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1 Teman och genrer i de nationella proven i svenska 1969–2011 

Sammanfattning 
 

Mot bakgrund av skolans och samhällets utveckling under perioden 1968–2011 ställs i 

undersökningen frågan om relationen mellan de nationella proven i svenska och 

samhällutvecklingen. 

Huvudhypotesen i undersökningen är att proven efter studentexamens avskaffande främst 

inriktas på individuell kommunikations- och genrekompetens, och att denna inriktning avspeglar 

den aktuella samhällsutvecklingen och samtidigt bidrar till just denna utveckling. Undersökningens 

teoretiska ram hämtas framför allt från Tomas Englunds undersökningar från 1986 om 

samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola under 1900-talet och om läroplanens och 

skolkunskapens politiska dimension. Ett centralt begrepp hos Englund som har relevans för denna 

undersökning är den demokratiska utbildningskonceptionen. Också sociologiska perspektiv 

aktualiseras i diskussionen av proven och samhällsutvecklingen. 

Ämnesmässigt anknyter undersökningen till historia, sociologi, språkvetenskap och didaktik. 

Materialet i undersökningen utgörs av de skriftliga uppgifterna i centralproven/de nationella 

proven/kursproven i svenska i gymnasiet mellan 1969 och 2011. Undersökningen genomförs med 

en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. 

Resultaten av undersökningen bekräftar till stora delar hypotesen. De ämnen som tas upp i 

provuppgifterna behandlar dels aktuella samhällsfenomen av olika slag som främlingsfientlighet, 

arbetslöshet, teknik, medicin, energi och miljö, dels frågor som anknyter till elevernas vardagsliv 

och identitet som ungdomskultur, fritid, familj och relationer. 

Bland de genrer som efterfrågas dominerar den utredande texten (”uppsats”) i början av den 

undersökta perioden, medan personligt hållna medietexter, knutna till en given 

kommunikationssituation, är vanligast efter 1996. 

Genom den allt tydligare fokuseringen på individuella livsstilsval och individuell 

kommunikations- och genrekompetens kan de nationella proven sägas avspegla 

samhällsutvecklingen i en globaliserad värld. I vilken mån proven genom denna inriktning bidrar 

till samhällsutvecklingen kan undersökningen däremot inte visa. 

 

Nyckelord: nationella prov, genre, demokratisk utbildningskonception, medietext, globalisering 
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1 Inledning 
Skolan är otvivelaktigt en av vårt samhälles viktigaste institutioner. Där ska unga människor lära sig 

det samhället anser vara av vikt, där ska de umgås – helst med människor med olika bakgrunder och 

från olika samhällsklasser. Där ska de fostras till goda demokratiska medborgare.1 Skolan har ett 

uttalat demokratiideal vilket syns i läroplanerna och inte minst i den utveckling av skolan som 

institution som sker under 1900-talet. 

   Under de senaste åren har svenska politiker av varierande färg hävdat att den svenska skolan inte 

står sig internationellt – att vi har fått en ”flumskola” som inte möter de kunskapskrav som ställs av 

samhälle och arbetsmarknad. Skolan är ett av de områden som en nytillsatt regering ofta vill sätta 

sin egen prägel på – med konsekvensen att skolan är i ständig förändring. Som en logisk följd av 

detta förs debatter i media, och inom politiken, om den svenska skolan – om vad som gör att 

elevernas betyg sjunker och att den svenska skolan inte håller jämna steg med andra länders skolor 

betygs- och resultatmässigt. Ofta tar man upp den finska skolan som ett exempel på en skola som 

”lyckas” till skillnad från den svenska, som då får sägas misslyckas i sin strävan att utbilda och 

ligga i topp i undersökningar.2 Friskolesystemet och kommunaliseringen av skolan nämns i debatten 

som en del av förklaringen till att svensk skola misslyckas.3  

I Sverige i dag är den obligatoriska grundskolan nio år. Gymnasiet är förvisso inte obligatoriskt, 

men majoriteten av svenska ungdomar går ut gymnasiet (”tar studenten”). Alltså går de flesta i 

Sverige i skola i 12 år. Man växer upp i skolan.  

   Av en institution där unga tillbringar sina mest formbara år krävs, vid sidan av kloka och 

engagerade lärare, rektorer och annan skolpersonal, en övergripande idé om vad som ska ingå i den 

utbildning som de unga förhoppningsvis får och tillgodogör sig. Den övergripande idén finns i 

läroplaner och kursplaner, men lärare har ändå stor frihet att besluta hur vägen till den ska gå. Men 

ett klart undantag finns, och det är de nationella proven som alla elever, på alla skolor i hela landet, 

förväntas genomföra.  

   De nationella proven introducerades efter studentexamens avskaffande. En tydlig skillnad mellan 

de båda provtyperna är att betyget på de nationella proven inte är avgörande för elevens slutbetyg. I 

stället används proven bland annat för att jämföra skolor och kommuner och i slutändan lärare. 

Proven fyller alltså inte samma funktion för eleverna som studentskrivningarna gjorde.  
                                                 
1 Lpf 94 
2 Se t ex Peter Wolodarski: ”Befria skolan från reformivriga politiker”. Dagens Nyheter 2013-04-03 
3 Se t ex Dagens Nyheter, Idé och kritik: ”Det avreglerade landet”. 2013-04-03 
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   Den här uppsatsen handlar om de nationella proven och den historiska och samhälleliga 

utvecklingen i Sverige och hur den avspeglas i dessa prov. 

2 Bakgrund 
Detta är inte en uppsats som ska behandla historia eller skolhistoria, men en mycket kort och 

översiktlig snabbspolning av skolans utveckling från sent 1800-tal med de i mina ögon viktigaste 

reformer som lett fram till den modernare skolan får anses vara på sin plats.4 Jag anser också att det 

är viktigt att mycket översiktligt gå igenom den svenska samtidshistorien mellan 1970 och i dag. 

Detta kan dock endast ske ytligt och med några nedslag i vad jag anser vara av vikt för att teckna en 

översiktlig bild av Sverige. Den historiska översiten återfinns i Bilaga 1, Samhälle i förändring5. 

2.1 Skola i förändring 
2.1.1 1970-tal fram till i dag 
Den tid den här uppsatsen berör är för skolans del mycket dramatisk. Under 1960- och 70-talen 

genomfördes den största omstrukturering av svensk skola som dittills setts, och i slutet av 1990-talet 

och början av 2000-talet kom, som vi ska se, ytterligare ett par mycket avgörande beslut för 

skolväsendet. 

I början av 1960-talet slutade de flesta elever skolan efter sju eller åtta år, de som tog studenten var 

färre än 1 på 10. I dag gäller 9-årig skolplikt, de allra flesta går vidare till gymnasiet och antalet 

studerande på högskolor och universitet var 2010 över 300 000 (att jämföra med det tidiga 1960-

talets totala antal på 37 000).6 Ökningen har många orsaker, som till exempel stigande arbetslöshet 

som vi såg i förra avsnittet, men också större krav på utbildad arbetskraft så väl inom den offentliga 

som den privata sektorn – en utveckling som sker under efterkrigstidens utvecklingsboom. Många 

av de grundläggande reformer som genomfördes i Sverige fick en tydlig, enhetlig och centraliserad 

utformning – så också utbildningssystemet. 

Svensk skola hade tidigare varit hårt skiktad, de flesta elever fullgjorde sin sjuåriga skolplikt och 

började sedan arbeta. En mindre grupp ur de priviligierade samhällsskikten gick ytterligare 4–6 år 

och tog real- eller studentexamen.  

                                                 
4 Skolöversikten är baserad på Gunnar Richardson: Svensk utbildningshistoria. Skola och samhälle förr och nu. Malmö: 
Studentlitteratur, 2005 och Sveriges historia 1965–2012. Jenny Andersson och Kjell Östberg (red). Stockholm: 
Norstedts, 2013 
5 Den historiska översikten bygger främst på Sveriges historia1965–2012 s 115–471. Då översikten bygger på en 
bearbetad sammanvägning av den utförliga informationen anger jag inte sidnummer. 
6 Richardson, s 143 
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   Under hela efterkrigstiden hade skolans utformning diskuterats och tidvis var motsättningarna 

hårda mellan de grupper som förespråkade en demokratisering med gemensam, obligatorisk 

enhetsskola för alla barn och de grupper som ville behålla uppdelningen mellan läroverken och den 

obligatoriska skolan. På 1960- och 70-talen pågick en debatt om pedagogiken, och den gamla så 

kallade ”pluggskolan” fick utstå kritik bland annat för att den var för auktoritär och hindrade 

elevernas kreativitet. Man lyfte fram vikten av elever (medborgare) som självständigt sökte kunskap 

och man underströk att skolan hade potential att förändra samhället. Denna hållning mötte dock 

kritik och stora grupper krävde ordning, disciplin och kunskap, en hållning som åtminstone sedan 

1980-talet dominerat det skolpolitiska reformarbetet från både borgerligt och socialdemokratiskt 

håll. Trots det är angreppen på ”flumskolan” vanliga i den politiska debatten, och debatter om 

betyg, betygsliknande omdömen, nationella prov etc förs ofta mot bakgrund av denna ”flumskola”, 

som få dock verkar kunna beskriva mer i detalj. Under de senaste åren har just denna debatt blossat 

upp då och då – kanske på grund av att svenska skolelever visat upp försämrade resultat under 

2000-talets första decennium. En stor andel elever som gick ut grundskolan 2012 hade inte 

godkända betyg i svenska, matematik och engelska och saknade därför gymnasiebehörighet.7 Om 

detta beror på ”flumskolepedagogik” eller på nedskärningar, undermåliga lärarutbildningar och 

omorganiseringar är det ännu för tidigt att uttala sig om med någon större säkerhet. 

2.1.2 Kommunaliseringen av svensk skola 
Före 1989 hade skolan två huvudmän: staten som gav statsbidrag till skolan och kommunerna som 

var arbetsgivare åt lärarna. Under 1980-talets decentraliseringsiver började man se detta dubbla 

huvudmannaskap som ett problem. Man jämförde skolan med till exempel socialtjänsten som sedan 

tidigt 1970-tal var decentraliserad och arbetade utifrån en ramlagstiftning med generella mål men 

inom själva utförandet kunde arbeta mycket flexibelt. Efter den modellen började utredare och 

kommunalpolitiker att argumentera för målstyrning i skolan samt att huvudmannaskapet skulle 

flyttas till kommunerna som då skulle få större inflytande över verksamheten och möjlighet att 

anpassa den efter lokala förutsättningar. För att tillgodose kravet på en likvärdig utbildning över 

hela landet skulle skolan regleras av läroplanen och genom en likvärdig lärarutbildning.  

   Lärarna var de som reagerade starkast mot detta resonemang. Det berodde dock till stor del på att 

lärarna i praktiken var uppdelade i två grupper: ämneslärarna (som försvarade yrkets status) var 

SACO-anslutna och låg- och mellanstadielärarna TCO-anslutna (ytterligare en grupp lärare tillkom 

bestående av yrkeslärarna). Mellan dessa grupper fanns en djupt rotad rivalitet som tog sig uttryck 

bland annat i väsentliga löneskillnader. Dåvarande skolministern Göran Persson (senare Sveriges 

                                                 
7 Se t ex Sveriges historia 1965–2012, s 290 
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statsminister) fick med sig TCO-lärarna på sin linje (att kommunalisera skolan) främst genom att 

lova dem ordentliga lönehöjningar.  

   Genom kommunaliseringen förlorade staten skolan och i stället lades ansvaret på kommunerna. 

Detta betydde bland annat att skolan fick konkurrera med övrig kommunal verksamhet om 

utrymmet i budgeten. 

I efterhand har man kunnat konstatera att kommunaliseringen ledde till minskade behörighetskrav 

på lärarkåren, lägre löner i förhållande till övriga yrkesgrupper, större skolenheter som låg under 

kommunpolitiker som ofta inte hade någon skolpolitisk kompetens.  

   Resurserna till skolan kom också att minska på grund av den ekonomiska krisen i början av 1990-

talet. Kommunaliseringen genomfördes av en socialdemokratisk minister, men var under 1990-talet 

inte det enda politiska beslut som fick stora effekter på svenskt skolväsende.8 

2.1.3 Friskolereformen 
Efter de stora skolreformerna hade privatskolor praktiskt taget upphört att existera i Sverige. Endast 

i undantagsfall fick sådana skolor statsbidrag. Men i samband med decentraliseringssträvandena 

luckrades lagstiftningen på detta område upp under den socialdemokratiska regeringen i slutet av 

1980-talet. Det var dock först med den borgerliga regeringen i början av 1990-talet som den stora 

förändringen skedde.  

   Den regeringen införde skolpengssystemet, ett system för att garantera fristående skolor ersättning 

för skolpliktiga elever. Man ville uppnå pedagogisk förnyelse och öka elevers och föräldrars 

valfrihet. Men man får inte bortse från det ideologiskt färgade motivet att driva på en 

marknadsanpassning av offentliga verksamheter. 

   Inspirationen till friskolesystemet i Sverige kom från USA och Storbritannien. En central tanke 

både i de länderna och i Sverige var att med skolpengen stod det eleven fritt att flytta sig och sin 

peng till vilken skola som helst. I USA och Storbritannien hade detta införts för att ge barn från 

segregerade miljöer och studieovana hem en möjlighet att byta social miljö – helt enkelt påbörja en 

klassresa. Men skolpengen, och den valfrihet den medför, fyller också funktionen att skapa en 

marknadsliknande situation inom den grundläggande utbildningen.9  

   I Sverige blev skolpengen för regeringen Bildt ett sätt att bryta det kommunala skolmonopolet, ge 

skolor möjlighet att utveckla alternativa pedagogiker och skapa specialinriktningar så som sport, 

musik eller naturvetenskap, samt – eller inte minst – att ge elever och föräldrar inflytande över 

skolgången på ett högst påtagligt vis: om skolan inte duger kan eleven och föräldrarna flytta sina 

                                                 
8 Beskrivningen av kommunaliseringen bygger på Richardson s 234 f och Sveriges historia 1965–2012, s 290 f 
9 Richardson, s 234 och Sveriges historia 1965–2012, s 291 
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pengar någon annanstans. Eleven har blivit en köpstark kund som det gäller att behaga. Och det gör 

man exempelvis med hjälp av egna datorer och lediga fredagar.10 I debatten har man också pekat på 

risken för så kallade glädjebetyg. Inom socialdemokratin som sade sig vara emot friskolereformen 

fanns också sympati för alternativa pedagogiker, även socialdemokraterna har därför ställt sig 

positiva till friskolereformen. De har också accepterat att vinstdrivande företag ska kunna bedriva 

skolverksamhet.  

   Friskolereformen blev en succé om man ser till antalet friskolor som startat i Sverige, framför allt 

i storstadsregionerna och inom gymnasieutbildningen. Samtidigt har utvecklingen rest frågor om 

jämställdhet och risken för segregerad utbildning. På senare tid har också överetablering och 

konkurser visat på problemen med reformen. 

2.1.4 Medieutvecklingen bland unga från 1990-talets mitt  
Under det sena 1990-talet ser vi en medial explosion i och med att internet slår igenom på de flesta 

fronter. Sociala nätverk blir en del av många ungas vardag, ett tidigt exempel är Lunarstorm (i 

mitten av 00-talet tar Facebook över som dominerande socialt nätverk.) Från mitten av 1990-talet 

delas det filer, laddas ner program och varje tidning med självaktning skapar en fungerande filial på 

webben. Under 1990-talet kommer också tv-kanaler som Z-TV och MTV. (MTV startades förvisso 

redan på 1980-talet, men blev en kanal som de flesta i Sverige hade tillgång till på 1990-talet.) 

Dessa kanaler hade unga programledare som var trendmedvetna och coola och nästan alla bodde i 

London. Samtidigt sker i tidningsvärlden en ökning av antalet krönikörer som skriver krönikor på 

nöjesplats, Linda Skugge är ett exempel på en nyskapande, ung trendsättande krönikör som lästes 

också av ungdomar. Jag vill påstå att då medierna så tydligt vänder sig till en ung publik genom 

andra tv-program än SVT:s Bullen, Lilla Aktuellt och Lilla Sportspegeln, genom annan tidningstext 

än sidor som ”Ung” en gång i veckan och i stället har programledare och skribenter som är bara 

snäppet äldre än de som går i gymnasiet så kommer också önskan om att bli programledare, att 

skriva krönikor eller rapportera från klubbarna i London att breda ut sig. Mediegymnasier öppnar 

runt om i Sverige, men med den tekniska utvecklingen och webbens absoluta dominans i 

medielandskapet i det sena 00-talet blir dessa så småningom överflödiga. Alla kan skriva krönikor 

genom att starta en blogg, alla kan livestreama sin klubbnatt i London. 

2.1.5 Nytt betygssystem och centrala prov 
Det gamla gymnasiet avskaffades genom 1964 års gymnasiereform och 1968 – symboliskt nog – 

genomfördes den sista studentexamen i Sverige. Att studentexamen avskaffades berodde till stor del 

på att allt fler gick i gymnasiet men också svårigheterna att få en rättvis bedömning bidrog till 

                                                 
10 Ett reellt exempel från en skola i Uppsala som får vara anonym. 
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studentexamens avskaffande.11 Diskussionen om rättvisa bedömningar förs också i dag när det 

gäller bedömningen av de nationella proven. 

Med det nya gymnasiet kom också det relativa betygssystemet (i bruk mellan 1962 och 1994). 

Syftet var att åstadkomma ett riksgiltigt urvalsinstrument. Till stöd för lärarna när det gällde att följa 

den så kallade normalfördelningen av betyg infördes centrala prov i ett antal olika ämnen och en 

särskild gymnasieinspektion, till vars uppgifter hörde utarbetande av de centrala proven och 

övervakning av betygsättningen.12 Nu skulle läraren betygsätta de enskilda eleverna utifrån all 

information de fått om eleven under läsåret – betyget på det centrala provet skulle inte väga tyngre 

än den samlade informationen, vilket gjorde att provet inte var lika dramatiskt som 

studentskrivningen varit. 

   Centralproven i svenska kom att skilja sig från centralproven i övriga ämnen. Provkonstruktörerna 

tog dels avstamp i den gamla studentskrivningen, dels spjärn mot den. Studentskrivningen i svenska 

prövade abiturientens förmåga att skriva en uppsats. Det fanns ett antal ämnen att välja mellan inom 

olika fackämnen (religion, humanistiska ämnen med svenska och filosofi i spetsen, 

naturvetenskapliga ämnen och sist de fria ämnena, de så kallade räddningsplankorna).13  För att få 

ett högt betyg i fackämnena krävdes både god ämneskunskap och god språkbehandling.  

   Centralprovet i svenska för gymnasiets årskurs 3 på en 3-årig linje hade också fokus på skrivande 

– men man tog bort anknytningen till skolämnena. En av de stora nyheterna var också att provet var 

tematiskt och att eleverna fick arbeta med ämnen som låg utanför skolans värld. Temat fick de lära 

känna genom det provhäfte14 med texter och skrivuppgifter som delades ut vid provtidens början. 

Den nya provtypen skilde sig från den gamla studentskrivningen bland annat genom att materialet 

inte valdes utifrån det stoff som ingick (och ingår) i svenskämnets kursplan. Skolöverstyrelsen 

motiverade förändringen i en informationsskrift till lärare så här: 

Materialet har valts vid sidan av det stoff, som återfinns i de olika ämnenas kursmoment, för att undvika 

favorisering av elever på en viss linje eller med viss speciell ämnesinriktning. Dock har ämnet svenska 

här givits en särställning på så sätt, att normalt en språkligt-stilistisk uppgift återfinns bland de 

alternativa uppgifterna.15 

                                                 
11 Richardson, s 126 
12 Ibid, s 126 
13 Torsten Lindblad (utg): ”Allt är relativt.” Centralt utarbetade prov i svenska, matematik, engelska, franska, tyska, 
fysik och kemi – beskrivning, analys, förslag. Göteborg: Göteborgs universitet, 1991 
14 Skrivuppgifterna i provhäftena är det material den här uppsatsen bygger på. 
15 Skolöverstyrelsen: Centrala prov i svenska för årskurs 3 i gymnasiet. Exempelsamling. Stockholm, 1968, s 3 
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En viktig skillnad mellan studentskrivningen i svenska och centralprovet i svenska var att 

centralprovet prövade förmågan att läsa, förstå, bearbeta och sedan skriva en välformulerad och 

väldisponerad text. Om studentskrivningen kan sägas ha varit inriktad dels på färdigheten 

skrivande, dels på fackkunskaper och minneskapacitet blev centralprovet klart mer övergripande i 

sitt perspektiv på svenskämnet. 

Inom svenskämnet kom den nya inriktningen småningom att innebära en ökad fokusering på 

genrekompetens. Förändringen sker dock långsamt Catharina Nyström har i sin avhandling om 

gymnasisters skrivande undersökt genrekulturen i svenska skolor, och vad svenska gymnasieelevers 

skrivundervisning leder till. Hon kommer bland annat fram till att det är ett litet antal genrer som 

dominerar skrivandet i svenska gymnasier och att två av dessa är helt skolrelaterade: den utredande 

uppsatsen och faktaredovisningen.16 Den utredande uppsatsen var ju också den vanligaste formen 

för att pröva elevernas kunskap och förmåga att förmedla den under studentskrivningens tid. Två 

andra vanliga genrer är bokrecensionen och berättelsen, två genrer som presenteras för svenska 

skolbarn mycket tidigt. Inom dessa fyra genrer räknar Nyström med att eleverna i gymnasiet har 

skrivit i ungefär tio år. Skrivandet i svenska gymnasieskolor präglas alltså fram till millennieskiftet 

fortsättningsvis främst av textgenrer som inte är särskilt gångbara i samhället utanför skolan.   

3 Litteraturöversikt 
De nationella prov (centralprov, kursprov) som introducerades sedan studentexamen avskaffats har 

använts i drygt fyra decennier. Trots det finns det ganska litet forskning kring proven. Proven 

behandlas exempelvis inte explicit i Tomas Englunds stort upplagda undersökningar Läroplanens 

och skolkunskapens politiska dimension och Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk 

skola17.  

   En viss forskning kring proven bedrivs vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala 

universitet.18 Materialet utgörs av elevtexter och lärarenkäter, och fokus ligger på olika aspekter på 

elevens skrivutveckling, norm- och genrefrågor och frågor kring bedömning, utveckling och 

utprovning av proven. 

   Att utbildningens historia generellt är dåligt utforskad påpekas av Gunnar Richardson i hans 

                                                 
16 Catharina Nyström: Gymnasisters skrivande. En studie av genrer, textstruktur och sammanhang. Uppsala: Uppsala 
universitet, 2000 
17 Tomas Englund: Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. Göteborg: Daidalos, 2005 (1986) och 
Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola under 1900-talet (I–II). Uppsala, 1986 
18 Svenska i utveckling. Rapportserie 1995–. Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. 
Uppsala: Institutionen för nordiska språk 
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genomgång av skolans utveckling i Sverige. Utbildningshistoria har kommit att hamna mellan 

etablerade discipliner som historia och pedagogik.19 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 
Den teoriram jag använder för min undersökning om de nationella proven hämtar jag framför allt 

från Englunds undersökning om läroplanens och skolkunskapens politiska dimension och om 

samhällsorientering och medborgarfostran i den svenska skolan under 1900-talet. Englund ser sin 

undersökning som ett inlägg i vad han kallar ”en ständigt fortlöpande diskussion om relationen 

samhälle – utbildning med speciell hänsyn tagen till förändringsaspekten”.20 

I min undersökning om de nationella proven i svenska är frågan om relationen mellan proven och 

den historiska och samhälleliga utvecklingen central. Undersökningen faller tidsmässigt in under 

Englunds tredje period, från 1960-talet till nutid (se nedan). Ämnesmässigt anknyter min 

undersökning till historia, men också till sociologi, språkvetenskap och didaktik.  

   Inledningsvis beskriver jag kortfattat några grundläggande begrepp och beskrivningsmodeller hos 

Richardson och Englund. I diskussionen av proven och samhällsutvecklingen kommer också 

sociologiska perspektiv att aktualiseras.  

I beskrivningen av den svenska skolan under 1900-talet framstår tiden kring 1970 som en 

vändpunkt. Richardson talar till exempel om den ”försiktiga utvecklingen” under perioden 1900–

1970 och den ”revolution på skolans område” som följde därefter. 21 Att denna utveckling måste ses 

mot bakgrund av den historiska och samhälleliga utvecklingen är ett okontroversiellt påstående. 

Richardson utgår från att relationen skola-samhälle är dubbelriktad: skolan är ”både en funktion av 

den [sic!] samhälleliga förhållandena och en agent i samhällets utveckling.”22 I Englunds 

omfattande undersökning av tiden från 1800-talets slut till 1970-talet problematiseras och fördjupas 

synen på utbildningssystemets roll i samhällets sociala förändring. Englund behandlar den politiska 

dimensionen i läroplaner och skolans samhällsorientering, och urskiljer tre 

”utbildningskonceptioner” under 1900-talet. I ett historiskt perspektiv kan konceptionerna beskrivas 

som tre ”vågor” eller tidsperioder.23  

   Utbildningskonceptionerna kan, med Englunds formulering, sägas utgöra ”den yttre ram som 

                                                 
19 Richardson, s 8 
20 Englund, 2005, s 21 
21 Richardson, s 140 
22 Ibid. s 142 
23 Englund, 2005, s 253 ff, 258 ff, 305 ff; Englund, 1986, s 26 ff 
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anger vad som är pedagogiskt möjligt i ideologisk mening”.24 Konceptionerna implicerar alltså 

också skilda uppfattningar om didaktiska och utbildningsfilosofiska frågor. 

De tre tidsperioder, eller vågor, som Englund urskiljer i den svenska utbildningspolitikens historia 

är följande: 

o Från 1800-talets slut till 1927 års skolreform. 

o Från andra världskrigets slutskede till grundskolereformen 1962. 

o Från slutet av 1960-talet till nutid.25  
 

Ett nyckelbegrepp hos Englund är den ”medborgerliga läroplanskoden”, ett överordnat 

läroplansteoretiskt perspektiv som kännetecknar läroplanerna från och med skolreformerna 

1918/1926. Inom ramen för denna läroplanskod beskriver Englund de tre utbildningskonceptionerna: 

den patriarkaliska, den vetenskapligt rationella och den demokratiska. Tidsmässigt sammanfaller 

den patriarkaliska konceptionen med den första vågen, den vetenskapligt rationella med den andra 

vågen och den demokratiska med den tredje. 

Jag kommer här inte att gå närmare in på de båda första tidsperioderna och den patriarkaliska och 

den vetenskapligt rationella utbildningskonceptionen27 utan koncentrerar mig på den tredje vågen 

och den demokratiska utbildningskonceptionen. Richardson påpekar i sin genomgång av 

utbildningshistoria att ”skolans demokratisering” skulle kunna presenteras som en övergripande 

utvecklingstendens under perioden 1900–1970.28 Samtidigt är begreppet mångtydigt. Richardson 

lyfter fram fyra olika innebörder: 

1. Utbildningsmöjligheternas demokratisering genom allas rätt och möjlighet till utbildning 
oberoende av bostadsort och ekonomiska hemförhållanden. 

2. Införande av en för alla skolpliktiga barn gemensam skola. 

3. Ökat elevinflytande i skolan. 

4. Fostran till demokrati – skolans bidrag till skapandet av människor beredda att värna de 
demokratiska värdena. 

                                                 
24 Englund, 2005, s 251 
25 Englund kommenterar denna period i sitt förord 2005 och ser ett tänkbart utbildningspolitiskt systemskifte med 
friskoleväsendets genombrott kring 1990. 
26 Englund, 2005, s 117 och 305 
27 I en C-uppsats i historia har Göran Axén (Uppsala universitet, 2004) undersökt uppsatsämnena i studentexamen 
1864–1968 med stöd av Englunds periodindelning. 
28 Richardson, s 138 
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Den fjärde punkten kan sägas utgöra en av utgångspunkterna för den demokratiska 

utbildningskonceptionen, medan de tre första kan ses som några av dess förutsättningar. Englund29 

sammanfattar konceptionens grundläggande antagande: 

o Skolans roll i samhällsutvecklingen är att utveckla medborgare som är beredda att delta i 
samhällets 'förbättring'. 

o Skolan är ett medel att utveckla och förverkliga vissa politiska ideal: demokrati och 
jämlikhet. 

När det gäller didaktiska överväganden är bilden av den demokratiska utbildningskonceptionen 

svårtolkad. Englund30 lyfter fram den vetenskapligt rationella konceptionens fortsatt starka 

ställning, med en ”objektivism med bas i skolämnen uppburna av läromedel”. En förmedling av 

”fakta” enligt denna modell blockerar vad Englund kallar den demokratiska 

utbildningskonceptionens politisering av skolans innehåll, det vill säga uppfattningen ”att konflikter 

kan belysas och att motsatta värderingar kan konfronteras med varandra.” 

I fråga om skolans demokratiska uppdrag vill jag särskilt understryka ett par punkter som också  

Richardson berör: avskaffandet av parallellskolesystemet och införandet av enhetsskolan och det 

över tiden stadigt ökande elevinflytandet i skolan. Viktigt är också den förändring i skolans 

arbetstid som går hand i hand med den i hela samhället genomförda arbetstidsreformen 1968. 

Skolans läsår förlängdes med en (1) vecka, från 39 veckor till 40 och lektionstiden minskade från 

45 minuter till 40 minuter. 

Perioden från 1968 till nutid, Englunds ”tredje våg”, kan också beskrivas med fokus på de 

genomgripande samhällsförändringar som ägt rum under denna tid. Inom samhällsvetenskaperna 

talar man om hög- eller senmoderniteten, som kännetecknas bland annat av en snabb globalisering 

och en samtidig individualisering31. Den dubbelriktade relation mellan skola och samhälle som 

Richardson pekar på är en av utgångspunkterna också för Anthony Giddens, som talar om 

”självidentitetsmekanismer” som både är formade av och formar modernitetens institutioner32. I 

min undersökning är det framför allt två av globaliseringens kännetecken som är av intresse: 

informations- och kommunikationsteknikens snabba utveckling och kravet på flexibilitet hos 

                                                 
29 Englund, 2005, s 312 
30 Ibid, s 311 f 
31 Se t ex Anthony Giddens: Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: 
Daidalos, 2009 
32 Ibid, s 10 
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individen. Giddens talat bland annat om den ökade vikten av livsstilsval och livsplanering i 

struktureringen av identiteten33. 

 

4 Syfte, hypotes och frågeställningar 
Syfte 

Mot bakgrund av Richardsons och Englunds beskrivning av den svenska skolans och skolpolitikens 

utveckling med speciell tonvikt på den demokratiska utbildningskonceptionen vill jag belysa 

relationen mellan de nationella proven i svenska och den historiska och samhälleliga utvecklingen 

under perioden 1968–2011. 

Hypotes 

Efter studentexamens avskaffande prövar proven inte längre en kunskapskanon. Min hypotes är att 

proven i stället inriktas på individuell kommunikations- och genrekompetens och att denna 

inriktning avspeglar den aktuella samhällsutvecklingen och samtidigt bidrar till just denna 

utveckling. Med utgångspunkt i denna övergripande hypotes ställer jag följande frågor: 

Frågeställningar 

Ser man en koppling mellan proven och samhällsutvecklingen? Hur framgår i så fall detta 

samband?  

Vilka kommunikationssituationer beskrivs i proven?34  

Är dessa kommunikationssituationer kopplade till existerande verksamheter?   

Vilka textgenrer efterfrågas i proven?  

Är genrerna ”skoltypiska” (till exempel ”uppsats”) eller är de orienterade utåt mot det omgivande 

samhället? 

Kan uppgifterna, textgenrerna och kommunikationssituationerna kopplas till globaliseringen och 

individualiseringen under senmoderniteten? 

 

                                                 
33 Ibid, s 13 f 
34 Med kommunikationssituation avser jag den tänkta situation där den efterfrågade texten ska produceras, med 
precisering av avsändare, mottagare och genre. 
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5 Materialets beskaffenhet 
Det material som ligger till grund för den här undersökningen är de centrala och nationella proven35 

för gymnasiets sista år i ämnet svenska mellan1969 och 2011. Under vissa år ges proven under både 

höstterminen och vårterminen (se bilaga 2 för fullständig förteckning). Jag väljer att stanna vid 2011 

års nationella prov. Under 2011 omorganiseras den svenska gymnasieskolan och jag har inte funnit 

det relevant att ta med ett (1) prov från det nya gymnasiet36.  

   1969 är studentexamen borttagen ur den svenska skolan, och de centrala proven har införts för att 

främja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning (som lärarna skulle och fortfarande ska 

stå för) av elevernas prestation. Proven ska dessutom ge underlag för en analys av i vilken 

utsträckning ämnets kunskapskrav uppfylls ”på skolorna, på huvudmannanivå och på nationell 

nivå”37. De fungerar också som en måttstock på skillnader och likheter mellan olika delar av landet, 

och mellan olika skolor inom kommunerna. 

Mellan åren 1969 och 1995 hette proven centrala prov (centralprov) och från 1996 till och med 

2005 kallades de nationella prov. Från 2006 och framåt heter proven kort och gott kursprov. Kursen 

som ”kursprov” syftar på är Svenska kurs B/Svenska som andraspråk kurs B. Man kan hävda att 

namnet på proven markerar deras minskande betydelse, eller i alla fall en mer avdramatiserad 

hållning till dem. 

   För tydlighetens skull använder jag i denna uppsats genomgående beteckningen nationella prov.  

Provhäftena innehåller 1 till 4 ark i A4-format, varje prov har ett tema, till exempel ”Vida världen” 

(VT 2005), och innehåller sedan mellan 6 och 10 uppgifter av vilka eleven vid provtillfället ska 

välja att svara på en (1). Proven i svenska består av två delar, en muntlig och en skriftlig. Den här 

uppsatsen behandlar uteslutande den skriftliga delen av proven – och endast uppgifterna som 

eleverna ska göra, inte hur de gjort dem eller hur lärarna sedan bedömt dem. 

Mina exemplar av proven mellan 1969 och 1981 är digitalt fotograferade av mig på Riksarkivet i 

Stockholm, kvalitén är varierande men allt är fullt läsbart. Malmö Högskola skickade papperskopior 

av proven från åren 1984 fram till 1995. De sista årens prov, 1996–2011, har jag fått i original från 

Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  

  Min undersökning bygger på 54 prov. Jag saknar prov från fem år: 1972, 1974, 1981, 1982 och 

                                                 
35 Se nedan för redogörelse för skillnaden. 
36 GY 11 
37 www.skolverket.se 2013 

http://www.skolverket.se/
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1983. Jag har utan framgång sökt dem. Jag anser dock att det inte är en tillräckligt stor mängd för 

att påverka tillförlitligheten hos min undersökning. 

5.1 Yttre förutsättningar för provskrivningen 
En i mina ögon mycket intressant del av centralprovet är den tid som eleven har till sitt förfogande 

från start (när provhäftet delas ut) till mål (sluttid för provskrivningen). Den har förändrats radikalt 

från införandet av centralproven fram i dag. När centralproven infördes var det närmast journalistisk 

hastighet som krävdes av eleven: 225 minuter var den utmätta tiden från start till mål, och då hade 

Skolöverstyrelsen räknat med att genomläsningen av materialet skulle ta ca 45 minuter. Det 

framstår därför som att det som prövas är elevens förmåga att tillägna sig ett material, sovra, 

analysera delar av det och sedan skriva en välformulerad och intressant text – och att disponera sin 

tid, inte eventuell kunskap.38 Skolöverstyrelsen skriver: 

Den relativt korta skrivningstiden förutsätter dessutom den språkliga färdighet och mognad, som bör 

vara resultatet av gymnasieårens skrivträning.39 

Under åren kommer elevens möjligheter att disponera tiden att förändras. Skolöverstyrelsen ansåg 

också att det var viktigare att eleven visade god stilistisk förmåga än ett rikt omfång och hänvisade 

till den relativt knappa tiden de hade att arbeta.40 Kvalitet framför kvantitet om man så vill. 

Skolöverstyrelsen fortsätter: ”Denna synpunkt kan så mycket lättare genomföras, som provet på 

intet sätt mäter ämneskunskaper.”41  

   I dag får eleverna textmaterialet en vecka innan själva provtillfället. Inför den muntliga delen av 

Nationella provet övar eleverna ofta med sin lärare innan provtillfället äger rum.42 

Provet ska skrivas under lektionstid. 

 

6 Metod 
För att undersöka om man kan se om de nationella proven avspeglar samhällsutvecklingen mellan 

1969 och 2011 har jag för denna uppsats valt att använda en kvalitativ och jämförande metod som 

                                                 
38 Skolöverstyrelsen: Centrala prov i svenska för årskurs 3 i gymnasiet. Exempelsamling, Stockholm, 1968 
39 Ibid, s 4 
40 Ibid 
41 Ibid 
42 Detta påstående baseras uteslutande på empirisk erfarenhet. Jag har varit på skolor under den tid som provet ska 
genomföras, och många svensklärare vittnar om att många lektioner går till att öva muntligt framförande innan själva 
provet ska genomföras.  
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bygger på vissa kvantitativa data. Materialet är av sådan art att det har krävts en närläsning för att 

urskilja de eventuella förändringar som kan peka på att proven följer en allmän utveckling eller 

trend i samhället.  

   I uppsatsen följer jag två spår: dels den historiska kontext som proven är tillkomna i, dels de 

genrer som provkonstruktörerna vill att eleverna ska använda. Den kvantitativa delen av 

undersökningen redovisas i tabell 1 och 2 (se bilaga 3 och 4).  

   I tabell 2 (genrer) redovisas alla genrer som nämns i uppgifterna, och då ingen genre angivits i 

provuppgiften har jag utifrån uppgiftens övriga utformning valt att karaktärisera den som ”uppsats” 

även om ordet uppsats inte nämns i uppgiften. I tabell 1 (uppgifterna) har jag utgått från 

beskrivningen av den samtida historien som jag behandlar i bilaga 1, en beskrivning som i sin tur 

bygger på Sveriges historia 1965–2012 (Norstedts). I tabellen har jag under ett antal huvudrubriker 

sammanfört tydliga sociala, politiska och samhälleliga fenomen som omnämns i provuppgifterna.  

För att illustrera hur jag gått tillväga i jämförelse och analys av proven och provuppgifterna ger jag 

nedan två exempel på provuppgifter. Ett från 1969, det allra första provet, och ett från 2009. Jag 

kommer att göra en jämförelse mellan dem för att illustrera skillnaden i uppgifternas innehåll och 

utformning.  

Exempel 1:  

1969, tema ”Natur och kultur i landskapet” 
 1 Ge några synpunkter på hur avvägningen mellan naturlandskapet och kulturlandskapet praktiskt skall 

 kunna genomföras. Tag därvid som utgångspunkt dagens situation i välfärdssamhället och de förmodanden vi 

 kan ha om den sannolika utvecklingen. Framställningen kan exempelvis utformas antingen som ett allmänt 

 handlingsprogram skisserat av något politiskt ungdomsförbund eller också som ett konkret och lokalt förankrat 

 förslag av en sammanslutning i din hemkommun. Förslag till rubrik: Naturlandskap och kulturlandskap. 
 

Exempel 2: 

VT 2009, tema ”Engagemang och påverkan”  
 B8 Ljuset i biomörkret 

 Filmens inverkan är välkänd, men ofta diskuteras de negativa konsekvenserna snarare än de positiva. 

 Forskaren Tomas Axelson har visat att film också ger många människor upplevelser som berikat deras liv och 

 fått dem att se sig själva med nya ögon. 

  Filmtidningen Cinema ber läsarna skriva om betydelsefulla filmupplevelser och du bestämmer dig för 

 att skicka in en krönika. En krönika är en personligt hållen text om något aktuellt ämne som kan intressera 

 många.  

  Skriv din krönika. Utgå från en film som påverkat dig positivt och precisera vad det är i filmen som 
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 gjort intryck. Presentera några tankegångar som finns i artikeln om Tomas Axelsons forskning och 

 diskutera hur film kan påverka åskådaren.  

 Rubrik: Ljuset i biomörkret     Bedömningsskala: IG-MVG 

Vid en första anblick kan man genast se uppenbara skillnader mellan dessa två provuppgifter med 

40 år mellan sig: 2009 års prov har en bedömningsskala inskriven i uppgiften, den informationen 

saknas i 1969 års prov. I det yngre provet är rubriken given: ”Ljuset i biomörkret” medan det i det 

äldre provet endast finns ett förslag på rubrik – vi får alltså anta att det stod eleven fritt att hitta på 

en bättre och mer slående rubrik än ”Naturlandskap och kulturlandskap”. I 2009 års provuppgift 

finns en kortfattad inledning innan själva uppgiften kommer, den inledningen saknas i 1969 års 

uppgift som går rakt på uppgiften i första meningen. ”Ge några synpunkter på hur...”. 

Ytterligare en skillnad är att eleven i 2009 års prov tilldelas en roll, eleven är en aktiv läsare av en 

filmtidning. Rollfiguren som eleven tilldelats bestämmer sig för att medverka i tidningen genom att 

skicka in en krönika. Eleven har alltså fått en liten scen att agera på – till skillnad från 1969-års elev 

som får förslag på hur framställningen kan utformas: ”Framställningen kan exempelvis utformas antingen [–] 

eller också [–]”.  I provet från 2009 finns också ett inslag som är vanligt förekommande i proven från 

1996 och framåt, nämligen en beskrivning av genren, i just detta fall av krönikan. 

I både det äldre och det yngre provet är uppgifterna knutna till verkligheten i den bemärkelsen att 

båda texterna ska tänkas kunna användas i en verklig situation, i det yngre är det en krönika som 

ska kunna publiceras, i det äldre är det ett handlingsprogram eller ett förslag utformat av en 

sammanslutning i elevens hemkommun. Det verkliga livet, samhället, finns alltså representerat både 

1969 och 2009 med en betydande skillnad: 1969 handlar det om ett förslag från en sammanslutning 

– politisk eller annan, med utgångspunkt i välfärdssamhället och en vidare blick mot framtiden.  

2009 handlar det om en personligt hållen text som ska publiceras i en tidskrift.  

I provet från 1969 är uppgiften konstruerad så att eleven får mycket litet kringinformation om 

ämnet. 2009 ser det annorlunda ut: här är uppgiften strukturerad som en trestegsraket. För det 

första: en allmänt hållen tanke kring filmens inverkan på människan och konstaterandet att filmens 

positiva inverkan sällan diskuteras. För det andra: en scenanvisning, att filmtidningen Cinema 

efterlyst läsarnas upplevelser. För det tredje: själva uppgiften, att skriva en krönika. Man skulle 

kunna utforma uppgiften så här: ”Skriv en krönika om en betydelsefull filmupplevelse”. 

Det äldre provets uppgift 1 förutsätter en rad kunskaper hos eleven, medan det yngre provet inte 

förutsätter annan kunskap än att eleven är läskunnig och har sett åtminstone en film i sitt liv. 1969 

förutsätts eleven kunna skilja på naturlandskap och kulturlandskap, den förutsätts veta hur ett 
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politiskt handlingsprogram är utformat och den förutsätts kunna reflektera över sin samtida situation 

i välfärdssamhället. Vi ser alltså att det i 1969 års prov finns en rad outtalade förväntningar på 

kunskap vid sidan av själva svenskämnet. Men framför allt finns det outtalade krav på att eleven ska 

känna till – och behärska – genrer som är svårdefinierbara, till exempel ett ”förslag”. Men kanske 

mer intressant är att eleven förväntas känna till hur ett politiskt förslag är utformat, den förväntas 

veta hur man skriver exempelvis en motion. Här nämns inte en specifik genre så som det görs 2009 

(krönika) och eleven förväntas 1969 vara van att läsa instruktioner, tolka instruktionen och ta till sig 

informationen i uppgiften. 2009 ser det annorlunda ut: eleven har inga alternativ när den väl valt 

uppgift B8, vilket den har 1969 – alternativen existerar, även om de är utformade endast som 

förslag. 2009 är instruktionens uppgiftsdel (”Skriv din krönika. Utgå från en film som påverkat dig positivt och 

precisera vad det är i filmen som gjort intryck. Presentera några tankegångar som finns i artikeln om Tomas Axelsons 

forskning och diskutera hur film kan påverka åskådaren.”) fylld av verb i uppmaningsform som styr struktur 

och genre utan att ge eleven tolkningsutrymme eller ställa tolkningskrav på den. 

I provet från 2009 är eleven ett ”du”. Konstruktören talar direkt till en person, till skillnad från 1969 

års prov där eleven inte är nämnd överhuvudtaget. Dessa två beskrivna exempel på provuppgifter, 

ett från det första provet och ett av de allra sista i mitt material, är karaktäristiska för den förändring 

jag kunnat se i materialet. 

7 Resultat och diskussion 
Jag kommer i detta kapitel att redogöra för mina resultat utifrån de frågor jag ställt till materialet, se 

kapitel 4 Syfte, hypotes och frågeställningar. Inledningsvis diskuterar jag grundfrågan, nämligen om 

man kan se ett samband mellan proven, provuppgifterna och samhällsutvecklingen i övrigt. Vidare 

kommer jag att diskutera de genrer inom vilka uppgifterna ska skrivas, samt huruvida dessa genrer 

säger någonting om provets samtid. Därefter följer en diskussion om de kommunikationssituationer 

som förekommer i provuppgifterna samt – i de fall det förekommer – en diskussion om den roll 

eleven tilldelas i uppgiften och betydelsen av den rollen i en vidare kontext. I diskussionen av 

uppgifter, genrer, och kommunikationssituationer aktualiseras också frågan om globaliserings- och 

individualiseringstendenserna under senmoderniteten. 

   Avslutningsvis ställer jag de nationella proven i relation till utbildningskonceptionerna, framför 

allt den demokratiska men också den vetenskapligt rationella konceptionen.  

   Resultaten redovisas också i tabellform, se bilaga 3 och 4, tabell 1 A, B och C (uppgifterna) och 

tabell 2 A, B och C (genrer). 
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7.1 Sambandet mellan proven och samhällsutvecklingen 
Det korta svaret på frågan om man ser ett samband mellan proven och samhällsutvecklingen är att 

det går att se ett sådant samband. Varje prov har ett övergripande tema eller ämnesområde43 (för 

fullständig förteckning över temana se bilaga 2). Det första temat, 1969, var ”Natur och kultur i 

landskapet” och det sista som jag har med i den här undersökningen, vårterminen 2011, hade temat 

”Tecken och signaler”. Bägge exemplen är vida begrepp vari det ryms nästan vad som helst.  

 Temana är generellt formulerade just som allmänna begrepp eller som abstraktioner, till exempel 

”Gemenskap och ensamhet” (1975), ”Drömmar” (HT 1993) eller ”Rätt och rättigheter” (HT 2002). 

Temana säger inte mycket om samtiden, utom i några enstaka fall som ”Teater och teaterdebatt” 

(1971), ”Våra teve- och radioprogram”(1973) och ”Vi och dom” (1992). Det som i stället är 

intressant är provuppgifterna och deras utformning. Händelser men kanske framför allt tendenser i 

samtiden tas upp i provuppgifterna oavsett hur brett provets tema är. Allra tydligast syns kanske 

utvecklingen i samhället i de genrer som efterfrågas och den kommunikationssituation (se avsnitt 4 

och 7.3) som beskrivs i uppgifterna. När internet blir allmänt nämns det inte i temat. Bland 

uppgiftsrubrikerna förekommer det endast undantagsvis, till exempel VT 2011 (tema ”Tecken och 

signaler”) där uppgift B 5 har rubriken ”Alltid inloggad?”. I kommunikationssituationen är det 

däremot relativt vanligt – eleven ska exempelvis skriva ett inlägg som ska publiceras på webben. 

Det ovan nämnda provet från 1992 utgör ett tydligt undantag från de allmänt hållna temana. Under 

provets övergripande tema, ”Vi och dom”, följer provuppgifter som alla behandlar rasism och 

främlingsfientlighet, samt alla människors lika värde. I provet uttrycks att både rasismen och 

främlingsfientligheten har vuxit i styrka och tagit sig våldsamma uttryck under 1991. Vidare i 

samma prov nämns Sovjetunionens sönderfall, inbördeskriget i Jugoslavien och de baltiska 

staternas nyvunna självständighet. 1992 års prov dyker rakt ned i samtiden på ett sätt som inte är 

karaktäristiskt för de nationella proven i stort.  

   Vi såg i genomgången av samhällsutvecklingen (bilaga 1) att de främlingsfientliga strömningarna 

växte i styrka i Sverige under krisåren i början av 1990-talet. Ny Demokrati valdes in i riksdagen 

1991, lasermannen John Ausonius sköt människor med utländskt utseende och de nynazistiska 

rörelserna växte. Att detta i hög grad berörde ungdomar står klart, många ungdomar attraherades av 

de främlingsfientliga och nynazistiska rörelserna. Behovet av att diskutera detta och flykting- och 

invandringspolitik verkar konstruktörerna av 1992 års prov ha tagit fasta på.  

                                                 
43 VT 1996 är provets tema (”Kommunikation”) dock inte utskrivet på provets framsida. 
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   I provet finns sex uppgifter. De behandlar alla explicit rasism och främlingsfientlighet i Sverige.44 

Provet, eller provkonstruktörerna, utgår från att Sverige ska ta emot flyktingar och att rasism och 

främlingsfientlighet strider mot grundläggande demokratiska värderingar i det svenska samhället. 

Uppgift ett (1) lyder:  
 I år har debatten kring rasism och främlingsfientlighet varit livlig, eftersom bägge företeelserna tycks ha ökat 

 och uttrycken för dem ibland har varit våldsamma.  

    Diskutera begreppen rasism och främlingsfientlighet. Fundera över de bakomliggande orsakerna och föreslå 

 vad man kan göra i kampen mot dessa företeelser.  

 Rubrik: Rasism och främlingsfientlighet 

Dels kan man konstatera att uppgiften knyter an till den direkta samtiden med formuleringen ”I 

år...”, dels får vi veta att 1992 (och säkert också 1991) var uttrycken för rasistiska och 

främlingsfientliga åsikter våldsamma. Elevens uppgift är att diskutera begreppen rasism och 

främlingsfientlighet och ta hänsyn till olika orsaker till dessa begrepp samt hur företeelserna kan 

bekämpas. Här finns inte utrymme för eleven att uttrycka en avvikande åsikt, till exempel 

argumentera mot invandring och svenskt flyktingmottagande (om inte eleven bygger sin 

argumentation på att främlingsfientlighet kan stoppas genom att landet inte ska ta emot några 

invandrare eller flyktingar överhuvudtaget). Det är egentligen i uppgifterna 4 och 5 som eleven i 

uppgiftsformuleringen har en möjlighet att uttrycka en åsikt som inte följer den politiskt korrekta 

strömmen. Uppgift 4 lyder:  
 Ord som nationalism, patriotism och fosterlandskärlek kan väcka blandade känslor. Under det gångna året har 

 vi fått många tillfällen att fundera över de fenomen som är förknippade med dessa ord. Europas karta har 

 förvandlats. Vi har t.ex. bevittnat Sovjetunionens sönderfall, de baltiska staternas nyvunna självständighet, ett 

 blodigt inbördeskrig i Jugoslavien och en framväxande högerextremism i Västeuropa.  

    Resonera kring den framväxande nationalismen och fundera över orsaker och följder. 

 Rubrik: Nationalismens dubbla ansikte 

Och uppgift 5:  
 Vi är enligt en överenskommelse mellan FN och regeringen skyldiga att ta emot flyktingar. Sveriges vilja att 

 som tidigare ge hjälp åt människor på flykt undan krig, förföljelse och förtryck har inte minskat, även om man 

 märker en hårdare attityd bland allmänheten. En diskussion som förs i massmedierna gäller vem som är 

 flykting och en annan hur man bäst stöder flyktingen.  

    Redogör för din inställning till vår flyktingpolitik: Vilka problem möter flyktingar och hur skall dessa lösas? 

                                                 
44 Rubrikerna på uppgifterna är som följer: 
1. Rasism och främlingsfientlighet 
2. Sverige – bara svenskt? 
3. Kulturmöten och kulturkrockar 
4. Nationalismens dubbla ansikte 
5. Flyktingpolitik – problem och lösningar 
6. Alla människor är lika mycket värda 



21 Teman och genrer i de nationella proven i svenska 1969–2011 

 Tag ställning till hur man hjälper flyktingarna på bästa sätt.  

 Rubrik: Flyktingpolitik – problem och lösningar 

Även om provkonstruktörerna lagt in formuleringar som till exempel ”Tag ställning till hur man 

hjälper flyktingarna på bästa sätt” är uppgiften att eleven ska redogöra för sin inställning till 

Sveriges flyktingpolitik. Den inställningen kan – och får – vara att Sverige inte ska ta emot en enda 

flykting.45 Det är enligt mig oerhört viktigt att elever får uttrycka avvikande och till och med 

odemokratiska åsikter i skolan som ju är en plats för diskussion, nya tankar och möjligheten att 

pröva sina åsikter – och få dem bemötta. 

Trots att de allra flesta prov inte har teman som är tidsbundna utan mer allmänna finns det ett par 

undantag. Till exempel 1971 års prov (”Teater och teaterdebatt”) anknöt direkt till en aktuell debatt 

kring teater som vi kan anta att eleverna tagit del av eller åtminstone varit bekanta med (här ska 

sägas att jag antar att debatten funnits i textmaterialet, men eftersom jag inte behandlar materialet 

här kan jag inte kommentera detta). Ett annat exempel är provet med temat ”Pengar och ekonomi” 

(VT 1995). I detta prov anknyter uppgift 1 och 2 direkt till den ekonomiska krisen: 

”Budgetunderskottet är stort; de enskilda drabbas på olika sätt” (uppgift 1) och vidare i uppgift 2: 

”Sverige befinner sig sedan flera år i en ekonomisk kris som bl.a. drabbar människorna i form av 

arbetslöshet och nedskärningar inom t.ex. sjukvård, barnomsorg och utbildning.” Här har alltså det 

tidiga 1990-talets ekonomiska kris och dess direkta konsekvenser fått utrymme, men jag vill påstå 

att det är mer allmänt – och framför allt mindre kontroversiellt – än 1992 års prov, ”Vi och dom”.  

För att tydligare kunna urskilja vad proven tar upp av historiska händelser kommenterar jag tabell 1 

(uppgifterna 1 A, B och C) utifrån tre kategorier: eleven själv, stora frågor, samt medier. 

Eleven själv (A) innehåller tabellrubrikerna Fritid, familj/relationer, jämställdhet, ungdomskultur, 

civil olydnad och psykisk ohälsa. Dessa tabellrubriker kan sägas hållas samman av att de på ett eller 

annat sätt behandlar individen i samhället och elevens tänkta vardag. Under stora frågor (B) har jag 

samlat de tabellrubriker som på ett eller annat sätt tar upp stora samhällsfrågor, nämligen demokrati, 

vi och dom, krig, ekonomi, välfärdssamhället, skola, EU/FN, energi- och miljöfrågor, global 

rättvisa, mångkultur, rasism och främlingsfientlighet, arbetslöshet, arbetslivet och teknik och 

medicin. Som sista övergripande kategori har jag medier (C) med tabellrubrikerna reklam, TV/radio 

och sociala medier. Antalet uppgifter som ska skrivas inom kategori A är 38, inom B 91 och inom C 

12.  
                                                 
45 Eftersom dessa prov ska skrivas av alla elever i gymnasiets årskurs tre får vi anta att det förekom en del sådana svar 
på uppgiften. Huruvida detta inverkade på bedömningen och betygsättningen kan jag här inte spekulera i, men det är en 
fråga som jag gärna ser utredd i kommande uppsatser. 
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Kategori A, eleven själv (totalt 6 tabellrubriker), är den kategori där elevens vardag och fenomen 

som direkt kan antas röra eleven finns – till exempel ungdomskultur. Inom denna kategori 

dominerar tabellrubriken familj och relationer. Av totalt 38 uppgifter behandlar 14 relationer och 

familj. Den näst största gruppen är fritid med totalt 11 uppgifter.   

Kategori B, stora frågor (totalt 13 tabellrubriker), dominerar uppgifterna i de nationella proven 

mellan 1969 och 2011. Man kan konstatera att dessa frågor berör samhället i stort, miljöfrågor etc. 

De uppgifter som dominerar inom kategori B är vad jag här valt att kalla ”hårda frågor”, nämligen: 

teknik och medicin, energi och miljö samt krig och våld. Minst antal uppgifter ska skrivas om 

EU/FN, global rättvisa och ekonomi.  

Kategori C, medier (totalt 3 tabellrubriker), är den minsta kategorin i min uppställning med 12 

uppgifter totalt. Av dessa dominerar reklam med 7, sedan följer sociala medier (4) och endast 1 

uppgift behandlar tv/radio.  

En kvantitativ analys och kategorisering av uppgifterna ger alltså vid handen att det är omvärlden 

som dominerar, tätt följd av elevens relationer och fritidsliv. När det handlar om omvärlden är det 

hårda, relativt abstrakta ämnen som fått mest utrymme. Energi och miljö, krig och våld samt teknisk 

och medicinsk utveckling är ämnen som inom skolämnena närmast hör hemma inom 

samhällskunskap och teknik och naturvetenskap. 

Att omvärlden dominerar provens uppgifter kan också ses som ett tecken på den under perioden allt 

tydligare globaliseringen. Själva begreppet ”global” nämns visserligen bara en gång (”global 

rättvisa”) men andra globala fenomen i kategori B (exempelvis ekonomi, arbetslöshet, teknik, 

energi- och miljöfrågor och rasism och främlingsfientlighet) är tydligt förknippade med 

samhällsutveckligen under perioden. Energi- och miljöfrågorna kan också ses som exempel på de 

globala ”högkonsekvensrisker”46 som människor ställs inför i dag. 

   Globaliseringens skenbara motsats är en individualism där människor kontinuerligt skapar och 

omskapar sin identitet och självbild47. I provuppgifterna i kategori A finns en uttalad fokusering på 

den enskilda individen, hennes relationer och val av livsstil. I uppgifter som berör till exempel 

fritid, ungdomskultur, jämställdhet, familj och relationer ges eleven möjlighet att reflektera över 

tänkbara svar på en fråga som aktualiseras av globaliseringen, nämligen ”Hur ska vi leva?”48 

   Också i Skolverkets beskrivning av svenskämnet i dag skulle man kunna läsa in en ansats till både 

                                                 
46 Giddens, s 12 
47 Ibid, s 44 och Anthony Giddens och Simon Griffiths: Sociologi. Malmö: Studentlitteratur, 2007, s 75 
48 Giddens, s 253 
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globalisering och individualism. Svenskämnet handlar inte bara om språk utan också om 

kulturhistoria och kanske till och med filosofi och etik, om ”det allmänmänskliga” och om 

”självinsikt”. Skolverket skriver: 

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och 

rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra 

typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna 

för nya perspektiv. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska 

språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ge dem möjlighet att reflektera över olika typer av språklig 

variation. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, 

sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor.49 

I de nationella proven dominerar skrivuppgifter med tydligt fokus på språk i 7 av proven.501984 

introduceras uppgifter som närmast behandlar språksociologiska frågor, som är nära anknutna till 

den aktuella samhällsutvecklingen: gruppspråk, fackspråk, attityder till dialekter, ”fult språk” och 

tvåspråkighet. 1999 aktualiseras diskussionen om manligt och kvinnligt i språket och om svenskans 

roll i förhållande till engelskan. Flera av dessa uppgiftsteman återkommer i senare prov. De 

uppgifter som behandlar skönlitteratur och läsning är ofta mindre inriktade på den aktuella 

samhälls- och språkutveckligen. I stället dominerar läsningens betydelse för den enskilda individen. 

7.2 Provuppgifternas genrer 
Mellan åren 1969 och 2011 ser man en förändring av provuppgifternas utformning och vad eleverna 

ska skriva för typ av text. De uppgifter eleverna har att välja mellan knyts under senare delen av 

perioden allt oftare till specifika textgenrer. Detta blir speciellt tydligt efter 1996, alltså från det år 

då ansvaret för konstruktionen av proven flyttas till Uppsala. Jag kommer här att gå närmare in på 

denna utveckling. 

De genrer som förekommer i proven redovisas i tabell 2 A, B och C (bilaga 4). För 

överskådlighetens skull har jag delat in de sammanlagt 21 genrerna i sju undergrupper. Det är dessa 

jag här kommer att beskriva och diskutera. I listan nedan anger jag dels undergrupperna, dels det 

sammanlagda antalet uppgifter inom grupperna där respektive genre efterfrågas. Eftersom 

undergruppen ”medietext” är den enskilt största gruppen anger jag dessutom hur många uppgifter 

där finns inom varje genre.  

                                                 
49 www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner 2013 
50 1984 ”Språk som enar och skiljer”, HT 1991 ”Böckernas makt”, HT 1998 ”Klarspråk”, VT 1999 ”Språk som bro och 
barriär”, HT 2000 ”Läge för läsning”, VT 2001 ”Utmaning – fri, farlig, fantastisk litteratur! och HT 2010 ”Språkets 
makt och möjligheter”. 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner
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Uppsats (126) 

Essä (18) 

Analys (33) 

Berättelse/novell, personporträtt (11) 

Informationsmaterial/kapitel i lärobok, brev/pm, redogörelse (27) 

Diskussionsunderlag, manus (33) 

Medietext: (219). Därav: insändare (5), ledare (2), artikel (71), debattartikel (11), bidrag (20), 

webbartikel/webbtext (4), krönika (20), reportage (20), bloggtext (1), recension o dyl (2), inlägg 

(65) 

Jag kommer att koncentrera mig på de två största grupperna, uppsats och medietext. Uppgifter ur 

alla undergrupper förekommer under hela den tid som materialet omfattar, men uppsats och 

medietext är överrepresenterade i början respektive i slutet av perioden. Man kan också notera att 

den genre som kallas analys förekommer under alla de undersökta decennierna. De uppgifter som är 

kategoriserade som manus skulle i vissa fall kunna beskrivas som medietext då de ska skrivas 

exempelvis som manus till specifika radioprogram. Jag har valt att bortse från detta då jag tolkat 

uppgiften som att manus är en specifik genre och att forumet i manusuppgifterna är underställt 

genren. Också genren essä kan diskuteras. Den skulle kunna uppfattas som en moderniserad version 

av uppsats, omdöpt för att passa in i en utanför skolvärlden existerande genre. Jag väljer dock att 

här tolka essän som en separat genre. 

   När det gäller genrerna berättelse/novell och recension kan man notera att de i de nationella 

provens uppgifter intar en betydligt mindre framträdande roll än i skolans svenskundervisning (se 

avsnitt 2.1.5). 

 

7.2.1 Uppsats  
Det är endast i två prov (1971 och 1980) som genrebeteckningen ”uppsats” är explicit utskriven. I 

övriga fall har jag utgått från uppgiftens formulering. Det som efterfrågas är en ospecificerad, 

utredande text och den mest näraliggande benämningen på en sådan är just uppsats.  

   Uppsatsen som genre förekommer under hela den undersökta perioden, den finns med i provet 

från 1969 och den förekommer sista gången VT 2003. Mellan 1976 och 1995 är uppsatsen 

dominerande bland provuppgifterna i samtliga prov. Detta är intressant av flera skäl. Jag anser att 

uppsatsen som genre kopplar proven bakåt till en tid före studentexamens avskaffande. Att provens 

betydelse var, och är, betydligt mindre än studentexamens är inte avgörande för uppsatsgenren. 

Uppsatsen som genre är skolspecifik och när den så småningom slås ut är det till förmån för mer 
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specifika genrer, framför allt medierelaterade med direkt koppling till den verklighet som omger 

eleverna. Man skulle kunna hävda att det är i och med de centrala provens införande som skolan – 

samhället – börjar fokusera på samhällsträning i stället för bildning och att denna utveckling 

accelererar efter 1995.  

 

7.2.2 Medietext 
Medietext är den klart dominerande gruppen i mitt material. Den finns med från de första åren, men 

växer betydligt ju närmare vi kommer vår egen tid. Det finns ett tydligt undantag och det är den 

genre som benämns ledare (ledarartikel i dagstidning). Den förekommer två gånger i materialet, 

1971 och 1975. Skillnaden mellan en ledarartikel och annan medietext (så som krönika, inlägg eller 

debattartikel) är att ledarartikeln är en utredande text där åsikter måste vara väl underbyggda med 

fakta – en ledarartikel rör heller aldrig (eller i alla fall ytterst sällan) skribentens personliga 

förhållanden. Dessutom rör ledaren ofta politiska frågor. Ledaren försvinner alltså helt i mitten av 

1970-talet, och under 1980-talet är medietexterna helt frånvarande. Det är först i slutet av 1990-talet 

vi återser dem i proven. Här dominerar nu genren inlägg som finns med redan 1975, 1979 och 1986. 

Från och med 1997 finns det upp till fem uppgifter med i varje prov där eleven ska skriva inlägg. 

Vad är då ett inlägg? Dels kan det vara ett debattinlägg som i provet från HT 2005 där eleven kan 

välja uppgiften debattinlägg (inlägget är tänkt att publiceras på webben), dels kan det kort och gott 

vara ett inlägg som i provet från VT 2006 där uppgift B2 ”Inte utan min mobil!” beskrivs så här:  
År 1995 förändrades våra liv! Mobiltelefonen slog igenom med enorm kraft i Sverige och inget var sig längre 

likt. Mobilsamtal och sms är i dag en del av vardagen för de allra flesta.  

   Telefonbolaget Bell ger ut en tidning där läsarna har ett forum för synpunkter. Du bestämmer dig för att 

skriva ett inlägg om mobiltelefoni. Du kan till exempel behandla för- och nackdelar med mobiltelefonen, 

utvecklingsmöjligheter eller i vilka sammanhang mobilen används.  

   Skriv inlägget. Beskriv ditt förhållande till mobiltelefonen. Ge exempel på hur du ser på mobiltelefoni och 

motivera dina åsikter.  

Rubrik: Inte utan min mobil!      Bedömningsskala: IG-VG  

Här är inlägget också tänkt att publiceras i en tidning, men det är inte ett uttalat debattinlägg, utan 

handlar i stället om den egna inställningen till mobiltelefonin – som 2006 antas vara ”en del av 

vardagen för de allra flesta”. Mobilens betydelse ifrågasätts inte i uppgiften. Däremot har vi ännu 

inte en verklighet där nästan varje elev har en i-phone som ju i praktiken är en liten dator som gör 

det möjligt för eleven att vara uppkopplad mot internet varje vaken sekund.  

   I avsnitt 2.1.4 beskrev jag kort medieutvecklingen från 1990-talets mitt. Jag fokuserade då på den 

utveckling som rör gymnasisternas åldersgrupp. Det är också från mitten av 1990-talet som 
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medietexterna blir allt mer dominerande i de nationella proven. Och inom gruppen medietexter 

dominerar genrer där elevens personliga åsikter efterfrågas. Genren krönika nämns till exempel 

första gången 1998 och förekommer sedan i princip varje år fram till slutet av den undersökta 

perioden. Krönikan är kanske den genre inom medietext som är mest speciell genom sin personliga 

karaktär. Debattartiklar har till uppgift att också pröva elevens argumentationsförmåga och förmåga 

att argumentera i skrift. Reportaget (som förekommer endast fyra gånger i mitt material) kan sägas 

vara en genre som är omöjlig att skriva och göra rättvisa under en klassrumsskrivning. Genren 

artikel kan man mycket väl skriva – men en artikel är allmänt hållen och inte personlig. Krönikan 

däremot kan handla om praktiskt taget vad som helst och vinner ofta på att vara personligt hållen. 

Detsamma gäller för webbtexten, bloggtexten och blogginlägget, genrer som uppträder sporadiskt 

bland uppgifterna under slutet av den undersökta perioden. Jag uppfattar ”webbtext” som en mer 

allmän benämning och tolkar ”bloggtext” och ”blogginlägg” som personliga och lite klatschiga 

texter som ska tilltala många och locka läsare till bloggen samt behålla de läsare som finns. Att 

dessa genrer kommer in i proven under Uppsalaåren får anses vara naturligt eftersom internet blivit 

mer och mer allmänt och betydelsefullt under det tidiga 2000-talet. 

De genrer som nämns i uppgiftsbeskrivningarna förutsätts oftast vara bekanta för eleverna och 

definieras inte i uppgiften. Det gäller exempelvis uppsats, analys, berättelse/novell, manus och 

recension. Det finns dock några undantag, dels relativt nyss introducerade genrer som krönika och 

bloggtext, dels äldre, mer komplexa genrer som essä och reportage.51 Krönikan definieras 

upprepade gånger, till exempel i proven HT 2005 (uppgift B5), VT 2006 (uppgift B3), HT 2006 

(uppgift 6) och det tidigare i kapitel 6 behandlade provet VT 2009 med en i stort sett identisk 

formulering: ”En krönika är en personligt hållen och slagkraftigt formulerad text om något aktuellt 

ämne som kan intressera många”. För bloggtextens del ingår publiceringsstället som en del av 

definitionen: ”En bloggtext är en personligt hållen text som publiceras på webben” (HT 2006, 

uppgift 7.)  

Även om skolämnet svenska omfattar mycket ren ”skolkunskap” ger provuppgifterna intrycket av 

att svenskämnet främst ska förmedla färdigheter som ska användas i det dagliga livet. Att kunna 

skilja på genrer och kunna ta till sig ett stort stoff för att sedan under begränsad tid minska ned det 

till genrens förutsättningar och krav, och därefter förmedla stoffet på ett relevant och korrekt sätt är 

viktigt och säger troligen något om skolans roll som samhällsfostrare. Eller för att tala med 

                                                 
51 En essä definieras som ”en konstnärligt och personligt formulerad text” (HT 2006, uppgift 9) eller som ”en utredande 
text där ett abstrakt eller vetenskapligt ämne behandlas på ett personligt sätt (HT 2007, uppgift B9). Definitionen på ett 
reportage lyder: ”Ett reportage är personligt skrivet, har ett visst nyhetsvärde och låter de intervjuade själva träda fram” 
(VT 2006, uppgift B6). 
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Skolverket: ”Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och 

tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv.”52 

Det vardags- och samhällsliv Skolverket talar om utspelas i ett medielandskap som är statt i snabb 

förändring. Medietexterna i uppgifterna avspeglar den globala utvecklingen inom medierna: 

nätpublicering förutsätts inte bara för webbtexter och bloggtexter utan också för krönikor och 

”inlägg”. Och det som efterfrågas är den personliga åsikten och den personliga formuleringen. I det 

globaliserade medielandskapet står alltså den enskilda individens önskningar och livsprojekt i 

centrum. 

7.3 Kommunikationssituationer i provuppgifterna 
Efter att konstruktionen av de nationella proven flyttades från Malmö högskola till Uppsala 

universitet märks som nämnts en tydlig förändring i provens uppgifter, och hur dessa är utformade. 

Fram till flytten till Uppsala var uppgifterna relativt allmänt hållna, i princip helt utan 

genrespecifika krav på den text som eleverna skulle skriva. När proven konstrueras i Uppsala blir 

det i stället genren som uppfattas som central – elevernas förmåga att skriva inom en specifik, ofta 

journalistisk, genre prövas. Borta är uppgifter som ”Diskutera varför många engagerar sig i just 

globala miljöfrågor och särskilt vad personliga värderingar och livsåskådningar betyder för deras 

ställningstaganden! Ta stöd i texthäftet och egen erfarenhet.” (VT 1989. Tema: ”Miljö”.) I stället 

kommer uppgiftsbeskrivningen att låta så här: ”Skriv din debattartikel. Diskutera värdet av 

bemannade rymdfärder. Ta själv ställning i frågan och motivera ditt ställningstagande. Hämta 

exempel, fakta eller synpunkter från texthäftet.” (VT 2005. Tema: ”Vida världen”.) I det senare 

provet är det tydligt vad för slags artikel eleven ska skriva, eleven får dessutom utpekat för sig vissa 

punkter som är viktiga i en debattartikel: diskussion, eget ställningstagande och motivering till 

detta.  

Något som också kommer in i provuppgifternas utformning när de konstrueras i Uppsala är vad jag 

valt att kalla scen och roll. Scen är här en plats där rollen (eleven) är placerad, till exempel ”Som 

provanställd [roll] på en tidskrift om mediefrågor [scen] får du i uppdrag att skriva en artikel om 

reklam som riktar sig till människor i dag” (VT 2006, uppgift B7). Scenen är mer dominerande än 

rollen i provuppgifterna. I de fall som en utskriven roll (praktikant, provanställd, reporter, krönikör 

på en tidning etc) finns är det uteslutande journalistiska roller som nämns. Scenerna finns också 

utan uttalad roll. Det uppgiftsexempel jag tar upp i kapitel 6 (VT 2009, tema ”Engagemang och 

                                                 
52 www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner 2013 
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påverkan”, uppgift B8 ”Ljuset i biomörkret”) är typiskt: Där är scenen filmtidningen Cinema som 

bett sina läsare om åsikter. Läsaren kan här ses som en roll, men eftersom den inte är en uttalad 

journalist, praktikant eller liknande utan just läsare och därmed lika väl kan ses som den elev som 

ska göra uppgiften har jag valt att inte karaktärisera den som en roll. 

De tydliga scenanvisningarna visar att proven allt mer inriktas på den enskilda elevens 

kommunikativa färdigheter och genrekompetens. Borta är de allmänt hållna uppgifterna som kräver 

viss analys av uppgiften. I stället är det tydligt uttryckt vad som förväntas och vem den (tänkta) 

mottagaren är.53 Man kan se den explicita beskrivningen av kommunikationssituationen som en 

anpassning till elevernas verklighet och den aktuella samhällsutvecklingen och till de enskilda 

individernas önskningar och livsstilsval.  

8 Konklusion 
Min övergripande hypotes var att de nationella proven efter studentexamens avskaffande inriktas på 

individuell kommunikations- och genrekompetens, och att denna inriktning avspeglar den aktuella 

samhällsutvecklingen och samtidigt bidrar till denna utveckling. Min hypotes bekräftas delvis: 

proven inriktas allt mer på en individuell kommunikations- och genrekompetens, och avspeglar 

därigenom samhällsutvecklingen framför allt på mediernas område. Denna utveckling är tydligast i 

proven efter 1996. I vilken mån de nationella proven genom sin inriktning bidrar till 

samhällsutvecklingen kan min undersökning inte visa. Men det kan vara ett rimligt antagande att 

proven, genom att de inverkar på lärarnas uppläggning av undervisningen påverkar eleverna och 

därigenom, indirekt, också samhällsutvecklingen.  

Proven kan också ses om en mätare av styrkan hos den demokratiska utbildningskonceptionen där 

skolan ses som ett medel för att förverkliga politiska ideal som demokrati och jämlikhet. I de 

nationella proven ligger fokus i många av uppgifterna på individen. Det är elevens vardag med 

familj, relationer och fritid, men också problem som arbetslöshet och främlingsfientlighet, som står 

i centrum. Denna typ av uppgifter, som lyfter fram värdet av den enskilda individens erfarenheter, 

hör hemma inom den demokratiska utbildningskonceptionen. Samtidigt utgör uppgifterna en tydlig 

motpol till den vetenskapligt rationella konceptionen med dess bas i skolämnen och förmedlingen 

av ”fakta”.  

                                                 
53 Jag kommer här inte att beröra skrivsituationen i skolan och metakaraktären hos den kommunikationssituation som 
beskrivs i proven. 
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Den demokratiska utbildningskonceptionen kännetecknas också av uppfattningen att olika 

värderingar kan konfronteras med varandra och att konflikter kan tas upp till diskussion. De 

nationella provens behandling av övergripande samhällsfrågor som ekonomi, välfärdssamhället, 

arbetslöshet, rasism och främlingsfientlighet, kan ses som strävan efter just detta. Förutsättningar 

för kritik av den dominerande synen på demokrati och jämlikhet ges dock inte alltid (se 

diskussionen av 1992 års prov ”Vi och dom” i avsnitt 7.1).  

Den period min undersökning omfattar präglas både av globalisering och dess skenbara motsats, en 

individualism där människor kontinuerligt skapar och omskapar sin identitet och självbild. Båda 

tendenserna kan avläsas i proven, både i uppgifterna och, när det gäller identitetsskapande, framför 

allt i de genrer som efterfrågas och de kommunikationssituationer som beskrivs. 

Även om de nationella proven inte uttalat prövar ämneskunskap finns det uppgifter som närmast hör 

hemma inom skolämnen som samhällskunskap och teknik och naturvetenskap. Det gäller till 

exempel uppgifter som behandlar energi och miljö eller teknisk och medicinsk utveckling. Också 

svenskämnets kunskapsstoff finns representerat. Analysuppgifterna, som förekommer under hela 

perioden 1969–2011, kan närmast kopplas till en tradition inom svenskämnet, medan de mer 

språksociologiska uppgifterna som uppträder efter 1984 tydligt kopplar samman samhälle och 

språk.  

   Om skolan ska kunna uppfylla en roll i samhället som innefattar att utveckla medborgare som är 

beredda att delta i samhällets förbättring måste den förmedla färdigheter som krävs av medborgarna 

i en given samhällssituation. Under den period min undersökning omfattar är det framför allt 

medieutvecklingen som får genomslag i proven, och den färdighet som prövas gäller 

genrebehärskning. Den utredande texten (”uppsatsen”) ersätts av krönikor, webbtexter och 

bloggtexter. En mer ingående undersökning av sambandet mellan proven och medieutvecklingen 

skulle vara av intresse. Sammanfattningsvis kan man säga att den demokratiska 

utbildningskonceptionens dominans blir allt tydligare även om det finns enstaka exempel på styrkan 

hos den vetenskapligt rationella traditionen. Eller, annorlunda uttryckt: införandet av de nationella 

proven inleder en utveckling där samhällsträningen i en globaliserad värld dominerar över 

bildningsidealet i skolan. 
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BILAGA 1  
Samhälle i förändring 
Den kanske enskilt mest betydelsefulla händelsen under åren 1970 till 2010 är Sovjetunionens fall 

och Europas enande, eller i alla fall början på ett enande. Kalla krigets slut medför en 

demokratiseringsprocess i forna Sovjetstater, en process som kan sägas pågå än i dag. Rent konkret 

medför detta att de hot som Sverige ansett existera försvinner, kartor måste ritas om och barn i 

skolåldern måste lära sig att det nu heter Ryssland och att Tyskland inte längre har två huvudstäder 

utan endast en. Eftersom jag kommer att koncentrera mig på Sverige och vår historia berör jag inte 

kalla kriget mer än att nämna dess odiskutabla vikt för Sveriges och världens historia under dessa 

år.  

   Efter andra världskriget föds det fler barn i Västeuropa och Nordamerika än någonsin tidigare.54 

Förutsättningarna för denna generation skilde sig på många sätt från dess föräldragenerations. I 

Sverige, som stått utanför kriget, fanns det jobb, lönerna var relativt höga, bostäder byggdes med 

förhållandevis hög standard och många som började arbeta hade ett litet överskott i 

hushållsbudgeten som kunde användas efter eget tycke. 

Välfärdsstaten – det utopiska 70-talet 
Under slutet av 1960-talet breddas rekryteringen till högre utbildningar och det var inte längre 

förbehållet de övre samhällsklasserna att utbilda sig vid universitet och högskolor. Allra viktigast 

när det gäller den bredare basen för den rekryteringen var införandet av ett nytt studielånssystem: 

genom statliga lån och bidrag kunde nu alla finansiera sin utbildning. Resultatet blev en ökning av 

antalet studerande – och resultatet av den ökningen var att en stor del av de nya studenterna kom 

från arbetar- och tjänstemannahem. De förde med sig andra erfarenheter och värderingar än 

överklassens barn. Det sena 1960-talets universitetsområden blev snabbt fulla av studenter på väg 

att göra en klassresa, upptäcka – eller skapa – nya åsikter och världsbilder. Detta skapade en 

grogrund för den radikalisering som skulle komma. I Sverige spred sig det sena 1960-talets 

radikalisering under 1970-talet långt utanför de ursprungliga grupperna av studenter och 

intellektuella.  

   Kring 1970 möter vi också proggen, de första Gärdesfesterna hölls nu, Fria Pro och 

Nationalteatern bildades, gröna vågen och miljörörelsen växte. Antikärnkraftsrörelsen bildades i 

samband med Almstriden i Stockholm 1971 och Grupp 8 inledde sin utåtriktade rörelse. Efter 

almstriden bildades närmare 1000 lokala miljögrupper runt om i landet. I 1970-talets stora sociala 

                                                 
541945 föddes 138 000 barn i Sverige, vilket kan jämföras med 1934 då landet såg 87 000 nyfödda. 
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mobilisering, kampen mot kärnkraft, samlades miljöaktivister över partigränser och samarbetade 

med det största borgerliga partiet, Centerpartiet. 

De olika rörelsernas program såg olika ut – det var krav på fri abort, daghem åt alla, enprocentsmål 

för u-hjälp och avskaffande av arbetsgivarens rätt att ensam leda och fördela arbetet – men genom 

deras politiska spridning över partigränserna framstod kraven som mer realistiska och mindre 

utmanande och kunde också omsättas i handling. Under den första hälften av 1970-talet 

genomfördes antagligen fler och mer omfattande reformer i Sverige än förr eller senare. För en 80-

talist framstår dessa år som en utopi. Man drev igenom en sjukförsäkringsreform, enhetstaxa vid 

läkarbesök, tandvårdsförsäkring, arbetslöshetsförsäkringen förbättrades, man fick rätt till 

bostadsbidrag och deltidspension, arbetsskadeförsäkringen reformerades, 40-timmarsveckan 

infördes och en femte semestervecka lades till. Lagen om anställningsskydd och en 

medbestämmandelag kom till. Barnbidragen höjdes kraftigt och daghemsutbyggnaden blev statligt 

subventionerad för alla barn. Rätt till fri abort infördes, samt en ny äktenskapslag. Alla dessa 

reformer genomfördes under en socialdemokratisk regering – men alla beslut fattades med stöd av 

borgerliga partier och ofta av en enhällig riksdag. Högerns handlingsprogram från 1969 utmärktes 

av en påtaglig uppslutning kring välfärdssystemet så som det utformats kring denna tid.  

   Många av de reformer som drevs igenom under första hälften av 1970-talet var till kvinnans 

fördel. Under 1950-talet, som kan beskrivas som en tillbakagång för jämställdheten mellan kvinnor 

och män, var idealbilden att mannen tog hand om det stora hushållet (samhället) och kvinnan om 

det lilla (hemmet). Den idealbilden råkade dock i konflikt med verklighetens brist på arbetskraft. 

Kvinnor blev eftertraktade på arbetsmarknaden och både regeringen och arbetsmarknadens parter 

arbetade aktivt och målmedvetet för att underlätta kvinnors förvärvsarbete. Trots att vi i dag kanske 

främst förknippar 1970-talets kvinnorörelse och jämställdhetskamp med ett vänsterideal har svensk 

kvinnorörelse allt sedan rösträttskampen i början av förra seklet en långtgående och framgångsrik 

tradition av samarbete över klassgränser. 

Skogsdöd, aids och statsministermord – dystopin 80-talet  
1980 röstar Sverige om kärnkraftens vara eller icke vara. Linje två, som stod för successiv 

avveckling och offentligt ägande vann med 39,2 % av rösterna. Detta val diskuteras än i dag och 

resultatet kan inte sägas vara genomfört. Kärnkraftsfrågan kom tillbaka med förnyad styrka i och 

med Tjernobylolyckan 1986. Med den nygamla debatten växte sig miljörörelsen i Sverige starkare. 

Till det bidrog också larmrapporter om ozonhål över Antarktis, skogsdöd, och en omfattande säldöd 

som man antog berodde på sälarnas livsmiljö. 
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1980-talet präglades också av hiv/aids, eller ”bögpesten”. Det första fallet i Sverige av det som kom 

att kallas hiv konstaterades 1982 på Roslagstulls sjukhus i Stockholm. Oro kring hur omfattande en 

epidemi kunde bli spreds och ansvariga fattade många (fel)beslut i akt och mening att rädda liv och 

lugna befolkningen. Till exempel framfördes från myndigheternas sida ett förslag om att man skulle 

tatuera alla smittade i armvecket och internera dem på Gotland (med lite ond vilja kan man kalla det 

ett koncentrationsläger). Man införde också många omdiskuterade repressalieåtgärder som än i dag 

är i bruk, bland annat infördes en skärpning av smittskyddslagen. Sjukdomen gjorde att fördomarna 

mot homosexuella (män) ökade och en allmän skräck spreds. 

1986 skjuts Sveriges dåvarande statsminister, Olof Palme, på öppen gata i Stockholm en kväll på 

väg hem från biografen. 

   Palmemordet, som för majoriteten av svenskarna kom att visa vilken stark internationell ställning 

Olof Palme och Sverige hade, var ett stort steg bort från det öppna samhälle som Sverige varit. 

Sverige var ett av de länder där ledande politiker kunde leva nära massmedier och väljare. 

Statsministern kunde bo in en helt vanlig hyresrätt. Efter Palmemordet ökade övervakningen av 

ledande politiker i Sverige, folket kunde inte längre lika enkelt traska in i riksdagen för att träffa 

sina valda representanter. Statsministerns hem flyttades från hyreslägenheten eller radhuset till det 

mer lättövervakade Sagerska palatset mitt i Stockholms city. 

Kris och arbetslöshet – det trista 90-talet 
1990-talet kommer med kris och internet. 1992 föll kronans värde dramatiskt och detta kom att 

medföra massarbetslöshet. Alla sektorer drabbades och krisen innebar att Sverige, som sedan andra 

världskrigets slut inte sett arbetslöshet utan snarare full sysselsättning, kom att närma sig den 

situation som länge varit normal i Europa med en arbetslöshet på nära 10 %. En särskilt utsatt grupp 

utgjordes av unga arbetslösa. I Sverige fördubblades andelen unga av de arbetslösa mellan 1990 och 

1997. Detta medförde bland annat att socialbidragstagandet bland unga ökade och blev ett vanligt 

sätt att försörja sig på. Genom detta skapades också en generation (eller flera generationer) som 

gjorde erfarenheter som deras föräldrageneration inte ens kunnat drömma om, nämligen ett liv av 

att fylla i ansökningsblanketter om socialbidrag, skriva intyg om att man sökt föreskrivna antal 

arbeten och acceptera arbetsmarknadsåtgärder, eller praktikplatser som erbjöds av kommunen eller 

arbetsförmedlingen. Mellan 1993 och 1998 ökade andelen studerande vid högskolor och universitet 

med 55 %. Man såg också en större andel unga som bodde kvar hemma hos föräldrarna och/eller 

fick ekonomiskt stöd av dessa.  

   1990-talet ledde också till försämringar i den mentala hälsan hos befolkningen; ängslan, oro och 

ångest ökade. Ökningen av psykiskt relaterade hälsoproblem fortsatte in på 2000-talet och under 
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samma tid ökade antalet förtidspensionerade och långtidssjukskrivna. Dödligheten – som minskat 

under hela efterkrigstiden – planade också ut under den här tiden. Jag vill påstå att det nu skapas en 

generation som inte har ett syfte i samhället – ett samhälle som bygger på en gammal idé om att 

arbete är det som berättigar vår existens, och när arbetet inte längre finns är vi endast parasiter. Med 

det resonemanget får Sverige alltså en förlorad generation (eller möjligen flera) av 

förtidspensionerade och sjukskrivna eller arbetslösa, ofta ytterst kompetenta och välutbildade unga. 

Under det sena 1980-talet och tidiga 1990-talet hade en klyfta skapats mellan etablerade partier och 

väljare när det gällde invandrar- och flyktingfrågan. Detta glapp visade sig tydligt i 1991års 

riksdagsval. Väljarnas inställning till flyktingmottagande hade blivit mycket negativ mellan 1988 

och 1991, men de etablerade partierna och politikerna var överens om att flyktingmottagandet måste 

försvaras.   

   Den 23 november 1990 meddelades i tv-programmet Svar direkt att en SIFO-undersökning visade 

att 23 % av väljarna skulle kunna tänka sig att rösta på ”Bert Karlssons parti”. Bert Karlsson var 

skivbolagsdirektör och ägare till Skara sommarland. Han hade tillsammans med greven Ian 

Wachtmeister (som vid sidan av att vara greve även var styrelseledamot i ett antal stora börsföretag 

och aktiv i den SAF-finansierade tankesmedjan Den nya välfärden) startat partiet Ny Demokrati. I 

partiets första partiprogram från 1991 kunde man läsa bland annat att överhetssamhälle, socialism 

och ”ansiktslös byråkrati” inte kunde tolereras av ”moderna människor”55. Bland en räcka andra 

krav fanns kravet på utvisning av invandrare som begått allvarliga brott. I riksdagsvalet 1991 fick 

Ny Demokrati 6,7 % av rösterna och ett öppet invandrarfientligt parti fick nu stort inflytande i 

svensk politik på högsta nivå. Redan tidigare hade främlingsfientliga partier uppstått och fått relativt 

starkt stöd – inte minst runt om i Europa. I Sverige hade det, fram till Ny Demokratis intåg i 

riksdagen, dock främst begränsats till mindre partier som fått stöd i lokala val, till exempel 

Sjöbopartiet och Skånepartiet.  

   Ny Demokrati var ett typiskt populistiskt parti som sade sig vara ett direkt språkrör för vad de 

kallade för folkviljan. Men trots att Ny Demokratis populistiska metoder kan framstå som löjliga 

och skrattretande var kärnfrågan för deras väljare invandringen och Sveriges flyktingpolitik. 

Trots att det både var och är lätt att avfärda Ny Demokrati som en sammanslutning av populistiska 

pajasar som spelade på människors missnöje och desperation inträffade under det tidiga 1990-talet 

en rad händelser som dock inte är lika lätta att avfärda som uttryck för populism och önskan att 

plocka billiga poänger. Mellan augusti 1991 och januari 1992 sköt John Ausonius (Lasermannen) 

                                                 
55 Citerat enligt Sveriges historia 1965–2012, s 381 
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elva människor i Stockholm och Uppsala med ett gevär med lasersikte. De sköts på grund av att de 

hade utländskt utseende. Flera attentat riktades mot flyktingförläggningar och moskéer. En rad 

mycket brutala våldsdåd med direkt koppling till växande nynazism skedde under det tidiga 1990-

talet. Det första av dessa var mordet på John Hron i Kode utanför Kungälv. Han drunknade efter att 

ha misshandlats svårt av nynazister och sedan slängts i vattnet i Ingetorpssjön.  

   Under 1990-talets första hälft utfördes många grova våldsdåd och väpnade rån också av 

organisationer som VAM (Vitt ariskt motstånd). De nazistiska dåden satte det demokratiska Sverige 

på prov. Frågan om var gränsen för yttrandefriheten, mötesfriheten och rätten att iklä sig 

uttryckssymboler som hakkors diskuterades. 

Under 1990-talet märks också en ny utveckling inom politik och massmedia. De politiska 

kampanjerna blev mer medialiserade och framför allt fokuserades det mer på personen i politiken än 

på politiken i stort. Detta medförde hårdare bevakning av politikerna och i viss mån en ny 

bevakning genom de nya tv-kanalerna TV3 och TV4. Det kom att ställas krav på direktval och på 

personval. Efter sitt katastrofval 1991 kom Socialdemokraterna att bli ledande i införandet av 

moderna marknadsföringsmetoder. Efter valet -91 där partiets kampanj dominerats av affischer på 

”Carlssons flickor” anlitades till valet 1994 samma amerikanska konsultfirma som hjälpt Bill 

Clinton.  

   Ytterligare en tydlig utveckling var att kvinnorna blev fler i politiken – och synligare. Trots att 

kvinnorna i politikens toppskikt fortfarande förväntades driva så kallade mjuka frågor som 

barnomsorg, sjukvård och ”kvinnofrågan” tilldelades de tunga poster och viktiga roller: Mona 

Sahlin blev ansvarig minister för arbetsmarknaden under den tid som den socialdemokratiska 

regeringen införde både löne- och strejkstopp. Anna Lindh blev utrikesminister 1998, Margot 

Wallström blev EU-kommissionens första vice ordförande. Dessa poster – och det ansvar som följer 

på sådana – kan knappast kallas mjuka. 

Men i en tid av massmedial personfixering verkar det också som om kvinnorna möter en gräns för 

vad som är tillåtet. De granskas möjligen hårdare än sina manliga kollegor. Ett av Expressens 

lågvattenmärken får stå som exempel: Mona Sahlins sex missfall hängdes ut på löpsedeln i 

valrörelsen 1994 och efter det kom den så kallade Tobleroneaffären56 som direkt bidrog till att hon 

inte kunde efterträda Ingvar Carlsson som Socialdemokraternas partiordförande. 

                                                 
56 Mona Sahlin hade använt ett kontokort knutet till statsrådsjobbet för privata inköp, bl a av chokladbiten Toblerone. 
Sahlin har bett om ursäkt för händelsen vid upprepade tillfällen, men också i dag, 2013, tas händelsen upp som exempel 
på att man ”inte kan lita på politiker”. 
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   Den som efterträdde Ingvar Carlsson 1996 var Göran Persson och efter Socialdemokraternas 

svåra 90-tal blev han den som kom att föra Sverige in i EU på allvar. 

Efter millennieskiftet – 2000-talet, eller ”Det bidde ingen undergång” 
Sverige blev ordförandeland i EU 2001, ett år som kom att präglas av George W Bushs seger i det 

amerikanska presidentvalet, attacken mot World Trade Center i New York och i Sverige av EU-

toppmötet i Göteborg som jag kort ska uppehålla mig vid. (Då det första decenniet av 2000-talet 

ännu är så nära oss är det svårt att överblicka konsekvenserna av detta decennium, varför jag inte 

kommer att gå närmare in på det.) 

Det traditionella politiska engagemanget hade varit på tillbakagång, parallellt med en försvagning 

av många av de gamla sociala rörelserna, framför allt arbetarrörelsens organisationer med LO i 

spetsen. Yngre generationer (födda på 1970-talet och senare) anses ha stor tilltro till politik och 

engagemang och ser det som en självklarhet att medborgarna är ansvariga för och har del i 

politiken.57 Trots att sammanslutningarna är lösare än de traditionella folkrörelserna är 

engagemanget inte mindre. Utvecklingen av internet och sociala medier har bidragit till att det är 

lättare att samla stora grupper kring en (1) fråga genom till exempel sociala medier utan att dessa 

grupper sedan har ett större gemensamt program, eller åtaganden som sträcker sig utanför denna 

enskilda fråga.  

   Under det tidiga 2000-talet dök sammanslutningar av engagerade upp varhelst den politiska 

och/eller ekonomiska makteliten samlades. Inför toppmötet i Göteborg i juni 2001 hade Attac, EU-

kritiker, miljöaktivister och en rad andra mer eller mindre etablerade grupper samarbetat med 

ordningsmakten och staden för att alla demonstrationer, möten etc skulle kunna genomföras 

fredligt. Så skedde också – men de fredliga manifestationerna har i efterhand hamnat i skuggan av 

ett hundratal våldsverkare som kastade sten och förstörde stora delar av paradgatan Avenyn. Efter 

händelserna i Ådalen 1931 hade varken polis eller militär öppnat eld mot civila demonstranter – tills 

Göteborg 2001. En 19-årig demonstrant blev skjuten och allvarligt skadad (han överlevde dock). 

Efterspelet till Göteborgshändelserna, eller Göteborgskravallerna, saknar motstycke i modern 

svensk historia då ett stort antal demonstranter dömdes för medverkan och många unga dömdes till 

långa fängelsestraff. 

Det tidiga 2000-talet blev i stora stycken en positiv tid för de människor som kommit att kallas 

HBTQ-personer (Homo-Bi-Trans-Queer). Samhällets inställning till hbtq-frågor har förändrats, 

något som syns inte minst i lagstiftningen: 1995 infördes möjligheten att ingå registrerat 

                                                 
57 Sveriges historia 1965–2012, s 433 
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partnerskap, 2009 beslutades om samkönade äktenskap (endast Kristdemokraterna var emot) och 

2003 godkändes adoptioner för samkönade föräldrar (också insemination av lesbiska par har 

legaliserats). Dessa mycket positiva förändringar betyder ingalunda att homofobin har försvunnit 

från landet. 
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BILAGA 2 

Provens teman 

Skolöverstyrelsen. Centralt prov i svenska åk 3 

1969  Natur och kultur i landskapet 
1970  Familjen och äktenskapet 
1971  Teater och teaterdebatt 
1973  Våra teve- och radioprogram 
1975  Gemenskap och ensamhet 
1976  Människans framtid 
1977  Skolan 
1978  Fritiden 
1979  Att leva förr och nu 
1980  Våld som underhållning 

Malmö högskola 

1984  Språk som enar och skiljer 
1985  Människan och tekniken 
1986  Sverigebilder 
1987  Tiden 
1988  Barn 
1989  Miljö 
1990  Resor 
VT 1991 Engagemang 
HT 1991 Böckernas makt 
HT 1992 ”Vi och dom” 
HT 1993 Drömmar 
VT 1995 Pengar och ekonomi 

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk. Nationellt prov i svenska, kurs B 

VT 1996 Kommunikation 
HT 1996 Vackert och fult 
VT 1997 I valet och kvalet 
HT 1997 Myter 
VT 1998 Utveckling 
HT 1998 Klarspråk! 
VT 1999 Språk som bro och barriär 
HT 1999 Arbete – vårt liv? 
VT 2000 I betraktarens öga 

Nationellt prov i svenska, kurs B och svenska som andraspråk, kurs B 

HT 2000 Läge för läsning 
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VT 2001 Utmaning – fri, farlig, fantastisk litteratur! 
HT 2001 Möten 
VT 2002 Se människan! 
HT 2002 Rätt och rättigheter 
VT 2003 Etiken och praktiken 
HT 2003 Har du tid? 
VT 2004 Människan och tiden 
HT 2004 Utanför och innanför 
VT 2005 Vida världen 
HT 2005 Hur mår du? 

Kursprov i svenska, kurs B och svenska som andraspråk, kurs B 

VT 2006 Leva livet 
HT 2006 Den moderna människan 
VT 2007 Moderna tider 
HT 2007 Dröm och verklighet 
VT 2008 Saga och sanning 
HT 2008 Intryck och avtryck 
VT 2009 Engagemang och påverkan 
HT 2009 Relationer och starka band 
VT 2010 Oss emellan 
HT 2010 Språkets makt och möjligheter 
VT 2011 Tecken och signaler 
HT 2011 Vilken resa! 
 



BILAGA 3 

Tabell 1 A. Uppgifterna i de nationella proven i svenska 1969–2011 tematiskt ordnade 
 Välfärdssam. Fritid Rel./Familj Demokrati Ekonomi TV/radio Media/reklam Ungd.-kult. 
År         
1969 x x       
1970   xxxx      
1971    xx x    
1973      x   
1975 xx        
1976         
1977    x     
1978  xxxxxxx   x    
1979 x  xx      
1980         
1984         
1985         
1986         
1987         
1988 x  xx      
1989         
1990         
1991 vt    xxx     
1991 ht         
1992 ht         
1993 ht         
1995 vt xx    xx    
1996 vt         
1996 ht         
1997 vt         
1997 ht        x 
1998 vt         
1998 ht       x  
1999 vt         
1999 ht  x       
2000 vt       xx  
2000 ht        x 
2001 vt         
2001 ht         
2002 vt         
2002 ht    x     
2003 vt   x      
2003 ht  xx       
2004 vt   x    xx  
2004 ht         
2005 vt         
2005 ht         
2006 vt   xx      
2006 ht       x  
2007 vt         
2007 ht         
2008 vt       x  
2008 ht         
2009 vt         
2009 ht   x      
2010 vt   x      
2010 ht         
2011 vt        x 
2011 ht        x(datorspel) 



41 Teman och genrer i de nationella proven i svenska 1969–2011 

Tabell 1 B. Uppgifterna i de nationella proven i svenska 1969–2011 tematiskt ordnade 
 Skola Jämställd-

het 
Teknik o 
medicin 

Mångkult o  
tvåspråkighet 

Energi- o  
miljöfrågor 

Global 
rättvisa 

Krig o våld Civil 
olydnad 

År         
1969   x      
1970         
1971         
1973 x        
1975         
1976     x xx   
1977 xxxxxxxx        
1978         
1979  x x      
1980       xx(tv) x(sport) 

x(litt) x x x 
 

1984    x (fi, gr, serb.kr)     
1985   xxx  xx  x  
1986         
1987         
1988         
1989     xxxxxx    
1990         
1991 vt       x x 
1991 ht         
1992 ht       x  
1993 ht   x      
1995 vt  x (ekon.)       
1996 vt         
1996 ht         
1997 vt         
1997 ht         
1998 vt   x      
1998 ht         
1999 vt    x     
1999 ht         
2000 vt  x       
2000 ht         
2001 vt         
2001 ht         
2002 vt         
2002 ht   x      
2003 vt   x xx     
2003 ht         
2004 vt  x  x     
2004 ht         
2005 vt     x    
2005 ht         
2006 vt         
2006 ht         
2007 vt   x(MP3/iPod)      
2007 ht         
2008 vt         
2008 ht    x x    
2009 vt   x  x    
2009 ht         
2010 vt    x   x  
2010 ht         
2011 vt         
2011 ht         
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Tabell 1 C. Uppgifterna i de nationella proven i svenska 1969–2011 tematiskt ordnade 

 Rasism o 
främl.fientl. 

Arbetslöshet Arbetslivet EU/FN Psykisk 
ohälsa 

Sociala 
medier 

År       
1969       
1970       
1971       
1973       
1975       
1976       
1977       
1978   x    
1979       
1980       
1984       
1985       
1986       
1987       
1988       
1989       
1990       
1991 vt x      
1991 ht       
1992 ht xxxxxx      
1993 ht  x x    
1995 vt  x     
1996 vt       
1996 ht       
1997 vt  x x x   
1997 ht       
1998 vt       
1998 ht       
1999 vt       
1999 ht  x x    
2000 vt   x    
2000 ht       
2001 vt       
2001 ht       
2002 vt       
2002 ht       
2003 vt       
2003 ht     x  
2004 vt       
2004 ht x      
2005 vt    x   
2005 ht     x  
2006 vt   x  x  
2006 ht       
2007 vt      x 
2007 ht       
2008 vt       
2008 ht       
2009 vt      x 
2009 ht       
2010 vt      x 
2010 ht       
2011 vt      x 
2011 ht  x   x  
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BILAGA 4 

Tabell 2 A. Genrer i uppgifterna i de nationella proven i svenska 1969–2011 
Genre Uppsats Analys Rec o.dyl.  Brev/pm Insändare Inlägg 
År       
1969 xxxxxx      
1970  xx  x x  
1971 X x  xx x  
1973 xxxxxx xx     
1975 X x  x x x 
1976 xxxxxxxx x     
1977 xxxxxxx x     
1978 xxxxxxx x     
1979 xxxxx x    x 
1980 xxxxxxx x     
1984 xxxxxxxx x     
1985 xxxxxx x     
1986 xxxxx x    x 
1987 xxxxxxx x     
1988 xxxxxx x   x  
1989 xxxxxxx x     
1990 xxxxxxxx x     
1991 vt xxxxxxx      
1991 ht xxxxx x     
1992 ht xxxxx      
1993 ht xxxxx x     
1995 vt xxxxxx      
1996 vt X xxx  xxx   
1996 ht  x  xx   
1997 vt  xx  x  x 
1997 ht  x    x 
1998 vt  x  x   
1998 ht  x  xx  xx 
1999 vt    x  xxxxx 
1999 ht  x    xx 
2000 vt X x    x 
2000 ht      xx 
2001 vt      xx 
2001 ht      xx 
2002 vt  x  x   
2002 ht    x x xx 
2003 vt X   x  x 
2003 ht      x(webb) 
2004 vt    x  xx 
2004 ht      x(w) x(w) x 
2005 vt      x(w) x 
2005 ht      x(w) x(w) 
2006 vt      xxx 
2006 ht      x(w) x x 
2007 vt      x(w) 
2007 ht      x(w) x x 
2008 vt    x  x(w) x 
2008 ht      xxx 
2009 vt      x(w) x 
2009 ht  x    x(w) x(w) 
2010 vt   x   x(w) x 
2010 ht      xx 
2011 vt   x   x(w) x(w) x  
2011 ht      x(w) x x x x 
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Tabell 2 B. Genrer i uppgifterna i de nationella proven i svenska 1969–2011 
Genre Person-

porträtt 
Berättelse/
novell 

Info.mtrl/ 
kap. i lärob. 

Manus Disk. 
underlag 

Essä Bidrag Redo- 
görelse 

År         
1969   x      
1970         
1971         
1973         
1975  x       
1976         
1977 x        
1978         
1979         
1980  x       
1984         
1985         
1986    x(tal)     
1987         
1988         
1989         
1990         
1991 vt         
1991 ht         
1992 ht         
1993 ht         
1995 vt         
1996 vt     x    
1996 ht    x(tal)     
1997 vt  x  x(tal)  x   
1997 ht    x(tal) x(live)    x 
1998 vt    x(tal) x(tal)     
1998 ht    x(radio)     
1999 vt  x  x(tal)     
1999 ht      x x  
2000 vt    x(tal) x(film)     
2000 ht    x(tal)   xxx  
2001 vt    x(tal)   xxx  
2001 ht    x(tal)   xx  
2002 vt  x  x(tal)   xxx  
2002 ht    x(tal)     
2003 vt    x(radio, SR P1)  x xx  
2003 ht    x(tal) x(guidning)  x   
2004 vt    x(radio, lokal) x(tal)  x(webb) x(w)  
2004 ht      x   
2005 vt    x(tal) x(radio SR)  x(w) x  
2005 ht  x  x(radio)  x   
2006 vt  x  x(radio)     
2006 ht    x(radio, SR P1)  x x  
2007 vt    x(muntlig redovisn.)  x(w) x  
2007 ht    x(radio SR P1) x(tal)  x   
2008 vt    x(tal) x(radio SR P3)  xx   
2008 ht      x   
2009 vt    x(tal)  x   
2009 ht    x(tal)  x x  
2010 vt         
2010 ht  x    x   
2011 vt       x  
2011 ht      x   
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Tabell 2 C. Genrer i uppgifterna i de nationella proven i svenska 1969–2011 
Genre Ledare Artikel Krönika Debattartikel Reportage Webbartikel/ 

webbtext 
Bloggtext 

År        
1969        
1970  x  x    
1971 x       
1973        
1975 x   x    
1976        
1977        
1978        
1979        
1980        
1984        
1985        
1986        
1987        
1988        
1989        
1990        
1991 vt        
1991 ht        
1992 ht    x    
1993 ht        
1995 vt  x      
1996 vt  x      
1996 ht  x  xx    
1997 vt  xx      
1997 ht  xxxx      
1998 vt  xxxx      
1998 ht  xx x     
1999 vt  xxx      
1999 ht  xx x     
2000 vt  xxxx x     
2000 ht  xxx      
2001 vt  xx      
2001 ht  xxx      
2002 vt  x      
2002 ht  xxx      
2003 vt  x      
2003 ht  xxx x   x(w)  
2004 vt  x  x(w)    
2004 ht  xxx xx     
2005 vt  xx  x    
2005 ht  xxxx xx     
2006 vt  xx x  x   
2006 ht  x x    x(w) 
2007 vt  x(w) x(w) x x x     
2007 ht  x(w) x x     
2008 vt  x(w)   x     
2008 ht  x(w) x x x x   
2009 vt  xx x   x(w) x(w)  
2009 ht  x x  x   
2010 vt  x(w)  x(radiokrön.) x x x   
2010 ht  xx  x(w)  x(w)  
2011 vt  x x x    
2011 ht  x x     
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