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Del 1 
Slutrapport över B-kursprovet 1996–2013  

Vårterminen 1996 gavs det första nationella provet för kursen Svenska B enligt Lpf 94. Sedan 
dess har provgruppen vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, konstruerat 
inte mindre än 35 prov för B-kursen. Skolorna kunde välja om eleverna skulle delta i provet 
på höstterminen eller vårterminen beroende på kursutlägget. Efter några år började 
provkonstruktörerna arbeta med läsårsteman, vilket fortsatte hela vägen. Se bilaga 1 med en 
uppräkning av provens olika titlar. 

Varje provs texthäfte med skönlitterära texter och sakprosatexter liksom konstbilder och 
fotografier spelade stor roll för skolornas arbete med provet. För urvalet av konstbilder hade 
konstruktörerna ett givande samarbete med Nationalmuseum, som sedan ht 2008 visat 
ytterligare användbara bilder inom temat på sin webbplats. Konstbilder och foton skulle inte 
ses enbart som illustrationer utan som möjligheter att vidga temat. Eleverna fick på så vis stor 
valbarhet för sina muntliga framträdanden. Texthäftena delades ut 3–4 veckor före 
skrivdagen, och lärarna kunde läsa och diskutera de olika texterna jämte det övergripande 
temat med eleverna i förväg. Detta var en viktig princip när B-kursprovet startades; provet 
skulle genomföras som en skrivprocess och eleverna skulle få möjlighet att skaffa sig stoff att 
skriva om. 

Många texthäften uppskattades av lärare och elever. Språkvetenskapliga teman togs emot 
väl liksom teman om litteratur och myter, alltså svenskämnets eget innehåll. Till ämnets 
innehåll måste grannspråkstexter räknas, och sådana fanns alltid med. Oftast var det texter på 
norska eller danska, men några gånger också på isländska (med svensk översättning). 
Därutöver var det en hög andel teman och ämnen med samhällsinriktning. I dessa uttryckte 
många elever engagemang och intresse för allmänmänskliga och samhällsinriktade frågor. 

Provets utveckling över tid 

Svenskämnet handlar om att tala, läsa och skriva, och de momenten har hela tiden funnits med 
i det nationella provet. Uppläggningen har varierat något och ändringar har berott på 
revideringar i styrdokument och på synpunkter från lärare.  

Från början var provet inte obligatoriskt. Det innehöll två skrivuppgifter, en kortare och en 
längre, som utfördes på samma dag samt en muntlig uppgift, som genomfördes på lektionstid. 
På grund av frivilligheten valde många skolor att bara genomföra skrivdelarna. Många lärare 
kritiserade konstruktionen med två skrivuppgifter samma dag. Elever hade svårt att ”ladda 
om” till den andra uppgiften, och det kunde vara problem att disponera tiden mellan de två 
uppgifterna. Resultatet blev att den kortare skrivuppgiften, A-uppgiften, ht 1998 flyttades till 
lektionstid och fick genomföras när det passade i undervisningen.  

När provet inte var obligatoriskt, var inte heller den föreslagna skrivdagen obligatorisk, 
vilket gjorde att skolorna kunde välja att lägga provet betydligt senare på terminen för en 
klass som var ute på praktik. Att genomföra provet före utsatt skrivdag har inte varit tillåtet 
någon gång. Detta fick Skolverket trycka mer på när provet skulle genomföras av alla, och 
diskussionerna om sekretess och spridning av uppgifter tog fart. 

Från ht 2000 kom en del förändringar i och med kursplanerevisionen. Provet blev 
obligatoriskt, och det skulle gälla också kursen Svenska som andraspråk B. Kursplanerna var 
så lika att det inte mötte några hinder att ge samma prov. Den enda skillnaden var att 
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grannspråkstexter inte kunde göras obligatoriska för någon skrivuppgift, eftersom sådana 
texter inte lästes i sva-kurser. Fortsatt gällde en muntlig uppgift och två skriftliga. 

Så småningom kom allt fler klagomål från lärarna om den stora ”rättningsbördan” och 
proven anpassades från ht 2007 så att endast B-uppgiften behölls som skrivprov. I stället för 
A-uppgiften infördes ett pm som eleven skulle skriva inför sin muntliga presentation och där 
presentera källor och uppläggning. Pm:et skulle inte betygsättas. Många lärare menade att det 
stärkte elevernas framträdanden när de tvingades att förbereda sig på detta sätt. Viss kritik 
framfördes också av lärare som tyckte att pm-skrivandet blev styrande och talen därför 
tråkigare än tidigare. Provkonstruktörerna anser, efter att ha läst många års lärarenkäter, att 
borttagandet av den korta skrivuppgiften inte ledde till osäkrare bedömningsunderlag för 
lärarna. Den typen av skrivuppgift är vanlig för lärarna att producera ändå. Däremot var B-
uppgiften på en fast skrivdag den enda långa skrivuppgift många elever genomförde i en 
provsituation. 

Ett sammanvägt provbetyg gavs inte från början, utan eleven fick tre delprov betygsatta var 
för sig. Höstterminen 2004 infördes en sammanvägning av tre delprov, som viktades enligt 
följande: muntligt delprov 0,3, A-uppgift 0,2 och B-uppgift 0,5. Från ht 2007 gällde att det 
muntliga delprovet viktades som 0,4 och det skriftliga som 0,6. Alltså fick det muntliga 
delprovet större tyngd vid ändringen till två delprov. Det sammanvägda provbetyget hade sin 
funktion i uppföljningen av proven på lokal och nationell nivå, där det kunde jämföras med 
kursbetyg. För den enskilda eleven var delprovsbetygen minst lika viktiga, då de gav 
information om elevens starka och mindre starka sidor.  

För sammanvägningen av delprovsbetyg till ett provbetyg infördes en mer fingraderad 
skala, 1–10, för att lärares olika iakttagelser skulle kunna tas tillvara och uttryckas genom plus 
och minus: IG = 1, IG+ = 2, G- = 3, G = 4, G+ = 5 osv. Denna tiogradiga skala har använts i 
Skolverkets och provgruppens olika beräkningar av statistiska skäl. Den har inte varit 
obligatorisk att använda gentemot eleverna även om många lärare gjort det för att kunna 
diskutera kvalitetsskillnad t.ex. mellan 9 och 10, alltså MVG- och MVG. 

Provgruppens webbplats < www.natprov.nordiska.uu.se > har utvecklats under åren med 
allt mer information om prov och bedömning. Lärare har drivit fram denna utveckling med 
önskemål om bedömda och analyserade muntliga anföranden och skrivna texter. För det 
muntliga delprovet producerades vid nyordningen ht 2007 en dvd med elevanföranden till 
vilka analyser publicerades i lärarmaterialet. Några av de inspelade eleverna gav sina tillstånd 
till en publicering på webbplatsen. Tidigare hade lärarna bara fått allmänna kriterier till hjälp 
vid bedömningen av det muntliga delprovet. 

Arbetet med provkonstruktion 

B-kursprovet gällde för alla gymnasieprogram, eftersom alla elever läste kursen Svenska B 
som ett led i att alla program ledde till högskolebehörighet enligt Lpf 94. Denna stora och 
mångfacetterade mottagargrupp har hela tiden stått i fokus för provkonstruktionen. Provet 
skulle ge alla elever möjlighet att komma till sin rätt och visa sina kunskaper.  

Provkonstruktionen byggde ända från början på utprövningar av alla uppgifter och 
bedömarmöten där erfarna lärare diskuterade fram bedömningen av elevlösningar. Strävan var 
att alla muntliga uppgifter och skrivuppgifter skulle testas i olika typer av klasser, olika 
gymnasieprogram och komvux, liksom i båda svenskämnena. Uppgifter skulle finnas som 
passade både kvinnliga och manliga elever. Vid utprövningarna inkom viktiga synpunkter 
från både lärare och elever angående textunderlag och uppgifter. På senare år utökades 
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utprövningarnas omfattning för att möjliggöra statistiska och mätteoretiska bearbetningar till 
stöd för provkonstruktionen. 

Den breda mottagargruppen motiverade konstruktörerna att formulera skrivuppgifter av 
olika slag. Antalet B-uppgifter varierade mellan 8 och 10 uppgifter per prov. I de första 
proven fanns uppgifter som bara kunde ge betyget G, uppgifter som inte krävde lika mycket 
av eleverna som uppgifter som kunde bedömas med hela betygsskalan. Efter ett par år blev 
standarden att ha två uppgifter (senare bara en) som endast kunde ge VG medan resten av 
uppgifterna hade full betygsskala. De enklare G- och VG-uppgifterna ställde inte krav på 
källanvändning och källhänvisning, och betygsskalan visade tydligt för eleven vilka uppgifter 
som han eller hon skulle välja mellan beroende på ambitionsnivå och förmåga. En elev i B-
kursen måste ändå enligt kursplanen kunna hantera källor, men det testades i provet i den 
korta skrivuppgiften och sedermera i den muntliga uppgiftens krav på pm. Ibland fanns också 
avancerade skrivuppgifter, t.ex. recension av skönlitteratur/film, som inte krävde käll-
användning därför att det inte passade i genren. Källhantering var ofta ett diskussionsämne på 
bedömarmöten och vid informationsträffar med lärare. Provkonstruktörerna tyckte ibland att 
provet verkade handla bara om detta och inte så mycket om att skriva en bra text med fylligt 
innehåll. En rapport i serien Svenska i utveckling behandlar frågan om källor: ”Att förmedla 
egna och andras tankar” (Östlund-Stjärnegårdh 2006). 

Inför varje prov hölls ett eller flera bedömarmöten där lärare från olika skolor och 
kommuner kallades in för bedömning av texter eller inspelade muntliga anföranden. Mest tid 
ägnades åt elevtexter. Diskussionerna var ofta livliga, och deltagande lärare ansåg att detta var 
den bästa fortbildning de kunde få. Korrelationen mellan bedömarna var mestadels god, och 
de gånger bedömarna inte var överens var det som regel något fel med uppgiften eller 
bedömningsunderlaget. Diskussioner och kommentarer från bedömarna på dessa möten 
användes senare i fastställandet av bedömningsanvisningarna till lärarna, och prov-
konstruktörerna kunde skriva analyser av de elevtexter som skulle visas. Inom gruppen 
bedömare kunde oftast nya provkonstruktörer rekryteras. 

Textunderlaget till muntliga och skriftliga uppgifter, alltså texthäftet, diskuterades förstås 
också i bedömargruppen. En tidningsartikel som fått kritik av både lärare och elever togs bort 
ur hanteringen. Bedömarna granskade hur väl de föreslagna texterna kunde användas i 
uppgifter som krävde källanvändning. Källanvändning i de flesta skriftliga uppgifter var B-
kursprovets läsförståelsedel. Eleverna fick visa att de hade läst och förstått de texter de valde 
att hänvisa till. I produktionen av texthäftet aktualiserades varje gång Skolverkets uppdrag 
utifrån diskrimineringsparagrafen: både i urvalet av författare, journalister, bildkonstnärer och 
fotografer och i urvalet av huvudpersoner i texterna togs hänsyn till kön, etnisk bakgrund, 
religion osv.  

Enligt kursplanerna i Lpf 94 skulle svenskämnena syssla med ett vidgat textbegrepp. Detta 
tolkades i proven, som fortfarande bara var pappersprodukter, så vitt som möjligt. Texter av 
olika slag, både skönlitteratur och sakprosa, användes och gärna med en bred blandning av 
genrer. Film och drama representerades av utdrag ur pjäser och bilder från filmer och 
teateruppsättningar. Också bilder från datorspel användes för att ytterligare bredda utbudet av 
text. Det tidigare nämnda samarbetet med Nationalmuseum gav eleverna möjlighet att se 
konstbilder på nätet. I den muntliga uppgiften visade sig ofta elevernas vana vid att hämta 
material digitalt. I förarbetet inför provet kunde läraren använda den cd med 
texthäftestexterna inlästa som i första hand var tänkt för elever med lässvårigheter och på det 
sättet få en skönlitterär text uppläst av professionella skådespelare. 

Som tidigare nämnts spelade också de lärarenkäter som skickats in efter varje prov stor roll 
för provkonstruktionen. 
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En viktig del i konstruktionen av både texthäften och elevmaterial var ökade kunskaper hos 
medarbetarna angående layout och läsvänlighet. I den aspekten har kunskaperna inom 
provgruppen ökat markant, och särskilda administratörer med layout-utbildning fick ansvar 
för häftenas utformning. Ett samarbete med specialpedagogiska forskare för grundskolans 
prov spred viktig information också till gymnasieprovet. Redan efter något år genomfördes en 
inläsning av texthäftet på band/cd som en hjälp till elever med dyslexi eller andra 
lässvårigheter. Information om anpassning för elever med funktionsnedsättningar av olika 
slag efterfrågades också, vilket resulterade i information på Skolverkets webbplats och i 
provmaterialet. 

Efter ett antal år med B-kursprovet tog en diskussion om fusk och spridning av uppgifter 
fart. Skolverket mötte detta med att från ht 2004 ge provgruppen i uppdrag att göra två 
versioner av provet, så att elever inte så enkelt skulle kunna sprida uppgifter till andra skolor. 
Skolorna fick inte i förväg veta vilken version de skulle få. Ht 2007 infördes i stället ett 
ersättningsprov som levererades i ett slutet rött kuvert och skulle öppnas av rektor om det 
ordinarie provet på något sätt hade blivit känt i förväg. För att ytterligare förstärka 
provsäkerheten började Skolverket samma läsår dela upp distributionen av de nationella 
proven på två utskick. Det första innehöll främst informationsmaterial och texthäfte medan 
det andra bestod av skrivuppgifter och bedömningsanvisningar. Den digitala utvecklingen och 
lättheten att sprida dokument bidrog till oron för fusk. B-kursprovet i svenska/svenska som 
andraspråk drabbades dock ingen gång av storskaligt fusk. Ett annat sätt att bemöta fuskrisken 
var strängare och mer detaljerade anvisningar för provens handhavande på skolorna. 
Provkonstruktörernas uppfattning är att lärare i början kanske gjorde lite som de ville, men 
med tiden kom allt fler frågor om sekretessen från lärare som ville göra rätt.  

Lärdomar från provkonstruktionen 

Provkonstruktörerna har med åren fått en erfarenhetsbaserad kunskap om skrivuppgifter, 
elevers val, skillnader mellan elevgrupper etc. En hel del av detta har redovisats i 
resultatrapporterna efter olika uppföljningsstudier av både utprövningar och lösningar från det 
skarpa provet. Några punkter kan lyftas fram här. Genomgående har provgruppen sett att 
elever väljer skrivuppgift efter ämne, inte efter genre, trots att genrediskussionen verkligen 
tagit fart på senare år. Populära ämnen har hela tiden varit natur- och miljöämnen liksom 
personligt anknutna resonemang och frågor med etisk och moralisk inriktning. Exempel på 
rubriker till uppgifter som lockat eleverna: ”Djuren i människans tjänst”, ”I en skog nära dig”, 
”Statusmarkörer”, ”Du skall inte ljuga” och ”Latoxar och arbetsmyror”. Den sistnämnda 
uppgiften från vt 2012 lockade så många som 36 % av eleverna den terminen. Annars har det 
varit ovanligt att någon uppgift väljs av mer än 25 % av eleverna. I stället har valen spritts 
över alla 8(–10) uppgifter, vilket bekräftar syftet att alla ska hitta något att skriva om. I 
betygshänseende kan konstateras att populära ämnen inte ger fler höga betyg. Skrivuppgifter 
som varit mindre populära bland elever är sådana med tydlig språkinriktning, även om lärarna 
uppskattat språkliga teman. Ett undantag bland språkliga skrivuppgifter är den där eleven 
skulle bemöta en krönika av Jan Guillou angående ni-tilltal; den uppgiften (vt 1999) lockade 
många att ta till orda och debattera. Elever har inte heller i någon större utsträckning valt rena 
analysuppgifter, särskilt inte litterära sådana. 

Olika studier liksom den samlade erfarenheten visar skillnader i val av uppgift mellan 
kvinnliga och manliga elever och mellan elever på olika typer av program. Sådana skillnader 
har redovisats i resultatrapporterna, t.ex. att kvinnliga elever oftare väljer att skriva om 

5 
 



UPPSALA UNIVERSITET  2014-02-14 
Inst. för nordiska språk 
Eva Östlund-Stjärnegårdh   
Slutrapport KpB 
 
läsning. En studie visar dock att alla elever oavsett kön och program ger sig på en 
argumenterande uppgift, bara innehållet intresserar dem. Se Östlund-Stjärnegårdh 2005 
(s. 407) där det står: ”Att gymnasieeleverna på alla program både vill och vågar ta ställning i 
olika frågor och argumentera för sina åsikter är ett glädjande resultat från min genomgång av 
provregister och elevtexter.” I samma studie redovisas också det mindre glädjande resultatet 
att betygen inte fördelas lika för de här argumenterande uppgifterna. De program som har 
högst betyg (liksom i stort) är NV och SP. Lägst betyg har elever på manligt dominerade 
yrkesprogram som BP och FP. Detta mönster känns igen från hela B-kursprovet. 

En inte frekvent men återkommande kommentar från lärarhåll är att proven inte anpassats 
efter yrkeselevernas intresseområden. Provkonstruktörerna håller inte med om detta, då t.ex. 
den nämnda studien av argumenterande texter visar att elever på yrkesprogram väljer också 
andra uppgifter än de rent yrkesinriktade. Sådana uppgifter har dock funnits liksom mer 
konkreta, t.ex. att jämföra bok och film i uppgiften ”Sjysst rulle”. Att elever på yrkesinriktade 
program som grupp får lägre betyg kan ha flera orsaker. De skriver mindre i andra ämnen än 
vad t.ex. SP-elever gör. Därför har de inte tillräcklig träning och nödvändiga färdigheter för 
att klara utredande skrivande. De kanske väljer ett ämne som engagerar dem så att 
instruktionen glöms bort. De ämnen som lärare tror ska passa yrkeselever kanske uppfattas 
som ointressanta eller redan behandlade i yrkesteorin, och eleverna väljer något annat.  

Diskussioner runt prov och bedömning 

Då och då har framförts kommentarer i lärarenkäterna om att språkkraven i B-kursprovet är 
för låga. Det har till och med förekommit tidningsdebatt där lärare offentligt kritiserat provens 
bedömningsnivåer, i dagspressen och i Svenskläraren (2001:3), men sådan kritik var vanligare 
de första åren. När provgruppen fått utrymme för genmälen har naturligtvis sådana skrivits. 
Också den motsatta ståndpunkten har hävdats. Någon lärare trodde att bedömnings-
anvisningarnas MVG-exempel var specialbeställda från särskilt duktiga elever i Uppsala, 
eftersom hennes elever aldrig nådde den nivån, och de måste också kunna få MVG. Den stora 
majoriteten av lärarna har hela tiden varit nöjda med bedömningsanvisningar och nivåer. 

Vid ett tillfälle diskuterades grannspråkstexterna i Lärarnas tidning (2009:8) där ett par 
svensklärare menade att den nordiska språkgemenskapen är i fara, och att de nationella 
proven måste innehålla texter på både danska och norska. ”Bottenrekord” var ordet som 
användes om texthäftet ht 2007, där i stället en isländsk text, med svensk översättning, 
utgjorde det nordiska inslaget. Dåvarande projektledare bemötte synpunkterna i ett inlägg. 

Flera undersökningar har gjorts av betygsnivåer i det material som skickats in till 
provgruppens arkiv. En avhandling (Östlund-Stjärnegårdh 2002) diskuterar vad som skiljer 
godkända texter från icke godkända. Ett tydligt resultat därifrån är att lärare är hårdare i sin 
bedömning av elever de inte känner än av de egna eleverna. Ett antal lärarstudenter har gjort 
mindre undersökningar av betygsättningen ur olika aspekter. Ett exempel som varit till stor 
nytta för provkonstruktörerna är Malin Perssons uppsats från 2009, där hon går igenom ett 
antal MVG-texter från arkivet och bl.a. låter ombedöma dem. Det blir helt klart att många 
MVG-texter har fått för högt betyg; lärarna har övervärderat skrivförmågan hos sina egna 
elever.  

Sådana studier är en del i en större diskussion av betyg och bedömning, där trenden är allt 
mer sambedömning, byte av elevtexter och anonymisering av elevtexterna inför 
bedömningen. Dessa inslag i lärares arbete bör vara en väg mot allt säkrare betyg. Säkert har 
också Skolinspektionens granskningar och s.k. omrättningar påverkat bedömningsarbetet på 
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skolorna. Det betyg som rapporteras in för en elevtext är i majoriteten av fallen ett resultat av 
samarbete mellan lärare, till skillnad från Skolinspektionens omrättning där en person sätter 
betyget. Vid det sista B-kursprovet vt 2013 svarade endast 15 % av lärarna att de hade bedömt 
samtliga elevprestationer ensamma. 

Provgruppens studier och andras, inte bara i Sverige, ger en klar bild av hur komplicerat 
det är med bedömningen av elevtexter. Korrelationen mellan olika bedömare blir inte lika hög 
som vid t.ex. läsförståelseprov, där eleverna inte ska skriva så mycket. Det behövs tränade 
bedömare enligt t.ex. norsk modell (se Berge 2005) för att bedömningen ska bli mer likvärdig. 
Därför är utvecklingen på gymnasieskolorna med allt mer samarbete rätt väg att gå. 
Provgruppen har då och då föreslagit att Skolverket skulle göra sambedömning obligatorisk, 
så som det var på centralprovens tid, men hittills har anvisningarna stannat vid en stark 
rekommendation. 

Också i bedömningen av det muntliga delprovet praktiseras sambedömning om än inte i 
lika stor skala. Där är det vt 2013 ca 60 % av lärarna som ensamma bedömer alla elevers 
muntliga framträdanden. En studie av Palmér (2010) visar att bedömningsöverensstämmelsen, 
när tre lärare oberoende av varandra sätter betyg på ett muntligt anförande, är god och att det 
nya muntliga delprovet (från ht 2007) fungerar: ”Betygssättningen är mer samstämmig än vad 
som skulle kunna förväntas med tanke på att den grundar sig på kvalitativ bedömning av 
större helheter och att bedömningen görs i stunden” (Palmer 2010:52). 

Skolverkets syfte med det nationella provet var hela tiden att ge lärarna stöd i 
betygsättningen av kursen, inte att styra så att provbetyget skulle vara detsamma som 
kursbetyget. Detta uppfattades dock på olika sätt av lärare i landet. Man ville att hela kursen 
skulle testas i provet, eller man menade att provet tog för stor del av B-kursen som ansågs 
vara i första hand en litteraturkurs. Provkonstruktörerna noterade en diskrepans mellan lärares 
önskemål om vad som skulle ingå och lärares åsikter om den stora rättningsbördan. 

Svenska som andraspråk 

Tidigt i B-kursprovets historia gjordes ett separat häfte med bedömningsanvisningar och 
exempel på texter skrivna av elever med svenska som andraspråk. Sedan provet infördes 
också för kursen Svenska som andraspråk B har provkonstruktörerna lagt stort arbete på 
utprövningar i sva-klasser och samarbete med sva-lärare. I bedömningshäftet har alltid 
textexempel från sva-elever visats, även om lärare ofta velat ha många fler exempel. För att 
stärka ställningen för svenska som andraspråk inom provet har provgruppen hela tiden haft ett 
gott samarbete med experterna från Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid 
Stockholms universitet. Förhållandevis få gymnasieelever har valt kursen Svenska som 
andraspråk; enligt Skolverkets statistik har de eleverna utgjort 3–5 % av gruppen elever som 
deltagit i ett specifikt prov. Detta faktum har medfört vissa svårigheter att genomföra 
utprövningar av tillräcklig omfattning.  

Diskussioner har förts i lärarenkäter och vid skolbesök om bedömningen av texter i de två 
svenskämnena. I kursplanen och i proven har bedömningsunderlag, kriterier och matris varit 
desamma med en viss möjlighet att se till kommunikativa strategier för svenska som 
andraspråk. Lärare har tyckt att detta har gett en alldeles för hård bedömning av 
andraspråkselevers texter. Andra har i stället menat att det inte behövts två olika ämnen. 
Slutresultatet, kunskaperna inför eventuella högskolestudier, ska vara likvärdigt.  

Tyvärr har arkivet utnyttjas sällan för forskning runt andraspråkselevers texter. Enstaka 
uppsatser har skrivits, t.ex. Etoh 2010. Proven i grundskolan har rönt större uppmärksamhet 
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angående sva-elevers prestationer. Se provgruppens webb www.natprov.nordiska.uu.se > 
Publikationer. På detta område finns definitivt en forskningslucka.  

Provgruppens arkiv och forskning runt proven 

Det nationella provsystemet, oavsett prov och ämne, ger lärarna i uppdrag att rapportera in 
resultat och skicka in elevlösningar enligt bestämda urvalsprinciper. Elevlösningarna 
registreras i databaser och arkiveras. Arkivet innehåller efter 35 B-kursprov åtskilliga tusen 
elevtexter bara från det provet. Detta rika material används för uppföljningsstudier inom 
provkonstruktionen och för forskning på olika nivåer. Studenter inom lärarutbildningen har 
stor nytta av att skriva sina uppsatser med elevtexter och elevlösningar som material. 
Detsamma gäller för lärare som kommer till universitetet för fortbildning.  

Den forskning som provgruppens medlemmar själva har arbetat med och publicerat 
redovisas på provgruppens webbplats: www.natprov.nordiska.uu.se. Se bilaga 2 där 
rapportserien Svenska i utveckling redovisas och bilaga 3 med en förteckning över 
avhandlingar som baserats på B-kursproven samt länkar till publiceringslistor på 
provgruppens webbplats. Proven har tillkommit i samklang med rådande teorier runt språk, 
språkutveckling och provutveckling, något som presenteras i den senaste rapporten i serien 
Svenska i utveckling (Palmér 2013). 

Även forskare från andra institutioner och discipliner har haft god nytta av provarkivet. 
Exempel på det är litteraturvetenskaplig forskning om elevers skrivande av fan fiction och om 
hur elever uppfattar sig som läsare (Nordberg 2013). En religionspsykolog har studerat en 
skrivuppgift där elever beskriver sin filmkonsumtion och vad den ger dem personligen. 
Lingvister och nordister från andra lärosäten har hämtat stora elevtextmaterial för 
undersökningar av olika slag.  

Uppföljningsstudie av två skrivuppgifter 2002/2012 och 2003/2013 

Det stora arkivet med B-kursprovets elevtexter används och beforskas också när provet och 
provkonstruktionen har avslutats. Aktuellt just nu (februari 2014) är studier av två 
skrivuppgifter som gavs under läsåret 2012/2013. Dessa skrivuppgifter hämtades från 
2002/2003 och upprepades för att möjliggöra jämförande studier över tid. Resultaten hittills 
redovisas i del 2. En uppsats av Tengbom Zetterman (2013) visar på en god stabilitet i elevers 
språkliga förmåga under tioårsperioden. Se del 2. 

Avslutande kommentar 

De allra flesta lärare och elever har uppskattat provet och provprocessen. Den kritik som 
funnits har redovisats i resultatrapporter eller lärarenkätredovisningar och nämns i olika 
avsnitt ovan. Skolverkets statistik har för 2005–2012 visat på ett stabilt förhållande mellan 
provbetyg och kursbetyg, där kursbetyget hela tiden legat aningen högre på nationell nivå 
(Skolverket 2013). För den enskilda eleven har provbetyg och kursbetyg ofta följts åt. Enligt 
samma statistikrapport har 71 % av eleverna samma betyg i provet och i kursen, medan 22 % 
har fått ett betygssteg högre i kursen. Det övergripande intrycket av kursprovet för Svenska B 
och Svenska som andraspråk B är att provet har haft hög acceptans och mottagits väl. 

8 
 

http://www.natprov.nordiska.uu.se/
http://www.natprov.nordiska.uu.se/


UPPSALA UNIVERSITET  2014-02-14 
Inst. för nordiska språk 
Eva Östlund-Stjärnegårdh   
Slutrapport KpB 
 
Litteratur 

Berge, Kjell Lars, 2005: Skriveprøvenes pålitelighet. I: Ungdommers skrivekompetanse. 
Bind I. Red. Kjell Lars Berge m.fl. Oslo. S. 101–113. 

Etoh, Anna, 2010: Bland biffregler och kongruens. En grammatisk analys av 
andraspråkselevers texter enligt processbarhetsteorin. Examensarbete 15 hp. Institutionen 
för utbildning, kultur och medier, Uppsala universitet. 

Garme, Birgitta, 2003: Skolan, proven och demokratin. I: Utbildning & demokrati. Tidskrift 
för didaktik och utbildningspolitik 2003:2. S. 105–117. 

Nordberg, Olle, 2013: Att finnas till som läsare – skönlitterär läsning i ett elevperspektiv. 
Didaktiska tillämpningar av en empirisk studie baserad på elevers egna texter om sin 
läsning. (Svenska i utveckling nr 29.) Uppsala universitet. 

Palmér, Anne, 2010: Att bedöma det muntliga. Utvärdering av ett delprov i gymnasieskolans 
nationella kursprov, Svenska B. (FUMS Rapport nr 227. Svenska i utveckling nr 26.) 
Uppsala universitet. 

Palmér, Anne, 2013: Nationella skrivprov baserade på två olika läroplaner. Genre, 
kommunikationssituation och skrivdidaktiska diskurser. (Svenska i utveckling nr 31.) 
Uppsala universitet. 

Persson, Malin, 2009: MVG-texter: homogen grupp eller brett spektrum? En textanalytisk 
undersökning av elevtexter från det nationella provet i Svenska B. 15 hp-uppsats, 
Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.  
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:306199/FULLTEXT02.pdf 

Skolverket, 2013: Redovisning av uppdrag om avvikelser mellan provresultat och kursbetyg i 
gymnasieskolan. Dnr 2013:00164. Hämtad 2014-02-14 från www.skolverket.se > 
Kursprovens resultatrapporter. 

Östlund-Stjärnegårdh, Eva, 2002: Godkänd i svenska? Bedömning och analys av 
gymnasieelevers texter. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala 
universitet 57.) Uppsala.  

Östlund-Stjärnegårdh, Eva, 2005: Att vilja, våga – och kunna? Om kursplanens mål och 
gymnasisters texter. I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. Red. 
av Björn Melander. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk 67.) Uppsala 
universitet. S. 399–408. 

Östlund-Stjärnegårdh, Eva, 2006: Att förmedla egna och andras tankar. Om gymnasisters 
källhantering i det nationella provets skrivuppgift. (FUMS Rapport nr 219. Svenska i 
utveckling nr 23.) Uppsala universitet. 

 

9 
 

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:306199/FULLTEXT02.pdf
http://www.skolverket.se/


UPPSALA UNIVERSITET  2014-02-14 
Inst. för nordiska språk 
Eva Östlund-Stjärnegårdh   
Slutrapport KpB 
 

Bilaga 1 

B-kursprovens titlar 
 
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 
Ht 2000 Läge för läsning 
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? 
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! Om människors inre och yttre resor 
Vt 2012 Dit vinden blåser. Om trend, utveckling och förändring 
Ht 2012 Hissa eller dissa? Om värderingar 
Vt 2013 Tänka rätt – göra rätt? Om normer och värderingar 
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Bilaga 2 
 

Rapportserien Svenska i utveckling 

Rapporter som rör kursprovet i Svenska B/Svenska som andraspråk B 
1. Margareta Andersson, 1995: Prov i modersmålet. En översikt över centralt utarbetade prov 
i Sverige och nio andra länder. (= FUMS Rapport nr 176.) 40 s. 
2. Catharina Nyström, 1996: Skrivandet, kursplanerna och läromedlen. En studie av 
gymnasieskolans läromedel i svenska 1970–1995. (= FUMS Rapport nr 178.) 52 s. 
4. Birgitta Garme & Anne Palmér, 1996: Samspel och Kommunikation – om utvecklandet av 
nationella kursprov i svenska för gymnasieskolan. (= FUMS Rapport nr 182.) 73 s. 
6. Eva Östlund-Stjärnegårdh, 1997: Skriva debattartiklar i skolan – går det? Om texttypen 
debattartikel i nationella prov. (= FUMS Rapport nr 186.) 40 s. 
8. Björn Melander, 1998: Inskickat och registrerat – sammanställning av uppgifter rörande de 
nationella proven i svenska vår- och höstterminen 1996 samt vårterminen 1997.  
(= FUMS Rapport nr 188.) 53 s. 
10. Anne Palmér, 1999: Tankar om tal – lärares och elevers syn på muntlig framställning i 
undervisning och bedömning. (= FUMS Rapport nr 193.) 57 s. 
12. Eva Östlund-Stjärnegårdh, 1999: Principen och praktiken. En enkätundersökning av 
lärares syn på bedömning av gymnasieelevers texter. (= FUMS Rapport nr 195.) 40 s. 
13. Catharina Nyström & Maria Ohlsson (red.), 1999: Svenska på prov. Arton artiklar om 
språk, litteratur, didaktik och prov. (= FUMS Rapport nr 196.) 150 s. 
14. Catharina Nyström, 2000: Ledfamiljer och referentrelationer. En modell för analys av 
referensbindning tillämpad på gymnasisttexter. (= FUMS Rapport nr 197.) 59 s. 
16. Maria Ohlsson, 2001: Säker stil eller rätt i sak? En studie i gymnasisters analyser av en 
enkät. (= FUMS Rapport nr 204.) 45 s. 
17. Anne Palmér, 2002: Röster i samspel. Analys av gymnasieelevers radioprogram. (= 
FUMS Rapport nr 205.) 59 s. 
19. Catharina Nyström, 2003: Argumentera! En presentation av gymnasisters texter i 
databasen ARGUS. (= FUMS Rapport nr 209.) 61 s. 
23. Eva Östlund-Stjärnegårdh, 2006: Att förmedla egna och andras tankar. Om gymnasisters 
källhantering i det nationella provets skrivuppgift. (= FUMS Rapport nr 219.) 52 s. 
26. Palmér, Anne, 2010: Att bedöma det muntliga. Utvärdering av ett delprov i gymnasie-
skolans nationella kursprov, Svenska B. (= FUMS Rapport nr 227.) 61 s. 
29. Nordberg, Olle, 2013: Att finnas till som läsare – skönlitterär läsning i ett elevperspektiv. 
Didaktiska tillämpningar av en empirisk studie baserad på elevers egna texter om sin läsning. 
91 s. 
31. Palmér, Anne, 2013: Nationella skrivprov baserade på två olika läroplaner. Genre, 
kommunikationssituation och skrivdidaktiska diskurser. 72 s. 
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Bilaga 3 

Skrivet om proven 

Avhandlingar som helt eller delvis behandlar kursprov B: 
Nyström, Catharina, 2000: Gymnasisters skrivande. En studie av genre, textstruktur och 

sammanhang. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 
51.) Uppsala.  

Palmér, Anne, 2008: Samspel och solostämmor. Om muntlig kommunikation i gymnasie-
skolan. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 74.) 
Uppsala.  

Östlund-Stjärnegårdh, Eva, 2002: Godkänd i svenska? Bedömning och analys av gymnasie-
elevers texter. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 
57.) Uppsala.  

Examensarbeten och andra uppsatser om kursprov B 

Se provgruppens webbplats www.natprov.nordiska.uu.se/forskningochpublikationer/ och 
universitetsbibliotekets databas Diva http://uu.diva-portal.org/smash/search.jsf  

Artiklar och andra publikationer av provgruppens medarbetare rörande kursprov B 

Se provgruppens webbplats www.natprov.nordiska.uu.se/forskningochpublikationer/  

Resultatrapporter och lärarenkätredovisningar 

Se provgruppens webbplats www.natprov.nordiska.uu.se/forskningochpublikationer/ och 
respektive provs egen sida 
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Del 2 
Jämförelse av samma skrivuppgift vt 2003 och vt 2013    

För att kunna göra jämförande studier över tid valde provkonstruktörerna under läsåret 
2012/2013 att både höst- och vårtermin upprepa en skrivuppgift efter 10 år. Valet föll på 
uppgiften ”Djuren i människans tjänst” för höstterminen och uppgiften ”Den ’heliga’ 
familjen” för vårterminen. En undersökning av höstuppgiften har gjorts i en studentuppsats av 
Emilie Tengbom Zetterman som kan läsas i fulltext i Diva < http://uu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:688406/FULLTEXT01.pdf . Tengbom Zetterman sammanfattar 
sin studie sålunda: ”Det finns ingenting i undersökningens resultat som kan stödja hypotesen om 
att elevers skrivförmåga har försämrats mellan 2002 och 2012. Snarare visar undersökningen en 
tydlig stabilitet mellan årsgrupperna.” Ytterligare studier av dessa skrivuppgifter pågår och 
kommer att redovisas i form av konferensbidrag under de närmaste åren. 

Uppgiften ”Den ’heliga’ familjen” och en jämförelse mellan vt 2003 och vt 2013 redovisas 
här. En mycket större studie skulle kunna göras, och förhoppningen står till fler 
studentuppsatser på avancerad nivå. Skrivuppgiften har samma textunderlag bägge terminerna 
och ungefär samma utformning även om vissa justeringar i ordalydelsen behövde göras 2013 
för att uppgiften inte skulle skilja sig för mycket från de andra. Provet vt 2003 har temat 
Etiken och praktiken och vt 2013 Tänka rätt – göra rätt? Om normer och värderingar. Fyra 
texter i texthäftet är desamma, men därutöver kan eleverna naturligtvis välja att citera eller 
referera andra texter inom temat. Uppgiften från 2013: 

Uppgift B4: Den ”heliga” familjen 

”Visa aktning för din far och din mor” står det i Bibeln, och även i Koranen finns samma 
budskap. För många kan familjen vara en symbol för trygghet och gemenskap, men för andra 
kan den bli både ett hot och en besvikelse. 

Efter en uppmärksammad skolföreställning av Shakespeares tragedi Romeo och Julia pågår 
i lokaltidningen en debatt om synen på lojalitet och sammanhållning inom familjer. Du 
beslutar dig för att delta i debatten. 

Skriv ditt debattinlägg. Diskutera människors olika inställning till familjens betydelse, till 
exempel förr och nu och/eller i skilda kulturer. Utveckla diskussionen med hjälp av 
synpunkter/exempel hämtade från texthäftet. Argumentera för din egen uppfattning om 
familjens roll 

Rubrik: Den heliga familjen     Bedömningsskala: IG–MVG 

Textunderlag gemensamt för bägge åren: 
• Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter 
• ”Jag har slutat spela normal” av Elisabet A. Nino (artikel i Svartvitt 2001:3) 
• De tio budorden ur Bibeln 
• Texter ur Koranen motsvarande de tio budorden i Bibeln 
• Utdrag ur slutet av Shakespeares Romeo och Julia 
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Statistik 

Betygsstatistiken för vt 2003 hämtas från Skolverkets resultatrapport för den terminen, vilken 
baseras på en urvalsinsamling av resultaten för ca 5000 elever och från provgruppens arkiv 
med 650 elevtexter. För vt 2013 gjordes en nationell resultatinsamling som redovisas på 
Skolverkets webb, men ingen utförlig resultatrapport skrevs. Statistiken i denna rapport 
kommer i stället från provgruppens egen insamling av elevlösningar från vissa födelsedatum 
vilket har gett ett arkiv på ca 550 elevtexter. Arkivet innehåller för de aktuella 
skrivuppgifterna 45 texter från vt 2003 och 66 texter från vt 2013.  

”Den ’heliga’ familjen” är den femte mest valda uppgiften bägge åren, alltså inte en av de 
populäraste men den lockar tillräckligt många för att vara berättigad i utbudet av omväxlande 
skrivuppgifter där alla ska hitta något att skriva om. Vt 2003 valdes den av 9 % och vt 2013 
av 12 %. Bägge åren är cirka 2/3 av lösningarna skrivna av kvinnliga elever. Elever som läser 
kursen Svenska som andraspråk B brukar i resultatinsamlingarna vara 3–4 % av det totala 
antalet. Vt 2003 var 13 % av eleverna som valde just den här uppgiften sva-elever medan år 
2013 bara en enda av de 66 följde kursen Svenska som andraspråk B. 

Betygsfördelningen bland arkivets texter redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. Betygsfördelning för uppgift B4 i procent 

Betyg IG G VG MVG Antal 

2003 16 36 31 16 44* 

2013 11 45 30 14 66 

* Betyg saknas på en text. 

Betygsfördelningen följer ungefär samma mönster bägge åren. G är det vanligaste betyget, 
även om andelen är högre 2013. Det är också det mönster som gällt för B-uppgiften i stort 
genom åren.  

Under den aktuella tioårsperioden har användningen av datorer ökat markant. Bland 
arkivtexterna från 2003 är 8 av 45 skrivna på dator (18 %); av texterna från 2013 är 30 av 66 
datorskrivna (45 %). 

Textanvändning 

Hur elever använder andras texter i sitt skrivande är en aspekt i bedömningen av elevens text. 
Skrivuppgiften uppmanar direkt till att hämta synpunkter och exempel från texthäftet. För 
uppgiften ”Den ’heliga’ familjen” finns några givna texter att förhålla sig till men inga texter 
är direkt obligatoriska utifrån uppgiftsinstruktionen. Tabell 2 visar hur elever de bägge 
terminerna använt texthäftet. Beräkningen skiljer inte mellan en ingående diskussion och ett 
kortfattat omnämnande av t.ex. Bibelns budord. 
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Tabell 2. Textanvändning i procent  

Text FN Ninos 
artikel 

Bibeln Koranen Shake-
speare 

Spec./termin Övrigt Antal 

2003 16 40 62 42 51 20 
Benedictson 

2–7 45 

2013   3 60 45 28 40 10 Bilder 2–3 66 

Av de givna texterna används utdraget ur Förenta nationernas konvention om barnets 
rättigheter minst ofta, allra minst 2013. Ofta refererad till är Elisabeth Ninos artikel om en 
homosexuell ung man med muslimsk bakgrund, en artikel som eleverna engagerar sig i och 
diskuterar. Ännu fler, så många som 60 %, väljer att ta med just den texten år 2013. De tio 
budorden ur Bibeln och motsvarande texter ur Koranen nämner många men utan att fördjupa 
sig. De nämns i ingressen till uppgiften och det påverkar säkert användningen. Likaså 
använder eleverna Shakespeares Romeo och Julia som refereras och diskuteras i ungefär 
hälften av texterna. Speciellt för vt 2003 är ett utdrag ur Victoria Benedictsons roman Pengar 
som ganska många elever väljer att ta in i sin diskussion. Lite oväntat visar vt 2013 ett antal 
elever som faktiskt tar in bilder från texthäftet, foton eller konstbilder, i sitt debattinlägg. 
Övriga texter i de båda texthäftena används möjligen av en eller ett par elever. 

Skrivuppgiften kräver att eleven hämtar synpunkter och/eller exempel från texthäftet. 
Provkonstruktörernas allmänna uppfattning är att textanvändningen oftast är ytlig och inte 
bidrar så mycket till innehållet. En undersökning av textanvändning kontra betyg för varje 
enskild elev ger inga tydliga kvantitativa samband. En text som bedöms med MVG kan 
utnyttja en eller flera källor i sin argumentation; det handlar mer om fördjupningen av 
läsningen och förmågan att kontrastera sina åsikter mot andras. Den text som inte alls 
hänvisar till några källor har inte löst uppgiften och bör därför inte godkännas. Från 2003 
finns två sådana IG-texter, av vilka den ena är en riktigt bra text i övrigt, men också en G-text 
som inte alls hänvisar till någon av texthäftets texter och alltså felaktigt godkänts. (Det är för 
övrigt den enda bedömningen där lärarens betyg direkt kan ifrågasättas.) Arkivet från 2013 
innehåller en IG-text utan hänvisningar till någon källa men också två texter som enbart 
hänvisar till bild(er). En av dem får G och en VG. De två texterna representerar något nytt i 
provhistorien. Tidigare har elever bara använt skrivna texter som källor, om inte 
skrivuppgiften tydligt hänvisat till en bild. 

Tidigare studier (t.ex. Östlund-Stjärnegårdh 2012) har visat ett kvalitativt samband mellan 
textanvändning och betyg. En skicklig elev kan hålla flera källor igång samtidigt och 
kombinera dem i sin diskussion. En G-elev betar av en källa i taget, även om han/hon 
använder lika många texter som MVG-eleven. Det mönstret finns också i elevtexterna om den 
”heliga” familjen. 

Hur löser eleverna uppgiften? 

Uppgiftsinstruktionen ger en del valmöjligheter när det gäller diskussionen. Eleven kan skriva 
om förr och nu och/eller skilda kulturers familjesyn. Många elever gör allt detta, säkerligen 
inspirerade av texthäftets uppläggning med historiska texter och olika religioner/kulturer 
representerade. Den aspekten av uppgiften borde studeras vidare. I utprövningarna av 
uppgiften var det historiska perspektivet vanligast. 
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Eleverna ska skriva debattinlägg och argumentera för sin uppfattning i frågan om familjen. 
De tycks rörande överens om att familjetillhörighet är något viktigt för välbefinnandet. Hos de 
allra flesta finns en uppfattning redovisad, men texterna är inte alltid så tydligt 
argumenterande. De har lärt sig i skolskrivandet att vrida och vända på en fråga och redovisa 
å ena sidan – å andra sidan, och de presterar ett mer allmänt diskursivt skrivande, inte en 
renodlad argumentation. Här kan säkert instruktionens uppmaning till diskussion spela in. 
Detta kan jämföras med liknande tendenser i de argumenterande texter från åk 9 som Nyström 
Höög diskuterar (2010). 

Vt 2003 kommenterade hälften av eleverna rubrikens ”helig” vilket mycket få gör 2013. 
Förklaringen till detta är troligen att ingressen till uppgiften 2003 innehöll frågan ”Är familjen 
’helig’ …?” Ingressen 2013 innehåller inga frågor och pekar inte på något sätt på ordet helig 
inom citattecken. 

Ett par intressanta iakttagelser rörande elevtexternas innehåll kan redovisas. År 2003 skrev 
flera av eleverna om mordet på Fadime året före, en händelse som fick stort utrymme i 
medierna och som passar bra in i elevernas diskussion av familjens roll. År 2013 innehåller 
flera elevtexter ett nytt inslag, när elever argumenterar för att familj kan betyda vänner, inte 
bara biologiska släktingar. Den åsikten framförs inte tio år tidigare. 

Provet som en läs- och skrivprocess 

Från vt 2013 finns i arkivet också elevernas pm till den muntliga uppgiften. För ett antal 
elever (15 %) syns väldigt tydligt att de haft nytta av arbetet med texthäftet inför den muntliga 
uppgiften och troligen även i klassens diskussioner. De har valt att i sitt muntliga 
framträdande redovisa och kommentera texter som de sedan har användning av när de väljer 
B-uppgift i den skriftliga provdelen. I så gott som alla fall handlar det om texten om den 
homosexuelle unge mannen. Hur denna läs- och skrivprocess går till borde undersökas 
närmare. Garme (2003:109) skriver om provprocessen och arbetet med många olika texter att 
det har två syften: ”att eleverna verkligen har ett relativt genomtänkt stoff innan de skriver 
samt att många åsikter får brytas mot varandra och vidga perspektiven” . 

Avslutande kommentar 

I allt väsentligt har skrivuppgiften ”Den ’heliga’ familjen” fungerat likadant 2003 och 2013 
och gett samma betygsutfall, vilket visar på god stabilitet i B-kursprovet. Kan man säga att 
jämförelsen 2003–2013 också visar på god stabilitet i elevers skriv- och läsförmåga? I alla fall 
visas inte motsatsen. Med tanke på det tydliga resultatet i uppsatsen av Tengbom Zetterman 
(2013) är det troligt att en grundligare undersökning också av ”Den ‘heliga’ familjen” skulle 
visa på en stabil skrivförmåga. 
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