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Sammandrag

Den här uppsatsen behandlar två olika examinationsformer på gymnasiet, studentexamen i Finland 

och avslutande gymnasiestudier i Sverige. Undersökningens fokus ligger på två olika prov, det 

nationella provet i Svenska B, delprov B i Sverige samt essäprovet i Svenska som modersmål i 

Finland. Syftet med undersökningen är att visa eventuella likheter och skillnader mellan de två 

proven samt belysa bakgrunden till de olika skolsystemen.

Metoden som använts är en fördjupad, jämförande undersökning av det primära materialet. 

Undersökningen har genomförts i två etapper, en mindre undersökning av kursplanerna samt en 

större undersökning av det nationella provet i Svenska B, delprov B samt essäprovet i Svenska som 

modersmål.

Resultaten visar att det finns både likheter och skillnader mellan länderna när det gäller 

kursplaner och prov i ämnet svenska. I kursplanerna har Finland fler övergripande mål än Sverige 

samt ger en tydligare beskrivning av vad som ska uppnås. I proven är det snarare tvärtom då 

Sverige ger väldigt tydliga instruktioner i uppgifterna som ramar in exakt vad eleven ska göra. 

Finlands provfrågor är mer personliga och kortfattade vilket ger ett stort utrymme för elevens egen 

tolkning. Slutsatsen av resultaten är att båda länderna ger tydliga instruktioner men i olika format.

Nyckelord: Studentexamen, gymnasiestudier, nationella prov, studentskrivningar, kursplaner, 

Svenska B, Svenska som modersmål, Finland, Sverige.
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1. Inledning
I Sverige idag är skolsystemet ett aktuellt och omdebatterat ämne. Det finns studier och 

kunskapstester som PISA, det vill säga Programme for International Student Assessment 

(Nationalencyklopedin, PISA). PISA-resultaten visar att svenska elevers kunskaper och resultat i 

skolan försämras och trots att det finns många försök att förklara de dåliga resultaten så finns det 

ingen säker förklaring till var felet ligger (PISA-undersökning 2012). Det talas ofta i 

skolsammanhang om att Finland är och länge har varit ett av de ledande länderna i fråga om 

skolresultat. Mitt intresse för de olika skolsystemen växte då jag fick höra om de senaste PISA-

resultaten och att Sveriges skola försämrats medan Finland fortfarande är högt i topp trots att även 

de successivt försämrats. Som blivande gymnasielärare i svenska med rötter i Finland, tyckte jag det

verkade intressant att jämföra den svenska skolan med den finska på gymnasial nivå. 

Alla länder har sitt eget undervisningssystem men många länder i världen har idag en avslutande 

studentexamen med studentskrivningar. Sverige framstår som ett undantag genom att avskaffa 

studentexamen 1968 och bygga upp en helt ny skola, en skola som fått mycket kritik baserat på 

olika studier i form av gemensamma prov över hela landet, PISA-undersökningen bland andra.

Den här studien baseras på det faktum att Sverige har ett annorlunda system än många andra 

länder, något som är väldigt omdiskuterat inte minst i media. Sverige har istället för en 

studentexamen som slutexamen, infört nationella prov i några utvalda ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i 

grundskolan och årskurs 1 och 3 på gymnasiet. I den här uppsatsen kommer nationella provet i 

Svenska B, delprov B från läroplanen Lpf94 att undersökas. Det nationella provet i Svenska B var 

den sista obligatoriska kursen i svenska för samtliga studieförberedande gymnasieprogram. I den 

jämförande studien kommer fokus som nämnt ovan att ligga på kursen i Svenska B och på kursen 

Svenska som modersmål från Finland. Svenska som modersmål är den kurs som liknar kursen 

Svenska B genom att de är kurser i det svenska språket. Det nationella provet är endast ett 

delmoment av kursen Svenska B medan studentskrivningen är ett examinerande prov för kursen i 

Svenska som modersmål. Syftet med proven skiljer sig alltså åt. En fråga som väcker fundering är 

att eftersom skolsystemen och skolresultaten verkar så olika mellan länderna, finns det möjlighet att

värdera vilket land som har flest fördelar i skolsammanhang?

I den här uppsatsen undersöker jag likheter och skillnader i kursplanerna för kursen Svenska B i 

Sverige och Svenska som modersmål i Finland samt mellan de nationella proven i Sverige och 

studentskrivningarna i Finland. På grund av uppsatsens begränsade utrymme så kan undersökningen

endast utgöra en kort introduktion till ett mycket intressant ämne som borde undersökas i större 

utsträckning.
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1.1. Syfte och forskningsfrågor

Syftet med denna undersökning är att finna likheter och skillnader mellan skolsystemen i Sverige 

och Finland genom att jämföra provformer och styrdokument från de båda länderna. För att uppnå 

mitt syfte ställer jag följande forskningsfrågor:

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan kursplanerna i de övergripande målen för 

Svenska B respektive Svenska som modersmål i läroplanerna Läroplan för de frivilliga 

skolformerna – Lpf94 och Finlands Grunderna för gymnasiets läroplan 2003 – Grgy03?

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan det nationella provet i Svenska B, delprov B 

och essäprovet i Svenska som modersmål?

 Hur ser strukturen och utformningen av uppgifterna ut i proven?

1.2. Disposition

I min uppsats har jag valt att genomföra tre olika undersökningar som sedan sammanfogas i en 

jämförande och avslutande diskussion. I kapitel 1 redogör jag för mitt syfte och mina 

forskningsfrågor. I kapitel 2 presenterar jag mitt material samt metoden jag använder i 

undersökningen tillsammans med definitioner av några relevanta begrepp. I kapitel 3 redogör jag 

för den tidigare forskning som är relaterad till ämnet. I kapitel 4 redogör jag för bakgrundshistorien 

kring studentexamen och gymnasieexamen i Sverige och studentexamen i Finland följt av avsnitt 

om bakgrunden till de två olika proven. Kapitel 5 behandlar historien bakom betygssystemen i 

Sverige och Finland, hur det i Sverige har förändrats många gånger medan Finland behållit samma 

system genom åren. I kapitel 6 redovisar jag undersökningens resultat och inleder med en 

beskrivning av och en kort jämförelse mellan kursplanerna från respektive land. Därefter följer den 

största delen av undersökningen, nämligen provens utformning och vilka likheter och skillnader 

som finns mellan proven. I kapitel 7 görs en jämförelse av alla sammanfattade resultat från Sverige 

och Finland i en avslutande diskussion.

1.3. Avgränsningar

Undersökningen är avgränsad till ämnet Svenska i Sverige och motsvarande ämne, Svenska som 

modersmål, i Finland. I Finland skrivs studentskrivningarna i Svenska som modersmål i två etapper,

textkompetens samt essäprov. Av praktiska skäl har jag valt att endast undersöka essäprovet då det 

motsvarar delprov B, uppsatsprovet, i det nationella provet i Svenska B i Sverige. Jag utgår från att 

det är lättare att finna likheter och skillnader när proven från början har liknande syfte och liknande 

upplägg. Att undersökningen baseras på kursplanerna och provuppgifterna förklaras också av att 

sekretessregler begränsar tillgängligheten i fråga om elevtexter från Finland. Av praktiska skäl har 
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jag valt att utgå från kursplaner och prov som går efter den äldre läroplanen då det är de prov som 

finns tillgängliga i arkiven. Eftersom den nya läroplanen, Lgy11, nyligen trätt i kraft har de 

nationella proven i kursen Svenska 3 ännu inte genomförts i full skala ute i skolorna. Med tanke på 

uppsatsens omfång har jag valt att endast använda mig av ett begränsat antal prov, fem stycken från 

respektive land, för att det ska gå att göra en fördjupad jämförelse.

2. Material och metod
I det här kapitlet presenterar jag mitt primära material samt nödvändig sekundärlitteratur med 

anknytning till ämnet. Jag redogör för min metod och hur jag har gått tillväga i undersökningen.

2.1. Material

Det primära materialet jag har använt till mina undersökningar är kursplanen för Svenska B från 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994 i Sverige som från och med nu kommer att 

benämnas Lpf94 samt kursplanen för Svenska som modersmål från Grunderna för gymnasiets 

läroplan 2003 i Finland som hädanefter kommer att benämnas Grgy03.  I den andra delen av min 

undersökning har jag använt mig av prov som redan har förbrukats. Fem nationella prov i Svenska 

B, delprov B från vårterminerna 2008, 2009, 2010, 2011 och 2012 samt essäprov i Svenska som 

modersmål från Finland från vårterminerna 2009, 2010, 2011 och 2012 samt höstterminen 2010 har 

använts. Det finska materialet har använts i svenskspråkiga skolor i Finland1. Varje prov från 

Sverige innehåller åtta till nio uppgifter med uppsatsämnen som kopplas till texter i ett texthäfte. De

finska essäproven innehåller 14 uppgifter som också är kopplade till texter i ett och samma häfte. 

Den sekundärlitteratur som jag använt mig av är tidigare studier kring skolsystemet och 

läroplansforskning i Sverige respektive Finland. Jag har även använt mig av rapporter om de 

nationella proven från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet där de nationella 

proven konstrueras. Både Skolverket i Sverige och Studentexamensnämnden och 

Utbildningsstyrelsen i Finland har webbsidor som är till god hjälp när det gäller historik samt 

aktuell information kring proven och examenssystemen. Jag använder även en artikel ur Dagens 

Nyheter från 2009 av Lenita Jällhage som berör ämnet.

De källor som används till denna studie är främst internetbaserade. De internetbaserade källorna 

är dock sedan tidigare tryckta avhandlingar och examensarbeten som är pålitliga källor. Några av de

internetbaserade källorna är från Skolverket i Sverige samt Utbildningsstyrelsen och 

Studentexamensnämnden i Finland som är ansvariga myndigheter för skolan, proven och 

gymnasieexamen respektive studentexamen. Det primära materialet som används, det vill säga de 

1 I Finland finns både svensk- och finskspråkiga skolor på alla nivåer, från förskola till gymnasium.
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nationella proven och studentskrivningarna är tryckt och tidigare sekretessbelagt material vars 

trovärdighet inte kan ifrågasättas. Detsamma gäller för gruppen för de nationella provens rapporter 

gällande de nationella proven, som är hämtade från deras webbsida.

2.2. Metod

För att finna likheter och skillnader i proven och i kursplanerna, så görs en kvalitativ, jämförande 

undersökning, det vill säga en jämförelse mellan de olika primära materialen. Till undersökningens 

kapitel om tidigare forskning och bakgrund tar jag del av sekundärlitteratur för att få en bredare 

överblick över skolsystemens historia inför den avslutande diskussionen. Undersökningen är 

uppdelad i två etapper. Den första delen av undersökningen behandlar kursplanerna och är endast en

mindre undersökning inför den andra och större undersökningen som behandlar proven.

För att kunna undersöka vad som krävs efter en avslutad kurs i ämnet svenska i respektive land, 

behöver jag få en djupare förståelse för kursplanerna i Sverige och Finland. I undersökningen av 

kursplanerna har jag valt att undersöka de övergripande målen som beskrivs för kursen Svenska B i 

Sverige och kursen Svenska som modersmål i Finland enligt de då gällande läroplanerna Lpf94 i 

Sverige samt Grgy03 i Finland. Syftet med den här delen av undersökningen är att utreda om det 

finns någon av punkterna i målen för kursplanen i Svenska B från Sverige som överensstämmer 

med kursplanen i Svenska som modersmål från Finland. I den andra delen av min undersökning har 

jag valt att fokusera på prov från de senaste åren. I min jämförelse fokuserar jag på provens 

instruktioner, förekommande teman och genrer samt återkoppling till de angivna texterna för att 

finna eventuella likheter och skillnader.

2.3. Definitioner av begrepp

Innan jag redogör för min undersökning behöver vissa begrepp definieras och redas ut. Modersmål 

är ett sådant begrepp. En ordboksdefinition av begreppet är ”första inlärda (och bäst behärskade) 

språk” (Svensk Ordbok 2009, s. 1990). I skolsammanhang har begreppet inte samma innebörd. 

Sverige har endast svenskan som officiellt huvudspråk och det utgör modersmål för de flesta elever,

men det finns också elever med annan etnisk bakgrund som har ett annat modersmål. I Sverige har 

elever rätt till ”modersmålsundervisning” men den tid som är avsatt för det ligger oftast utanför 

skoltid. Modersmålsundervisning i skolan i Sverige innebär alltså inte undervisning i svenska. I 

Finland däremot har man två nationalspråk, finska och svenska (Finlands språklag, paragraf 1). 

Utöver det finns det andra minoritetsspråk som i Sverige, men utan den speciella status som de 

svenska minoritetsspråken har. De modersmål som går att skriva studentskrivning i är finska, 

svenska och samiska då det är de största språken (Nationalencyklopedin, studentexamen).
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Ett annat begrepp som bör förklaras är genre. Begreppet kan i provkontext definieras:

genren […] skapar ett sätt att kommunicera. Genren är en del av en verksamhet med en given funktion 
och bestämda mål, och i denna verksamhet ingår att producera texter, talade eller skrivna, som ett led i att 
uppnå sina mål (Lagerholm 2008, s. 56).

Detta innebär att genre är ett sätt att skriva på som följer bestämda riktlinjer vilket skapar en 

speciell känsla och effekt för den som läser texten. Eftersom genrer förekommer i olika varianter så 

blir det lättare att forma en text speciellt anpassad för en viss typ av mottagare, situation och 

verksamhet.

3. Tidigare forskning
Jag har inte funnit någon tidigare forskning som berör likheter och skillnader mellan de nationella 

proven och studentskrivningarna. Det går dock att dra paralleller till närliggande områden för att 

belysa undersökningens ämne och syfte. Läroplansforskningen är omfattande och kommer till 

användning i analysen av kursplanen för Svenska B i Sverige och kursplanen för Svenska som 

modersmål i Finland. I min studie använder jag mig av Gunnar Gårdemars avhandling Svenska 

enligt statens vilja. Textanalytiska perspektiv på läroplaner och kursplaner i svenska som 

modersmål för gymnasiet i Sverige och i Finland från 1960-tal till 2000-tal från år 2013. 

Avhandlingens syfte är:

att granska mål och anvisningar i läroplaner för gymnasiet i Sverige och Finland samt i kursplaner i 
svenska som modersmål för att få en uppfattning om sändarens, statens, vilja med utbildningen. Syftet är 
även att urskilja inter- och intratextuella relationer mellan och inom dessa planer (Gårdemar 2013, s. V).

Avhandlingen behandlar alltså läro- och kursplaner för att skapa en uppfattning om vad som skiljer 

läro- och kursplaner åt genom åren. Gårdemar undersöker bland annat hur ofta olika verb 

förekommer för att presentera målen i kursplanerna. Den undersökning som är relevant för min 

studie är jämförelsen mellan kursplanerna i svenska från Lpf94 och Grgy03, alltså kursplanerna i 

min undersökning. Gårdemar behandlar även delar av ländernas utbildningshistoria i sin 

avhandling, bland annat att Finland har en längre och mer krävande lärarutbildning än Sverige, 

vilket kan antas vara ett av skälen till att skolsystemet är bättre. I studien framkommer det att 

lärarutbildningen i Finland är mer eftertraktad (Gårdemar 2013, s. 30–31).

Utöver läroplansforskning finns det rapporter om de nationella proven. Provgruppen som 

konstruerar de nationella proven sammanställer med jämna mellanrum rapporter om proven. Anne 

Palmér nämner i Nationella skrivprov baserade på två olika läroplaner. Genre, 

kommunikationssituation och skrivdidaktiska diskurser. Rapport nummer 31, att det nationella 

provet i Svenska B genomfördes första gången 1996 och gavs på alla dåvarande treåriga 

gymnasieprogram. Svenska B var den kurs som gav högskolebehörighet vid betyget godkänt 
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(Palmér 2013, s. 24). Det nationella provet i svenska skulle vara en ”arbetsprocess i flera led” (ibid, 

s. 29). Vid konstruktionen av proven är den viktigaste och enda regeln att följa läro- och kursplanen.

När ett huvudtema har valts ut för provet så väljs relevanta, intressanta och viktiga texter ut som har

koppling till temat. Palmér (ibid, s. 63) framhåller också att provets utformning bestäms av 

kursplaner och provets syfte, något som är relevant för min undersökning eftersom kopplingen 

mellan kursplaner och prov kan bidra till förståelsen för skillnaderna mellan Sverige och Finland.

4. Skolhistorisk bakgrund
Innan det är relevant att gå in på undersökningen av proven i respektive land är det viktigt att ge en 

bild av skolans historia i Sverige och Finland. Finland och Sverige har en lång gemensam 

utbildningshistoria, där svenska språket utgör en av många förenande faktorer, även om dess status 

skiljer sig åt. I Sverige är svenskan det officiella språket samt majoritetsspråk medan det i Finland 

utgör ett minoritetsspråk med status som officiellt språk (Gårdemar 2013, s. 2). Finland har som 

nämnts tidigare, länge varit ett av de ledande länderna i skolsammanhang. Följande avsnitt 

behandlar studentexamens historia och övergången till den nuvarande gymnasieexamen i Sverige 

samt studentexamens historia och nuvarande situation i Finland. För varje land och system följer 

sedan ett avsnitt om det nationella provet i Svenska B i Sverige samt essäprovet i Svenska som 

modersmål i Finland. I min studie undersöker jag alltså två olika prov i två olika länder och 

skolsystem med de gemensamma faktorerna det svenska språket samt att de båda används på 

gymnasiet.

Studentskrivningen i Svenska som modersmål är betygsavgörande och krävs för att avlägga 

studentexamen. Nationella provet i Svenska B är inte betygsavgörande, utan är ett moment av 

kursen Svenska B. Provet gjordes av alla elever i hela landet som läste kursen på gymnasiet fram till

vårterminen 2013. Provens syfte skiljer sig åt i fråga om vad man vill uppnå med hjälp av proven. 

Kursplanerna för Svenska B i Sverige och Svenska som modersmål i Finland omfattar olika saker. 

De övergripande målen för svenska i läroplanen Lpf94 omfattar alla kurser i svenska på gymnasiet, 

det vill säga Svenska A, B och C. Svenska A och B är obligatoriska kurser där nationellt prov ges i 

Svenska B, medan Svenska C är en valfri kurs utan ett nationellt prov. I Finlands läroplan Grgy03 

finns det många olika kurser i svenska att välja mellan. I den här uppsatsen fokuserar jag på kursen 

Modersmål och litteratur, Svenska som modersmål som i sin tur innefattar sex obligatoriska kurser 

samt tre valfria kurser. Kursen Svenska B utgör istället en sammanhållen kurs. Studentskrivningen i 

Svenska som modersmål baseras alltså på alla de sex obligatoriska svenskkurser som eleverna läst 

under sin tid på gymnasiet.

Lärarutbildningen har fortfarande väldigt hög status i Finland medan den i Sverige debatteras, 
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kritiseras och är en av de lättaste utbildningarna att komma in på med lågt söktryck och låg status. 

Finlands goda rykte har gjort att det till och med har importerats finländska lärare till svenska skolor

med syftet ”att lyfta svenska elevers resultat” (Jällhage 2009). I artikeln nämner Jällhage att målet 

med att importera finländska lärare är att blanda det bästa från det svenska och det finska 

skolsystemet för att åstadkomma bästa resultat.

4.1. Studentexamen/avslutande gymnasiestudier i Sverige

I Sverige hade man i ett hundratal år samma typ av studentexamen som Finland och många övriga 

länder fortfarande har. Studentexamen innebär att eleverna måste genomgå ett antal 

studentskrivningar i de kurser man läst och bli godkänd på samtliga för att få ut sin examen och bli 

behörig till högskolor och universitet. Det var endast med en studentexamen i hand som studenter 

hade denna behörighet. I samband med att studentexamen avskaffades i Sverige 1968 förändrades 

det svenska skolsystemet helt. Det svenska skolsystemet är idag det enda landet i västvärlden som 

inte har studentexamen kvar (Pettersson 2010, s. 6). Det nuvarande systemet har mottagit mycket 

kritik, inte minst under det senaste året på grund av de stora försämringarna i PISA-resultaten 2012. 

Det har många gånger sagts och även statistiskt visats i undersökningar som PISA-undersökningen, 

att Finland är ett av de mest framgångsrika länderna när det gäller skolan. Det har även på senare tid

diskuterats mycket om att Sveriges skola bara blivit sämre. Även om PISA-undersökningen innebär 

resultat från årskurs nio i grundskolan så ger den en bild av skolsituationen i världen och vilka 

förkunskaper eleverna för med sig till gymnasiet och vad lärarna sedan får arbeta med för att 

eleverna ska klara av de tre åren på gymnasiet (PISA-undersökning 2012).

Studentexamen härstammar från avgångs- och inträdesproven på 1600-talet som krävdes i 

övergången mellan gymnasiet och universitetet. I Sverige avlades den första studentexamen 

vårterminen 1864 (Pettersson 2010, s. 11). ”År 1862 förlades studentexamen som slutexamen till 

läroverket, under åren 1878–1905 med benämningen mogenhetsexamen. Den bestod av skriftliga 

och muntliga prov vid slutet av gymnasiets sista ring.” (Nationalencyklopedin, studentexamen). 

Från början fick kvinnor inte delta i studentexamen. Det var först år 1870 som kvinnor i Sverige 

fick rätt att anmäla sig till studentexamen och den första kvinnliga studenten blev Betty Petterson år

1871 (Sjöstedt 1963, s. 29). Efter hennes deltagande ökade det kvinnliga deltagandet vid 

studentexamen.

Redan år 1935 startade en diskussion om studentexamen eventuellt skulle reformeras (Sjöstedt 

1963, s. 59). År 1964 beslutades det till slut att studentexamen skulle tas bort helt och istället införa 

en ny sorts skola. Den sista studentexamen i Sverige gavs år 1968 (Pettersson 2010, s. 5). Det fanns 

många anledningar till avskaffandet av studentexamen men den stora och troligen avgörande 
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anledningen var ”den starka ökningen av antalet abiturienter och därmed examinationens 

omfattning och bristande effektivitet” (Richardson 2010, s. 126). Pettersson (2010, s. 84) pekar 

också på risken för att bedömningen av proven skulle bli orättvis eftersom det inte fanns tillräckligt 

många censorer som kunde bedöma dem.

Efter avskaffandet av studentexamen i Sverige infördes som nämnts ovan en ny sorts gymnasium

och de som ”tog studenten” fick ett slutbetyg istället för en studentexamen (Pettersson 2010, s. 85). 

Den nya gymnasieskolan innehöll bland annat så kallade centralprov som gjordes över hela landet 

med syftet att skapa en likvärdig skola för alla. Istället för censorerna infördes en kontrollfaktor, den

så kallade gymnasieinspektionen (ibid, s. 84). Gymnasieinspektionen hade till uppgift att granska 

allt som skedde på gymnasieskolorna och att alla regler följdes som de skulle. 

Gymnasieinspektionen avskaffades 1982 på grund av att det saknades en strategi för hur 

inspektörerna skulle gå tillväga, vilket ledde till bristande rapporter och resultat (ibid, s. 87). 

Gymnasieinspektionen kan liknas vid Skolinspektionen som finns i dagens Sverige som gör 

liknande men något mer fördjupade undersökningar och utövar en kunskapskontroll över Sveriges 

skolor (ibid, s. 88).

Studentexamen i Sverige har gått från den som många av världens övriga länder har till 

gymnasiestudier utan studentskrivningar och krav på att klara av alla kurser och istället särskilda 

krav på allmän eller särskild behörighet för att söka till högskola och universitet.  Att ”ta studenten” 

i Sverige idag innebär att eleven har genomgått tre år på gymnasiet och därmed avslutat sina 

gymnasiestudier oavsett om den har underkänt i något ämne. Firandet av studenten finns däremot 

kvar oavsett om studenten har underkänt i några eller alla ämnen när den går ut gymnasiet 

(Pettersson 2010, s. 5). Det sker med utdelning av studentmössor och betyg följt av åkande i 

lastbilsflak och efterföljande firande hemma med släkt och vänner.

4.1.1. Nationella provet i svenska B – delprov B

När den svenska skolan bytte ut hela sitt system ledde det även till ändringar i provformerna. Då 

studentskrivningar inte längre existerade infördes det i den nya gymnasieskolan så kallade centrala 

prov som användes fram till år 1996. 1996 utvecklades centralproven istället till de nationella 

proven som finns än idag. Skillnaden mellan centralprov och nationella prov är att centralproven 

inte hade lika stor blandning av uppgifter och det fanns systemskillnader mellan proven. Man angav

inte heller en specifik mottagargrupp i skrivuppgifterna. I och med de nationella proven 

introducerades dessutom ett muntligt prov i svenska. Idag får eleverna ta del av texthäftena 

tillhörande de nationella proven i förväg. Vid centralproven fick eleverna inte alls någon 

förberedelsetid inför provet. I de nationella prov i svenska B som skapades under Lpf94 års läroplan
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fick eleverna ut sina texthäften fyra veckor i förväg för att de skulle hinna läsa texterna samt göra 

förberedande övningar på lektionerna för att vara extra förberedda inför provdagen (Östlund-

Stjärnegårdh, 2014-04-15). Det nationella provet i svenska på gymnasiet gavs efter 1994 års 

läroplan i kursen Svenska B i en muntlig del och en skriftlig del. I den här uppsatsen är endast 

delprov B i Svenska B aktuellt, det vill säga essäprovet i svenska, eftersom det är den sista 

obligatoriska kursen i svenska på gymnasiet enligt Lpf94. I den nya läroplanen Lgy11 ges de 

nationella proven i svenska i kurserna Svenska 1 i årskurs ett och Svenska 3 i årskurs tre.

Syftet med de nationella proven i Sverige är enligt Skolverket ”att stödja en likvärdig och rättvis 

bedömning och betygssättning samt att ge underlag för en analys av i vilken utsträckning 

kunskapsmålen nås på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå” (Nationella 

provgruppen, Om proven). Proven har ofta fått och får fortfarande kritik för den stora mängd tid 

som krävs av lärarna till rättning. Sverige har inte samma rättningssystem som andra länder som har

så kallade censorer eller en specifik rättningsgrupp som rättar istället för de undervisande lärarna 

som redan har för mycket arbete. Birgitta Garme nämner dock i sin artikel Skolan, språket och de 

nationella proven att om Sverige skulle ha ett centralt rättningssystem av de nationella proven så 

skulle de ansvariga lärarna gå miste om ”återföringen till de egna eleverna och den egna 

undervisningen” (Garme 2002, s. 18). Lärare skulle alltså förlora möjligheten att tala med sina 

elever om resultaten och därmed skapa en kontakt och förståelse för elevens styrkor och svagheter i 

ämnet.

Sekretessen kring de nationella proven skiljer sig åt mellan den gamla läroplanen, Lpf94, och 

den nya läroplanen Lgy11 genom att de tidigare proven i Svenska B var sekretessbelagda endast 

under den termin då provet gavs. Proven återanvändes sällan. Enligt Eva Östlund-Stjärnegårdh som 

är en av de ansvariga i provgruppen för de nationella proven återanvändes endast en uppgift 

vårterminen 2013 för att kunna jämföras med resultat några år längre bakåt i tiden, från 2003 års 

prov. Skolverket ville ha utökade möjligheter att återanvända proven och de nya nationella proven 

som görs efter Lgy11 har därför längre sekretess på sex år för att uppgifter ska kunna återanvändas 

om och om igen (Östlund-Stjärnegårdh, 2014-04-15).

Den stora skillnaden mellan de nationella proven idag och studentskrivningarna i Finland är att 

de nationella proven inte är betygsavgörande. De är betygsgrundande då de är ett moment i kursen 

som visar en stor del av vad eleven kan och inte kan, men de får inte vara huvudkällan till det 

slutgiltiga betyget. Det är upp till varje lärare att avgöra hur stor roll betyget från de nationella 

proven spelar för slutbetyget för kursen (Östlund-Stjärnegårdh, 2014-04-15). Sekretessen skiljer sig 

något mellan de nationella proven och studentskrivningarna. Båda görs om inför den nya terminen, 

men de finska proven publiceras på Internet (Vetamix) direkt efter användning och uppgifterna 
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återanvänds sedan aldrig igen medan det finns möjlighet att återanvända de svenska proven.

De nationella proven konstrueras av olika institutioner vid högskolor och universitet runt om i 

landet. De nationella proven i svenska konstrueras vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala 

universitet. Ett prov tar lång tid att skapa, ungefär ett och ett halvt till två år. Det krävs mycket 

arbete runt valet av texter och kopplingen till läro- och kursplaner. För att kontrollera att proven är 

användbara testas de av en grupp elever (Skolverket, Hur konstrueras de nationella proven). 

4.2. Studentexamen i Finland

Finland har bevarat studentexamen med dess långa historia. Studentexamen skapades vid Åbo 

Akademi i samband med inträdesproven år 1852 och infördes i läroplanen för gymnasiet 

(Studentexamensnämden, historia). Studentexamen innebär att eleverna avslutar sina 

gymnasiestudier med en stor tentamen där eleven avlägger prov i minst fyra olika valda ämnen i de 

kurser som eleverna har läst under tiden på gymnasiet. Nuförtiden hålls studentskrivningarna både 

på hösten och på våren vid samma tidpunkt i hela landet. Eleverna får själva välja när och om de 

vill genomföra dem (Utbildningsstyrelsen, studentexamen).

En genomförd och godkänd studentexamen ger behörighet till högskolor och universitet både i 

Finland och i utlandet. Modersmålet är alltid obligatoriskt och det kan bestå av antingen finska, 

svenska eller samiska. Sedan tillkommer det tre andra ämnen som eleven väljer utifrån de kurser 

den läst och vad den anser vara dess främsta ämne samt vad den kan ha användning av i framtiden. 

Eleven måste bli godkänd på alla fyra proven för att kunna avlägga en studentexamen. 

Studentexamen innebär att eleven kan definieras som student och därmed är helt färdig med sina 

gymnasiestudier och är behörig för högskola och universitet. Om en elev av någon anledning inte 

skulle klara av kraven för godkänt i en eller flera studentskrivningar så får eleven chans att göra om 

den eller de underkända studentskrivningarna högst två gånger. Klarar eleven inte detta under de två

gångerna får hela studentexamen göras om, vilket innebär att alla tidigare fyra prov måste göras om,

även om de redan är godkända. Eleven får endast två chanser att göra om underkända 

studentskrivningar inom en period på tre terminer (Harju 2013, s. 2). En avgörande faktor med 

studentexamen är att om eleven inte klarar sina studentskrivningar kan den inte definieras som 

student.

Inför studentexamen finns ett antal föreskrifter som Studentexamensnämnden sammanställt för 

elever, lärare och föräldrar. Där finns alla detaljer runt proven, hur de enligt lag ska gå till och andra

viktiga moment som bör uppmärksammas. Dessa föreskrifter tar upp all nödvändig information om 

det som sker innan provet, under provet och efter provet. Det finns exempelvis specifika regler som 

gäller i provsalen, som till exempel att mobiltelefoner inte får finnas i salen utan måste vara 
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avstängda och inlåsta utanför. Finland har fler regler gällande proven än Sverige. Vid 

studentskrivningarna måste studenterna följa reglerna. Om en elev bryter mot reglerna, till exempel 

genom att en mobiltelefon används, så underkänns studenten direkt på hela studentexamen.

Till en början hade kvinnor i Finland samma situation som i Sverige, det vill säga de hade inte 

rätt att delta i studentexamen. Däremot fanns det en möjlighet för kvinnor att gå runt detta och det 

var genom att ansöka om tillstånd hos Ryssland då Finland var en del av Ryssland vid denna tid. 

Det första kvinnliga deltagandet vid studentskrivningarna skedde år 1870 men det var inte förrän år 

1901 som kravet på ansökan avskaffades. Detta gjorde att kvinnornas deltagande i studentexamen 

ökade markant i början av 1900-talet (Harju 2013, s. 3). Studentexamen innebär inte bara att 

studenten blir behörig till högskolan och universitetet. Det blev även ett sätt att införa jämlikhet i 

Finland och alla som genomfört en godkänd studentexamen sågs som välkomna i samhället (ibid, s. 

4).

Sahlberg (2012) argumenterar för att många länder kan lära av Finlands skolsystem. 

Finland är ett exempel på en nation som inte har använt sig av skolinspektioner, standardiserad läroplan, 
elevbedömningar av stor avgörande betydelse, provbaserad kunskapsredovisning eller resultatansvar och 
konkurrens för att förändra utbildningen (Sahlberg 2012, s. 33).

Sahlberg vill här betona att Finland har lyckats hålla sig kvar bland de ledande länderna trots att 

man inte använder sig av diverse kontrollmekanismer, vilket exempelvis Sverige gör. Det är något 

som har förbryllat andra länder som anser att det är viktigt med kontinuerlig kunskapskontroll 

genom olika system.

Betygssättningen av studentskrivningar sker genom en skala från 0–60 som sedan omvandlas till 

olika benämningar på latin. Studenter med högst betyg får benämningen Laudatur och elever med 

lägst betyg och därmed en underkänd studentskrivning får benämningen Improbatur (Harju, 2013, s.

2). Betygssystemets historia för både Sverige och Finland behandlas separat i kapitel 5 nedan.

4.2.1. Studentskrivning i svenska som modersmål – essäprovet 

Provet i modersmål mäter i vilken omfattning examinanderna har uppnått de färdigheter i modersmål som
motsvarar målen i gymnasiet, framför allt förmågan att uttrycka sig i skrift och förmågan att förstå och
tolka det lästa, samt i vilken omfattning de har uppnått mognad för studier där studentexamen är ett krav
(Föreskrifter för modersmålet 2012, s. 1).

Citatet ovan redogör för syftet för studentskrivningen i modersmålet. De finska proven måste alltid 

genomföras på ett och samma språk, så har eleven exempelvis valt svenska så måste den genomföra

alla prov i sin studentexamen på svenska, inklusive realämnena, det vill säga SO-ämnen eller NO-

ämnen (Allmänna föreskrifter och anvisningar 2013, s. 1). I Finland genomförs studentskrivningen i

Svenska som modersmål i två olika delar, textkompetens och essäprov. I den här uppsatsen 
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undersöks endast essäprovet då det är det prov som motsvarar den skriftliga delen i det nationella 

provet i svenska B. I Finland genomförs de olika proven på två olika dagar. Den avsatta tiden 

eleven får på sig att skriva essäprovet är sex timmar. Om eleven av någon anledning skulle skriva 

två olika språkprov som grundar sig på korta kurser så är tiden åtta timmar sammanlagt för båda 

delarna (ibid, s. 4).

Den person som vill genomföra ett omprov av ett redan godkänt prov får göra det endast en 

gång, utan någon tidsgräns. De elever som gör ett omprov av ett underkänt prov får möjlighet att 

göra det två gånger under en period på tre provtillfällen, alltså tre terminer. Skulle det vara så att 

eleven råkar bli underkänd på det sista av de tre försöken så får eleven två chanser till under tre 

provtillfällen vilket gör att studentexamen totalt går att genomföra på sex provtillfällen (Allmänna 

föreskrifter och anvisningar 2013, s. 7). Det går att genomföra studentskrivningar i fler ämnen än de

fyra obligatoriska men det kan endast ske när den obligatoriska studentexamen är godkänd (ibid, s. 

8). Detta kan vara en fördel när elever ska söka sig till högskolor och universitet. Provet skrivs på 

konceptpapper som antingen har formatet A4 eller ett vikt A3 och pappren måste ha en marginal. 

Det är förberett med skolans namn, numret på eleven som skriver samt skolans eget nummer. 

Elevens namnteckning och namnförtydligande måste även finnas med för ytterligare identifiering 

(ibid, s. 12). Det finns även ett förtydligande om vilken sorts penna som får användas. Eleven måste

skriva snyggt och tydligt samt med antingen blyerts-, bläck eller kulspetspenna (ibid, s. 13).

I texthäftet i Finland kombineras både utvalda texter och provuppgifter. Till skillnad från Sverige

så får eleverna inte ut texterna i förväg då materialet är sekretessbelagt innan provdagen. Eleverna 

måste alltså läsa igenom hela häftet och genomföra uppgifterna inom sex timmar. De finska 

gymnasierna anordnar preliminära prov som eleverna får träna på innan studentskrivningarna. Det 

brukar vanligtvis vara föregående års examensprov och det är upp till gymnasierna själva att 

bestämma hur de vill gå tillväga i fråga om vilka prov och regler som ska användas (Leino, 2014-

04-17).

5. Betygssystem
Sveriges och Finlands skolsystem skiljer sig åt inte bara när det gäller kursplaner och prov. Med 

etablering av nya läroplaner finns även möjligheter att ändra om betygssystemen. I den här 

undersökningen anser jag det relevant att nämna skillnader i betygssystemet.

Det nationella provet bedöms genom samma betygssystem som övriga prov inom kursen 

svenska. Essäprovet i svenska som modersmål bedöms dock på ett annat sätt. Det bedöms på en 

skala från 0–60 som sedan delas in i ett antal poäng som representerar en bokstav som i sin tur 

representerar ett latinskt begrepp vilket definierar studentens förmåga och slutbetyg (Föreskrifter 
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för modersmålet 2012, s. 8).

5.1. Sveriges betygssystem

Som nämnt ovan har mycket förändrats i Sverige efter år 1968. Nya betygssystem har införts vid ett

flertal tillfällen. Fram till 1960-talet följde Sverige den sjugradiga skalan i det absoluta 

betygssystemet som Finland använder än idag. Systemet användes med utgångspunkten att det 

”existerade en absolut och säker kunskap som skulle föras över till eleverna” (Skolverket, 

Betygshistorik). Den sjugradiga skalan följer ett bokstavssystem med A som högsta betyg med 

betydelsen berömlig och C som ett underkänt och lägsta betyg. Tabell 1 visar det absoluta 

betygssystemet.

Tabell 1: Det absoluta betygssystemet (Betygshistorik. Hämtad: 2014-05-02).

A Berömlig

a Med utmärkt beröm 
godkänd

AB Med beröm godkänd

Ba Icke utan beröm 
godkänd

B Godkänd

BC Icke fullt godkänd

C Underkänd

I och med läroplanen Lgr62 introducerades ett nytt betygssystem, det relativa betygssystemet. 

Systemet byggde på att det skulle vara en jämn och likvärdig fördelning av betygen enligt vissa 

procentsatser. Det relativa betygssystemet blev starkt kritiserat då det inte visade elevens egna 

kunskaper utan mer hur en elevs kunskaper förhöll sig i relation till en annan elevs kunskaper. Efter 

det relativa betygssystemet infördes ännu ett nytt system i samband med läroplanen Lgr80. Därefter

kom Lpo94 och Lpf94. Systemet är mål- och kunskapsrelaterat och är det system som var aktuellt 

under de nationella proven som undersöks i den här studien. Systemet grundar sig på betygen Icke 

Godkänt (IG), Godkänt (G), Väl Godkänt (VG) och Mycket Väl Godkänt (MVG). Den betygsskalan 

var aktuell fram till den nya läroplanen, Lgy11, som gäller idag. Idag är systemet fortfarande mål- 

och kunskapsrelaterat men med en ny betygsskala. Den nuvarande betygsskalan är en skala från F–

A där F är underkänt, E är godkänt och A är det högsta betyget. Skalan bygger på 

bedömningskriterier för betygsnivåerna E, C och A. För betygen D och B saknas kriterier. Ett F 

innebär att eleven fått underkänt och då inte uppnått kriterierna för E. Betygen D och B kan endast 

uppnås om eleven har uppnått allt för betyget innan och majoriteten av betyget efter. Till exempel så
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kan eleven endast tilldelas ett B om eleven uppnått alla kriterier för E och C samt majoriteten av 

kriterierna för A (Skolverket, Betygshistorik). I Sverige är det nationella provet i Svenska B och 

även i dagens nationella prov i Svenska 1 och Svenska 3, endast en faktor i betygsättningen men det

är inte avgörande för det slutgiltiga betyget.

5.2. Finlands betygssystem

Finland har bevarat samma betygssystem i alla år. Systemet går ut på att elever får ett avgångsbetyg 

med vitsord för varje avslutad kurs. Sedan får de elever som skriver studentexamen ett slutbetyg där

vitsorden omvandlats till latinska begrepp som Tabell 3 visar nedan.

Studentskrivningen i modersmål bedöms på annorlunda sätt. Textkompetensprovet och 

essäprovet bedöms separat enligt en poängskala från 0–60 där kriterier finns för varje 

poängangivelse. Därefter räknas poängen ihop och skapar ett vitsord som sedan omvandlas till 

slutbetyget i form av ett latinskt begrepp. I essäproven i modersmål studeras och bedöms ett antal 

moment av läraren och censorerna från Studentexamensnämnden. Momenten är hur väl eleven 

skapar en kontakt med uppgiften, det vill säga hur väl uppsatsen följer uppgiftens instruktioner. 

Innehållet, dispositionen, språket och stilen bedöms även tillsammans med kopplingen till 

källtexten samt elevens skriftliga förmåga som helhet. Bedömarna lägger särskild vikt vid hur väl 

uppsatsen överensstämmer med uppgiftens instruktioner, elevens användning av språk och stil samt 

helheten (Föreskrifter för modersmålet 2012, s. 8). Tabell 2 visar essäprovets poäng och hur de 

omvandlats till skol-vitsord. Tabell 3 visar vitsorden i latinska begrepp med förkortning och antalet 

studenter som får dem.

Tabell 2: Essäprovets bedömning (Föreskrifter för modermålet 2012, s. 8).

Poäng-
tal 

Skol- 
vitsord 

0 4 
5 4 ½ 
10 5 
15 5 ½ 
20 6 
25 6 ½ 
30 7 
35 7 ½ 
40 8 
45 8 ½ 
50 9 
55 9 ½ 
60 10 

 Tabell 3: Finlands betygsskala. (Harju 2013, s. 2)
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Grade and its abbreviation Percentage of students that receive it

Laudatur (L) 5 %

Eximia Cum Laude Approbatur (F) 15 %

Magna Cum Laude Approbatur (M) 20 %

Cum Laude Approbatur (C) 24 %

Lubenter Approbatur (B) 20 %

Approbatur (A) 11 %

Improbatur (I) 5 %
    

6. Resultat
I det här kapitlet redovisar jag resultaten för de tre undersökningarna jag har genomfört, en 

jämförelse av kursplaner samt analys av fem nationella prov i delprov B i kursen Svenska B från 

Sverige samt fem essäprov i kursen Svenska som modersmål från Finland. Jag redovisar mina 

resultat för varje enskilt provformat, först de nationella proven i Svenska B och sedan 

studentskrivningarna i Svenska som modersmål. Jag har valt att ge tre exempel från respektive land 

för att exemplifiera och tydliggöra de skillnader som finns mellan de båda ländernas prov samt 

mellan proven inom det egna landet.

6.1. Kursplaner

Den här delen av undersökningen behandlar de övergripande målen för Svenska B från Sverige 

samt Svenska som modersmål från Finland. Det är kursplanerna som tillsammans med provens 

syfte styr provens utformning. Svenska B utgör endast en kurs inom svenskämnet på gymnasiet då 

de nationella proven är uppbyggda för att examinera kurs för kurs. Kursen Svenska som modersmål 

från Finland består istället av sex obligatoriska kurser och tre valfria kurser. Studentskrivningen 

baseras på de sex obligatoriska kurserna. Således är de övergripande målen för de sex obligatoriska 

kurserna de som är relevanta för att kunna göra en jämförelse med Svenska B.

Kursplanerna som undersökts är Läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994 – Lpf94 från 

Sverige och Grunderna för gymnasiets läroplan 2003 – Grgy03 från Finland. Det svenska språket 

är kursplanernas största gemensamma faktor medan deras syfte skiljer sig åt redan i titeln. I den 

finska läroplanen lyder titeln ”Modersmål och litteratur, svenska som modersmål” (Grgy03 2003, s. 

33) vilket specificerar att det är svenskan som kursplanen är ämnad för samt att det finns flera olika 

modersmål i Finland. Begreppet modersmål som jag definierade i kapitel 2.3 har inte samma 

betydelse i svenska skolsammanhang som i finska. I Sverige kallas kursen endast ”Svenska” med 

efterföljande B eftersom det är en fortsättningskurs från Svenska A. Den finska kursplanens titel 
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framhäver att litteraturdelen är viktig i svenskan medan den svenska kursplanens titel ger en mer 

generell bild av att ämnet svenska innefattar allt. Allmänt kan sägas att den svenska kursplanen är 

mer komprimerad och kortfattad än den finska som har utförligare beskrivningar i kursmålen. Det 

som är gemensamt i de övergripande målen för båda kursplanerna är framförallt att eleverna på ett 

tydligt sätt ska utveckla sitt skrivande så att det främjar deras framtida studier och yrke. Eleverna 

ska även kunna jämföra och se samband mellan olika texter från olika tidsepoker. Den finska 

kursplanen är mer inriktad på att de mål som ska uppnås ska kopplas till litteratur medan den 

svenska kursplanens punkter fokuserar mer generellt på hela innehållet i kursen. Båda kursplanerna 

innehåller instruerande verb som exempelvis förmedla, utveckla, jämföra, fördjupa, och precisera 

(Lpf94 och Grgy03).

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall
kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställningar och utredningar samt dra 
slutsatser och föra fram argument, så att innehåll och budskap blir tydliga och anpassade till målgrupp 
och syfte

ha utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och som ett redskap i kommande studier 
och arbetsliv

kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan texter med 
anknytning till vald studieinriktning

ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat 
bekantskap med författarskap från olika tider och epoker

kunna göra iakttagelser av och diskutera språkliga skillnader som exempelvis kan bero på ålder, kön, 
yrke, uppväxtort och bostadsort

känna till några väsentliga drag i hur det svenska språket har utvecklats från äldsta tider till våra dagar. 
(Kursplanen för Svenska B - SV1202).

Citatet ovan kommer från kursplanen för Svenska B ur Lpf94. Dessa sex mål är de som skall vara 

uppfyllda efter avslutad kurs. De svenska målen har en komprimerad struktur och ger en känsla av 

en uppställning av flera mål i ett. I den svenska kursplanen står det som mål att eleven ska uppnå 

väldigt mycket, från språkvetenskap till kunskap om olika litterära texter från olika tidsepoker. 

Utöver det ska eleven även skapa och finna sin egen språkliga identitet för att nå ut med sitt 

budskap till olika mottagare. Genom givna exempel i de uppställda målen görs en koppling till 

elevens framtida uppgifter i livet. De övergripande målen i kursen Svenska som modersmål skiljer 

sig åt något:

Målen för undervisningen i modersmål och litteratur är att de studerande skall
• fördjupa sina kunskaper om språk, litteratur och kommunikation
• få en insikt om sambandet mellan språk, litteratur och lärande och kunna utnyttja
relevanta begrepp då de läser, skriver, talar och lyssnar
• stimuleras till att söka sig till litteratur och bildmedier som en källa till glädje, kunskap
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och reflektion
• utveckla sin fantasi och lust att lära genom att tillägna sig skönlitteratur i skilda former
från olika tider och kulturer
• fördjupa sina kunskaper utgående från ett vidgat textbegrepp och kunna analysera
och tolka olika slags texter
• med hjälp av sin kunskap om litteratur och kommunikation se samband mellan texter
och deras sammanhang och genom olika texter och medier bli förtrogna med grundläggande
demokratiska, humanistiska och etiska värden men också medvetna om
destruktiva krafter att reagera mot
• fördjupa sina muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter
• fördjupa och precisera sitt språkbruk, att språket blir mångsidigt, dels att de studerande
når sina syften med sin kommunikation
• kunna anpassa sitt språk efter olika situationer, både privat och offentligt
• bli allt säkrare då det gäller att behärska normer för det talade och skrivna språket och
förstå avsikten med språkvården både ur ett samhälleligt perspektiv och för sitt eget språkbruk
• bli medvetna om texters formspråk och retoriska medel och kunna analysera och värdera
argumenterande text och själva utnyttja språket som påverkningsmedel
• kunna använda informations- och kommunikationsteknik på ett funktionellt sätt i sina studier
och i olika källor söka information samt bearbeta, reflektera över och värdera denna information
• känna sig delaktiga i olika kultursammanhang och ha förmåga att njuta av, använda
och skapa kultur samt ha fördjupat sin förståelse för olika kulturer och för människor
med andra levnadsförhållanden. (Kursplanen för Modersmål och litteratur. Svenska som modersmål i 
Grgy03, s. 34–35).

Ovan citeras de 13 övergripande målen för kursen Svenska som modersmål från Finland. De här 

målen ger en mer generell bild av vad som är viktigt att kunna inom svenskämnet efter avslutad 

kurs. I sex av målen nämns litteratur eller kultur vilket ger intrycket av att en kunskap om varierad 

litteratur från olika tider är nödvändig. Målen ger inte lika tydligt intryck av en egen språklig 

identitet som kursplanen från Sverige.

6.2. Nationella provet i Svenska B – delprov B

De fem nationella proven som undersökts har alla ett huvudtema. Huvudteman som varit aktuella i 

de undersökta nationella proven är saga och sanning, engagemang och påverkan, oss emellan, 

tecken och signaler och dit vinden blåser. Dessa huvudteman följs upp genom olika delteman som 

fantasi, relationer, och hur olika faktorer påverkan människans sätt att vara. Huvudtemat speglas i 

någon form i alla de utvalda texterna som ges i format av ett texthäfte som omfattar ungefär 30 

sidor. Varje prov består av åtta till nio uppsatsämnen och i instruktionerna står det att eleverna ska 

välja en av dessa uppgifter att skriva om. Uppgifterna finns i ett separat häfte och är 

välstrukturerade med två till tre ämnen på varje sida och instruktioner uppdelade i stycken. I de fem 

prov som har studerats, finns det helt olika huvudteman även om proven ligger nära varandra i årtal.

Uppgiftsinstruktionerna inleds alltid med en kort introduktion till rubriken samt lite bakgrund om 

ämnet i fråga. Det förekommer även kopplingar till texter i det separata texthäftet. I nästa stycke 

följer en mer specifik inledning till uppgiften där det i majoriteten av uppgifterna handlar om en 

tidning som ska ha ett speciellt tema i nästa nummer och då ber personer att skicka in bidrag. 
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Bidraget blir i dessa fall uppgiften som eleven ska skriva. I följande stycke kommer den riktiga 

uppgiftsinstruktionen som i vissa prov är i kursiv stil för att specificera att det är instruktionerna 

som ska följas. Instruktionen inleds med vilken genre uppgiften ska skrivas i. Vid vissa tillfällen, till

exempel i de fall där eleven ska skriva en essä eller en krönika, så har en definition av genren getts. 

Instruktionerna tydliggörs ytterligare i slutet när tre stycken instruerande verb i varje uppgift 

markeras med fetstil för att precisera vad som ska genomföras i uppsatsen. De instruerande verben 

som förekommer i de undersökta nationella proven är: presentera, analysera, jämför, redogör, ge 

exempel på, kommentera, förklara, argumentera, diskutera, tolka, resonera, redovisa, reflektera, ta 

ställning, precisera, ge bedömning, motivera, beskriv, gör tolkning, skildra, utveckla, och ge din 

egen syn. Rubrikerna till uppsatsämnena är givna och står både som uppgiftens titel och specifikt 

som ”Rubrik” i slutet av instruktionen. I ett fall förekommer det en ändring av en rubrik. 

Instruktionerna avslutas med en bedömningsskala som berättar vad uppgiften omfattar för betyg, 

vilket innebär att elever själva kan avgöra vilken nivå de vill skriva uppsatsen på. Nedan följer tre 

exempel på provuppgifter från de nationella proven som undersökts följt av en kort analys.

Exempel 1:

B4 Efter skolan

Det finns olika skäl att vidareutbilda sig efter gymnasiet – möjlighet till karriär, hög lön, status eller 
utveckling på det personliga planet. I dag är det dock inte säkert att högre studier ger allt detta. Att i stället
lära sig ett yrke från grunden ger värdefulla kunskaper och utvecklingsmöjligheter, menar många.

Arbetsmarknadsinstitutet planerar att nästa år dela ut en tidning om utbildning till alla elever i 
gymnasieskolan och ber nuvarande elever att medverka. Du bestämmer dig för att bidra med ett inlägg.

■ Skriv ditt inlägg. Resonera kring faktorer som kan påverka en människas beslut om att läsa vidare eller
inte. Utveckla ditt resonemang med hjälp av information hämtad ur texthäftet. Diskutera om samhället 
bör ha som mål att så många som möjligt läser vidare efter gymnasiet.

Rubrik: Efter skolan

Bedömningsskala: IG-MVG

(Nationellt prov i Svenska B delprov B vårterminen 2012 Dit vinden blåser, s. 2)

Exempel 1 inleds med att man antingen kan studera vidare efter gymnasiet för att få ett arbete med 

högre status och lön eller börja arbeta direkt med ett arbete som man lär sig från grunden. Själva 

uppgiften börjar i det andra stycket där mottagaren av uppgiften presenteras. Sedan följer 

instruktionen till uppgiften med tre instruerande verb i fetstil som direktiv för skribenten. I den här 

uppgiften finns det en bestämd genre, att skriva ett inlägg.
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Exempel 2:

■B6 På riktigt

Skildringar som David Peltzers Pojken som kallades Det har engagerat och upprört mängder av läsare. 
Många föredrar att läsa den sorters dokumentärromaner. Andra vill helst läsa historier där verklighet och 
fantasi blandas eller berättelser som är helt och hållet fiktiva.

Ett nystartat bokförlag undrar vad gymnasieelever läser och skickar dem frågan: Måste händelserna ha 
ägt rum i verkligheten för att engagera?

Skriv ett brev till förlagsredaktören. Jämför dokumentära skildringar du har läst med mer fiktiva och 
förklara vilken typ av skildring som gjort störst intryck på dig och varför. Minst ett exempel ska tas ur 
texthäftet. Diskutera fördelar och nackdelar med dokumentärromaner och uppdiktade historier.

Rubrik: Till förlagsredaktören                                                               Bedömningsskala: IG-MVG

(Nationellt prov i Svenska B delprov B vårterminen 2008 Saga och sanning, s. 2)

Exempel 2 är i grunden likadant uppbyggt som exempel nummer ett men det finns en liten detalj 

som skiljer dem åt, nämligen rubrikerna. I exempel nummer ett överensstämmer titeln med den 

givna rubriken för uppgiften. I exempel nummer två däremot överensstämmer inte titel och rubrik 

med varandra. Detta exempel var även den enda uppgiften i hela provet från vårterminen 2008 och 

även den enda uppgiften bland de fem prov som undersökts där denna skillnad förekom. I den här 

uppgiften förekommer det också en bestämd genre, att skriva ett brev.

Exempel 3:

B8 Kärleken – störst av allt?

Är det sant att kärleken är så himlastormande som den beskrivs i konst och litteratur?

Föreställ dig att du är reporter på tidskriften Tillsammans och får i uppdrag att skriva ett reportage där 
du skildrar förälskade människor och deras upplevelse av kärleken. Tänk dig att du intervjuar en eller 
båda parter i ett par som förekommer i någon text eller bild i texthäftet. Intervjun kan tänkas äga rum i 
den tid som skildras eller vid en annan tidpunkt. Använd fantasin när du skildrar parets syn på kärleken i 
ditt reportage men försök också fånga den stämning och känsla som förmedlas i verket. Ett reportage är 
personligt skrivet, har ett visst nyhetsvärde och låter den intervjuade själv träda fram.

■ Skriv ditt reportage. Beskriv kärleksparet som förekommer i den text eller bild du valt och gör en 
tolkning av vilka personerna är. Skildra med utgångspunkt från en tänkt intervju hur en eller båda parter 
ser på kärleken. Tänk på att reportaget ska fånga verkets budskap och stämning.

Rubrik: Kärleken – störst av allt?

Bedömningsskala: IG-MVG

(Nationellt prov i Svenska B, delprov B vårterminen 2010 Oss emellan, s. 4)

Exempel 3 har en likadan uppbyggnad som exempel ett och två, där en bestämd genre finns. 

Uppgiften skiljer sig från de andra genom att det i det andra stycket förklaras vad ett reportage är 

för att se till att skribenten verkligen förstår vad den ska skriva för typ av text.
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6.3. Studentskrivning i svenska som modersmål – essäprovet 

Studentskrivningarna, eller essäprov i modersmål som de egentligen heter, är utformade på sådant 

vis att de innehåller 14 olika uppgifter som är kopplade till olika texter. Instruktionerna för 

studentskrivningarna är en aning diffusa. Där nämns att eleverna ska skriva en uppsats med en 

längd på fyra till fem sidor. Instruktionen till hur de ska skriva texten är endast ”skriv en 

sammanhängande och språkligt välformulerad texthelhet” (Gayer & Grönholm 2009, s. 69). I de 

finska proven nämns alltså inte i klartext vilken genre eleven ska skriva i. Det står inte specificerat 

”skriv ett debattinlägg”, ”skriv en krönika” eller ”skriv ett blogginlägg”. Det står istället meningar 

som ”Eller är de?” och ”Ta ställning” (Essäprov i svenska som modersmål höstterminen 2010, s. 2) 

som tyder på att eleven ska argumentera för en åsikt. Alltså ska eleven skriva en argumenterande 

text, exempelvis ett debattinlägg. Resultatet beror alltså på hur bra eleven är på att tolka de 

underförstådda genreförväntningarna. Jag tolkar det som att eleven har ett väldigt fritt val av 

innehåll och genre. Det som verkar vara meningen med provet är att eleven i stort sett ska skriva en 

uppsats i vilken genre som helst, bortsett från de enstaka gånger som det står specifikt vilken genre 

som skall användas. De flesta av de studentskrivningar jag har undersökt har väldigt kortfattade 

frågor. Vissa frågor kan tolkas som enkla ja- och nej frågor medan andra frågor mer utförligt 

preciserar vad som skall fokuseras. Det senare illustreras genom instruerande verb som ”analysera 

och tolka”, ”reflektera” eller ”diskutera”.

I studentskrivningarna har jag funnit ett genomgående mönster. De prov jag undersökt har alla ett

liknande upplägg. De teman som förekommer är ofta kopplade till konst, dikter, musiktexter, 

artiklar, statistik och noveller. Varje prov har en illustration av något slag på både fram- och 

baksidan. Dessa illustrationer härstammar alltid från samma illustratör eller konstnär och är 

kopplade till en eller flera specifika provfrågor. Uppgifterna och texterna kan variera väldigt mycket

beroende på vad som sker i samhället och världen för tillfället. Det kan ses som en positiv del av 

provkonstruktionen då man kan koppla till vardagliga och aktuella händelser både i det nära 

samhället och runt om i världen. Det gör att eleverna kan göra sin egen personliga spegling av 

situationen eller ämnet. Nedan följer ett vanligt exempel på en uppgift i en studentskrivning i kursen

Svenska som modersmål.

Exempel 1:

1. Kärlek och död som tema i en roman, ett skådespel eller en film. (Essäprovet vårterminen 2009, s. 2).

Exempel 1 är en vanligt förekommande uppgiftsfråga i studentskrivningarna och är mer utformad 

som en rubrik som skribenten ska utgå från för att skapa sin skrivna text.
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Exempel 2:

11. Första gången dagens unga på allvar ställs inför frågan om yrkesval är när grundskolan avslutas. 
Andra gången är i slutet av gymnasiet. Läs Linda Karlssons tankar kring yrkesvalet (s.12–13) och skriv 
en artikel där du berättar hur du själv tänkte när du gick ut grundskolan och hur du nu ser på yrkesvalet. 
(Essäprovet vårterminen 2009, s. 3).

Exempel 2 är en ovanlig typ av uppgiftsfråga i studentskrivningarna. Den är mer specifikt utformad 

och liknar de nationella provens uppgifter. I den här uppgiften nämner instruktionen att skribenten 

ska koppla sina tankar i sin text till en text i häftet. Uppgiften nämner även att eleven ska skriva en 

specifik genre, en artikel. Det är som nämnts ovanligt att det förekommer bestämda genrer i de 

finska proven.

Exempel 3:

9. Varför gråter mamma? Besvara frågan genom att analysera och tolka Solveig von Schoultz novell Min
lilla bror (s. 4–7).
(Essäprovet vårterminen 2011, s. 2)

Exempel 3 visar hur de finska proven kopplar samman en fråga med en text ur texthäftet vilket är 

ovanligt men sker vid enstaka tillfällen. I exempel tre förekommer även de instruerande verben 

analysera och tolka. Övriga instruerande verb i mitt material är reflektera, diskutera och ta 

ställning. Instruerande verb förekommer dock endast i tre till fyra uppgifter av 14 i ett prov.

7. Jämförelse, avslutande diskussion och slutsats
Den här uppsatsen har behandlat avslutande gymnasiestudier i Sverige och den finska 

studentexamen. Jag har jämfört det nationella provet i Svenska B och studentskrivningen i Svenska 

som modersmål och redogjort för de olika skolsystemen, kursplanerna och proven land för land. Nu

följer en avslutande diskussion och slutsatser av de resultat jag har funnit. Det går inte att 

återkoppla mina resultat till någon forskningsbakgrund då det inte finns någon tidigare forskning på 

just det här ämnet.

För det första bör det konstateras att det finska systemet och det svenska systemet i grund och 

botten är olika. Det finska systemet innebär att eleven tenterar av alla sina kurser i svenskämnet 

genom studentskrivningen medan det svenska systemet innebär att elevens kunskaper prövas kurs 

för kurs. Det svenska systemet innebär enligt min mening en mer stegvis kontroll av elevens 

kunskaper samt i ett långsammare tempo. Det finska systemet kontrollerar visserligen kunskaperna 

via vanliga prov efter varje slutförd kurs men eftersom det är slutbetyget från studentskrivningen 

som faktiskt har betydelse så tyder det på en mer strikt bedömning än den svenska. En strikt 

bedömning har förvisso sina fördelar då det sätter mer press på eleverna men det svenska systemet 

24



med sina detaljerade instruktioner till de nationella proven ger eleverna chans att anpassa sig till en 

mall som de sedan följer.

Sveriges och Finlands skolsystem och skolresultat skiljer sig tydligt från varandra. Länderna har 

visserligen en gemensam historia och svenska språket som ett gemensamt språk i skolorna men 

målen för svenskämnet skiljer sig åt i kursplanerna. Det bör betonas att de nationella proven och 

studentskrivningarna har helt olika syfte vilket i sig skapar två separata system. Det faktum att det 

faktiskt går att ”ta studenten” i Sverige trots underkänt i ett flertal ämnen, är en markant skillnad 

jämfört med Finland. Jag ställer mig fortfarande frågan jag nämnde i inledningen om det går att 

avgöra vilket system som innebär flest fördelar då båda länderna har bra och dåliga sidor. Sverige 

har på senare år fått en hård kritik för sitt skolsystem och bristande skolresultat i kunskapstester som

bland andra PISA-undersökningen från 2012. Några av Finlands fördelar är en lärarutbildning med 

hög status och en bevarad studentexamen som visat sig ge bra skolresultat. Det jag anser brister i 

det finska skolsystemet är det faktum att man inte har samma kontroll av skolorna som Sverige. Det

vill säga att Finland inte har någon myndighet som skolinspektionen som kontrollerar skolornas 

verksamhet. Jag anser att genom skolinspektionen, den tidigare gymnasieinspektionen i Sverige, har

Sverige en fördel genom att man får kontroll över skolorna och vad som behöver åtgärdas i fråga 

om styrning och kontroll. Detta behöver inte betyda att det svenska skolsystemet är bättre men jag 

anser att själva myndigheten, skolinspektionen, i sig representerar en viktig faktor som borde finnas 

med även i det finska skolsystemet.

I min studie har jag redogjort för betygssystemen i de två länderna. Sverige har ändrat sitt system

ett flertal gånger. Det verkar som om Sverige inte kan bestämma sig för hur man vill bedöma 

eleverna vilket kan skapa förvirring både hos elever och lärare. Betygsinflation anges som orsak 

både år 1994 och 2011. Det finska systemet är en förebild då de i alla år bevarat samma 

betygssystem.

När det gäller kursplanerna är de till viss del lika till utseendet. Det som skiljer dem åt är att den 

finska kursplanen har fler uppställda mål än den svenska. Jag anser att den finska kursplanen inte 

anknyter lika väl till elevers framtida uppgifter i livet som kursplanen för svenska B gör. För 

provens del finns det klara likheter. Strukturen är densamma då de båda innehåller ett visst antal 

texter och ett visst antal uppgifter. Antalet skiljer sig dock: åtta i de nationella proven och 14 i 

studentskrivningarna. I de nationella proven utgår uppgifterna i majoriteten av fallen från de givna 

texterna, medan detta inte är lika vanligt i studentskrivningarna. I uppgifterna i de finska proven är 

frågorna öppna, då det saknas inledning och tydlig instruktion, vilket ju finns i de svenska proven. I 

de finska proven finns fler uppgifter att välja mellan, med en viss variation i ämnen och typ av 

fråga. Eleverna får välja en fråga som utgår från ett material av texter som delats ut. Utöver det är 
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frågorna i studentskrivningarna mer personligt ställda samt mer kortfattade än i de svenska 

nationella proven.  De finska provens frågor kan genom detta skapa förvirring och kanske till och 

med svårigheter att få ihop en text av den angivna längden.

De svenska nationella proven är en mer ”curlad” variant, det vill säga att instruktionerna är 

detaljrika med upprepade rubriker och instruerande verb markerade i fetstil för att leda in eleven på 

det viktigaste i uppgiften. De nationella provens väl genomtänkta struktur är en fördel då eleverna 

inte behöver fundera alldeles för länge på vad som skall genomföras utan snabbt kan påbörja 

skrivandet av en text med angivet tema, rubrik och genre. Sammanfattningsvis kan sägas att båda 

skolsystemen och proven är bra på sina sätt men jag anser att det svenska nationella provet är mer 

strukturerat och med bättre instruktioner till hur eleverna ska genomföra uppgifterna. Båda länderna

ger tydliga instruktioner men på lite olika sätt. Det nationella provet har mer likartade uppgifter 

medan det finska provet har en större variation av uppgifter, allt från små uppgifter med korta 

instruktioner till större uppgifter med mer specifika instruktioner. De svenska proven anger dock en 

betygsskala för de olika uppgifterna som eleven kan rikta in sig på beroende på elevens ambitioner. 

Min slutsats är att det inte går att värdera vilket land som har det bästa systemet. Proven har sina 

för- och nackdelar och resultatet är beroende på skola, elev och lärare. Dessutom är det viktigt att ha

i åtanke att undervisningen kan skilja sig åt. Eleverna i det finska gymnasiet kanske får en mer 

utförlig undervisning där man tydligt går igenom olika genrer och hur eleverna ska gå tillväga för 

att tolka uppgifterna. Men även elever i den svenska skolan gör detta när de förbereder sig för de 

nationella proven. De får ju till och med tillgång till äldre prov som de kan träna sina kunskaper på. 

Man skulle kunna tänka sig att det inte är någon större skillnad i elevernas prestationer då proven 

faktiskt ger eleverna ungefär lika stor möjlighet till förberedelse. För att kunna säga något om 

elevresultaten skulle det dock krävas en annan undersökning, mer om det kommer i avsnitt 7.1 om 

förslag på vidare forskning.

Den här jämförande undersökningen har gett mig ett nytt perspektiv på det svenska och det 

finska skolsystemet. Jag anser att det är relevanta frågor som debatteras om och om igen i dagens 

Sverige. Sverige har länge presterat dåliga resultat i studier från hela världen. Varför har man då inte

reagerat tidigare så tydligt som man gör nu? I debatterna har det förts fram argument om att 

återinföra studentexamen som antas kräva mer av eleverna vilket i sin tur skulle leda till bättre 

resultat och alltså utgöra en del av lösningen på den svenska skolans problem. Jag kan hålla med om

att det till viss del skulle kunna vara en lösning då politiker, rektorer och lärare genom det verkligen

kan sätta press på eleverna att prestera goda resultat, för utan goda eller åtminstone godkända 

resultat på studentskrivningarna så finns det inte en chans att komma in på högskolor eller 

universitet. I dagens samhälle är det även svårt att få ett arbete utan en universitets- eller 
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högskoleutbildning. I och med att kraven höjs både i skolan och i samhället så tror jag att elever och

studenter skärper sig mer och mer då de förstår att de måste klara av skolan med goda resultat. Utan

någon examen alls oavsett om det är en gymnasie- eller en universitets- och högskoleexamen så 

kommer man inte långt på arbetsmarknaden i dagens Sverige.

Mina forskningsfrågor gällde likheter och skillnader mellan styrdokument och prov i Sverige och

Finland i kursplanerna Lpf94 i Sverige och Grgy03 i Finland och det nationella provet i Svenska B, 

delprov B och essäprovet i Svenska som modersmål samt likheter och skillnader i provens struktur 

och utformning. Jag anser att jag genom min undersökning har besvarat dessa frågor.

7.1. Förslag på vidare forskning

Som har nämnts tidigare så finns det inte någon tidigare forskning som jämför uppgifterna i det 

nationella provet i Svenska B och essäprovet i Svenska som modersmål. Den här undersökningen är

endast en mindre undersökning inom ett stort forskningsområde. I en större studie skulle 

undersökningen kunna utvecklas och fokusera på elevtexter. Med tillgång till elevtexter kan man 

göra en mer utförlig undersökning och jämföra elevsvar från både Finland och Sverige. En annan 

intressant undersökning som skulle kunna göras är att titta på val av texter för proven samt se hur de

som konstruerar proven kombinerar text med frågor. Det skulle även kunna vara intressant att knyta 

an frågorna från proven till bedömningsmaterialet och kursplanerna från respektive land för att 

undersöka om frågorna uppfyller de krav som kursplanen ställer. På det sättet skulle man kunna få 

reda på vad det egentligen är för kunskap som efterfrågas och vad det är som uppnås efter en 

genomförd examination.

Vidare forskning skulle även kunna inkludera kursen Svenska A från Sverige i jämförelsen av 

kursplanerna. Det skulle göra att alla obligatoriska gymnasiekurser i ämnet svenska skulle finnas 

med och det skulle kunna bli en mer specificerad jämförelse med kursplanen för Svenska som 

modersmål då den kursplanen täcker alla de sex obligatoriska kurserna i svenska i den finska 

gymnasieskolan.
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