning, kan dock ses som ett tecken på att 

proven delvis har en stödjande funktion.  

Sammanfattningsvis går det inte att dra en slutsats om lärarnas inställning till provens 

påverkan. Detta grundas i att lärarna lyfter så olika saker och att majoriteten av 

respondenterna inte är genomgående positiva eller negativa till provens påverkan. Det finns 

även fall där två lärare lyfter samma sak, exempelvis att skrivproven har ett stort inflytande på 

undervisningen, men har helt olika inställning till att det ser ut på det sättet. Något som verkar 

vara genomgående är dock att de som tillskrivit proven positiva värden i intervjuns inledande 

frågor är mer positivt inställda till provens påverkan på undervisningen jämfört med när fallet 

är det motsatta. Att det ser ut på det här sättet må vara föga förvånande, men inte desto mindre 

viktigt att ha i beaktande när man försöker få en förståelse för effekterna av skrivprov. 

6 Avslutning 

I studiens inledning konstaterades en ökad påverkan av nationella prov på undervisningen, 

samtidigt som det väcktes en farhåga om att sådan utveckling skulle kunna innebära negativa 

konsekvenser för både svenskämnet och dess lärare. Undersökningen visar att nationella 



38 

 
 

skrivprov på gymnasiet de facto påverkar svensklärares undervisning, men att graden av 

upplevd påverkan och inställningen till detta varierar. Trots att både Skolverket och annan 

forskning varnar för att en ökad påverkan riskerar att leda till att undervisningen grundas i 

prov snarare än respektive ämnes kursplaner tyder inte studiens resultat på en sådan här 

utveckling. Dock finns det en press på svensklärare att förbereda eleverna tillräckligt. Att det 

förhåller sig på detta sätt bidrar till en ökad förståelse för vilka faktorer svensklärare måste ta i 

beaktande när de planerar undervisningen – prov som har ett så stort inflytande på både lärare 

och elever går inte att bortse från. Studien visar att skrivproven har en inverkan på de 

didaktiska val svensklärare gör i sin yrkesutövning, vilket gör att en medvetenhet om 

effekterna av skrivprov är något som både nuvarande och framtida svensklärare bör besitta för 

att kunna göra välinformerade didaktiska val.  

I lärarnas beskrivningar urskiljs både positiva och negativa washbackeffekter av nationella 

skrivprov. Att det förhåller sig på det här viset får flera konsekvenser som är av relevans för 

svensklärare på gymnasiet. För att positiva washbackeffekter ska kunna uppnås måste det 

konstrueras prov som lärare upplever som representativa för läroplanen samt fungerar som 

instrument för en likvärdig bedömning. Som studien visar har proven stor potential att bidra 

med ökad likvärdighet, vilket gör att både skolledare, lärare och elever behöver reflektera 

över hur och inte minst varför de används eller inte används. Lärare behöver tänka över när 

proven bidrar med likvärdighet och när de inte gör det, och vad som kan göras i 

undervisningen för att främja provens positiva effekter. Skrivprovens påverkan blir även en 

förklaringsfaktor till varför utformningen av svenskämnet på gymnasiet ser ut som den gör, 

och på lång sikt även vilka kunskaper och färdigheter som förmedlas till våra elever. 

6.1 Vidare forskning 

Eftersom studien visar att nationella skrivprov i viss mån fungerar styrande behövs mer 

forskning som undersöker om det uppstår några skillnader i undervisningen mellan de 

gymnasieskolor som valt att genomföra de icke-obligatoriska proven och de som valt att inte 

genomföra dem. Har beslutet att ta bort vissa prov som obligatoriska lett till några 

systematiska skillnader i svenskundervisningen? Eftersom den här studien baseras på fem 

intervjuer är resultatet inte generaliserbart för hela svensklärarkåren. För att få en ännu bättre 

bild av provens påverkan finns det därför behov av studier som på ett bredare plan undersöker 
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och jämför lokala förutsättningar för planering, undervisning och bedömning när det kommer 

till just skrivprov.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Brev till intervjupersoner 

 

Information om deltagande i forskningsprojekt 

Mitt namn är Ellen Uggeldahl och jag läser sista terminen på ämneslärarprogrammet vid 

Uppsala Universitet. För tillfället skriver jag min c-uppsats i svenska vars syfte är att 

undersöka i vilken omfattning svensklärare på gymnasiet upplever att nationella prov i 

skriftlig framställning styr deras undervisning och hur de ser på den här påverkan.  

  

Därmed söker jag efter lärare som undervisar eller har erfarenhet av att undervisa i Svenska 1 

och Svenska 3 på gymnasiet och är villiga att ställa upp på en intervju. Intervjun kommer att 

behandla hur du som svensklärare undervisar i relation till nationella prov i skriftlig 

framställning. Jag kommer även att undersöka uppfattningar om proven i relation till 

kursplanerna och deras syfte samt tankar om provens påverkan på undervisningen.  

 

Intervjun bedöms ta cirka 30–60 minuter. Du kommer att vara anonym i studien och alla 

uppgifter om dig kommer att förvaras säkert så att ingen obehörig kan ta del av dem. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Intervjun kommer 

att spelas in, men det är endast jag och eventuellt min handledare som kommer att ha tillgång 

till materialet. Inspelningen kommer att raderas så fort arbetet är avslutat. Jag genomför gärna 

intervjun under vecka 46 eller 47, men om en annan vecka passar bättre kan jag anpassa mig. 

Jag genomför gärna intervjun digitalt via Zoom eller Teams. 

 

Vänliga hälsningar,  

Ellen Uggeldahl 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilket program undervisar du på? 

3. Vilka svenskkurser undervisar du i? 

4. Vilka svenskkurser har du undervisat i? 

5. Enligt Skolverket syftar de nationella proven bland annat till att stödja en likvärdig 

och rättvis bedömning och bidra till en ökad måluppfyllelse för eleverna. Hur väl 

anser du att proven i skriftlig framställning fyller de här syftena? 

6. Hur väl anser du att proven i skriftlig framställning representerar de delar av 

kursplanen som behandlar skrivande (centralt innehåll och kunskapskrav)? 

7. Hur ser du på proven som examination av elevers skrivande? 

8. Ifall du undervisar inför provet i Svenska 1, hur undervisar du? 

a. Hur presenterar du provet för eleverna? 

b. Vilka övningar och uppgifter använder du dig av? 

c. Övriga förberedelser? 

9. Ifall du undervisar inför provet i Svenska 3, hur undervisar du? 

a. Hur presenterar du provet för eleverna? 

b. Vilka övningar och uppgifter använder du dig av? 

c. Övriga förberedelser? 

10. Finns det några svårigheter med att undervisa inför prov i skriftlig framställning? 

a. Om ja, vilka? 

11. Följer du upp provet på något sätt? 

a. Om ja, på vilket sätt? 

12. Hur lång tid innan provet genomförs börjar du förbereda eleverna? 
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13. Hur mycket tid upplever du att går åt till undervisning som behandlar provet? 

a. Har du sett någon förändring över tid? 

14. Vilken betydelse skulle du säga att proven i skriftlig framställning har?  

15. I vilken omfattning upplever du att proven påverkar undervisningen (årsplanering, 

ämnesinnehåll, val av metoder och arbetssätt)? 

16. Hur tror du att elevernas prestation på provet påverkas av undervisningen? 

17. Finns det några fördelar med att skrivproven styr undervisningen? 

a. Om ja, vilka? 

18. Finns det några nackdelar med att skrivproven styr undervisningen? 

a. Om ja, vilka? 

 
 


