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Våra ämnens digitala studentprov har behandlats i Kleio (2/2016), och proven var ett tema även på FLHS 
(HYOL) höstdagar i oktober och på utbildningsseminariet för censorerna i november. I det följande strävar vi 
efter att svara på de frågor som ställts under höstens diskussioner. Vi repeterar även några av de saker som 
behandlades i den tidigare Kleio-artikeln.  
 
Uppgifterna och deras maximala poäng 
 
Uppgifterna i nästa års prov har sammanställts med hänsyn till läroplansgrunderna från 2015. Eftersom de 
flesta som deltar i proven under de närmaste åren har läst största delen av sina kurser i enlighet med 
läroplansgrunderna 2003, kommer de första årens prov att vara anpassade till dessa examinander. För den 
tidigare SL4-kursen har det gjorts vissa innehållsliga förändringar och den har blivit en obligatorisk SL3-kurs, 
och detta tas i beaktande när de första digitala proven sammanställs.  
 
De maximala poängen för svaren ändras, så att de i fortsättningen är 20 och 30 poäng. Provets maximipoäng 
kommer att vara 120 poäng. Examinanden får svara på högst fem uppgifter. I provet finns sex 20-
poängsuppgifter och tre 30-poängsuppgifter, och för de senares del får examinanden endast besvara två 
uppgifter. Examinanden får alltså INTE BESVARA ALLA tre så kallade ”jokerfrågor”! Det torde bli vanligt att 
examinanden besvarar två 30-poängs- och tre 20-poängsuppgifter, eller en 30-poängs- och fyra 20-
poängsuppgifter. Det är givetvis även tillåtet att besvara fem 20-poängsuppgifter. I proven i historia och 
samhällslära finns det alltså ingen uppgift som examinanden måste svara på.  
 
I det digitala provet i filosofi hösten 2016 låg gränsen för laudatur på 88 poäng, och i geografi var gränsen 91 
poäng. I proven i historia och samhällslära kommer gränserna troligen att ligga på en liknande nivå, vilket 
innebär att det är möjligt att nå gränsen för laudatur genom att besvara endast 20-poängsuppgifter. Det 
kommer dock att vara utmanande, på samma sätt som det inte heller hittills varit lätt att nå vitsordet laudatur 
genom att endast besvara 6-poängsuppgifter.  
 
I provet i filosofi hösten 2016 låg gränsen för approbatur på 25 poäng, och i provet i geografi var gränsen 36 
poäng. Vi kan anta, att gränsen också för våra ämnen kommer att ligga på kring 30 poäng. Det skulle i så fall 
motsvara den nuvarande situation, där det krävts omkring 8–11 poäng för approbatur, det vill säga knappt två 
gånger maximipoängen för en grunduppgift.  
 
Besvarandet av uppgifterna 
 
För att besvara uppgifterna i de nya digitala proven behöver examinanden inte behärska annat än ett 
textbehandlingsprogram. I ett senare skede kan det tänkas komma uppgifter, som skulle förutsätta 
användning av andra typer av program (t.ex. grafik, bildanalys), men en sådan förändring förbereds i så fall i 
samråd med lärarfältet. Uppgiftskonstruktörerna utgångsläge är, att inkörningen av den nya läroplanen och 
dess utvidgade färdighetsmål kommer att kräva tid, och det är därför viktigt att undvika stora överraskningar i 
uppgifternas grundstruktur.  
 
Vissa av examinanderna torde uppleva att det är smidigast att först skriva svaret i 
textbehandlingsprogrammet, och sedan flytta över det till svarsblanketten. En teknisk störning riskerar dock 
att eliminera ett svar som är skrivet i textbehandlingsprogrammet, och därför skulle det vara viktigt att med 
jämna mellanrum spara svaret i svarsblanketten. Såvida man svarar direkt i svarsblanketten, sparas svaret 



automatiskt även i samband med eventuella tekniska störningar. Allt som skrivs in i svarsblanketten sparas i 
realtid på servern.  
 
Alla tecken som skrivits in i svarsblanketten tolkas som ett svar. Även felslag eller text, vars avsikt varit att 
fungera som stödanteckningar, registreras alltså som ett svar. Enligt för tillfället gällande praxis rapporterar 
censorerna om alla dylika fall till nämndens kansli, vars personal granskar varje fall och avgör vilka fall som ska 
betraktas som givna svar, och vilka fall som kan tolkas som ”koncept” som inte ska bedömas. Det är alltså skäl 
att be examinanderna att försäkra, att de inte skrivit in utkast i svarsblanketten (eftersom utkastet kommer att 
räknas som ett givet svar), samt att de beträffande uppgifter som är uppdelade i delfrågor, inte lämnar någon 
av svarsrutorna ofyllda.    
 
Poänggivningen 
 
Den nya poängskalan kan upplevas som besvärlig. Tidigare har det maximala antalet poäng varit sex eller nio 
per uppgift, men i fortsättningen laborerar vi med en mycket mera finfördelad poängskala. Å andra sidan har 
den nuvarande poängskalan såväl på lärar- som på censorhåll ofta uppfattats som aningen grov, så ur det 
perspektivet kan den nya poängskalan uppfattas som en positiv nyordning. 
 
Den bredare skalan kommer ändå att kräva invänjning. Som hjälp i den processen kan man ta 
omvandlingstabellen nedan, i vilken den tidigare poängskalan omvandlats till den nya skalan. Tabellen är 
avsedd för uppgifter som bedöms enligt skalan 0–20 poäng. Samtliga 30-poängsuppgifter och vissa 20-
poängsuppgifter är även i fortsättningen fördelade på flera deluppgifter, så ingen bedömningshelhet kommer 
att överskrida 20 poäng. Tabellen kan således anpassas för varje uppgiftstyp. Med stor sannolikhet kommer 
anpassningen till den nya poängskalan att ske ganska snabbt, och tabellen är därför främst avsedd att 
underlätta den övergångsperiod som nu inleds.         
 
Tabell: den gamla poängskalans 0–6 omvandling till den nya skalan 0–20 

 

0–6 p 0–20 p 

1 1–3 

2 4–6 

3 7–10 

4 11–13 

5 14–17 

6 18–20 

  
 

30-poängsuppgifterna är således alltid indelade i deluppgifter, liksom fallet varit även med det gamla provets 
jokeruppgifter. För dessa uppgifters del skrivs svaret in i respektive deluppgifts svarsruta i svarsblanketten 
(som exempel kan man bekanta sig med filosofiprovet hösten 2016), och läraren anger sina poäng vid varje 
deluppgifts svarsruta. För läraren är det viktigt att minnas, att det såsom även tidigare kan hända att 
examinanden inom ramen för en deluppgift svarar på saker, som egentligen skulle höra till en annan 
deluppgift. Vissa 20-poängsuppgifter har också deluppgifter, medan andra kräver enhetliga essäsvar. För de 
förstnämnda uppgifternas del skrivs svaren in i respektive deluppgifts svarsruta, medan de enhetliga 
essäsvaren givetvis skrivs in i den enda svarsrutan.   
 
Vid sensorernas utbildningsseminarium i november föreslogs, att man även skulle pröva med en enda 
svarsruta för vissa av de uppgifter som är indelade i olika deluppgifter. På det sättet kunde man utreda, 
huruvida lärarna och sensorerna upplever skillnader mellan dessa två olika förfaringssätt. Till denna idé till 
försök återkommer vi senare.  
 



Beskrivning av goda svar 
 
Avsikten med studentexamen är att mäta huruvida studeranden har uppnått respektive ämnes kunskaps- och 
färdighetsmål i enlighet med läroplanen. För till exempel historieämnets del förutsätts att de studerande ska 
behärska det kunskapsinnehåll som läroplanen fastställer, vilket även inbegriper användning av historieämnets 
centrala begrepp på ett korrekt och exakt sätt, förmågan att kritiskt värdera historiska källor, dra egna 
slutsatser utifrån källorna, kunna jämföra olika tolkningar av historiska tolkningar, och att utifrån dem kunna 
göra egna välgrundade tolkningar. I grunderna för den nya läroplanen betonas färdighetsmålen ännu 
kraftigare, så de målen bör uppmärksammas på motsvarande sätt även i våra bägge ämnens realprov.    
 
Historiskt och samhälleligt tänkande är färdigheter som även tidigare har förutsatts av ett bra provsvar, och vid 
dessa färdigheter är det skäl att fästa allt större uppmärksamhet i bedömningen av examinandernas 
prestationer. I anvisningarna för bedömning i historia och samhällslära har skildrats vilka sakkunskaper som 
krävs av ett bra svar, och i inledningen till beskrivningarna har det kort hänvisats till svarens förväntade 
kvalitativa drag. Bedömningsanvisningarna, det vill säga de beskrivningar av goda svar som 
Studentexamensnämnden publicerar efter varje provdag, kommer även framöver att beskriva det 
kunskapsinnehåll som krävs i ett svar, men i inledningen infogas också ett avsnitt som mera omfattande än 
tidigare beskriver vilka kvalitativa drag som bör beaktas i bedömningen. Det här kan vara nyttigt även för 
examinanderna, eftersom de inte alltid förefaller att uppfatta att ett svars värde beror på många andra 
aspekter än mängden sakkunskap.    
 
De uppgiftsvisa beskrivningarna av goda svar kommer såsom tidigare att sammanställas enligt en 
tvåstegsmodell, det vill säga kriterier för ett bra respektive berömligt svar. I en 20-poängsuppgift krävs för ett 
bra svar 7–13 poäng, och för ett berömligt svar 14–20 poäng. I en 30-poängsuppgift är motsvarande 
poänggränser 11–20 och 21–30 poäng.   
 
I anslutning till beskrivningar för goda svar fogas en tabell som beskriver de kvalitativa drag som bör beaktas i 
samband med bedömningen av ett svar. Tabellen nedan är ett exempel på hur det kommer att se ut, men det 
är mycket möjligt att den ännu kommer att finslipas och delvis avvika från detta exempel. Avsikten med 
tabellen är att den ska underlätta bedömningsprocessen, och den beaktar speciellt de färdighetsmål som krävs 
i ett svar. Det bör ändå i detta skede betonas att de kriterier och beskrivningar som ingår i tabellen nedan ska 
uppfattas som riktgivande exempel.  
 

 0 Nöjaktigt Bra Berömligt 

Kunskapens 
korrekthet, och 
exakt användning 
av begrepp. 

Innehåller ingen 
kunskap som 
förutsätts i 
frågan. 
Uppgiften har 
uppfattats 
felaktigt. 

Sparsamt 
med korrekt 
sakkunskap, 
eller en stor 
andel 
oväsentlig-
heter. 
Begrepp 
hanteras 
delvis 
felaktigt. 
Svarar bara 
delvis på 
frågan. 

Jämförelsevis 
korrekt sakkunskap, 
som även relaterat 
på ett korrekt sätt 
till uppgiftens 
frågeställning. Bra 
användning av 
relevanta begrepp. 

Korrekt och exakt 
kunskap och användning 
av begrepp. Relevant och 
väl avgränsad intressant 
kunskap i relationen till 
frågeställningen.   

Analytiskt grepp, 
logiskt resonemang 
och förmåga att 

Ostrukturerat, 
förvirrat. 
Ogrundade 

Sparsamt 
med 
motiveringar 

Goda motiveringar 
till påståenden. 
Konsekvent 

Synnerligen analytiskt 
grepp. Välgrundade 
påståenden, samt 



motivera slutsatser. påståenden.  till 
påståenden 
och 
slutsatser. 
Svag analys i 
relation till 
frågeställ-
ningen. 
Ostrukturerad 
eller oklar 
uppräkning.   

granskning av 
frågeställningen, 
dock med vissa 
enskilda brister. 
Delvis analytiskt.  

konsekvent och 
argumenterande 
granskning av 
frågeställningen. 

Kritiskt grepp, 
flerperspektivistiskt, 
förmåga att värdera 
och tillämpa 
kunskap. 

Inga som helst 
(käll)kritiska 
noteringar, eller 
kunskapsbaserad 
värdering av 
kunskap eller 
tillämpning.  

Svaga spår av 
källkritiskt 
grepp. Något 
enstaka 
tecken på 
ambition att 
betrakta en 
fråga ur olika 
perspektiv, 
eller tolkande 
resonemang. 
Förmågan att 
tillämpa 
kunskap är 
knappt 
skönjbar. 

Ställvis goda 
källkritiska 
resonemang och bra 
tolkningar. Några 
goda exempel på ett 
flerperspektivistiskt 
grepp.  Några 
tecken på 
bedömningsförmåga 
och förmåga till 
tillämpning av 
kunskap.  

Ett skarpt och fiffigt 
(käll)kritiskt grepp. Ett väl 
avvägt 
flerperspektivistiskt 
resonemang. Värdering av 
kunskap, och många 
exempel på tillämpning av 
kunskap.  

  
Utbildning i bedömning 
 
På HYOL:s höstdagar framfördes önskemålet, att SEN och HYOL tillsammans skulle ordna utbildningstillfällen, 
på vilka skulle bedömas olika provsvar och föras resonemang kring olika lösningar i bedömningen. En bra 
tidpunkt skulle möjligen vara i april-maj. Saken ska utredas och vi återkommer under vintern.   
 
Skribenten är universitetslektor vid Helsingfors Universitets institution för lärarutbildning. 


