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Under de senaste två decennierna har modersmålsprovet i studentexamen genomgått två stora refor-
mer. År 1992 infördes ett materialbaserat essäprov vid sidan av det traditionella provet med essärubri-
ker. Det materialbaserade provet medförde en ny betoning på läsfärdigheter i modersmålsprovet. Ef-
tersom endast det bättre av examinandens två provprestationer räknades, förblev det i princip möjligt 
att kringgå provet i läsning. Detta ändrades fr.o.m. år 2007 då testningen av läsförmågan fick en fast 
position i det s.k. textkompetensprovet som infördes som komplement till essäprovet. Det nuvarande 
modersmålsprovet består av alltså av två delprov: textkompetensprovet, som har mer fokus på läsning, 
och essäprovet, som har mer fokus på skrivning. 

Det nuvarande modersmålsprovet står för närvarande inför följande stora reform. Det finns ännu 
ingen fastställd vision av hur det nya modersmålsprovet kommer att se ut men arbetet på provet har 
kommit i gång. Det utvecklingsarbete som redovisas i rapporten Vad är relevant och tillförlitlig 
information? Rapport över testningen av uppgifter i kritisk läsförmåga i sex svenskspråkiga gym-
nasier 2012–2013 är ingen presentation av ett nytt modersmålsprov, utan ska betraktas som en 
enskild aspekt av det hela – en mellanetapp på vägen från det nuvarande pappersbundna mo-
dersmålsprovet till det elektroniska modersmålsprovet som skrivs första gången hösten 2018.

Utvecklingsarbetet bottnar i ett regeringsuppdrag, men utgångspunkten ligger delvis i det faktum att 
världen förändrats mycket under de senaste 20 åren. I den digitala världen kan i stort sett vem som 
helst producera texter och förmedla information, och det kan vara mycket svårt att avgöra vad som är 
relevant och tillförlitlig information. När textvärlden förändras, fungerar inte de gamla kompetenser-
na längre helt ändamålsenligt. Förmågan att söka, hantera och kritiskt bedöma informationens värde 
framstår som en allt viktigare färdighet i dagens multimediala samhälle. Den nya betoningen på in-
formation avspeglas i ett paradigmskifte där färdigheter och kunskaper ibland ställs mot varandra. Vad 
är allmänbildning i dagens och framtidens samhälle? Är det särskilda kunskaper och kompetenser? 

Målet för utvecklingsarbetet var att konstruera och testa nya provuppgifter för både det finska och 
svenska modersmålsprovet i studentexamen. Utvecklingsarbetet genomfördes parallellt i sammanlagt 
15 finsk- och svenskspråkiga gymnasier. I rapporten Vad är relevant och tillförlitlig information? be-
skrivs den svenskspråkiga delen av utvecklingsarbetet. Det finskspråkiga utvecklingsarbetet beskrivs 
av docent Sara Routarinne i rapporten Tiedon valintaa ja pätevyyden arvioinnin taitoja. Raportti yli-
oppilastutkinnon toisen äidinkielen kehittämiskokeilusta yhdeskässä suomenkielisessä lukiossa 2012–2013 
(2014). Riktlinjerna och slutsatserna i de finsk- och svenskspråkiga rapporterna är mer eller mindre 
desamma.

Utvecklingsarbetet bottnade i regeringsprogrammet för Jyrki Katainens regering (26.6.2011), där det 
konstateras att det andra modersmålsprovet i studentexamen ska utvecklas till ett prov som mäter graden 
av allmänbildning och färdigheterna att behandla information och bedöma dess tillförlitlighet. 
Enligt den tilltänkta tidtabellen var det ursprungligen meningen att det nya modersmålsprovet skulle 
skrivas första gången år 2015. Efter kritik mot den strama tidtabellen justerades tidtabellen till år 
2016, men den kopplades senare ihop med digitaliseringen av studentexamen och då fastslogs hösten 
2018. Samtidigt justerades målsättningen så att uppdraget att mäta graden allmänbildningen, som var 
den besvärligaste delen i reformen, inte skulle axlas av modersmålsprovet, utan utredas och utvecklas 
separat. Allmänbildningen fick således en underordnad roll i denna provreform. 

Man kan konstatera att om det hade varit känt att utvecklingsarbetet inte ska sikta på ett moders-
målsprov som lanseras hösten 2016 i pappersformat, utan på ett modersmålsprov som lanseras hösten 
2018 i elektroniskt format, hade riktlinjerna för utvecklingsarbetet sett annorlunda ut. Utvecklings-
gruppen tog hänsyn till digitaliseringen, men inte till den grad som kännedomen om den nya tidta-
bellen hade gett vid handen.     
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Som svar på regeringsuppdraget och den strama tidsramen valde utvecklingsgruppen för mo-
dersmålsprovet att inte utveckla ett helt nytt modersmålsprov utan enbart nya uppgifter som 
skulle kunna införlivas i det nuvarande textkompetensprovet. I föreskrifterna för textkompetens-
provet står följande: I provet i textkompetens bedöms examinandens kritiska och kulturella läsförmåga. 
Med textkompetens avses examinandens förmåga att analysera, tolka, bedöma, tillgodogöra sig och produ-
cera olika texter utifrån deras syfte, uttrycksmedel och kontext. Vid planeringen tog utvecklingsgruppen 
hänsyn till såväl regeringsuppdraget med dess betoning på allmänbildning, förmågan att behandla 
information, förmågan att avgöra om informationen är tillförlitlig som till läroplansgrunderna för 
gymnasieutbildningen och lagstiftningen kring studentexamen, gymnasieutbildningen och föreskrif-
terna för modersmålsprovet. 

Det utvecklingsarbete som gjordes under vinterhalvåret 2012–2013 gick huvudsakligen ut på en test-
ning och en analys av tänkbara nya provuppgifter. Sammanlagt utvecklades 16 svenskspråkiga och 
15 finskspråkiga uppgifter inom ramarna för testningen. Uppgifterna testades i 6 svenskspråkiga och 
9 finskspråkiga gymnasier. Gymnasierna var av olika storlekar, belägna i olika slags kommuner och i 
olika delar av landet. 

De nya uppgifterna som utvecklades hade en betoning på kritisk läsförmåga. Tanken bakom de 
flesta av uppgifterna var en situation där examinanden på ett mer självständigt sätt än i det nuvarande 
modersmålsprovet ställs inför olika slags information och ska ögna igenom ett mer komplext material 
samt avgöra vad som är relevant och tillförlitlig information med tanke på uppgiften. Uppgifterna 
hade en betoning på processer som att identifiera, avgöra, se samband och sammanhang, granska, 
bedöma, analysera, generalisera och tillämpa. Det gällde också att t.ex. kunna identifiera falsk, vilsele-
dande, icke-relevant information, eller t.ex. sakliga, informativa, kommersiella, manipulativa, under-
hållande eller ideologiska aspekter i informationen. Uppgifterna testade också skribenternas förmåga 
att kombinera information från olika källor och bygga upp en koncentrerad helhet av relevant infor-
mation. 

Sammanlagt 16 svenskspråkiga uppgifter testades vid årsskiftet 2012 – 2013. Av dessa uppgifter 
var det i synnerhet följande tre uppgifter som utmärkte sig som särskilt lyckade: 

Läs texterna om energidrycker. Vilken text eller vilka texter är minst pålitlig som infor-
mationskälla? Motivera. 

Kan man avgöra hur bra en bok är utifrån omdömen på ett webbforum? Stöd dig på 
materialet.

Välj tre av artiklarna om stormen Sandy och rangordna dem i viktighetsordning utifrån 
den information de tar upp. Argumentera för dina val. 

Den förstnämnda uppgiften har en särskild tonvikt på informationens tillförlitlighet, den andra på 
kritisk analys, och den tredje på informationens värde. Uppgifterna förutsatte väl motiverade svar. 
Informationen i uppgifterna kunde t.ex. vara kommersiellt, ideologiskt, subjektivt eller objektivt 
präglad. Samtliga tre lyckade uppgifter inbjöd till en målmedveten arbetsprocess snarare än ett 
sökande efter ett korrekt svar. Det handlade t.ex. om att avgöra, koppla ihop, se sammanhang, 
bedöma, granska kritiskt, argumentera, tillämpa och presentera.
       
Utöver de lyckade uppgifterna frambringade testningen flera potentiella uppgifter och visade 
överlag både möjligheter och begränsningar med olika slag av uppgiftsformuleringar och ma-
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terial. Kriterier för de lyckade uppgifterna var bl.a. följande: att uppgiften har en betoning på in-
formation, antingen förmågan att behandla information eller förmågan att bedöma informationens 
tillförlitlighet, att uppgiften mäter och särskiljer olika grader av kunskaper och färdigheter, att upp-
giften skiljer sig tydligt från de traditionella textkompetensuppgifterna, att uppgiften fungerar inom 
ramarna för det nuvarande modersmålsprovet, och att uppgiften ger upphov till texter som är förhål-
landevis oproblematiska att bedöma. 

Testningen resulterade också i flera nyttiga misslyckanden. Regeringsuppdragets tre tyngdpunkter 
– informationshantering, bedömning av informationens tillförlitlighet och allmänbildning – ledde till 
att en del av uppgifterna var alltför mångfacetterade och ofokuserade. Uppgifter som förutsatte fär-
digheter i att göra snabba generaliseringar utgående från en stor och heterogen materialmängd kunde 
leda till ofokuserade och ostrukturerade svar. En del uppgifter inbjöd inte till tillräckligt systematiska 
lässtrategier, vilket märktes i slumpmässiga observationer av relevant och tillförlitlig information. En 
del uppgifter var inte tillräckligt väl formulerade och resulterade i ovisshet om vad man egentligen 
skulle göra. Läsningen blev sporadiskt ytligare än i det nuvarande textkompetensprovet p.g.a. den 
stora materialmängden. Under testningen upptäcktes också en rad andra brister som bl.a. hade att 
göra med icke-ändamålsenligt material för de enskilda uppgifterna, behovet av tid och svårigheten att 
bedöma vissa texter.  

En annan del av uppdraget som tydligt skapade problem i testningen var kopplingen till all-
mänbildningen och frågan om vad allmänbildning egentligen är i dagens samhälle. I testningen 
kopplades allmänbildningen ihop med uppgifterna genom en förankring i de s.k. temaområdena som 
utgör allmänna mål för gymnasieutbildningen i läroplansgrunderna från år 2003. Denna betoning på 
olika slags kunskapsprofiler ledde bl.a. till att en del av uppgifterna (särskilt de finskspråkiga uppgif-
terna) som testades kom att hamna väldigt nära vissa realämnen. Detta skapade en orättvis situation 
där en del abiturienter gynnades. Därför är det viktigt att ett modersmålsprov fokuserar på särskilda 
kulturella kompetenser, snarare än enskilda kunskapsområden som har en svag anknytning till läro-
ämnet modersmål och litteratur.  

I ljuset av de uppgifter som fungerade väl i testningen kan man säga att uppgiften i kritisk 
läsförmåga fungerade bra och att den kan bearbetas, anpassas och införlivas i ett kommande 
elektroniskt modersmålsprov. Det är samtidigt viktigt att påpeka att uppgiften rubbar den nuva-
rande provstrukturen genom att den är mer omfattande än de nuvarande uppgifterna i textkompe-
tensprovet. De problem som framkom i testningen, t.ex. beträffande enskilda uppgifter och mängden 
material, bör tas som en lärdom inför det fortsatta utvecklingsarbetet. För närvarande finns det ingen 
fastställd vision av hur det kommande modersmålsprovet kommer att se ut. Samtidigt som det är vik-
tigt att den noggranna och fördjupade textanalysen som ingår i det nuvarande textkompetensprovet 
bevaras, visar testningen av de nya uppgifterna att det kommande modersmålsprovet mycket väl kan 
inrymma en uppgift i kritisk läsförmåga.  
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Utvecklingsförslag

Det digitala provets möjligheter

Digitaliseringen av provet skapar helt nya möjligheter att konstruera en tidsenlig och ändamålsenlig 
miljö för uppgifter som mäter den kritiska läsförmågan. Den digitala miljön skapar bl.a. möjlighet 
att utvidga både mängden material och arten av material. Då provet flyttar in i datorerna blir det 
ofrånkomligt mer multimodalt till sin natur. Nya konstellationer av ord, bild, ljud, rörliga bilder o.s.v. 
kommer att prägla hela studentexamen. Samtidigt som digitaliseringen kan framstå som en källa till 
oanade möjligheter, bör man också reflektera över vissa gränsdragningar i den nya provmiljön. Upp-
gifterna i kritisk läsförmåga bör förankras i ett material som är lämpligt omfattande och på samma 
gång både någorlunda enhetligt och tillräckligt heterogent. Behovet av tid för de enskilda uppgifterna 
hänger ihop både med materialmängden och uppgifternas utformning. I fråga om det kommande 
modersmålsprovets upplägg, ska man också komma ihåg att den ökade informationsmängden och 
den implicita uppmaningen att ögna och läsa relativt snabbt kan skapa svårigheter för examinander 
som t.ex. har läs- och skrivsvårigheter. I och med att informationsmängden för de enskilda uppgif-
terna ökar är det också viktigt att uppgifterna inte blir för komplicerade att bedöma. 

Provhelheten 

Det är uppenbart att åtminstone följande delar av det nuvarande modersmålsprovet borde justeras 
eller utvecklas då det nya provet utvecklas: provets upplägg, uppgifterna, materialet, anvisningarna, 
föreskrifterna för provet och bedömningskriterierna. Den nuvarande provformen har i sin helhet en 
stark betoning på skrivförmågan. Därför kunde den nya uppgiften i kritisk läsförmåga och dess be-
dömningskriterier möjligtvis utvecklas så att betoningen på läsförmågan förstärks.

I testningen ingick en rad hybridartade uppgifter som resulterade i texter som både hade drag av 
textkompetenssvar och essäsvar. Dessa uppgifter aktualiserar en rad frågor om både det nuvarande mo-
dersmålsprovet och det kommande. Är den nuvarande tudelningen i två slags provformer (med strikt 
åtskilda svarstyper) fungerande i sin nuvarande form? Ska provet fortsättningsvis vara indelat i åtskilda 
prov och provdagar? Ska provet enbart innehålla valbara uppgifter? Vilken tyngd ska den kritiska läs-
förmågan ha i det kommande provet? Finns det risk att övriga områden – t.ex. skönlitteraturen – trängs 
undan? Hur ska modersmålsprovets begränsade utrymme utnyttjas på ett klokt sätt? 

De enskilda uppgifterna 

Risken att skönlitteraturen får en underordnad roll i det kommande modersmålsprovet oroade en del 
av lärarna. I det fortsatta utvecklingsarbetet är det därför viktigt att se till att skönlitteraturens ställ-
ning inte försvagas, och att det nya provet inte leder till att gymnasiestuderandenas kunskaper och 
färdigheter försnävas. Uppgiften i kritisk läsförmåga utgör endast en uppgift i den kommande prov-
helheten, och faktum är att skönlitteraturen mycket väl passar in i den uppgiften också, t.ex. genom 
material som har en anknytning till fakta och fiktion, narrativitet, satir, ironi o.s.v. 

En del av de uppgifter som testades i samband med utvecklingsarbetet fungerade inte tillräckligt väl 
på grund av att de inte hade en entydig tyngdpunkt, utan försökte fånga upp flera aspekter på en och 
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samma gång. Det var tydligt att uppgifter som t.ex. hade en betoning både på informationsbehand-
ling, källkritik och tillämpning av information varken fungerade ändamålsenligt ur skribenternas eller 
bedömarens synvinkel. I det kommande modersmålsprovet bör uppgifterna vara välfokuserade och 
entydiga. Materialet bör vara mångfacetterat och mångtydigt, så att det skapar möjlighet att fånga 
upp krävande tolkningsprocesser. Uppgifterna får gärna uppmana examinanderna att söka fram, av-
göra, jämföra, klassificera, granska, värdera, förvandla och tillämpa information. 

Läromaterial och fortbildning 

Både modersmålslärarnas och abiturienternas respons på testuppgifterna var överlag positiv. Man bör 
ändå lyfta fram en del mer kritiska och förbehållsamma aspekter som borde beaktas då utvecklingsar-
betet fortsätter inför digitaliseringen av provet hösten 2018. Modersmålslärarna var eniga om att det 
behövs fortbildning då det nya modersmålsprovet lanseras. Lärarna var inte heller övertygade om att 
uppgifterna som testades hade tillräckligt stark förankring i de nuvarande läromedlen. Modersmåls-
lärarnas synpunkter är viktiga, inte enbart med tanke på det fortsatta utvecklingsarbetet och utveck-
lingen av nya läromedel utan även med tanke på den kommande reformen av läroplansgrunderna. 
Med tanke på digitaliseringen av hela studentexamen, är det mycket viktigt att medie- och informa-
tionskunskapen tas upp mer än för närvarande i läromedel och kommande lärarfortbildningar. 

Modersmålslärarna var en aning tveksamma till om alla de nya uppgifterna var tillräckligt förankrade 
i de nuvarande läroplansgrunderna för modersmål och litteratur i gymnasiet. Samtidigt som en del av 
uppgifterna definitivt hade en otydlig förankring, är det viktigt att poängtera att uppgiften i kritisk 
läsförmåga aktualiserar kunskaper och färdigheter som redan har en plats i de nuvarande läroplans-
grunderna. Genom uppgiften kan bl.a. källkritik, argumentationsanalys, reklamanalys och medie-
kunskap få en särskild och fast position i den kommande provhelheten.    

Gymnasiestuderandenas kunskaper och färdigheter 

I dagens samhälle är förmågan att läsa kritiskt särskilt viktig i mötet med all den information som 
finns på webben. Carita Kiili, som undersökt hur gymnasiestuderande söker information på webben, 
konstaterar i sin doktorsavhandling att mötet med information på webben förutsätter en rad olika 
färdigheter. Det gäller t.ex. förmågan att urskilja olika synvinklar, syften, sätt att argumentera och 
grader av objektivitet (Kiili 2012). Liknande brister i gymnasiestuderandenas textkompetenser har 
också övriga forskare lagt märke till (t.ex. Van Den Berg 2013).  

Även om testningen visade brister i bl.a. uppgifterna, anvisningarna och materialet, avslöjade den 
även osäkerhet, luckor och brister i gymnasiestuderandenas kunskaper och färdigheter. Texterna vitt-
nade bl.a. om osäkerhet beträffande grundläggande frågor som: Vad är relevant information och 
varför är den relevant? Vad är irrelevant information? Hur jämför, klassificerar och utvärderar man 
information? Hur sammanfattar och komprimerar man information? Hur presenterar man informa-
tion för en viss målgrupp? 

De abiturienter som deltog i testningen hade uppenbarligen lärt sig grunderna i t.ex. källkritik och 
argumentationsanalys, men överlag var deras bedömning av informationens tillförlitlighet rätt ojämn: 
en del kunde, andra inte. Frågor som kunde behandlas utförligare i undervisningen är därför bl.a.: 
Vad är det som gör information tillförlitlig? Vad förstärker tillförlitligheten? Vad försämrar tillförlit-
ligheten? Är information på webben tillförlitlig? Vilken roll spelar t.ex. faktorer som argumentation, 
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retorik, stil, ironi, satir och anonymitet för tillförlitligheten? Vad är fakta och vad är fiktion? Vad är 
sant och vad är falskt? Mer övning behövs möjligtvis i att skapa en koncentrerad syntes av relevant 
information, t.ex. sammandrag, referat o.s.v., men också i att förvandla, tillämpa och presentera in-
formation i en specifik kontext och för en specifik målgrupp.  

För att kunna hantera information och sätta fingret på skillnaden mellan tillförlitlig och otillförlit-
lig information behöver abiturienterna en ändamålsenlig begreppsapparat. Många texter hade blivit 
bättre om skribenterna hade använt sig av termer som t.ex. subjektivt, objektivt, fakta, fiktion, källa, 
perspektiv, argumentera, bevisa, konkretisera, generalisera, vinkla o.s.v. Osäkerheten i begreppsan-
vändningen kunde t.ex. anta följande form: Artikeln är också pålitlig för där finns källförtäckning som är 
Österbottens Tidning 18.4.2009. Dessutom skapar digitaliseringen också behov av en rad nya begrepp 
för webbinformation: Vad kallas t.ex. de olika elementen på en webbsida? Vad är t.ex. en menyrad? 
Hur hänvisar man till en webbplats?

I flera texter hade abiturienternas resonemang blivit mer förtjänstfulla om de hade lyckats sätta in den 
specifika informationen i en större kontext. Det märktes t.ex. i en uppgift där materialet både omfat-
tade information från dagstidningar och kvällstidningar. Information presenteras på olika sätt, i olika 
former och för olika målgrupper i olika medier. Information används i olika syften, för att upplysa, 
men också för att sälja, försöka övertyga, påverka och underhålla genom obemärkta strategier, åsikter 
och ideologier. Hur produceras information? Har informationen ett syfte? Vad händer med informa-
tion då den sprids via olika slag av avsändare, medier och mottagare? 

Abiturienterna var överlag rätt bra på att läsa och förstå sig på hur webbsidor fungerar och vilken sorts 
information de innehåller. I texterna kunde man dock skönja en del onyanserade och förutfattade 
meningar om webben. Det kunde t.ex. se ut så här: När det kommer till information om energidrycker 
gäller det att vara kritisk till informationskällan. Speciellt om informationen i fråga är hämtad från nätet. 
Det finns uppenbarligen skäl att ibland nyansera och problematisera detta: all information på webben 
eller på Wikipedia är inte värdelös och otillförlitlig och också subjektiv information kan ha ett värde. 

För att uppnå ett högre poängtal i de uppgifter som testades krävdes ett visst mod hos abiturienterna 
att konfrontera och genomskåda påståenden och argument. Det här visar delvis att uppgiften i kritisk 
läsförmåga utmanar ett ofta förekommande okritiskt förhållningssätt till texterna i modersmålsprovet. 
Det är tillåtet att kritisera texterna i provet även om avsändaren heter Studentexamensnämnden. I en 
del av de svagare texterna kunde man ofta skönja en tendens hos abiturienterna att underkasta sig in-
formationen och tro på det som sades. I både de svagare och starkare texterna förekom ofta, vad man 
kunde kalla hålla med-fenomenet: om informationen motsvarade skribentens åsikt, var det sannolikt 
att läsningen blev mindre kritisk, och om den inte motsvarade skribentens åsikt, var det sannolikt 
att läsningen blev mer kritisk. Detta visar ett allmänt fenomen: människor tenderar att bli mindre 
kritiska då de är av samma åsikt som någon annan, än då den egna åsikten inte överensstämmer med 
den andras syn på saken. Förutom mod, mognad och kompetens, krävs också självreflektion. 
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