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Förord. 
 
Jag skulle vilja ta tillfället i akt att först och främst tacka samtliga respondenter som tog sig tid 
att ställa upp på mina intervjuer. Sedan skulle jag även vilja tacka alla dem som hjälpt mig att 
komma i kontakt med respondenterna. Det var guld värt! När man lägger ned så mycket tid 
och kraft på någonting känns det oerhört motiverande och glädjande när människor, trots att 
de har arbete och fullt upp, tar sig tid och intresserar sig för det man gör. 
 Sedan är det tydligen brukligt att man inte ska tacka sin handledare, eftersom handledaren 
bara gör jobb. Då passar jag på att gratulera Anita Nordzell till ett mycket väl genomfört jobb! 
 Sist, men absolut inte minst, måste jag få tacka min sambo Elin som har hjälpt mig med 
mycket om mycket. Och framförallt för att hon ständigt stöttat mig genom arbetets gång, trots 
svordomar, frustration och ändlöst babblande om examensarbeten och nationella prov från 
min sida. 
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1. Inledning. 
 
Ett intressant debattämne i dagens skola gäller de nationella proven och dess upplägg och 
syfte. Jag själv minns under min gymnasieutbildning vilken hausse det var kring dessa prov. 
En av mina lärare klargjorde snabbt att de nationella proven skulle vara direkt avgörande för 
det betyg vi skulle få efter avslutad kurs. En annan lärare menade att hon inte alls skulle fästa 
en såpass stor fokus på det provresultat vi skulle uppnå. Det är ju en lång termin och alla kan 
ha en dålig dag, lydde hennes resonemang. 
 Trots att det var i slutet av 1900-talet och i början av 2000-talet som jag genomförde den 
gymnasiala utbildningen och jag nu befinner mig i slutet av en lång och stundtals mödosam 
lärarutbildning på Mälardalens högskola har olika funderingar kring de nationella proven levt 
kvar. Vilket värde fäster dagens lärare vid de nationella proven? I vilken grad påverkar de 
undervisningen? Vad anser lärarna om de nationella provens syfte, utformning och framtid? 
Dessa är några av de funderingar jag ämnar att belysa och försöka svara på under arbetets 
gång. 
 Det är ett jätteviktigt ämne att belysa i en skola som både skall ge elever liknande 
upplevelser, men samtidigt ge utrymme för varje individs förutsättningar. Skolor fungerar 
olika och har andra fokus och profiler. Att det dessutom finns rapporter som tyder på att vi 
håller på att utveckla en betygsinflation i Sverige ger också relevans till ämnet om lärarnas 
attityder gentemot de nationella proven. Det är ju trots allt de som ska ge eleverna medel för 
att uppnå de olika målen, och även om de nationella proven inte ska täcka över alla mål kan ju 
ändå vissa skolor som satsar på att få så bra resultat som möjligt på nationella prov nationellt 
sätt verka framgångsrikare än andra skolor, även om de också uppnår bra resultat, fast 
annorlunda. 
 Det är både relevant och viktigt vilka attityder lärare kan tänkas ha angående dessa prov, 
eftersom det är de som arbetar med dessa i praktiken, och som har blivit en del av deras 
vardag. 
 
1.1. Syfte. 
 
Det avgörande syftet med denna uppsats är att undersöka några lärares attityd gentemot de 
nationella proven. För att kunna undersöka detta kommer jag använda mig av tre forsk-
ningsfrågor: 
 
 - Vilket värde fäster lärarna vid nationella prov när det handlar om betyg och bedömning? 

- I vilken utsträckning planeras undervisningen med de nationella proven i åtanke och hur 
ser undervisningen ut, enligt lärarna själva? 

 - Vad anser lärarna om de nationella provens syfte, utformning och framtid? 
 
Med den första forskningsfrågan vill jag sätta fokus på hur stor vikt lärarna lägger vid 
elevernas resultat på de nationella proven när det handlar om betyg. Den andra forsknings-
frågan behandlar hur mycket lärarna anser att de fokuserar på ett uppkommande nationellt 
prov i den vanliga undervisningen. Pratar man betygskriterier, tränar man på gamla prov eller 
förbereder man på något annat vis? Vad innebär de nationella proven för själva 
undervisningsmomentet? Den tredje forskningsfrågan handlar om lärarnas syn på de nation-
ella  proven som företeelse. Är själva syftet med proven tillfredsställande, eller finns det några 
problem? Är dess utformning rättvis, så att de flesta elever kan göra sig själva rättvisa, och 
hur påverkas eleverna av provet? Sverige har en lång historia av prov som görs över hela 
landet. Kommer det fortsättningsvis att vara nödvändigt? 
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 Tilläggas bör att jag inte har några generaliseringsönskemål med detta. Jag vill endast 
undersöka vilka aspekter som finns bland några lärare kring nationella prov. 
 
1.2. Begreppsdefinition. 
 
Med de nationella proven avser jag de obligatoriska nationella proven i matematik, engelska 
och svenska som alla elever i grundskolans år 9 måste göra, samt de obligatoriska prov som 
alla elever i gymnasieutbildning som läser Svenska B, Svenska som andraspråk B, Matematik 
A och Engelska A måste genomföra. Proven som används under grundskolan kallas nationella 
ämnesprov och de som används under gymnasiet kallas nationella kursprov De nationella 
prov som man kan tillämpa i år 5 är inte obligatoriska, men många kommuner och skolor 
runtom i landet väljer att ha dessa prov (Skolverket, 2005a). 
 För enkelhetens skull väljer jag dock att benämna dessa prov som nationella prov, kort 
och gott. 
 Termerna studieförberedande program och yrkesförberedande program används också. 
Med ett studieförberedande program menar jag inriktningar som syftar till att eleverna 
fortsätter upp mot högskolestudier. Bland dessa kan man peka på det samhällsvetenskapliga 
och det naturvetenskapliga programmet. Ett yrkesförberedande program förbereder sina 
elever för att gå ut i arbetslivet direkt efter avslutade gymnasiestudier. Här kan man nämna 
byggprogrammet och industriprogrammet. Dessa begrepp används även i Skolverket (2005b) 
och i Korp (2006), varvid jag tyckte att det var relevant att använda de begreppen även här, 
för enkelhetens skull. 
 Begrepp som "medelklassattityd" och "medelklassvärderingar" förekommer också. Korp 
(2006) använder dessa begrepp för att visa skillnaden mellan studieförberedande program 
(som medelklassen oftast läser på) och yrkesförberedande program (som ofta består av elever 
från arbetarklassen). Jag tänker inte ge mig in på en diskussion om vad som är "medelklass" 
eller "arbetsklass", eftersom det inte är syftet med denna uppsats, men tolkar det som att 
medelklasselever ofta blir akademiker och att arbetarklasselever ofta blir arbetare, och att de 
förra gynnas under stora delar av skolgången. 
 
1.3. Disposition. 
 
Uppsatsen kommer att starta med en teoretiskt förankrad del (kapitel 2) där tidigare forskning 
kommer att beskrivas. Annan relevant litteratur kommer också tas upp och redovisas. Nästa 
kapitel (kapitel 3) fokuserar på den metod denna forskning bygger på. Metoden skall 
beskrivas samt argumenteras för. I kapitlet därpå (kapitel 4) kommer forskningsresultaten att 
redovisas. Därefter (kapitel 5) är det dags att behandla de forskningsresultat jag har fått fram 
med den litteratur jag använt mig av, som presenteras i kapitel 2. I det sista kapitlet (kapitel 6) 
ska säcken knytas ihop med en diskussion samt en utvärdering av arbetet och dessutom tar jag 
tillfället i akt och försöker ge lite förslag till fortsatt forskning. 
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2. Litteraturgenomgång. 
 
För att kunna studera och analysera olika lärares attityder gentemot de nationella proven kan 
det vara nyttigt att skaffa sig kunskap om vilka kurser som provet berör, samt när de ska 
genomföras. Därför får denna del om den litteratur arbetet använder sig av starta med att 
beskriva vad de nationella proven är och vilket syfte dessa har enligt Skolverket, som anger 
mål och beskrivningar för hur skolverksamheten ska fungera. Här har Skolverket (2005) 
bidragit med en text som just handlar om nationella prov och varför de finns. 
 Vidare kommer tidigare forskning kring lärarnas attityder och åsikter angående de 
nationella proven att redovisas. Där kommer stor fokus att läggas kring Skolverkets egna 
undersökningar kring lärares och elevers attityder gentemot de nationella proven och de olika 
aspekter proven står för. Skolverket genomförde både en enkätstudie (Skolverket, 2005) och 
en intervjustudie (Skolverket, 2005b). Dessa texter har bidragit med mycket värdefull 
information om lärares attityder och åsikter på gymnasienivå, men även deras kunskaper om 
hur proven skall gå till, hur pass stor vikt man ska lägga provresultaten vid bedömningen och 
andra intressanta aspekter. Även Skolverket (2006) bidrar med en bra sammanfattning kring 
den tidigare forskningen, då man bygger direkt på enkätstudien och intervjuundersökningen, 
vilket bidrar till att bättre beskriva just denna tidigare forskning. Tilläggas bör att jag väljer att 
utelämna elevernas svar på enkät- och intervjuundersökningarna, eftersom jag i mitt arbete 
ägnar mig åt lärarnas attityder och åsikter. 
 Korps (2006) arbete om betyg och de nationella proven kommer också att bidra till 
avsnittet om den tidigare forskningen. Hon genomförde en intervjuundersökning, där lärare, 
elever och rektorer på olika program och gymnasieskolor i Sverige intervjuades om de nation-
ella proven. 
 Även Östlund-Stjärnegårdh (2002) kommer att ägnas uppmärksamhet. Hon har genomfört 
en undersökning där hon lät olika lärare bedöma samma text från den uppsatsskrivande delen 
av det nationella provet i Svenska B. 
 Flyxén & Nilsson (2006) och Sandberg & Svanström (2005) fokuserar i de båda arbetena 
hur lärare arbetar med de nationella proven i matematik under år 5. Det bedömer jag som 
viktig litteratur eftersom den tidigare forskningen då berör både grundskola (både år 5 och år 
9) och gymnasium. 
 Jag har även valt att ta upp annan litteratur som diskuterar betyg och prov. På detta sätt 
hoppas jag att denna litteraturgenomgång får den bredd som behövs för att kunna analysera de 
forskningsresultat jag har fått. Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2005) ger intressanta 
resonemang kring bedömning av elevtexter, och Romhed (1999), Nilsson (2000) och Persson 
(2003) har bidragit med intressanta aspekter kring prov och betyg, som har varit till stor nytta 
för detta avsnitt. 
 
2.1. De nationella proven. 
 
Nationella prov har man inom de tre kärnämnena, det vill säga svenska, engelska och 
matematik. Proven inom svenska finns även för de elever som har svenska som andraspråk. 
Det är obligatoriskt med nationella prov inom dessa ämnen i år 9 i grundskolan, men man kan 
även ha nationella prov inom samma ämnen i år 5, men det är inget tvång för skolor att ha 
dessa prov. Vanligtvis beslutar kommunen om man ska tillämpa dessa prov eller ej 
(Skolverket, 2005a). 
 Under gymnasieåren är provet i Engelska A, Matematik A och Svenska B/Svenska som 
andraspråk B obligatoriskt för samtliga elever på samtliga program. Vad gäller vissa program, 
som teknikprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, estetiska programmet och natur-
vetenskapsprogrammet är även provet i Engelska B obligatoriskt. Även matematikkurserna 
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har sina obligatoriska prov beroende på vilka program man läser. För den blivande 
samhällsvetaren och esteten är provet i Matematik B ett måste och för de som läser på 
teknikprogrammet måste även provet i Matematik C räknas in. Mest blir det dock för 
naturvetaren som även måste göra ett prov i Matematik D. I ämnet Svenska B/Svenska som 
andraspråk gör samtliga gymnasieelever det nationella provet, som tidigare nämnts. De elever 
som läser Svenska som andraspråk får använda hjälpmedel i form av en ordbok som 
behandlar ord både från svenska till svenska (Skolverket, 2005a). 
 Nationella prov i ämnet svenska och engelska innehåller tre delar. En muntlig del, en del 
med uppgifter som rör läsförståelse och en del med uppsatsskrivande. De nationella proven i 
matematik är lite olika utformade beroende på om det är grundskoleelever som gör provet, 
eller om det sker på gymnasienivå. På grundskolan i år 9 består provet av fyra olika delar. 
Man startar med ett muntligt delprov i liten grupp, och fortsätter med en skriftlig del där 
svaren direkt ska skrivas, utan hjälp av miniräknare. Uppgifterna i den här delen handlar då 
om taluppfattning, begreppsförståelse och huvudräkning. De två avslutande delarna är mer 
avancerade till sin konstruktion, och miniräknare får därför användas (Skolverket, 2005a). 
 Nationella prov i nuvarande form har funnits i Sverige sedan 1996 (Östlund-Stjärnegårdh, 
2002). 
 
2.2. De nationella provens syfte. 
 
Syftet med de nationella proven skiljer sig också en smula beroende på var man befinner sig i 
skolans olika stadier. I år 5 syftar man till att ge läraren hjälp att kunna bedöma var eleverna 
befinner sig kunskapsmässigt, och ifall man når de uppställda målen för varje ämne. Proven i 
år 5 ska bidra till att läraren lättare kan se och bedöma kunskapsutvecklingen för att bereda 
eleverna inför det obligatoriska prov man ska ha i år 9. Man poängterar att målet inte är att 
kunna sätta betyg på eleverna eller rangordna dem, utan att resultaten på proven tillsammans 
med lärarens övriga bedömning ska kunna ge en stabil och rättvis bild av hur pass väl eleven 
förhåller sig gentemot de mål kursplanerna satt upp (Skolverket, 2005a). 
 I år 9 har man utifrån Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet - 1994) 
utformat de nationella proven så att eleverna ska ha de kunskaper som krävs för att uppfylla 
mål som ställts upp. I samtliga tre kärnämnen genomför eleven tre olika delprov under 
vårterminen, och förhoppningsvis ska resultaten ge läraren en utmärkt grund att stå på vid 
bedömningen och betygsättningen (Skolverket, 2005a). 
 De nationella prov som genomförs på gymnasienivå fungerar även på samma vis. Elevens 
kunskaper ska prövas mot några av de mål som ställts upp. Delproven ska vara varierade och 
ge läraren ett gott underlag för ett rättvist betyg (Skolverket, 2005a). 
 Ett avgörande syfte för hela konceptet med nationella prov är att man ska kunna ge 
rättvisa bedömningar, ge konkreta exempel på kursmål och betygskriterier och förtydliga 
dem, som i sin tur kan hjälpa eleven att uppnå målen. Dessutom är det meningen att prov-
resultaten ska hjälpa till att analysera i vilken utsträckning dessa mål nås för samtliga elever. 
Syftet är inte att bedöma elevens kunskaper mot alla mål, eftersom samtliga mål inte 
konkretiseras som frågor i proven (Skolverket, 2005a). 
 Summativ och formativ kunskap är två andra begrepp som är viktiga vad gäller be-
dömningen av de nationella proven. Summativ kunskap går ut på att man ska kunna få 
bedömningsunderlag av elevens kunskaper, och formativ kunskap handlar om att utveckla 
elevens kunskaper, Det handlar om att dels kunna bedöma (den summativa delen), samt kunna 
visa för eleven var denna befinner sig kunskapsmässigt (den formativa delen). Detta ska bidra 
till att få bättre koll på elevernas kunskaper, men även fungera som en utvärdering för hur 
hela skolsystemet fungerar, samt för hur olika skolor och program funderar (Korp, 2006). 
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 Ett av de huvudsakliga målen är också att betygen ska bli likvärdiga, så man lättare kan se 
till att betygen blir rättvisa över landet (Skolverket, 2005a). 
 Detta kan man också koppla till två andra nyckelbegrepp inom skolvärlden, nämligen mål 
att sträva mot och mål att uppnå. Dessa två begrepp skiljer sig på så sätt att det förstnämnda, 
mål att sträva mot, ska lägga upp riktningar för hur undervisningen ska utformas, och det 
sistnämnda, mål att uppnå, redogör för vilka kunskapsmål eleven ska uppnå. Mål att uppnå 
ska hjälpa läraren att kunna lägga upp sin undervisning i förhållande till de olika 
betygskriterierna, men får inte ses som mål i sig. Ett betygskriterium är inget mål (Mål och 
betygskriterier - http://www.skolverket.se/sb/d/1449#listAnchor6852). Detta kan kopplas till 
fördel till de nationella provens syfte vad gäller bedömning av elevens kunskap på så sätt att 
man både kan analysera elevens utveckling (formativ kunskap), samt klart och tydligt se vilka 
kunskaper eleven besitter (summativ kunskap). 
 
2.3. Tidigare forskning. 
 
Skolverket genomförde 2005 två större undersökningar kring landets gymnasieelever och 
deras lärare. Den ena undersökningen var gjord med hjälp av enkäter (Skolverket, 2005) och 
den andra via intervjuer (2005b). Syftet var att kartlägga hur synen på de nationella proven 
såg ut, till exempel hur man använde proven för betygssättning (Skolverket, 2005b). 
 Enkätundersökningen gjordes på 254 skolor över hela landet, och 1130 lärare svarade. 
Bland frågorna fanns bland annat hur man ansåg att de nationella proven påverkade kursernas 
innehåll, och hur man arbetade med förberedelser inför proven och hur de nationella proven 
bidrog vid bedömningen av eleven som genomfört kursen. Vidare svarade man på frågor 
gällande vilka reaktioner lärarna fick på de nationella proven av eleverna och vilka effekter 
proven hade på desamma (Skolverket, 2005). 
 Den efterföljande intervjuundersökningen gjordes på fyra skolor, där man intervjuade 31 
ämneslärare på olika program (naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, barn och fritid, 
media samt bygg). Skolorna och lärarna var strategiskt utvalda för att kunna ge ett någorlunda 
brett perspektiv och olika aspekter, även om antalet skolor och intervjuer var relativt fåtaligt 
för att kunna anses vara generaliserande. Man använde sig av löst strukturerade intervjuer, för 
att lärarna skulle kunna ta upp saker de fann vara relevanta (Skolverket, 2005b). 
 Resultaten man kom fram till var att det finns en hel del brister i vilken kunskap lärare har 
om de nationella provens vikt vid betygssättning, och det skiljde ganska mycket från skola till 
skola hur själva proven genomfördes (Skolverket, 2005b). 
 Andra viktiga poänger är att det skiljer sig markant från skola till skola hur pass mycket 
man förbereder sig inför proven, och att många lärare anser att proven borde vara mer 
kursberoende än vad de är. Många tycker att proven blir orättvisa i praktiken, eftersom till 
exempelvis Matematik A-kursen ofta ser olika ut beroende på vilket program man läser på. 
Det gör att de nationella proven uppmuntrar en snedvriden bild av elevernas kunskaper. 
Dessutom är åsikten att elever med annan etnicitet än svensk missgynnas av proven, då texten 
i många av proven är på ganska hög nivå, och att man har stor nytta av att vara väl integrerad i 
den svenska kulturen för att exempelvis kunna läsa mellan raderna (Skolverket, 2006). 
 Den undersökning som Östlund-Stjärnegårdh (2002) genomförde handlade om hur olika 
lärare bedömer samma text från den uppsatsskrivande delen i det nationella provet för 
Svenska B. Sammanlagt 21 lärare bedömde tillsammans 20 elevtexter som hämtades från det 
andra delprovet i det nationella provet i Svenska B från både vår- och höstterminen 1997. 
Resultatet blev att själva bedömningen av texterna skiljer sig ganska rejält från lärare till 
lärare. Vad som däremot också noterades var att oberoende bedömare oftast är strängare i sin 
bedömning av en text än läraren som är ansvarig för kursen. Det är också viktigt att läraren 
klart och tydligt formulerar sina kriterier och hur han eller hon tänker bedöma en text. Detta 
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tillsammans med att hjälpa varandra att betygsätta arbeten kan komma att ge en rättvisare och 
likvärdigare bedömning. Det var främst var lärare sätter gränsen mellan G (Godkänd) och IG 
(Icke godkänd) som intresserade Östlund-Stjärnegårdh. 
 Korp (2006) har som syfte i sitt arbete att försöka belysa hur de nationella proven används 
inom olika gymnasieskolor som stöd för likvärdig betygsättning, men också vilka 
komplikationer som kan uppstå som försvårar detta. Hon pekar på att det förekommer stora 
skillnader mellan gymnasieskolor vad gäller bedömningen av svar på de nationella proven, 
men också hur man lägger upp en kurs. Dessutom används resultaten på de nationella proven 
på olika sätt bland olika lärare vid den slutgiltiga betygsättningen. Vidare skriver hon att ett 
systematiskt samarbete mellan olika program och skolor är ett måste för att kunna sätta 
likvärdiga betyg. Hon intervjuade sammanlagt 31 lärare på olika skolor, men hade även 
elevintervjuer. 
 Flyxéns m fl (2006) syfte var att undersöka hur olika lärare hanterar de nationella proven 
för år 5, och hade då valt att fokusera på provet i matematik. De intervjuade fem olika lärare 
och kom fram till att de flesta lärare anser att de nationella proven bekräftar det lärarna redan 
hade kännedom om vad gäller olika elevers kunskaper. De efterlyser också sambedömning av 
de nationella proven, men också mellan olika skolor, eftersom det händer att elever byter 
skolor. Resultaten måste användas till något viktigt. 
 Sandberg m fl (2005) arbetade med att undersöka hur lärare uppfattar Skolverkets syften 
med de nationella proven i matematik för år 5 samt vilka förutsättningar lärare får för 
bedömning av de nationella proven. De intervjuade då sex lärare och kom fram till att de 
flesta lärare var medvetna om att de nationella proven inte på egen hand kan bedöma en elevs 
kunskaper samt nyttan av samverkan vid rättning. 
  
2.3.1. Hur nationella provet påverkar arbetet. 
 
Enkätundersökningen (Skolverket, 2005) visade att större delen av de lärare som tillfrågades 
lade ned en hel del tid vid förberedelser inför det nationella provet. Kursens innehåll, 
planering och arbetssätt anpassades ofta efter den struktur de nationella proven är uppbyggda 
efter, andra pekade på att de nationella proven inte styrde själva undervisningen i någon större 
grad. Däremot kunde dessa punkter skifta en del beroende på vilka elever man undervisade. 
Skillnader fanns mellan studieförberedande program och yrkesförberedande. Men överlag var 
lärare ganska positivt inställda till hur de nationella proven påverkar undervisningen. 
 Intervjuundersökningen (Skolverket, 2005b) gav en mer entydig bild av att kursernas 
innehåll och upplägg skiftar rejält beroende på vilket program eleverna läser. Till exempel; på 
vissa program, som det naturvetenskapliga programmet, kan oftast redan eleverna ganska 
mycket matematik, vilket gör att undervisningen blir mer och mer repetition av det de redan 
kan. Men på till exempel byggprogrammet är oftast kunskapsnivån mer skiftande vad gäller 
matematik, och många har inte grundläggande matematiska kunskaper, vilket påverkar arbetet 
i hög grad. Detta innebär helt sonika att förutsättningarna inför de nationella proven skiftar 
rejält. Man hinner kanske inte gå igenom allt det man tänkt sig innan det är dags för det 
nationella provet, ansåg många lärare. 
 Även Korps (2006) undersökning visar på ungefär samma resultat. I de klassiskt studie-
inriktade programmen har elever ofta en typisk "medelklassattityd" till skolan, vilket innebär 
att de lättare kan anpassa sig och göra uppgifter de tycker är tråkiga. Samtidigt genomsyras 
skolan av medelklassvärderingar, vilket gör att den lättare passar elever på studieförberedande 
program och med medelklassursprung. Det innebär att elever på yrkesförberedande program, 
som ofta kommer från arbetarklassen får det tuffare att klara av uppgifterna, vilket betyder att 
man arbetar annorlunda på till exempel byggprogrammet. 
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 Även förberedelser inför de nationella proven skiljer sig ganska mycket åt från lärare till 
lärare. Enligt enkätundersökningen informerar lärarna mest om hur bedömningen av de 
nationella proven kommer att gå till. En stor del av de tillfrågade lärarna väljer också att låta 
sina elever arbeta med arbetsuppgifter som man tror kan dyka upp på provet (Skolverket, 
2005). 
 Både förutsättningar och förberedelser inför de nationella proven skiftar alltså rejält från 
lärare till lärare. Nilsson (2000) menar att en annan aspekt är att tid är en bristvara för många 
lärare. Stressade och nervösa elever behöver ofta handledning, men samtidigt ska läraren 
hinna med arbetet i en kurs, vilket kan innebära att passiva elever försvinner i mängden, och 
kanske inte får den hjälp och stöd som de kanske skulle behöva. Det kan innebära att de inte 
presterar så bra som de skulle kunna göra, på grund av att de inte fick det stöd de kanske 
behövde. 
 Intervjuundersökningen (Skolverket, 2005b) gav tydligare besked och mer exakt 
information om hur lärare förbereder sina elever inför de nationella proven. Man hjälper till 
mycket med formalia och ämnesval inför uppsatsskrivandet inom Engelska A och Svenska B, 
man tar alltså ofta på sig en handledarroll. Att använda sig av egna prov som påminner om de 
nationella proven är också en välanvänd metod för att hjälpa eleverna att vara beredda på de 
nationella proven. Hur man kommer att bedöma provet brukar också avsättas en del tid för. 
 Vissa lärare som deltog i Sandbergs m fl (2005) undersökning menade att man som lärare 
kunde få vissa nya uppslag och idéer via de nationella proven, men ofta kände man att 
provupplägget blev en bekräftelse på den undervisning man redan anammade. I viss mån kan 
alltså de nationella proven fungera som kompetensutvecklande. 
 De negativa sidor med hur de nationella proven påverkar arbetet som togs upp handlade 
mest om den stora mängd tid som måste läggas ned i samband med proven. Enkätstudien 
(Skolverket, 2005) visade att proven inte uppfattades som särskilt krångliga att hantera, men 
det var tidsaspekten som lärare mest poängterade och reagerade på. 
 Även de lärare som intervjuades i Flyxéns m fl (2006) undersökning reagerade på att allt 
med det nationella provet tar tid. Efterarbetet tar mycket tid, och vilket inte är något man har 
mycket av. Rättningsarbetet tar sin beskärda del av tiden, men sedan måste man arrangera 
utvecklingssamtal och skriva kunskapsprofiler för de olika eleverna. 
 Stressade och nervösa elever var vi inne på tidigare. Det innebar att lärarna ofta kände sig 
tvungna att lägga ned mer "handledartid" med eleverna och kollar igenom tidigare prov 
tillsammans (Skolverket, 2005b). Nilsson (2000) skriver att det antagligen också skiljer en del 
från lärare till lärare hur mycket handledartid man lägger ned på eleverna. 
 Att kärnämneskurser, som till exempel Svenska B, har samma kunskapskrav oavsett vilket 
gymnasieprogram har stött på kritik från andra håll också. Östlund-Stjärnegårdh (2002) 
skriver att man istället borde fokusera på vilka kunskaper och förmågor varje elev behöver ha 
med sig ut när han eller hon ska ut och leva sitt liv. 
 
2.3.2. Hur nationella provet påverkar bedömningen och betyget. 
 
Det är upp till varje skola att tolka de nationella styrdokumenten (läroplaner och kursplaner) 
och forma dem till konkreta mål som är applicerbara och som både lärare och elever förstår 
(Palmér m fl 2005). Det är ofta här som det blir problematiskt för lärarna angående de 
nationella proven. 
 Det som visades i enkätundersökningen (Skolverket, 2005) var att de nationella proven 
spelar en ganska stor roll för det slutgiltiga betyget. Det är som vägledning de nationella 
proven har sin stora vinst. Ofta blir elevernas resultat på de nationella proven en "bekräftelse" 
på lärarnas preliminära bedömning och betygsättning. Drygt en femtedel av de tillfrågade 
lärarna menade att resultatet eleverna nådde var direkt avgörande för det betyg de skulle få. 
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Överlag var ungefär hälften av lärare överens om att det nationella provet var i någon grad 
viktigare än de andra proven. Bland de övriga menade de flesta att det nationella provet var 
lika viktigt som de övriga prov som genomförts under kursens gång. Att man sänker en elevs 
betyg efter ett undermåligt resultat på det nationella provet var väldigt ovanligt. 
 Intervjuundersökningen (Skolverket, 2005b) visade däremot var det vanligare att man 
höjde betyget om det var tvärtom, att eleven presterade bättre på det nationella provet än 
förväntat. De nationella proven kan alltså fungera som en "räddningsplanka". Många lärare 
hade också sina egna metoder för att räkna in alla provresultat, inklusive de på det nationella 
provet, för att göra en konkret bedömning i form av ett betyg. 
 Just att de nationella proven används som en bekräftelse på de tankar man som lärare har 
angående en elevs nuvarande kunskapsnivå poängteras i Flyxéns m fl (2006) undersökning. 
Det fungerar också som ett bra komplement för den bedömning man sedan gör, ansåg de 
flesta lärarna. Trots den ökade arbetsbelastningen med många extra arbetstimmar som de 
nationella proven resulterade i var iallafall de flesta lärare positiva till de nationella proven. 
 Intervjuundersökningen (Skolverket, 2005b) visade också att många lärare tyckte att 
kriterierna för till exempel ett MVG (Mycket Väl Godkänd) på det nationella provet i 
Matematik A var alldeles för luddigt beskrivet, samtidigt som lärare på de studieförberedande 
programmen menade att det var en alldeles för låg nivå för G, medan de på de 
yrkesförberedande programmen tyckte att det låg på en alldeles utmärkt nivå. I det nationella 
provet i Matematik A måste man uppfylla vissa kriterier för ett högt betyg, det är inte bara 
poängsumman som räknas ihop, och det här hade också sina kritiker bland lärare. Eleven kan 
ha gjort många andra fel på de övriga delarna som inte motiverar ett så högt betyg som till 
exempel MVG. 
 Undersökningen som Östlund-Stjärnegårdh (2002) genomförde visade att lärare i Svenska 
B ofta bedömer samma text olika. Därför pekar hon på fördelar med att tillsammans bedöma 
och sätta betyg på texter, för att i mesta möjliga mån försöka motverka en orättvis bedömning. 
 En av Korps (2006) huvudpoänger är just att det behövs större samverkan mellan lärare, 
program och skolor för att likvärdiga betyg ska kunna bli en realitet. Just hur man bedömer ett 
svar på ett nationellt prov skiljer sig inte bara från skola till skola, utan framförallt från 
program till program. 
 Lärare inom Engelska A och Svenska B var överlag nöjda med betygskriterierna som gavs 
för de nationella proven, men vissa lärare ansåg att de kriterier som angivits var alldeles för 
vaga för att kunna fungera som en likvärdig bedömning. Det finns inget som säger hur man 
ska bedöma stavning, källreferenser och så vidare, vilket bidrar starkt till att olika lärare 
bedömer olika. Andra poängterar att elever dessutom kan lösa samma uppgift på olika vis. 
Bedömningen då blir ganska problematisk (Skolverket, 2005b). 
 Många lärare som håller i Svenska B-kurser brukar dock peka på att det är helheten som 
är det viktigaste vid en betygsättning av en text. Östlund-Stjärnegårdhs (2002) undersökning 
visade även att det inte alltid är de texter med flest ord som får högst betyg, tvärtom var det 
ofta de längsta texterna som bedömdes som underkända. Tilläggas bör att även de kortaste 
texterna befann sig också mest i farozonen för ett underkänt betyg. 
 En annan aspekt av svårigheten med likvärdig bedömning är att en del lärare hoppar över 
den muntliga delen, främst i Svenska B, eftersom de anser att stora delar av kursen ändå 
innehåller många moment då eleverna ska tala och visa hur pass väl de kan läsa. Däremot är 
de flesta positiva till hur de nationella proven kan hjälpa läraren att sätta rättvisa betyg över 
tid, eftersom lärarna kan lätt bli "'hemmablinda' när de sätter betyg på samma elevgrupper år 
efter år" (Skolverket, 2005b: 102). Det nationella provet blir då ett redskap för att ge en 
egentlig bild av vad eleverna egentligen kan (Skolverket, 2005b). 
 Ytterligare en poäng med svårigheten med likvärdig bedömning har Palmér m fl (2005) 
som pekar på att läraren står inför en väldigt tuff uppgift när man ska förklara förhållandet 



 13

mellan mål och betyg för eleverna. Det är ju inte säkert att alla lärare tolkar målen likadant 
heller. 
 Enligt Sandberg m fl (2005) efterlyser de intervjuade lärarna någon form av fortbildning 
när det handlar om hur man ska bedöma proven. De flesta lärare var överens om att 
bedömningen av de nationella proven sker olika runtom i landet. 
 Det pågår en debatt om betygens vara eller icke-vara. Persson (2003) anser att prov och 
betyg behövs för att kunna ge eleven värdefull återkoppling. Prov är speciellt viktiga i ämnen 
som rör matematik och språk, eftersom så kallade "drillövningar" faktiskt behövs i sådana 
färdighetsbaserade ämnen. Prov är knappast ideala, men något bättre alternativ finns inte när 
det handlar om att ge elever återkoppling och visa för läraren om undervisningen har fungerat 
och gett resultat. 
 Däremot ska man nog vara medveten om att elever försöker komma underfund med vad 
varje lärare klassar som viktigt att kunna, och på vilka aspekter i ett ämne som läraren 
fokuserar på. Det innebär att eleven helt enkelt "anpassar" sig efter läraren i syfte att få ett 
visst betyg  (Östlund-Stjärnegårdh, 2002). 
 Trots den ökade arbetsbelastningen med många extra arbetstimmar som de nationella 
proven resulterade i var iallafall de flesta lärare positiva till de nationella proven, enligt 
Flyxén m fl (2006). 
 
2.3.3. Hur nationella provet påverkar olika elever. 
 
De allra flesta lärare är, enligt enkätundersökningen (Skolverket, 2005), överens om att 
nationella prov passar bättre på studieförberedande program än på yrkesförberedande. Nästan 
alla lärare menar också att det inte är någon större skillnad mellan könen vad gäller att kunna 
prestera bra på de nationella proven. Däremot råder det andra tongångar när det avser elever 
med andra modersmål än svenska. De flesta lärare anser att de nationella proven i någon grad 
missgynnar dessa elever, då att det är alldeles för mycket text i uppgifterna, samt att språket är 
för avancerat. Några av lärarna, främst inom Svenska B/Svenska B som andraspråk, påpekar 
också att man bör ha en viss kunskap om den svenska kulturen i stort för att prestera ett gott 
resultat i vissa delar av det nationella provet. 
 Andra lärare menade att främst elever utan europeisk bakgrund missgynnas av de 
nationella proven, eftersom det ofta kan förekomma fokus på till exempel viktiga händelser i 
europeisk historia, som till exempel det andra världskriget (Korp, 2006). 
 I princip alla lärare är dock överens om att eleverna vill göra väl ifrån sig på de nationella 
proven, men att ganska många blir alltför stressade än vad som borde vara fallet. Missnöje 
över provets utformning brukar annars vara en vanlig reaktion efter att de nationella proven 
genomförts, men något fler brukar bli ganska positivt överraskade över resultaten de uppnår 
(Skolverket, 2005). 
 Det finns också en annan vinkel av önskan att göra ett resultat på de nationella proven, 
och det har med själva betyget att göra. Det är en betygspress i dagens skola, och mycket av 
den kunskapen ska läras snabbt, vilket ofta leder till att elevernas huvuden är sprängfyllda 
med ganska ytlig information. Resultatet blir ofta både trötta och stressade elever, utan 
egentlig kunskap, trots att det har lagts ned mycket tid för studier och pluggande (Nilsson, 
2000). 
 På de lägre åren uppfattades oroade och stressade elever som en negativ aspekt av de 
nationella proven. Några lärare trodde att det kunde bero på att eleverna inte var vana med 
själva provsituationen (Flyxén m fl, 2006). 
 Några lärare påpekade också att många elever på yrkesförberedande program tycker att 
texterna som ska läsas i till exempel Svenska B är alltför svåra för att de ska kunna genomföra 
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uppgiften på ett tillfredsställande vis. Man arbetar på ett mer abstrakt vis på traditionellt 
studieförberedande program, menade man (Korp, 2006). 
 Även intervjuundersökningen (Skolverket, 2005b) visar att de nationella proven är avgjort 
mer passande på studieförberedande program än på de yrkesförberedande och elever med 
annan etnicitet än svensk kan också stöta på svårigheter. Dessutom är många lärare ganska 
osäkra på vad de får och inte får göra under själva provtiden. Vissa lärare ger elever lite 
längre pauser vid hörövningar än vad som finns med på det band man spelar upp, eftersom det 
kan upplevas som stressande om man har för kort tid på sig. Det är ju inte hastighet man har 
prov i, utan hörförståelse, brukar man argumentera. Andra kan genom kroppsspråk guida 
elever i rätt riktning vid frågor om ifall man är på rätt spår. Ett leende eller ett snabbt ögonkast 
kan påverka elever. 
 Hur pass mycket man får hjälpa elever som har lite svårt med till exempel läsning, men 
som inte har en diagnos som dyslexi röner också stor osäkerhet. Vissa hjälper till att läsa 
frågorna tillsammans med eleven, och kan betona vissa ord. Detta leder till att många elever 
får helt olika förutsättningar att klara de nationella proven (Skolverket, 2005b). 
 Persson (2003) argumenterar för nyttan med prov och betyg för både elever och lärare. 
Han menar att det kan vara svårt att se nyttan med att göra något trist och monotont om man 
inte har just tydliga mål och betygskriterier att sträva efter. Betyg kan även fungera som en 
morot och Persson (2003) gör en koppling till idrottsutövare som säkert inte skulle orka 
pressa sig till bra resultat om just inte ett mål fanns. Vetskapen om att man ska få ett betyg 
kan bli ett ändamål i sig när man ska lära sig nya saker. Visserligen kan ett tävlingsmoment i 
betyg uppstå mellan elever, men att inte använda betyg löser inte problemet med att man 
måste veta vad eleven gjort och lärt sig. 
 
2.3.4. Hur nationella provet svarar upp till sina syften. 
 
De nationella proven har, som tidigare nämnts (se kapitel 2.2), några olika syften. Till 
exempel ska de fungera som grund för rättvis bedömning och för likvärdiga betyg. Proven ska 
dessutom användas för att ge läraren hjälp att kolla av om eleverna når upp mot de olika 
målen för ett visst betyg (Skolverket, 2005a). 
 Hur pass väl uppfyller då de nationella proven sina olika syften? Enkätundersökningen 
visade att de flesta lärarna tycker att proven svarade upp mot sina syften. Man använder 
proven som stöd för sitt betyg, och tycker att proven på ett bra vis konkretiserar olika 
kursmål. Dessutom stämmer proven överens med olika kursplaner och betygskriterier också, 
menar den absolut majoriteten av lärarna. Som ett resultat av detta tycker många att nationella 
prov i kärnämnena ska finnas kvar. Drygt hälften av de tillfrågade lärarna tyckte också att 
nationella prov ska ges i fler ämnen än kärnämnena (Skolverket, 2005). 
 Även inom de något yngre åren tyckte lärarna att en stor fördel med de nationella proven 
var just att de tydliggjorde kursmålen på ett önskvärt vis. Dessutom ansåg lärarna att texterna 
som användes i proven genomgått en kvalitetsökning genom åren (Flyxén m fl, 2006). 
 Andra lärare kände att det var en bekräftelse på att de undervisat "rätt" saker under 
kursens gång (Sandberg m fl, 2005). 
 Korps (2006) undersökning visade att hanteringen av de nationella proven ute på de 
undersökta gymnasieskolorna skiljer sig såpass mycket från varandra. Det innebär att det blir 
väldigt svårt att kunna jämföra betyg på ett program eller en skola med ett betyg på ett annat 
program eller skola. 
 En annan aspekt som tas upp i Flyxéns m fl (2006) undersökning är att många lärare 
kände att det var riktigt svårt att bedöma de muntliga delarna av de nationella proven. Man 
efterlyste fler personal som kunde vara med och lyssna på de olika resonemangen. Därför blir 
det svårt för de nationella proven att kunna stödja en likvärdig bedömning. 
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 Intervjuundersökningen (Skolverket, 2005b) gav liknande svar vad gäller möjligheten att 
ge rättvisa betyg utifrån de olika målen som ställts upp. Däremot fäste olika lärare olika vikt 
vid provresultatens betydelse för det slutgiltiga betyget för kursen. Vissa tog stort intryck av 
resultaten, andra tog resultaten lite lättare vid bedömningen. Detta innebär att det i praktiken 
blir svårare att använda de nationella proven för en likvärdig betygsättning. 
 Däremot argumenterar Romhed (1999) för att idén med likvärdiga betyg förvisso är god, 
men i realiteten nästan ouppnåbar. Idag formulerar de folkvalda i riksdag och kommun mål 
som ska vara tydliga, men de får inte vara för tydliga, eftersom det kan inskränka skolornas 
frihet att lägga upp verksamheten. Men är målen för luddiga och oklara blir det svårt att kunna 
arbeta med dem i praktiken. Detta leder alltså till en icke avsedd variation i bedömning från 
elev till elev, både inom en skola och jämfört med andra skolor. 
 Nilsson (2000) skriver att kriterierna är alltför vaga för att det överhuvudtaget ska vara 
rimligt att använda dessa gemensamma kriterier. 
 
2.4. Sammanfattning av litteraturgenomgången. 
 
I Sverige har vi idag nationella prov i år 5 (frivilligt för kommuner att anordna), år 9 och i 
gymnasiet (obligatoriskt). På gymnasiet genomför alla elever de nationella proven i Svenska 
B/Svenska som andraspråk B, Matematik A och Engelska A. Syftet är att ge lärarna ett gott 
underlag för betygsättning och att främja likvärdig bedömning (Skolverket, 2005a). 
 Den tidigare forskningen som redovisats bestod av en bland annat av enkätundersökning 
(Skolverket, 2005) och en intervjuundersökning (Skolverket, 2005b) som genomfördes i 
utvärderingssyfte. Både lärare och elever intervjuades. Där framkom det att de flesta lärare 
finner stora fördelar med de nationella proven när det handlar om att konkretisera de mål 
eleverna ska uppnå. Provresultaten blev ofta en bekräftelse på den preliminära bedömning 
läraren gjort. 
 Däremot kände många lärare att proven åt upp mycket tid. Dessutom frågade sig många 
lärare om de nationella proven egentligen inte passade bättre på studieförberedande program 
än på yrkesförberedande. Lärare på studieförberedande program lade dessutom ned mer tid på 
förberedelser inför provet, så de nationella proven kanske inte helt fungerar som mätare på 
likvärdiga betyg. En del lärare menade också att proven missgynnar elever med annan 
etnicitet än svensk, dels på grund av språket, men också att man i vissa fall behövde vara 
ganska väl bekant med svensk kultur. Många var dessutom osäkra på hur själva provet skulle 
genomföras för att det skulle vara rättvist för alla (Flyxén m fl 2006, Korp, 2006, Sandberg m 
fl 2005, Skolverket 2005, 2005b). 
 Andra författare gav en ytterligare syn på hur detta med gemensamma betygskriterier och 
mål samt att man lokalt skulle tolka dem kunde påverka lärarens arbete. Nilsson (2000) 
menade att det blir nästintill omöjligt att svara upp mot elevers olika behov med gemensamma 
betygskriterier. Persson (2003) var å sin sida positiv till betyg som morot för eleverna. 
Romhed (1999) ansåg att hela konceptet med likvärdiga betyg i princip är omöjligt att 
genomföra, eftersom riktlinjerna är såpass luddiga. 
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3. Metod. 
 
Mitt syfte var att undersöka några lärares attityd gentemot de nationella proven (kapitel 1.2). 
För att kunna svara på det syftet formulerades även tre forskningsfrågor: 
 
 - Vilket värde fäster lärarna vid nationella prov när det handlar om betyg och bedömning? 

- I vilken utsträckning planeras undervisningen med de nationella proven i åtanke och hur 
ser undervisningen ut, enligt lärarna själva? 

 - Vad anser lärarna om de nationella provens syfte, utformning och framtid? 
 
För att kunna svara på dessa frågor har en intervjuundersökning genomförts. Detta kapitel 
avser att tydligt motivera de val jag gjorde innan forskningen genomfördes. För att klara av 
detta på ett tillfredsställande vis tog jag hjälp av Denscombe (2000) och Stukát (2005). 
 
3.1. Kvalitativ forskning. 
 
Kvalitativ forskning bör användas när man vill beskriva något på ett djupare sätt än att till 
exempelvis redogöra för hur många gånger ett särskilt fenomen inträffar. Man önskar att gå in 
mer på djupet angående något, och försöker tolka och förstå det resultat man fått. På grund av 
detta får man avsäga sig generaliseringsanspråk vid kvalitativ forskning (Stukát, 2005). 
 Eftersom jag var nyfiken på lärares attityder gentemot de nationella proven kunde jag med 
fördel använda mig av kvalitativ forskning. Jag ville gå in mer på djupet vad gäller 
attityderna, och ge respondenterna utrymme att utveckla sina tankar och ställningstaganden. 
Detta uppnår man bäst med hjälp av en kvalitativ forskningsstrategi. 
 
3.2. Semistrukturerade intervjuer. 
 
Eftersom jag vill samla in detaljerad information från en liten skara respondenter var intervjun 
den bästa metoden att använda. Jag ville även få ta del av varje lärares unika attityd och svar, 
samt dessutom ge dem möjligheter att utveckla sina tankar, och då blev den semistrukturerade 
intervjun det bästa valet (Denscombe, 2000). 
 Vid en semistrukturerad intervju har man med sig en lista med ämnen som skall belysas 
under intervjuns gång. Därigenom kan man inte låsa fast sig vid en speciell frågeordning, utan 
intervjuklimatet ska vara öppet. Intervjuaren har dessutom fördelen av att man kan fortsätta 
ställa följdfrågor på det respondenten säger (Dencombe, 2000). 
 Det gäller dock att vara medveten om att man som intervjuare kan påverka respondenten 
på ett eller annat vis. Denscombe (2000) pekar på att intervjuarens kön, ålder och etnicitet 
starkt kan påverka respondenten, men även om man kanske är klädd på ett, vad respondenten 
kanske uppfattar som, provocerande vis. Dessutom bör intervjuaren förhålla sig neutral till de 
åsikter och uppfattningar som respondenten ger. 
 Andra saker man som intervjuare kan förväntas tänka på är att respondenten bör få välja 
tid och plats för intervjun. Respondenten får möjlighet att välja en plats som passar denne, och 
som bör vara tillräckligt trygg (man är på "hemmaplan"). Visserligen kan man använda 
telefonkontakt för att genomföra intervjuer, men det lämpar sig när man har ett klart och strikt 
frågeformulär som ska besvaras. När man har öppnare frågor är det bäst att träffas på en 
bestämd plats (Stukát, 2005). 
 Trots att denna intervjumetod fungerar alldeles utmärkt när man vill få fram en 
respondents utvecklade åsikter om något finns det några brister som man måste se upp med. 
Till att börja med ställer metoden höga krav på intervjuaren. Man måste ha goda förkunskaper 
om sitt ämne, och även inneha en viss psykologisk förmåga. Det kan finnas pauser, skratt eller 
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andra signaler respondenten ger ut som kan tolkas på olika vis. Dessutom tar metoden mycket 
tid, eftersom man efter avslutad intervju ska transkribera ut det som sades. Transkribering 
betyder att man har spelat in intervjun på något sätt, med hjälp av en bandspelare till exempel, 
och skriver ut intervjun på papper (Stukát, 2005). 
 Möjligheten till generalisering är väldigt låg (Denscombe, 2000), men några sådana 
önskemål har jag inte. Jag vill ta del av och undersöka olika aspekter och attityder som olika 
lärare kan ha kring de nationella proven. Detta kan ge en bra bild av de tankar och funderingar 
som finns kring ämnet på ett lättillgängligt vis. 
 Naturligtvis påverkar man alltid en person vid en intervjusituation. Jag försökte minska 
risken att jag påverkade respondenterna genom att vidta olika grepp. Jag lät till exempel 
respondenterna välja både plats och tid för intervjun, för att försäkra mig om att de kände sig 
lugna och trygga. Jag hade dessutom satsat mycket på att vara välförberedd inför intervjun för 
att få upp ett bra flyt så att respondenten fick möjlighet att sätta ord på sina tankar utan avbrott 
eller involvering av andra störande moment. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 
bandspelare. Jag intervjuade också lärarna en och en för att undvika att de påverkade varan-
dra. 
 Jag skrev mina intervjufrågor utifrån mitt syfte, mina forskningsfrågor samt den litteratur 
jag använt. Jag valde även att inkludera tre uppvärmningsfrågor (se bilaga 1) för att få igång 
ett samtal. 
 
3.3. Urval. 
 
Med tanke på den begränsade tidsram man har för att kunna genomföra en sådan här 
forskning valde jag ut skolor på egen hand, ett så kallat subjektivt urval. Vid ett sådant urval 
väljer man själv ut till exempel platser eller respondenter som man känner till på något vis. 
Detta gör man för att man anser att det är troligast att man får värdefull och användbar data. 
Man har alltså ett särskilt syfte med det urval som gjorts (Denscombe, 2000). 
 Fördelen är att man själv kan välja ut den variation av respondenter som man anser 
kommer ha störst värde för forskningen (Denscombe, 2000). 
 Jag valde ut tre skolor, två grundskolor och en gymnasieskola. Den ena grundskolan har 
förskoleklass upp till och med år 6 och valdes ut därför att den ligger inom mitt partner-
skoleområde. Den andra grundskolan har förskoleklass upp till och med år 9 och valdes ut 
därför att jag har arbetat en del på den skolan. Gymnasieskolan valdes ut därför att jag har 
varit elev på skolan, vilket gör att jag känner personal på skolan. Dessa val har jag gjort 
eftersom jag ville försäkra mig om att jag skulle få möjlighet att få fram användbar data. Att 
personal på skolorna känner till mig var av fördel, eftersom de kunde hjälpa mig att välja ut 
bra respondenter, samt att det var större chans att de skulle ställa upp på att bli intervjuade. 
Däremot kan valet att använda mig av en skola i mitt partnerskoleområde påverka resultatet, 
eftersom jag är väl bekant med rutiner och arbetssätt. Men eftersom jag genomförde en 
undersökning där jag ville mäta attityder och inte värdera åsikter, anser jag att det inte borde 
innebär några större problem för undersökningen. 
 Jag valde ut två lärare som arbetat med nationella prov i år 5, två lärare som arbetat med 
nationella prov i år 9, samt två lärare som arbetat med nationella prov inom gymnasieskolan. 
Dessa val gjordes för att jag ville få in ett jämt antal lärare som arbetade på de olika nivåerna 
inom skolan. Gymnasielärarna undervisar i svenska och matematik. Lärarna som arbetat med 
nationella prov i år 9 arbetar med engelska och matematik. Lärarna som arbetat med 
nationella prov i år 5 hade olika utbildning, då en av dem var folkskoleutbildad. Den andra 
hade högskoleutbildning. Eftersom de undervisade på den här nivån höll de i samtliga 
nationella prov och undervisade i de flesta skolämnena (förutom musik, slöjd och idrott). 
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3.4. Databearbetning och analysmetoder. 
 
Efter att jag genomfört intervjuerna transkriberades materialet där jag transkriberade ned det 
jag bedömde som relevant för uppsatsen. Sedan jämförde jag lärarnas svar med den tidigare 
forskningen (kapitel 2.3) och annan litteratur jag tillgodosett mig. 
 
3.5. Reliabilitet och validitet. 
 
För att en forskning ska klassas som tillförlitlig och god måste den visa prov på vissa 
kvaliteter. Därför är det väldigt viktigt att man redovisar den reliabilitet och validitet 
forskningen uppvisar för att andra ska kunna bedöma kvaliteten på undersökningen (Stukát, 
2005). 
 
3.5.1. Reliabilitet. 
 
Reliabilitet är ett begrepp som används när man avser hur pass tillförlitligt forsknings-
resultatet är och hur pass mycket man kan förlita sig på mätinstrumentet. Kortfattat kan man 
säga att med hög reliabilitet är chansen högre att någon annan kan genomföra exakt samma 
typ av forskning och få fram ett likadant resultat (Stukát, 2005). 
 Att uppnå en hög grad av reliabilitet är inom kvalitativ forskning en väldigt svår sak. Det 
kan röra sig om att man tolkar det respondenten säger felaktigt eller att det finns andra yttre 
störningsmoment som påverkar undersökningssituationen (Stukát, 2005). 
 Detta påverkade givetvis även min forskning, därför har jag under intervjusituationen 
försökt sammanställa det jag tror att respondenten menade med sitt svar, och därigenom fått 
en bekräftelse från respondenten om jag förstått denne korrekt eller inte. Yttre störande 
moment har jag försökt motverka genom att låta respondenten välja tidpunkt och plats för 
intervjun. 
 Däremot kan man underlätta för framtida forskare genom att man tydligt beskrivet 
forskningens syfte, hur man genomförde forskningen och resonerar kring de val man gjorde, 
som till exempel urval och val av litteratur (Denscombe, 2000). 
 Som vid all kvalitativ forskning var det svårt att uppnå en hög grad av reliabilitet med 
denna undersökning. Däremot har jag försökt, som Denscombe (2000) föreslog, att tydligt 
beskriva mina val och hur jag har gått till väga, för att underlätta för framtida forskare. 
 
3.5.2. Validitet. 
 
Validitet handlar om att man mäter det man avser att mäta. Ett annat ord för detta är giltighet 
(Stukát, 2005). Jag ville undersöka olika lärares attityder gentemot de nationella proven. 
Alltså genomförde jag ett antal semistrukturerade intervjuer med olika lärare som har arbetat 
med nationella prov på olika nivåer. Detta kopplade jag sedan med relevant litteratur kring 
lärarens verklighet och tidigare forskning. Mina slutsatser drog jag sedan utifrån dessa 
punkter. 
 
3.6. Etiska ställningstaganden. 
 
När man bedriver forskning är det viktigt att man inte kränker eller på något sätt utsätter de 
respondenter som bidragit till forskningsresultatet. Därför har Vetenskapsrådet (1990) satt upp 
fyra principer som gäller som riktlinje för de som ska genomföra en humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. 
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 Det första kravet är informationskravet. Det betyder att man som forskare måste informera 
respondenterna om vad forskningen går ut på och vilket syfte den har. Vidare skall 
respondenterna få vetskap om att de när helst de önskar kan avbryta sin medverkan i 
undersökningen, att deras deltagande är frivilligt och vilken roll de ska ha i undersökningen 
(Vetenskapsrådet, 1990). 
 Jag tog kontakt med de lärare som medverkar i undersökningen via e-post, då jag frågade 
dem om de ville medverka i undersökningen. Där informerade jag även lärarna om vad min 
forskning och om deras rättigheter, om de ville vara med. Jag gick även igenom samma 
punkter ytterligare än en gång, fast denna gång muntligt, vid intervjutillfället. 
 Nästa krav är samtyckeskravet. Det betyder att man måste ha respondenternas totala 
samtycke för att kunna använda dem i undersökningen (Vetenskapsrådet, 1990). 
 Samtliga lärare som valde att medverka i denna undersökning gav sitt tillstånd genom att 
bekräfta att de ställde upp i undersökningen. 
 Det tredje kravet är konfidentialitetskravet. Som forskare skall man garantera 
respondenterna fullständig anonymitet. Det ska inte gå att kunna spåra upp respondenterna för 
deras egen säkerhets skull (Vetenskapsrådet, 1990). 
 För att garantera anonymiteten för respondenterna kommer jag att förstöra de kassettband 
och transkriberingsmaterial jag samlat ihop efter att jag färdigställt forskningen. E-posten som 
skickades mellan mig och mina respondenter raderades. 
 Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. Det innebär att inga uppgifter om 
respondenterna ska lämnas ut till någon annan och ingen information ska spridas vidare. Den 
information som undersökningen ger skall endast användas i detta forskningssyfte och inget 
annat (Vetenskapsrådet, 1990). 
 Eftersom jag var noga med att förstöra det material jag samlat ihop anser jag att risken för 
att informationen om respondenterna är i princip icke-existerande. Allt material och alla e-
poster raderades efter att forskningen avslutats, vilket inkluderar forskningens opponerings-
tillfälle. 
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4. Resultat. 
 
I den här delen kommer resultaten från intervjuerna redovisas. Jag kommer att gå igenom 
intervjuresultaten tematiskt. Det innebär att jag kommer dela upp denna resultatdel i fyra 
avsnitt, som i sin tur är baserade på de avsnitt som stod att finna under kapitel 2.3 som där 
tidigare forskning presenterades. Dessa fyra avsnitt handlar om hur de nationella proven på-
verkar arbetet, bedömningen och betyget, olika elever samt hur de nationella proven svarar 
upp mot sina syften. Lärarna som medverkade vid intervjuerna kommer från och med nu 
benämnas som respondenter. Detta eftersom jag anser att det kommer förenkla för läsaren att 
skilja mina resultat från den tidigare forskningen vid analysdelen. 
 Att presentera resultaten på detta vis underlättade analysen och gör det dessutom lättare 
för läsaren att kunna jämföra den tidigare forskningen med mina forskningsresultat. 
 Ett förtydligande är på sin plats också. När jag skriver "att de flesta respondenter anser 
att...", menar jag att "de flesta respondenter" är fler än tre, alltså mer än hälften av de 
medverkande. Detta val har jag gjort eftersom jag anser att det blir ett bättre flyt i texten och 
rena sifferresultat är tämligen ointressant (även om vissa siffror förekommer) i denna form av 
uppsats. 
 
4.1. Hur nationella provet påverkar arbetet. 
 
Överlag påverkade inte de uppkommande nationella proven den vardagliga arbetsgången, det 
var de flesta av respondenterna överens om. Eftersom stora delar av de nationella proven 
handlar om saker man arbetar med dagligen, som skrivträning, statistik och hörförståelse, 
påverkas inte själva arbetsmomenten. Däremot läggs det ned en viss tid på förberedelser. Här 
handlar det främst om att respondenterna lät eleverna träna på äldre nationella prov. Det gäller 
att förbereda eleverna inför själva provsituationen, som kan vara väldigt olik andra 
provsituationer man tidigare har stött på. Bland annat respondenterna från år 9 och på 
gymnasiet pekade på detta. Bara att man ska sitta i en stor sal, ganska långt ifrån varandra och 
skriva helt och hållet ensam utan hjälp, kan vara överväldigande för många elever, vilket 
motiverar träning på själva provdelen. En av respondenterna på gymnasiet brukade utforma 
sina prov efter hur det ser ut på de nationella proven. På så sätt blir det inget nytt för eleverna. 
 Vid år 5 handlade det också om att vänja eleverna vid att bli testade, genom att testa 
gamla prov, och gå igenom dem. En respondent poängterade att mycket i dagens skola 
handlar om att lyssna, och det är något man tränar på inför det nationella provet, eftersom det 
förekommer både gruppsamtal och hörförståelse. 
 Betygskriterier är också någonting som ägnas tid åt på år 9 och på gymnasiet. Respon-
denterna som undervisar på dessa nivåer är eniga om att det är av yttersta vikt att eleverna vet 
klart och tydligt vad som gäller och vad som förväntas av dem. Ett annat genomgående tema 
bland respondenterna är att man försöker tona ned provets betydelse för att lugna eleverna, 
samt att man pekar på att det som dyker upp på provet faktiskt är saker man har arbetat med 
under årens lopp. En respondent på gymnasiet menade att det här med källhänvisningar 
knappast är något nytt för eleverna när man ska skriva ett nationellt prov. Samma respondent 
brukade också låta sina elever rätta texter utifrån de kriterier som medföljer de nationella 
proven så att de lättare ska kunna koppla vad som förväntas av dem. 
 En av respondenterna på år 9 brukade dessutom jobba mycket med att anpassa olika 
grupper inför samtalsuppgifterna så att eleverna skulle känna sig så lugna och trygga med 
varandra som de bara kunde. Överlag försökte respondenterna inpränta budskapet att nu var 
inte det rätta läget att experimentera en massa, utan man skulle köra på i säker fil. 
 Man vill gärna avsätta lite tid inför de nationella proven, menade en respondent på år 9. 
Man arbetade då igenom läroboken i matematik något snabbare, eftersom de delar som togs 
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upp i boken behövdes som grund inför det nationella provet i matematik. Respondenten tyckte 
dock inte att tempot var för snabbt, eftersom det är i slutet av vårterminen på år 9 som man 
har det nationella provet i matematik. En respondent som undervisar matematik på gymnasiet 
menade att det som är med i undervisningsboken är det som dyker upp på det nationella 
provet, så man arbetar igenom boken. Utifrån det har eleverna möjlighet att klara av provet. 
 En av respondenterna på år 5 menade att förvåningen var stor första gången det var dags 
att hålla i ett nationellt prov. Det var så olikt det man arbetat med tidigare under terminen. 
Idag har därför respondenten anpassat sig och sitt arbetssätt mer efter de nationella proven. 
 Något nästan alla respondenter, oavsett nivå, reagerade på vad gäller de nationella proven, 
är den oerhörda tid som läggs ned på allt arbete med proven. Främst var det efterarbetet som 
nämndes. Respondenterna på år 5 menade att det tar oerhört mycket tid och kraft att 
sammanställa allt, samtidigt som man ska ordna med utvecklingssamtal och utvecklings-
planer. En av respondenterna tyckte att det fanns många fördelar med de nationella proven, 
men frågade sig om det egentligen var värt denna tunga arbetsbelastning. Dessutom blir 
mycket med de nationella proven en resursfråga. Respondenterna från år 5 menade att det var 
väldigt svårt att få till stånd fungerande gruppsamtal på så sätt att det var väldigt svårt att 
kunna gå runt och lyssna på alla enskilda elever när man är ensam. Här efterlyser man fler 
personal som kan hjälpa en vid en sådan situation. De på år 9 och på gymnasiet som arbetade 
med nationella prov i matematik reagerade inte på proven som mer tidskrävande än andra. 
 De nationella proven innebar också möjligheten att samarbeta mellan lärarna, bland annat 
genom att bedöma olika uppsatser. En av respondenterna från år 9 menade att det kändes 
ganska tryggt som lärare att bedöma en uppsats tillsammans, eftersom om andra lärare också 
hade satt samma betyg som en själv borde det ju innebära att man har gjort en bra bedömning 
och tolkat kriterierna rätt, som annars kunde vara lite svårtolkade. En annan på gymnasiet 
påpekade samma fördel, men pekade på att det lätt kunde slå över och få en motsatt effekt. 
Om man själv under kursens gång arbetat mycket med en aspekt, finns det ingen garanti att en 
annan lärare varit lika inne på att arbeta lika mycket med samma aspekt. Det kan innebära att 
bedömningen blir orättvis på så sätt. 
 
4.2. Hur nationella provet påverkar bedömningen och betyget. 
 
Samtliga respondenter, oavsett nivå, menade att de nationella proven fungerar som en bekräft-
else på den bedömning man redan gjort. Alla var överens om att de nationella proven 
knappast var direkt avgörande för vare sig bedömning eller betyg, men, som en respondent på 
år 5 menade; det känns väldigt bra om eleverna presterat bra på de nationella proven. De 
nationella proven knöt ihop säcken på ett bra vis, var det generella resonemanget bland 
respondenterna. En respondent på gymnasiet tyckte att det också var en väldigt bra hjälp för 
eleverna, eftersom de fick på papper vad de kan och vad de kanske behöver arbeta lite mer 
med. 
 Inte heller ansåg de flesta respondenter att de nationella proven var viktigare än något 
annat prov. Det är bara en del av alla uppgifter, menade en respondent i år 9. En annan 
respondent i år 5 tyckte att de nationella proven sätter på pränt att det här kan eleven och det 
här behöver eleven jobba med, eftersom man endast gör de nationella proven vid ett tillfälle 
med klassen. En respondent på gymnasiet menar att man redan sett så mycket av eleverna för 
att det ska vara så avgörande med de nationella proven. Däremot var det en respondent på 
gymnasiet som menade att det nationella provet hade en större tyngdpunkt än de andra 
proven, eftersom det går igenom allt det man arbetat tidigare med under kursens gång. Så gott 
som alla kursmål finns med i det nationella provet. 
 Att de nationella proven också kunde användas som någon form av "räddningsplanka" var 
också en utspridd åsikt bland respondenterna på år 9 och på gymnasiet. Om eleven till 
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exempel låg på gränsen mellan ett G och ett VG kunde ett bra resultat på det nationella provet 
höja elevens betyg till ett VG. Låg eleven däremot på en jämn betygskurva på till exempel G 
kunde inte ett VG på ett nationellt prov motivera ett VG i betyg. På samma sätt kunde inte 
heller ett nationellt prov sänka ett betyg från exempelvis VG till G. Respondenterna på år 9 
och på gymnasiet var överens om att de nationella proven var viktiga, men inte viktigare än 
andra moment under kursens gång. En av respondenterna på gymnasiet menade att det 
nationella provet med sina tre delprov var tre delar av sammanlagt 18 delar som användes vid 
bedömandet och betygsättandet. 
 En annan respondent på gymnasiet som undervisade i matematik var av den åsikten att om 
man hade en jämn betygskurva på till exempel G, men uppnådde ett VG på det nationella 
provet, kunde det falla över till ett VG. Eleven hade då visat att man vid tidpunkten 
bemästrade det som krävdes för ett VG i betyg, alltså att eleven hade gått igenom en positiv 
utveckling. Det nationella provet var också särskilt viktigt, eftersom det gick igenom alla 
kursmål man arbetat med under kursens gång. 
 På gymnasiet menade en av respondenterna att betygskriterierna kunde vara en aning 
luddiga och svårtolkade. Det öppnade upp för en egen tolkning av kriterierna, vilket result-
erade i att många lärare har problem vid bedömningssituationen. Annars var respondenterna 
nöjda med att de nationella proven inte användes som någon form av examensarbete. De 
respondenter som undervisade i svenska och engelska tyckte att detta var särskilt bra, efter-
som allt som man har gått igenom under kursen inte dök upp på det nationella provet. 
Däremot kände respondenterna på år 9 och på gymnasiet att de nationella proven ändå blev 
som någon form av slutprov. Ett bra resultat på det nationella provet betyder att man har gjort 
det man ska ha gjort och det känns bättre vid överlämningen till gymnasiet, resonerade en 
respondent på år 9. 
 Betygskriterierna för de nationella proven kunde vara ganska luddiga, påpekade vissa 
respondenter, som nämndes i stycket ovan. En av respondenterna på gymnasiet brukade då 
jämföra de betygskriterierna med de övergripande betygskriterier som fanns för hela kursen. 
Respondenten saknar anvisningar för hur man till exempel ska bedöma en solklar MVG-text i 
till exempel det nationella provet i Svenska B, men inte refererar till själva texten man ska ha 
läst. Blir det VG eller IG då, frågade sig respondenten, som dessutom inflikade att de flesta 
texter blir oftast rent av bättre när de inte följer instruktionerna. 
 Trots allt var respondenterna överlag ganska positiva till de nationella proven, eftersom de 
främst bidrog till att få bekräftelse på den bedömning de ansåg att eleverna gjort sig förtjänt 
av. Lärarens egen tolkning väger också in och spelar stor roll när det handlar om helheten, och 
det är positivt, ansåg en av respondenterna på år 5. 
 
4.3. Hur nationella provet påverkar olika elever. 
 
Respondenterna var överens om att deras elever ofta blir nervösa i samband med de nationella 
proven. Det blir ett allvar i situationen, menade en respondent på år 9, som också brukade 
träna på själva provsituationen tillsammans med eleverna. Samma linje var en av 
respondenterna på gymnasiet inne på också. En annan respondent på år 9 påpekade att 
eleverna ofta trissade upp varandra i samband med de nationella proven. Som lärare gäller det 
då att försöka tona ned provens betydelse. En av respondenterna på år 5 framhöll att mycket 
av nervositeten försvinner ju mer man tränar på övningar som dyker upp på de nationella 
proven, som till exempel själva provsituationen och hörförståelse. Detta arbetade även den 
andra respondenten i år 5 med. Dessutom kan föräldrarna i vissa enstaka fall vara väldigt 
intresserade av provet och bidra till en hausse omkring det, vilket kan ge en stressande effekt 
på eleverna, tyckte en respondent på år 5, i övrigt sågs inte föräldraintresset som en nackdel. 
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 Föräldrapåverkan kan också ge en motsatt effekt, det var en av respondenterna på år 9 
inne på. Respondenten menade att många föräldrar i området har en ganska negativ syn på 
skolan, vilket kan smitta av sig på eleverna. Varför behöver man matte om man ska bli 
möbelsnickare? Även om de flesta elever vill göra bra ifrån sig på de nationella proven är det 
också en del som inte bryr sig nämnvärt. 
 Men oftast vill elever göra bra ifrån sig på de nationella proven. En respondent på år 5 
menade att en av anledningarna till att eleverna blev nervösa inför de nationella proven är just 
eftersom de vill göra väl ifrån sig. Detta stämmer båda respondenterna i år 9 in på. En av 
dessa respondenter menade att det ofta uppkommer frågor om hur betydelsefullt de nationella 
proven är. 
 Elever som inte är födda i Sverige kunde missgynnas av provet, det var de flesta 
respondenter överens om, främst vad gäller den språkliga biten. Läseuppgifter inom samtliga 
nationella prov kunde rejält försvåra för dem, så att de inte kunde göra sig själva rättvisa. En 
av respondenterna på år 9 och en på gymnasiet hade erfarenheter av att elever svarade fel på 
en uppgift bara för att de inte förstått frågan korrekt. Själva matematikdelen kunde de alldeles 
utmärkt. Man kanske skulle få möjlighet att gå igenom frågorna på provet lite innan själva 
provmomentet, så att alla elever förstår frågorna korrekt, resonerade respondenten. Dessutom 
har inte alla läst engelska så länge, vilket gör att det nationella provet i engelska blir väldigt, 
väldigt jobbigt för dem, menade den andra respondent på år 9. En av respondenterna på år 5 
menade att det var lärarens ansvar att se till att dessa elever kan klara sig. 
 Elever som har någon form av svårighet, men ändå ingen diagnos hörde också till en 
grupp som några respondenter ansåg missgynnades av de nationella proven. Dessa elever 
kunde ha svårt att sitta still längre stunder och kunde ha vissa motoriska svårigheter. Hur man 
kan hjälpa dessa elever visste man inte. Detta påpekade båda respondenterna på år 9. För 
elever med diagnoser finns det anvisningar för hur man ska gå till väga för att stödja dem, 
men för de som inte har någon diagnos blir det tuffare. En av respondenterna på år 5 tyckte då 
att de nationella proven kunde vara till fördel i en sådan situation, eftersom man då fick på 
papper att den här eleven kanske behöver lite extra stöd, och då påkalla specialpedagogernas 
uppmärksamhet. En annan respondent på år 5 var däremot av åsikten att elever med diagnos 
missgynnas av provet. 
 En annan grupp elever som också kunde få det tufft under de nationella proven var de lite 
långsamma och eftertänksamma, tyckte en av respondenterna på gymnasiet. Tidspressen kan 
då rejält försvåra för dem. Det handlar då om elever som behöver ha mycket tid på sig för att 
producera. 
 De allra flesta respondenter ansåg också att de nationella proven var anpassade för elever 
på de klassiskt studieförberedande programmen. Alla är inte skapta för att läsa på en högre 
nivå, resonerade en av respondenterna på år 9. De praktiskt lagda kan få svårigheter med de 
nationella proven, och ett dåligt resultat där kan få dem att helt tröttna på skolan, menade en 
av respondenterna på år 5. Det är för mycket teori, även på de klassiskt yrkesförberedande 
programmen, som byggprogrammet. En annan respondent på år 9 var inne på att man kanske 
skulle ta och göra lite annorlunda texter som eleverna skulle arbeta med under de nationella 
proven. Det kanske kunde för en gångs skull handla om bilar eller andra konstruktioner så att 
även de som kanske inte är så intresserade av de teoretiska ämnena får möjlighet att visa att de 
också kan någonting. Det handlar om att kunna relatera till texten. 
 Två av respondenterna var positivt inställd till att alla elever på gymnasiet gör samma 
nationella prov. Alla ska få möjlighet att stå på samma bas, lydde resonemanget enligt de 
båda. 
 En av respondenterna på gymnasiet tyckte att många elever som går på det estetiska 
programmet ofta kan vara mer kreativa än andra elever på andra program när det handlar om 
att lösa olika uppgifter, och det är knappast till fördel när det handlar om de nationella proven. 
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Alla program borde inte göra de nationella proven, främst några av dem som utbildar elever 
som direkt ska ut i arbetslivet, menade en annan respondent. Visst är det jättenyttigt att elever 
lär sig exempelvis språk, men för stora krav på ett nationellt prov kan verkligen trycka ned 
dem. 
 Själva provsituationerna brukar fungera väldigt bra, det var alla respondenter överens om. 
Ingen hade haft några problem med stökiga elever som förstörde för de andra. De elever som 
man vet är oroliga och lite stökiga brukar oftast lämna lokalen först, vilket betyder att man 
sätter dem närmast utgången, framhöll en respondent på år 9. 
 Efter själva provet var den vanligaste responsen respondenterna på år 9 fick från eleverna 
att provet var alldeles för svårt. En av respondenterna på år 5 brukade inte få speciellt mycket 
respons alls, och trodde att det kunde bero på att eleverna var för unga för att tänka kritiskt på 
det sättet. 
 De flesta respondenterna följer anvisningarna så gott det går vid själva provtillfällena, 
men det finns undantag. En respondent anpassar ibland tempot på hörförståelsedelen eller har 
den i en mindre grupp, så att alla får en chans att kunna hänga med. En annan respondent är 
ganska frikostig med hjälpen och kan tänka sig att guida elever i en viss riktning med hjälp av 
olika signaler. Att hjälpa en elev att beskriva frågan gjorde en av respondenterna på gymnasiet 
som undervisar i matematik. Det är ju matematikkunskaperna som ska mätas, inte språkkun-
skaperna, lydde resonemanget. 
 Andra respondenter var betydligt striktare på den fronten. Varför ha anvisningar om man 
inte följer dem, menade en respondent. En av respondenterna var osäker på hur mycket man 
får hjälpa och guida en elev, och väljer då att inte hjälpa eller guida alls. Det blir en 
rättvisefråga, lydde resonemanget. Om man hjälper den här eleven med den här saken, kan 
man hjälpa en annan elev med en annan sak då? Vart går gränsen? I vissa andra fall kan man 
uppmuntra eleverna att gå tillbaka och lösa frågan en gång till och försöka lösa en uppgift till, 
om det är en elev som lämnar in ett prov med få antal svar, påpekade en respondent. 
 
4.4. Hur nationella provet svarar upp till sina syften. 
 
En av de stora fördelarna med de nationella proven är att de konkretiserar olika mål på ett till-
fredsställande vis, ansåg respondenterna. Däremot var de flesta respondenter också inne på att 
de nationella proven fungerade lite som ett kvitto på hur de själva har arbetat under årets lopp. 
Ett bra resultat för eleverna var också ett tecken på att man gjort det man ska ha gjort som 
lärare. En respondent menade också att det är bra för eleverna med nationella prov, eftersom 
eleverna då kan jämföra kvaliteten på lärarens prov med andra prov ute i landet. På så sätt 
främjar de nationella proven en likvärdig bedömning. 
 Respondenterna var överlag överens om att de nationella proven var något som behövdes, 
iallafall i någon form. Det blir en form av kvalitetssäkring på skolan, ansåg en av respon-
denterna. Skolan ska ge samma kvalitet på kunskaper vare sig man bor i norr eller söder. 
Även om det kanske inte fungerade i praktiken med en likvärdig bedömning är det ändå 
viktigt att man strävar efter det. En annan respondent tyckte att det kunde bidra till en bättre 
likvärdig bedömning, men främst inom den egna skolan där man sambedömde tillsammans, 
men det kan vara helt annorlunda bedömningsrutiner på en annan skola. Det gör det mycket 
svårare att få till en likvärdig bedömning. Positivt är dock, som tidigare nämnts i kapitel 4.2, 
att lärarens övriga tolkning av elevernas kunskaper fick väga in vid bedömningen, ansåg en 
respondent på år 5. 
 Det finns vissa risker med de nationella proven, menade en respondent. Alltför stort fokus 
på de nationella proven och de tre stora kärnämnena kan innebära att skolan mer och mer 
utvecklas till en treämnesskola, vilket inte skulle vara önskvärt. Det kan ju innebära att elever 
som är duktiga på andra ämnen marginaliseras. 
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 Tidpunkten för de nationella proven var också viktig, ansåg respondenterna. På år 5 tyckte 
en av respondenterna att tidpunkten med att ha de nationella proven under tidigt vårterminen i 
år 5 var bra vald, eftersom man då har år 6 på sig att hinna jobba med det som inte gick så bra. 
På år 9 tyckte en respondent att det var definitivt bra med de nationella proven, på så sätt att 
ett bra resultat där underlättade vid överlämningen till gymnasiet (se även kapitel 4.2). 
Dessutom hade man vid tidpunkten för de nationella proven i år 9, som sker under 
vårterminen, också hunnit gå igenom alla de delar man planerat, så att finna en annan 
passande tidpunkt är svårt. Den andra respondenten på år 9 var mer negativt inställd, eftersom 
det var alldeles för sent att hinna jobba med det som det gick dåligt på. Eftersom fler 
nationella prov sedan står runt dörren får man ännu mindre tid att jobba med eleverna. En 
respondent på gymnasiet tyckte dock att tidpunkten var utmärkt och det fanns tid och 
möjlighet att hjälpa eleverna med det de hade problem med. 
 En av respondenterna var ganska negativt inställd till de nationella provens utformning. 
Proven är för konstruerade och saknar ofta verklighetsuppfattning. Alltför många viktiga delar 
av en kurs är ofta helt frånvarande, i svenska kan det bland annat handla om litteraturhistoria 
som är en stor del av kursen, men som inte finns med i det nationella provet. Däremot var det 
bra att eleverna fick möjlighet att skriva genom att följa tydliga anvisningar. Överlag var det 
några respondenter som reagerade på texterna som användes. Det behövs mer varierande 
texter, tyckte en. En annan tyckte att det var väldigt flummiga texter. 
 En respondent som undervisar i matematik tyckte att proven var för lätta och ansåg att det 
kunde ställa till med problem om nivån för till exempel ett VG var för lågt. Vad händer då 
med eleven om denne påbörjar studier på en högskola, men egentligen inte besitter de 
kunskaper som fodras? 
 I övrigt tyckte en respondent att de nationella proven sätter en bra standard för vad 
eleverna ska kunna, en annan tyckte att det är bra att man försöker hitta någon som helst 
grund för en likvärdig bedömning. En grupp som ibland glöms bort är de elever som det går 
väldigt bra för. Då menar en respondent att de nationella proven kunde fungera på ett kvitto 
på att de här eleverna gör väldigt bra ifrån sig och att det fungerar för dem. Som en indikator 
på måluppfyllelse kan de nationella proven vara bra. En annan respondent tyckte att de 
nationella proven kunde användas med fördel när det handlade om att fördela resurser. Vilka 
behöver mer avancerade uppgifter, vilka behöver kanske lite mer stöd? 
 
4.5. Sammanfattning av forskningsresultaten. 
 
De nationella proven påverkade inte de moment som togs upp i den vanliga undervisningen, 
men respondenterna lade ned en del tid på att förbereda sina elever inför de nationella proven. 
I år 5 och år 9 handlade det om att vänja eleverna om själva provsituationen. Dessutom 
diskuterade man i år 9 och i gymnasiet även betygskriterier. Nästan alla respondenter påpek-
ade också att det tar väldigt mycket tid att arbeta med de nationella proven i form av 
framförallt efterarbetet. 
 Respondenterna var också inne på att resultaten på de nationella proven fungerar mycket 
som en bekräftelse på den kunskapsbedömning man redan gjort på eleven. I år 9 samt i 
gymnasiet kunde dessutom de nationella proven användas som en form av "räddningsplanka" 
för att hjälpa en elev över kanten för till exempel ett G-betyg eller ett VG-betyg. De nationella 
proven ses som viktiga, men egentligen inte viktigare än något annat. Det är den samlade 
bedömningen som betyder något. Däremot påpekade några respondenter att betygskriterierna 
som angavs för de nationella proven kunde vara ganska luddiga och svårtolkade. Detta 
öppnade upp för egna tolkningar och problem för vissa lärare. Det kunde dock bidra till 
sambedömning, vilket sågs som positivt av en respondent. En annan respondent såg en fara 
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med sambedömning eftersom man som lärare kanske hade lagt ned stor vikt vid en aspekt 
som en annan lärare inte brydde sig om lika mycket. 
 Många elever blir nervösa i samband med de nationella proven. Dessutom missgynnas 
ofta elever med annan bakgrund än svensk och elever som inte har någon diagnos, men ändå 
uppvisar vissa svårigheter. En respondent menade att en viss föräldrapåverkan kunde bidra till 
en ökad stress för eleven, och en annan var inne på att föräldrar med en negativ inställning till 
skolan kunde "smitta av sig" på eleverna. En respondent skulle vilja ha möjligheten att gå 
igenom vissa frågor med eleverna innan de nationella proven, så att de inte misslyckades på 
grund av de inte förstod frågan. Annars var nästan alla respondenterna överens om att de 
nationella proven gjorde sig bäst på de klassiskt studieförberedande programmen. Ingen av 
respondenterna hade några större problem med till exempel stökiga elever under själva prov-
tillfället, men hur respondenterna hanterade guidning och anvisningar skiftade en smula. 
 Överlag ansåg respondenterna att nationella prov behövs i någon form, mest som en kvali-
tetssäkring för skolan, men också för att i någon mån försöka få en likvärdig bedömning av 
elevernas kunskaper till stånd. Däremot uttryckte en respondent en viss oro för att skolan 
kanske utvecklas till en treämnesskola om de nationella proven får spela en alltför stor roll. 
De flesta tyckte att tidpunkten för de nationella proven var bra, men en respondent tyckte att 
man fick alldeles för lite tid på sig att jobba med det eleverna tyckte var svårt. 
 Som konkretisering av de olika kursmålen fungerade de nationella proven bra, tyckte 
nästan alla respondenter. Det fungerar som en bra standard för vad elever ska kunna, ansåg en 
respondent. 
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5. Analys. 
 
Denna analysdel kommer att ställa mina forskningsresultat mot den tidigare forskningen och 
den övriga litteratur som har presenterats. I mångt och mycket stämde mina resultat väl över-
ens med det som presenterades i den tidigare forskningen. 
 För att det ska bli så lättöverskådligt som möjligt har jag valt att dela upp denna analysdel 
i samma avsnitt som den tidigare forskningen och resultaten. Det betyder att jag kommer gå 
igenom först hur de nationella proven påverkar arbetet, hur de påverkar bedömningen och 
olika elever samt hur väl de nationella proven svarar upp mot sina syften. Däremot har jag 
tagit delar ur de olika avsnitten och infogat dem i andra avsnitt. Till exempel har jag tagit en 
del från litteraturgenomgångens avsnitt om hur nationella prov påverkar arbetet och analyserat 
det mot resultatets avsnitt om hur nationella prov påverkar olika elever. Detta har jag gjort 
därför att vissa saker hänger samman på ett sätt som gör det nödvändigt att "pussla" lite för 
kvalitetens skull. 
 Jag kommer att använda uttryck som "de flesta" på samma premisser som jag gjorde i 
kapitel 4, det vill säga när det handlar om fler än hälften av respondenterna som uttrycker 
samma åsikt. 
 
5.1. Hur nationella provet påverkar arbetet. 
 
Enkätundersökningen och intervjuundersökningen (Skolverket, 2005, 2005b) visade att 
mycket av arbetet lärarna gjorde gick ut på att förbereda eleverna inför de nationella proven. 
Man går igenom gamla prov och pratar betygskriterier med eleverna. På detta sätt arbetade 
även de respondenter som ingick i min forskning. Det handlade om att förbereda eleverna 
inför provsituationen, så att de visste vad som väntades av dem. 
 Att arbeta och genomföra ett nationellt prov tar både mycket tid och kraft. Flyxén m fl 
(2006) påpekade detta, och deras undersökning visade också att det inte bara är rättningen och 
bedömningen av provet som tar mycket tid, utan man ska även arrangera utvecklings-samtal. 
Flyxén m fl (2006) fokuserar just på arbetet med de nationella proven i år 5, och jämför man 
tankarna som dyker upp i den undersökningen med de tankar som dök upp i min 
undersökning märker man flera gemensamma nämnare. Respondenterna i år 5 i min under-
sökning pekar också på att det är bland annat organiserandet av utvecklingssamtal i samband 
med allt annat arbete som är riktigt tidskrävande. 
 Intervjuundersökningen (Skolverket, 2005b) redovisade att lärare anser att de är tvungna 
att lägga ned mer handledartid på stressade elever inför de nationella proven, då man till 
exempel arbetade mer med gamla prov, men detta var inget som det nämnvärt reagerades på 
som något negativt i min undersökning. I min undersökning var det främst efterarbetet som de 
flesta respondenter reagerade på som något negativt. Enkätundersökningen (Skolverket, 2005) 
tog också upp att lärarna ansåg att det tog fruktansvärt mycket tid att arbeta med de nationella 
proven. 
 Nilsson (2000) skrev att det antagligen också förekommer skillnader i handledartid från 
lärare till lärare, och menar att tid överlag är en bristvara för lärare, och att detta kan drabba 
passiva elever som då inte får den hjälp man kanske behöver. En av respondenterna i min 
undersökning menar att det är lärarens ansvar att ge en elev som till exempel har svårigheter 
med språket stöd så att denne elev klarar av det. En annan respondent försöker hjälpa sina 
elever genom att anpassa de olika samtalsgrupperna så att alla kände sig så lugna och trygga 
som möjligt. Det man kan notera här är att dessa respondenter är inne på att handledartiden 
och hur väl läraren känner sina elever blir viktiga faktorer när man ska arbeta inför de 
nationella proven. Ingen av mina respondenter anmärkte på detta arbete som speciellt 
tidskrävande, utan pekade mer på efterarbetet som då tog en stor del av den tillgängliga tiden. 
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En respondent påpekade förvisso att man arbetade igenom läroboken i matematik något 
snabbare under år 9, för att förbereda sig något inför de nationella proven, men ansåg inte att 
tempot var för snabbt för eleverna. Det nationella provet i matematik har man mot slutet av 
vårterminen, menade respondenten. Därför tolkar jag det som att mina respondenter inte 
främst anser att det är tiden före proven som är mest ansträngande, utan tiden efter. 
 Sandberg m fl (2005) visade i sin undersökning att lärare ibland kunde få nya uppslag i 
och med de nationella proven, men överlag blev provet mer en bekräftelse på den under-
visningsform man redan använder. Ingen av mina respondenter sade att de nationella proven 
ger dem nya idéer, men en av respondenterna berättade att förvåningen var stor första gången 
denne skulle hålla i ett nationellt prov, eftersom det var så långt ifrån det man sysslade med i 
vanliga fall. Respondentens undervisning har över tiden mer närmat sig det som finns med i 
de nationella proven. En annan respondent pekade på att det har blivit viktigare att kunna 
lyssna på andra i dagens skola än förr, och man tränar på gruppsamtal och hörförståelse, som 
är två viktiga delar i vissa nationella prov, som bland annat i det engelska provet. Här ser man 
två exempel på hur de nationella proven påverkat det vanliga skolarbetet. 
 
5.2. Hur nationella provet påverkar bedömningen och betyget. 
 
Att de nationella proven spelar en stor roll för det slutliga betyget stod fast i enkätunder-
sökningen (Skolverket, 2005a). Oftast då genom en bekräftelse på den aning läraren har haft 
om elevens kunskaper i ett ämne. Detta stämmer väl in på vad samtliga respondenter i min 
undersökning anser. Men i enkätundersökningen (Skolverket, 2005) ansåg också en femtedel 
av de lärare som ingick i undersökningen att resultatet var direkt avgörande för elevens betyg, 
och det var inte en enda respondent i min undersökning som uttryckte att de nationella proven 
var så viktiga.  
 Den vanliga synen var att provet är en del av en större helhet. Provet utgör bara tre av 18 
betygsgrundande moment, enligt en respondent och en annan menade att alla kan ha en dålig 
dag. Hälften av lärarna i enkätundersökningen (Skolverket, 2005) tyckte att de nationella 
proven var viktigare än andra prov. Inte heller detta hade någon större förankring i min 
undersökning, men en respondent uttryckte att det kändes väldigt skönt om det hade gått bra 
för eleverna i det nationella provet. En annan respondent ansåg att man sett så mycket av 
eleverna, att de nationella proven inte kan bli så avgörande. En respondent, som undervisade i 
matematik på gymnasiet, var dock av en annan åsikt och fäste en stor vikt vid provet, som 
sammanfattade elevens nuvarande kunskapsläge. Att lärare använder resultaten i de nationella 
proven olika bekräftas också av enkätundersökningen (Skolverket, 2005). 
 Att de nationella proven kan användas som en "räddningsplanka" var däremot en mer 
utspridd tanke enligt min undersökning, främst på år 9 och på gymnasiet eftersom det är på 
dessa nivåer betyg delas ut. Ett dåligt resultat kunde inte sänka en elevs betyg, men hade 
eleven en ojämn betygskurva kunde resultatet på det nationella provet avgöra om eleven 
skulle ha till exempel IG eller G i betyg. Detta påvisades även i intervjuundersökningen 
(Skolverket, 2005b). 
 I den litteratur som använts i denna uppsats framkommer det ofta att det är svårt att be-
döma de nationella proven och att det skiljer ganska mycket åt från lärare till lärare. Detta 
framkommer i Korp (2006), Sandberg m fl (2005), Palmér m fl (2005), enkätundersökningen 
(Skolverket, 2005), intervjuundersökningen (Skolverket, 2005b) och Östlund-Stjärnegårdh 
(2002). Detta var också en utspridd åsikt i min undersökning. Till exempel menade en 
respondent på gymnasiet att det inte finns några klara direktiv för hur man bedömer en solklar 
MVG-uppsats i det nationella provet för Svenska B, men som inte refererat till själva texten. 
Blir det IG eller VG? Vissa kriterier var dessutom så svårtolkade, så lärare gjorde sina egna 
analyser av hur man ska bedöma de olika delarna i proven, ansåg en annan respondent. 
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 Detta kunde å andra sidan öppna upp för samverkan mellan lärare, tyckte en respondent på 
år 9, men en respondent på gymnasiet tyckte att det kan vara svårt med sambedömning också. 
En aspekt som man själv arbetat mycket med kanske en annan lärare tycker är relativt oviktig. 
Vad innebär det för bedömningen? Det finns alltså en väldigt tydlig koppling mellan den 
litteratur som redovisats och det som min undersökning visat. Det är svårt att bedöma de 
nationella proven och många lärare gör därför bedömningen på sitt eget vis. 
 Dessutom ansåg en av mina respondenter att nivån på de nationella proven är för låg. 
Detta ansåg även några lärare i intervjuundersökningen (Skolverket, 2005b). Gemensam 
nämnare här är att min respondent och lärarna i intervjuundersökningen arbetar som mate-
matiklärare. Detta är intressant. Vad är det som gör just att matematiklärarna känner att nivån 
är för låg, medan de flesta andra tycker att nivån är bra? 
 
5.3. Hur nationella provet påverkar olika elever. 
 
Intervjuundersökningen (Skolverket, 2005b) visade också att förberedelserna skiljer sig en del 
från program till program, beroende på hur stor kunskap om ämnet eleverna hade. På mer 
yrkesförberedande program hade man ofta fullt upp med att hinna igenom det man avsett att 
göra inför de nationella proven, medan det blev mer repetition på studieförberedande 
program. Förkunskaperna skiftade rejält mellan programmen. En av respondenterna i min 
undersökning var inne på att föräldrar ofta påverkar sina barn med värderingar, och har man 
en negativ syn på skolan, är det lätt att barnen tar efter dessa åsikter. "Varför ska man ha 
matte när man ska arbeta som möbelsnickare" (se kapitel 4.3) är ett exempel på detta. 
 Även andra respondenter ansåg att nationella prov gör sig bättre på studieförberedande 
program än på yrkesförberedande program. Korp (2006) var inne på att många elever på 
studieförberedande program hade en typisk "medelklassattityd" till skolan och att skolan 
genomsyras av "medelklassvärderingar". En av mina intervjuade respondenter menade till 
exempel att det var svårt för mer praktiskt lagda elever att kunna relatera till många av de 
texter som fanns i de nationella proven. Jag tolkar det som att även mina respondenter anser 
att de nationella provens utformning passar främst teoretiskt lagda elever bäst, alltså vad Korp 
(2006) skulle kalla elever med "medelklassattityd" gentemot skolan. 
 Östlund-Stjärnegårdh (2002) framför kritik mot att kunskapskraven i till exempel Svenska 
B är desamma oavsett gymnasieprogram. Detta är tankar som har gehör hos de flesta av mina 
respondenter som anser att proven gör sig bäst på de studieförberedande programmen. En av 
respondenterna tycker att vissa program helt borde slippa de nationella proven, och menar att 
vissa helt enkelt inte passar för att läsa vidare på högre nivå och en annan respondent 
poängterar att de nationella proven kan trycka ned dessa elevtyper rejält. Däremot ansåg två 
av respondenterna att alla borde ha samma kunskapsbas att stå på, därför borde alla program 
även fortsättningsvis ha nationella prov. Detta var de enda avvikande åsikterna. 
 Persson (2003) argumenterar för fördelarna med prov och betyg, för både lärare och 
elever. En av huvudpoängerna är att ett bra betyg kan bli ett mål i sig för eleverna. Detta har 
ett visst gehör hos tre av mina respondenter. En av respondenterna tyckte att eleverna såg ett 
allvar i situationen när det var dags för de nationella proven och en annan menade att elever 
ofta har frågor om de nationella provens betydelse. De var överens om att eleverna ville göra 
bra ifrån sig. Detta visade även enkätundersökningen (Skolverket, 2005). I år 9 och på gym-
nasiet blir det viktigt att visa vad man kan som elev, eftersom man ska få ett betyg. Kan 
betyget då bli ett mål sig att prestera bra på ett prov? Där finns det en viss koppling mellan 
vad tre av mina respondenter sade och det påståendet. Tilläggas bör att en av dessa respon-
denter skötte undervisning för år 5, men det blir intressant att ta upp för viljan att göra bra 
ifrån sig på prov finns alltså även i de lägre åldrarna. 
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 Persson (2003) talar även om att en av nackdelarna med prov och betyg kan bli att ett 
tävlingsmoment uppstår mellan elever. Det var ingen av mina respondenter som nämnde att 
de nationella proven skapade en tävlan mellan eleverna, men en av dem menade däremot att 
eleverna ofta kunde trissa upp varandra inför dessa prov. 
 Annars var det främst stressade och nervösa elever som nämndes i min undersökning. 
Nilsson (2000) och Flyxén m fl (2006) tar också upp problematiken med stressade elever. 
Nilsson (2000) skriver med generellt om problemet och talar om en betygspress vilket skapar 
stressade elever medan Flyxén m fl (2006) mer går in på stress i samband med de nationella 
proven. Lärarna i Flyxéns m fl (2006) undersökning trodde att en del av stressen uppkom i 
samband med att man inte var van med själva provsituationen. Just träning på själva 
provsituationen arbetar de flesta av respondenterna i min undersökning med. En annan 
respondent försöker också tona ned provets betydelse. Dessa respondenter försöker alltså på 
olika vis stävja nervositeten hos eleverna, mycket genom förberedelser. 
 Själva provsituationen kunde även skifta från lärare till lärare, enligt intervjuunder-
sökningen (Skolverket, 2005b). Vissa lärare stängde av bandspelaren under hörförståelsen, 
andra guidade eleven på ett eller annat sätt. Överlag var lärarna ganska osäkra på hur man 
skulle hantera till exempel elever med en diagnos som dyslexi. Även i min undersökning 
visade det sig att det skiljde ganska mycket från respondent till respondent hur man hanterade 
själva provsituationen. Två respondenter var ganska frikostiga med guidning, medan två andra 
följde anvisningarna till punkt och pricka. En gjorde det eftersom det var svårt att se något 
syfte med ett sådant prov om man ändå gör på sitt sätt. Den andra respondenten var osäker på 
hur mycket man fick hjälpa en elev och valde att inte hjälpa någon alls. En annan försökte 
uppmuntra elever att försöka igen om de gav upp. Det finns alltså en väldigt klar koppling 
mellan det som intervjuundersökningen (Skolverket, 2005b) visade och min undersökning. 
 De elever som hade det tuffast under de nationella proven var elever med annan bakgrund 
än svensk, det visade både Korp (2006) och enkätundersökningen (Skolverket, 2005). Detta 
var de flesta respondenter i min undersökning också inne på, men vissa poängterade även 
andra elevkategorier. En respondent på gymnasiet talade om de eftertänksamma och lång-
samma, men även de som var kreativa. De gynnas inte alls av de nationella proven. Endast en 
respondent talade om de som har någon diagnos missgynnas av de nationella proven. En 
annan respondent ansåg att det finns klara anvisningar för hur man ska lägga upp provet för 
till exempel en dyslektiker och att det inte missgynnade dessa elever. Däremot var det elever 
utan diagnos, men ändå någon typ av svårighet som kunde få det tufft. Det är svårare att veta 
hur man ska hantera en sådan situation. 
 Elever med annan bakgrund än svensk missgynnades på grund av svårigheter med språket, 
vilket beskrevs ovan. Enkätundersökningen (Skolverket, 2005) och Korp (2006) visade också 
att vissa lärare tycker att man måste ha en viss kulturell förståelse för att kunna göra bra ifrån 
sig på de nationella proven. Det var det ingen av respondenterna i min undersökning som 
nämnde detta. 
  
5.4. Hur nationella provet svarar upp till sina syften. 
 
De nationella proven fungerar i första hand bäst som konkretiserande av målen, det anser de 
flesta respondenter som medverkade i min undersökning. Dessutom menade de flesta respon-
denter att de nationella proven fungerade som ett kvitto på hur de själva arbetat med sitt/sina 
ämne/ämnen under terminens gång. Om eleverna presterade bra resultat på de nationella 
proven hade man undervisat och gjort det man skulle. Denna syn förekommer också bland 
lärare i Sandbergs m fl (2005) och Flyxéns m fl (2006) undersökningar. En annan intressant 
aspekt som togs upp var att en respondent menade att de nationella proven är bra för elever på 
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så sätt att de kan jämföra lärarens prov med andra prov. På så sätt blir det lättare för eleven att 
bedöma kvaliteten på lärarens prov, samt att det främjar en likvärdig bedömning. 
 Däremot fungerar inte de nationella proven riktigt som förväntat vad gäller syftet med att 
få i stånd en likvärdig bedömning. Romhed (1999) skriver att idén med likvärdiga betyg är 
god, men i praktiken nästan ouppnåelig. Nilsson (2000) menar att kriterierna överlag är för 
vaga för att man ska kunna använda dem praktiskt. Detta ansåg de flesta respondenter i min 
undersökning också. En respondent påpekade också att det säkert kunde bidra till hjälp för att 
stödja en likvärdig betygsättning i den egna skolan, men man vet inte riktigt hur lärare på 
andra skolor bedömer arbetet. Respondenterna tyckte dock överlag att det var viktigt att sträva 
efter likvärdiga betyg och bedömningar i någon form, men att det är svårt att få till stånd detta 
i verkligheten. 
 När det handlar om summativ och formativ kunskap (Mål och betygskriterier - 
http://www.skolverket.se/sb/d/1449#listAnchor6852) framkommer det av resultaten att en hel 
del av arbetet med de nationella proven handlar om att förbereda eleverna inför själva proven, 
vilket kan tolkas som att det har blivit en övervikt för den summativa kunskapen. Det innebär 
att man undervisar för att eleven ska klara av provet. Den formativa kunskapen kommer då i 
kläm, trots att de båda ska få lika stort utrymme. 
 Vidare framkommer problematiken med hur stor vikt man ska fästa vid de nationella 
proven vid bedömningen. Intervjuundersökningen (Skolverket, 2005b) visade att olika lärare 
bedömde vikten av resultaten på de nationella proven olika. En styrka med de nationella 
proven är att lärarens egen bedömning och tolkning av elevens kunskapsnivå ändå ges stort 
utrymme, tyckte en respondent, som då såg en fördel i upplägget. I övrigt var de flesta av 
respondenterna överens om att de nationella proven var ett bedömningsmoment såsom många 
andra, och ska spela lika stor roll därefter. En respondent fäste dock större vikt vid det 
nationella provet, eftersom det provet gick igenom alla kursmål som var uppställda. I det här 
fallet handlade det om det nationella provet i matematik. 
 Korp (2006) kom fram till att det skiljer mycket mellan skolorna i hur man bedömer de 
nationella proven, och slår ett slag för samverkan mellan skolorna. Just samverkan med andra 
skolor tog inte respondenterna i min undersökning upp. En respondent som pratade om 
samverkan var inne på att det används mer inom den egna skolan och pratade om fördelar 
med att tillsammans bedöma en svårbedömd text. 
 Något som kritiserades bland de flesta av respondenterna var just själva provtexterna. En 
respondent tyckte att de var verklighetsfrämmande och för konstruerade, medan en annan 
reagerade på att de var flummiga. En annan tyckte att texterna borde vara mer varierade så att 
de passar flera typer av elever. Det nationella provet är på en för låg nivå, ansåg en annan som 
ville höja svårighetsgraden. Detta går mot lärarna i Flyxéns m fl (2006) forskning, som ansåg 
att texterna tvärtom blivit bättre och bättre. 
 När det handlar om mål att uppnå och mål att sträva efter är det dock tydligt att de 
nationella proven bidrar till att utveckla mål att sträva efter. De flesta respondenterna lade upp 
sin undervisning efter hur de nationella proven såg ut i någon mån, vilket på så kan tolkas 
som att tanken att mål att sträva efter ska hjälpa läraren att planera undervisningen har fått 
gehör. 
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6. Avslutning. 
 
Denna avslutande del av uppsatsen kommer att mestadels upptas av en diskussion där jag 
kommer att försöka knyta ihop säcken. Mina egna reflektioner kommer stå i fokus. Metoden 
kommer även att diskuteras, och uppsatsen kommer avslutas med lite förslag på framtida 
forskning. 
 
6.1. Resultatdiskussion. 
 
Denna uppsats skrevs med syftet att undersöka några lärares attityd gentemot de nationella 
proven. Som redskap att försöka bringa klarhet i frågan formulerades tre forskningsfrågor. 
 
 - Vilket värde fäster lärarna vid nationella prov när det handlar om betyg och bedömning? 

- I vilken utsträckning planeras undervisningen med de nationella proven i åtanke och hur 
ser undervisningen ut, enligt lärarna själva? 

 - Vad anser lärarna om de nationella provens syfte, utformning och framtid? 
 
Det är med syftet och forskningsfrågorna som bas som denna resultatdiskussion kommer att 
byggas upp. Andra tankar och funderingar kommer också att givas utrymme. Givetvis utgår 
jag bara från svaren i min småskaliga forskning och försöker således inte komma med några 
generaliseringsanspråk. 
 
6.1.1. Betyg och bedömning. 
 
 Både den tidigare forskningen som presenterades och mina forskningsresultat visade att en 
av de största styrkorna med det nationella provsystemet vi har i Sverige idag är just 
möjligheten att konkretisera betygskriterier och mål. Det blir väldigt klart vad eleven för-
väntas kunna vid en angiven tidpunkt under sin skolgång. Några av respondenterna i under-
sökningen som genomfördes uttryckte dock farhågor om att lärare bedömde till exempel en 
uppsats olika, och att det skadar försöken till en likvärdig bedömning, men å andra sidan 
tyckte två respondenter att det också var bra att lärarens egna tolkningar fick ett stort 
utrymme. 
 Vad kan man säga om detta? Jag tror, precis som Romhed (1999), att det i princip är 
omöjligt att uppnå fullständiga likvärdiga betyg. Men man måste ju sträva efter det. En 
respondent menade att skolan måste väl egentligen ge samma kunskaper var i landet man än 
befinner sig. De nationella proven fungerar som en riktlinje i vad som skolan bör ge eleverna i 
kunskapsväg. Men det kan ju vara så att man har olika grupper fungerar annorlunda än andra, 
vilket motiverar andra lektionsupplägg och stoff, än de uppgifter som kanske prioriteras i de 
nationella proven. Därför är det bra att lärarens tolkningar vägar in mycket när det handlar om 
betygssättning. Just att lärarna själva får bestämma hur stor vikt man ska lägga vid de 
nationella proven när det handlar om betygsättning tror jag är det enda praktiska 
tillvägagångssättet. Ämnena skiljer ju sig en del i förhållande till varandra. 
 Matematiklärarna som medverkade i undersökningen kunde använda de nationella proven 
på ett annat sätt, eftersom alla moment de gått igenom fanns med i det nationella provet. 
Svensk- och engelsklärarna hade inte samma utgångspunkt, eftersom alla kursmål inte var 
inkluderade i de nationella proven. Bland annat en respondent på gymnasiet ansåg att det var 
mindre bra att litteraturhistorien, som är en stor del av Svenska B-kursen, är utelämnat helt 
från det nationella provet. Att de nationella proven är uppbyggda som de är innebär att lärare 
helt enkelt får möjlighet att använda resultaten efter eget huvud när det handlar om att bedöma 
elevens nuvarande kunskapsläge. 
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 Både den tidigare forskningen och min undersökning visade att många lärare använder 
resultaten från de nationella proven som en bekräftelse på de aningar man hade om elevens 
kunskaper. På så sätt blir de nationella proven ett redskap för både lärare och elever att få på 
pränt var man befinner sig kunskapsmässigt. Detta ser jag som att lärarna håller de nationella 
proven som viktiga redskap för dem, iallafall i någon varierande grad, när det handlar om att 
göra en faktisk bedömning av eleven. 
 Det kan även vara ganska svårt att bedöma de nationella proven, vilket visades i både den 
tidigare forskningen och i min undersökning. Visserligen kan det vara av fördel, då det gynnar 
att lärare bedömer till exempel en uppsats tillsammans. Men det kan också bli så att lärare 
som fokuserar på olika saker kan bedöma en uppsats helt olika. Vad innebär det för den 
likvärdiga bedömningen? Dessutom finns det en del frågetecken kring just bedömningen. En 
respondent undrade hur man ska bedöma en MVG-text som inte refererar till texten den ska 
utgå ifrån alls. Blir det VG eller IG? Kanske fortbildning kan vara en del av lösningen för att 
komma till rätta med att många lärare tycker att det är svårt att bedöma nationella prov? 
 Mitt svar på den första forskningsfrågan, som handlar om vilket värde lärarna fäster vid de 
nationella proven när det handlar om betyg och bedömning, är att det skiftar en hel del från 
lärare till lärare, men också från ämne till ämne. Det handlar också om att få en bekräftelse på 
de aningar man har om elevens kunskapsläge. Att uppnå total rättvisa i betygsättningen är 
väldigt svårt, eftersom lärare kan till exempel prioritera vissa delar i ett ämne över andra, 
vilket kan visa sig i de nationella provens resultat. Men det behöver inte betyda att eleven 
besitter sämre kunskaper än en annan elev som läste samma kurs fast med en annan lärare, 
bara andra kunskaper. 
 
6.1.2. Planering av undervisning. 
 
När det handlade om att planera upp undervisningen skiftade det även här i vilken mån 
respondenterna koncentrerade sig på de nationella proven. Matematiklärarna arbetade igenom 
sin undervisningsbok (i något snabbare takt på år 9), i övrigt arbetade man på som vanligt. 
Även om själva stoffet i arbetet inte ändrades handlade mycket om att förbereda eleverna 
inför själva provsituationen. En matematiklärare brukade utforma sina prov med de nationella 
proven som mall. Respondenterna menade att mycket handlade om att försöka lugna eleverna 
och få ned deras nervositet. Man gick även igenom betygskriterier för att eleverna klart och 
tydligt skulle förstå vad som krävdes av dem. 
 Det är nog nyttigt att arbeta så. Idag handlar skolan mycket om att arbeta i grupp eller 
tillsammans, och det kan bli en tuff uppgift för många elever att sitta i kanske en stor aula 
ganska långt ifrån varandra och göra ett stort prov. Det kan ju innebära att elevens resultat kan 
vara på grund av andra anledningar än dåliga kunskaper om ämnet. Visst, det kan det ju alltid 
finnas anledningar till ett dåligt resultat, inte bara att man är ovan med själva provsituationen 
men som lärare måste man arbeta efter de förutsättningar man har för att hjälpa alla att 
försöka nå ett så bra resultat som möjligt. 
 Men det var främst efterarbetet som respondenterna i min undersökning reagerade på. Det 
var mycket som skulle sys ihop, samtalas om och skrivas ned. Både enkätundersökningen 
(Skolverket, 2005) och intervjuundersökningen (Skolverket, 2005b) tog upp den oerhörda tid 
som läggs ned i samband med de nationella proven. Överlag tycker jag att det framkom klart i 
min undersökning att respondenterna anser att den största nackdelen med nationella prov är 
att det är oerhört tidskrävande. Det blir en stor arbetsbelastning för läraren i fråga. En 
respondent frågade sig om det verkligen var värt det. Och på så sätt förstår jag resonemanget, 
eftersom det ofta handlar om att lärarna får bekräftelse på vad de redan hade klara aningar om, 
det vill säga elevens kunskapsläge. 
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 Sandbergs m fl (2005) undersökning visade att lärare ibland kunde få nya idéer av de 
nationella proven, att de i den månen fungerade som kompetensutvecklande. I min under-
sökning var det en respondent som berättade att förvåningen var stor första gången det blev 
dags att hålla i ett nationellt prov. Det skiljde sig så mycket från det respondenten arbetade 
med. Idag har respondenten mer anpassat undervisningen efter de nationella proven. I det 
fallet hade verkligen de nationella proven påverkat själva undervisningen, inte bara 
planeringen av den. Detta är intressant. Just detta exempel visar på att de nationella proven 
faktiskt kan bidra till att skapa en jämn standard mellan skolorna när det handlar om vilka 
kunskaper som lärs ut. 
 Så vad kan man säga om detta när det handlar om att försöka besvara frågan om hur stor 
del av undervisningen planeras med de nationella proven i åtanke och hur ser undervisningen 
ut, enligt lärarna själva? Jag tycker att det står klart att mycket handlar om att förbereda 
eleverna inför själva provsituationen. Man arbetar också med gamla prov och pratar 
betygskriterier på de nivåer man får betyg. Detta visade sig tämligen ensidigt. Men att arbeta 
med nationella prov är både belastande och tidskrävande. 
 
6.1.3. Syfte, utformning och framtid. 
 
Vad respondenterna mest poängterade vad gäller syftena med de nationella proven är att de 
fungerar bra som konkretisering av olika mål och även betygskriterier. En respondent på 
gymnasiet menade att eleverna accepterar att de får ett visst betyg i kursen om de fått ett visst 
resultat på det nationella provet. Dessutom uppkom en viktig tanke om att det också är viktigt 
för eleven med nationella prov för att kunna jämföra kvaliteten på lärarens prov med andra 
prov ute i landet. 
 Med andra ord är konkretiseringen en av de största styrkorna med de nationella proven. 
Detta finns det stöd för även i den tidigare forskningen som redovisats. Detta är väldigt viktigt 
i arbetet med att försöka uppnå en likvärdig bedömning, samt att det hjälper både lärare och 
elever att få en motivering till ett visst betyg. På så sätt kan de nationella proven fungera som 
den kvalitetssäkring de bör göra, och respondenterna ansåg att det är viktigt att man strävar 
efter detta. 
 Nationella prov passar överlag bättre på studieförberedande program, den synen delade de 
flesta respondenterna och fann även stöd i den tidigare forskningen. Två respondenter tyckte 
dock att alla, vare sig program, ska ha samma bas att stå på, därför ska alla göra de nationella 
proven. Jag tror dock att man måste börja variera texterna som eleverna ska arbeta med på de 
nationella proven för att det inte ska vara orättvist. Detta var några av respondenterna inne på 
i min undersökning, och jag delar dessa åsikter. 
 Det kan nog vara så som Korp (2006) anser, att det är "medelklassvärderingar" som styr 
skolan, vilket gör att de som inte är så studiemotiverade inte får någon stimulans vid till-
fällena då man gör de nationella proven. Man kanske skulle satsa på att öka variationen på 
texterna. Men då kanske det blir orättvist från år till år, kanske någon reagerar på. Sant, men å 
andra sidan är det ju annorlunda texter varje år redan som det är. Det är bara det att varia-
tionen är mindre. Ska de nationella proven på allvar fungera som ett kvitto på en likvärdig 
bedömning tror jag att det är viktigt att man lyssnar på lärarna i den här frågan, så att man får 
värdefull feedback. 
 Elever med annan bakgrund än svensk missgynnas också av de nationella proven, det 
hade stöd i den tidigare forskningen, och de flesta av respondenterna i min undersökning var 
också inne på detta. Ett förslag på att försöka råda bot på detta gav en respondent som tror att 
man tjänar på att få provet lite i förväg så man kan gå igenom det med eleverna, så att de 
förstår själva frågan. Det är ju ingen bra mätare på elevers matematikkunskaper om man 
svarar fel för att man inte förstod frågan korrekt. 
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 Vissa var inne på att de nationella proven kan fungera som ett kvitto på hur man själv 
arbetat. Har man tagit upp rätt saker? Har man lagt ned rätt tyngdpunkt på en aspekt? Förstod 
eleverna det man försökte förmedla? Här ser jag en tydlig fokusering på de nationella provens 
nytta för just läraren själv. De nationella proven hjälper läraren att få på pränt när det gäller en 
elevs nuvarande kunskapsnivå, och kan dessutom förenkla när det handlar om att fördela 
resurser. Dessutom underlättar de nationella proven övergången mellan de olika stadierna i 
skolan, som till exempel från år 6 upp till år 7 och från år 9 till gymnasiet. Men mest handlar 
det alltså om att läraren själv ser att man arbetat med det som man ska ha arbetat med. 
 Detta tycker jag är av fördel för både elever och lärare. En lärare som känner sig säker på 
att det man undervisar har eleverna också nytta av när det handlar om bedömning av målupp-
fyllelse är antagligen tryggare i sin yrkesroll. Rent rimligtvis borde det också innebära stora 
fördelar för lärare och elever i sina skolvardagar. 
 Däremot kan man diskutera kring hur pass lika den summativa och den formativa kun-
skapen tillgodoses när det handlar om de nationella proven. De flesta respondenterna var inne 
på att det känns väldigt bra om det går bra på de nationella proven. Kan det innebära att man 
då mer undervisar elever för att klara proven, inte för att tillägna sig kunskap som hjälper 
eleven i sin utveckling? Om det är så har de nationella proven en allvarlig brist. Det är viktiga 
frågor att ta upp, eftersom betygsättning är en såpass viktig del av skolgången, samtidigt som 
man ska försöka balansera de kraven med de som går ut på att eleven ska få till stånd en 
positiv utveckling. Detta är en svår balansgång för läraren! 
 Sedan skiljer det sig också en smula från lärare till lärare när det handlar om att guida 
eleven under själva provskrivningen. Detta gavs exempel på, både i den tidigare forskningen 
och i min undersökning. Så tror jag att det även fortsättningsvis kommer att vara. Osäkerheten 
bland lärare är nog ganska stor kring vad man får göra och inte göra. Kanske fortbildning kan 
vara den hjälp här också? 
 Nationella prov behövs, iallafall i någon form. Detta ansåg de respondenter som ingick i 
min undersökning. Trots att det finns en del brister och är tidskrävande har jag tolkat det som 
om att respondenterna är positivt inställda till att nationella prov även i fortsättningen kommer 
att användas. 
 Som svar på den tredje forskningsfrågan, om de nationella provens syfte, utformning och 
framtid, så tror jag att lärarna främst är positiva till den extra hjälpen som de nationella proven 
kan bidra med när det handlar om, som tidigare nämnts, att konkretisera mål och betygs-
kriterier. Därmed inte sagt att det inte kan bli bättre, för det kan det. Respondenterna i under-
sökningen gav flera förslag på hur de nationella proven kan närma sig mer och mer att svara 
upp mot sina syften. En större samverkan mellan skolor och lärare, samt med Skolverket kan 
nog förbättra både de nationella proven och hur de används. Det kan också behövas för att 
bättre förankra de viktiga aspekterna som finns inom den formativa kunskapen. 
 
6.2. Metoddiskussion. 
 
Det fungerade överlag bra att använda mig av semistrukturerade intervjuer. Respondenterna 
fick utrymme för att utveckla sina tankar, och när jag ansåg att vissa nya intressanta 
tankegångar dök upp fanns chansen att spinna vidare på det. Eftersom respondenterna inte var 
medvetna om vilka andra lärare som skulle ställa upp på intervjuer och eftersom jag använde 
mig av tre olika skolor tror jag inte att de kan ha påverkat varandra heller. 
 Själva intervjusituationen i sig flöt ofta på bra, eftersom jag var påläst och gav respond-
enterna utrymme att utveckla sina tankar och funderingar. Däremot finns det förstås alltid en 
risk för att jag påverkade deras tankebanor med följdfrågor som jag ansåg rimliga, men som 
de kanske inte tänkte på. Detta kan ha påverkar resultatet, och är också en av bristerna med 
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den valda metoden. Dessvärre är det en aspekt som man tyvärr aldrig kan tillfredsställa vid en 
intervjusituation. 
 Dock borde jag ha ställt frågor angående en eventuell koppling mellan betyg och viljan att 
göra bra ifrån sig på de nationella proven, eftersom respondenterna upplevde att eleverna ville 
göra bra ifrån sig på dessa prov. Nu kan man rimligtvis tycka att det finns en klar koppling, 
men jag borde ha frågat respondenterna mer specifikt om detta för att då ha fått ett underlag 
att arbeta utifrån. Det hade varit intressant att arbeta med när det handlar om hur de nationella 
proven påverkar olika elever, samt till hur de påverkar betyg och bedömning. 
 I övrigt tyckte jag att det fungerade utmärkt att använda den metod jag valde, och jag 
tycker att jag att jag fick fram det jag ville. 
 
6.3. Förslag på framtida forskning. 
 
Denna uppsats handlade om några lärares attityder gentemot de nationella proven. Man 
kanske kan gå in lite mer i hur samverkan mellan olika lärare fungerar i samband med de 
nationella proven på två eller fler skolor och sedan jämföra? Eller så kanske man kan ta ett 
renodlat elevperspektiv på det här om nationella prov och göra en liknande undersökning som 
den jag har gjort? 
 Sedan kanske man kan kolla in lite närmre på matematiken i skolan, eftersom just mate-
matiklärare i både min undersökning och i intervjuundersökningen (Skolverket, 2005b) ansåg 
att nivån på det nationella provet i Matematik A var för låg. Är det något som inte fungerar 
inom matematikundervisningen, eller beror det på något helt annat? 
 
6.4. Några avslutande rader. 
 
Syftet med denna uppsats var ju att undersöka några lärares attityd gentemot de nationella 
proven. Nu när detta har gjorts och redovisats har jag kommit fram till att respondenterna i 
min undersökning anser att de nationella proven behövs, iallafall i någon form. Nyttan med en 
sådan här undersökning och dess resultat kan argumenteras för på olika vis. Jag anser att en 
undersökning av denna blygsamma storlek ändå kan ge viktiga stickprov för hur lärarna ute 
på fältet ser på nationella prov och även hur de används. Dessutom kan man få konkreta 
uppslag och idéer när man sätter sig ned och lyssnar på en person som har erfarenhet av den 
praktiska användningen av nationella prov. Det finns många viktiga tankar som dyker upp när 
man ger professionella yrkesmänniskor möjlighet att klargöra vad de verkligen anser om 
något. Som professionell lärare kan man dessutom ha nytta av ett sådant arbete som detta, 
eftersom det också kan väcka tankar och främja reflektion kring sitt eget arbete kring de 
nationella proven. Jag säger inte vad som är rätt och vad som är fel med olika arbetssätt eller 
kunskapssyner, men att reflektera över sitt yrkesutövande för mycket gott med sig. 
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Bilagor. 
 
Bilaga 1: Intervjufrågor. 
 
Uppvärmningsfrågor. 
 
- I vilka ämnen undervisar du i och vilka år undervisar du för? 
- I hur många år har du arbetat? Samma skola, samma ort? 
- Hur ser din egen utbildning ut? Högskola, universitet, folkhögskola? Var? När? 
 
Frågor angående de nationella proven (NP). 
 
Undervisning och elever. 
 
- Hur planerar du upp din kurs i förhållande till NP? Läggs stor vikt vid provet? Liten? 
- Hur förbereder du eleverna inför NP? Mycket, lite? 
- Hur reagerar eleverna på NP? Nervositet, spänning, glädje över resultat, uppgifterna? 
- Missgynnas några elevgrupper av NP? Klass, etnicitet, kön. 
- Tycker du att NP passar på alla program? Vilka? Varför? Varför inte? 
- Om du är med under NP, hur gör du då? Anpassar tempot eller kör på helt enligt 
anvisningarna? Elever med sen ankomst? Sjuka elever? Stökiga elever? 
 
Betyg, syfte och utformning. 
 
- Hur stor vikt lägger du vid NP i fråga om betyg och måluppfyllelse? 
- Tycker du att NP svarar upp mot sina syften? Likvärdig bedömning, konkretisering av 
betygskritierier, målförtydligande, bidrar till ökad måluppfyllelse? 
- Anser du att syftena med NP är tillfredsställande? 
- Är du nöjd med NP's utformning? Hur proven ser ut, vilken tidpunkt på terminen NP 
genomförs, vilka år det berör? 
- Behöver provsystemet förändras? Varför? Varför inte? Om varför, till vad? 
 
 
- Till sist, sammanfattningsvis, vilka är fördelarna med NP? 
- Vilka är nackdelarna med NP? 


