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Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vad några svensklärare 

beskriver att de nationella proven har för betydelse för undervisningen i 

svenskämnet. Genom kvalitativa intervjuer med fyra svensklärare har det 

framkommit att de nationella proven fungerar som ett stöd för lärarna samtidigt 

som det tar upp mycket tid och arbetskraft. Proven förmedlar dubbla budskap då 

det å ena sidan kan stärka lärarens professionella yrkesroll samtidigt som det kan 

ifrågasätta den genom utvärdering av lärarens arbete. Att det är ett nyttigt prov 

framkom i undersökningen, men den stora nackdelen de nationella proven har är 

att det innehåller alldeles för mycket merarbete än vad den normala 

arbetsveckan rymmer. 
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1. Inledning 

”Hur mycket utvärdering pallar skolan?” Så inleder forskaren Lena Lindgren (2014, s.28) sin 

artikel i Pedagogiska magasinet. Temat för tidningen är mätandets makt, och det diskuteras 

flitigt i olika artiklar om hur mycket elever, lärare och skolor mäts och betygsätts i svensk 

skola. Nationella prov är ett av de mätverktyg som används i nationella utvärderingssystem 

för att bedöma olika skolors kvalité och resultat. På gymnasiet genomför eleverna nationella 

prov i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk, vilket sammanlagt innebär 

23 stycken delprov. Fem av dessa delprov ingår i svenskämnet. Proven ska fungera som ett 

elevutvärderande system vilket mäts i hela nationen, men vem är mätningen egentligen till 

för? Eftersom det är en uppgift ålagd av Skolverket men som lärarna ansvarar för att 

förbereda, genomföra och rätta, så vill jag med den här studien undersöka vad några 

svensklärare anser att de nationella proven har för betydelse för undervisningen i 

svenskämnet. 

1.1. Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vad några svensklärare beskriver att de 

nationella proven har för betydelse för undervisningen i svenskämnet. Jag har formulerat 

följande frågor som jag vill besvara: 

 Vad anser svensklärarna att de nationella proven har för funktion i svenskämnet? 

 Hur förhåller sig svensklärarna till elevers resultat från de nationella proven gentemot 

övriga resultat i svenskämnet? 

 På vilket sätt påverkas svensklärarnas professionella yrkesroll av de nationella proven 

i svenskämnet? 

1.2. Uppsatsens disposition 

Jag har valt att disponera uppsatsen som så att jag börjar med att redovisa i avsnitt två 

bakrundsinformation om ämnet och tidigare forskning som gjorts. I avsnitt tre förklarar jag 

vilken metod jag har valt att använda och varför, hur jag genomfört undersökningen, bearbetat 

materialet, vilken validitet och reliabilitet undersökningen har samt vilken hänsyn jag tagit till 

de forskningsetiska principerna. Avsnitt fyra presenterar de resultat jag fått fram utifrån det 

insamlade materialet, medan avsnitt fem behandlar analys och diskussion av metoden och 

resultatet. Till sist avslutar jag i avsnitt sex med att knyta ihop alla delar till en slutsats. 
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2. Bakgrund 

Här presenterar jag vad som tidigare sagts om ämnet, olika studier som gjorts och tidigare 

forskning, samt vad myndigheterna skriver om ämnet i dagsläget. 

2.1. De nationella proven ur ett historiskt perspektiv 

Lundahl (2009, s.12–14) skriver om den historiska utvecklingen av de nationella proven och 

menar att det är viktigt att se bakåt i tiden för att få en förståelse för varför vi har nationella 

prov i Sverige idag. Genom att se det ur ett historiskt perspektiv får man en inblick i hur de 

nationella proven har formats av samhällets krav på skolan samt hur olika typer av 

bedömningar och användningen av dessa, både för- och nackdelar, har påverkat individen och 

skolan. Författaren skriver att det har funnits en del dilemman kring proven genom tiderna, 

speciellt när det gäller kunskapsbedömningar och i synnerhet genom centralt utarbetade prov, 

vilket de nationella proven hette förr. Det mest diskuterade dilemmat har enligt författaren 

varit vad som ska bedömas, om det är den enskilda individen och/eller dess kunskaper, samt 

vilka kunskaper som då ska bedömas. Det är alltså ett dilemma kring människosyn och 

kunskapssyn, vilket man kan se har förändrats genom tiderna utifrån hur proven har kommit 

att ändras. De nationella proven har även haft olika benämningar, vilket beror på att de har 

haft olika funktioner i skolan och för samhället. Vid provens tillkomst kallades de för 

standardprov, därefter centralt utarbetade prov (centralprov) och till sist nationella prov. 

Närmare förklaring till detta återkommer i följande text. 

2.1.1. De nationella provens tillkomst 

Den som oftast ses som upphovsman till proven, enligt Lundahl (2009, s. 19–25), är en man 

vid namn Frits Wigforss genom det arbete han utförde under 1930-1940 talen. Från början 

hette då proven standardprov, vilket innebar att elever fick genomföra ett prov som såg 

likadant ut för alla och skapade en sorts standard där man kunde kategorisera eleverna utifrån 

deras provresultat. Dock var han inte den första att tillverka standardiserade prov, då det 

första svenska standardprovet redan utarbetats år 1923 av en kvinna vid namn Carita Hassler-

Göransson, som tog fram ett standardiserat rättstavningsprov. Gemensamt för Wigforss och 

Hassler-Göransson är att de ville utveckla standardprov för att göra skolan enhetlig och för att 

professionalisera folkskolläraren. Lundahl skriver att Wigforss menade att läraren kunde 

använda sig av detta standardmått för att se om hens klass befann sig på samma nivå som 

genomsnittet. Mätningen genom standardprov skulle på så sätt bli värdefull både som ett 
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hjälpmedel för en rättvis betygssättning samt för en mer effektiv undervisning. Resultaten 

kunde användas för att individualisera undervisningen, men inte ersätta lärarnas omdöme utan 

endast förbättra dem. Författaren skriver att Wigforss ville att provens funktion som mätsticka 

skulle vara avsedd för klassläraren och inte för en kontrollerande skolmyndighets, vilket 

tyvärr inte efterlevdes. Lundahl påpekar att Wigforss redan på den tiden resonerade över ett 

dilemma som kom att följa proven fram till idag, det vill säga kan dessa prov främja 

undervisningen utan att det på samma gång hämmar lärarna genom den kontrollerade funktion 

som kommer med proven. 

2.1.2. Efterfrågan av ett standardiserat prov 

Lundahl (2009, s. 25, 27–28)skriver att behovet av ett standardiserat prov var stort under 

1930-talet, då utbildningspolitiken hade problem med utbildningens organisation. Det fanns 

totalt tolv olika skolformer, vilka både var kostsamma och svåröverskådliga. Författaren 

skriver att lösningen på detta var att skapa en enhetsskola. Standardprovens roll i detta var att 

de utgjorde grunden för en snabb kommunikation med och om skolans resultat, och på så sätt 

tillgodosåg två behov. Det första var att man genom standardproven kunde standardisera 

folkskollärares betygssättning, vilket i sin tur ledde till att man kunde ta bort inträdesprov till 

skolor och istället använda sig av resultaten från standardprov. Det andra var att man kunde 

justera kursplanerna efter den genomsnittliga elevens kunskaper, vilket man fick reda på 

genom standardproven. Lundahl menar att proven nu stod för ett nytt kunskapsområde kring 

barns inlärning, vilket tillämpades tillsammans med hjälp av skolmognadsundersökningar och 

intelligensundersökningar. I och med upptäckandet av detta nya kunskapsområde skapades en 

ny organisation vid namn statens psykologisk-pedagogiska institut (SPPI). SPPI ansågs 

nödvändig för att dåvarande befintliga skolmyndigheter inte ansågs tillräckligt drivande av 

den modernisering som skulle föra skolan framåt mot en modern effektiv skola. SPPIs första 

uppgift var att standardisera folkskollärares betygssättning med hjälp av centralt utarbetade 

prov, vilket innebar att man frångick Wigforss grundsyfte med proven att de skulle utgå från 

lärarens behov, till att proven nu istället hamnade i händerna på en kontrollerande myndighet. 

2.1.3. Standardprov och politik 

1946 års skolkommission gjorde att skolan, enligt Lundahl (2009, s. 41–45), började ändra 

inriktning från tolv olika skolformer mot en enhetlig skola. Skolkommissionen tillsatte en 

utredning som leddes av John Elmgren vid högskolan i Göteborg, av begåvningsstrukturen 

och mognadsprocessen hos svenska elever. Författaren skriver att Elmgren hade en ideologi i 
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form av en psykologisk-pedagogisk forskningsverksamhet, där han ansåg att läraren i 

kunskapsbedömningar skulle se på barnet som en psykolog kunde se det. Därmed uppstod ett 

nytt synsätt på elevers kunskap och det skedde ett slags psykologiserande av skolan. I 

lärartidningar kunde man se ideologins framfart genom att ord som prov, betyg och läxor 

ersattes med begrepp som intelligens, test och begåvning. Det tog dock inte lång tid innan det 

kom reaktioner på den nya prov- och testverksamheten, då lärarkåren inte kände igen sig i den 

här psykologiska teoretiseringen av skolan. Lundahl skriver att standardproven fick ett nytt 

användningsområde i samband med detta, vilket var att resultaten började nyttjas i politiken 

och i reformarbetet av skolan. Skolbyråkratin och den psykologisk-pedagogiska vetenskapen 

slöt en allians med utbildningspolitiken, vilket ledde till att den nya alliansen fortsatte på den 

psykologisk-pedagogiska inriktningen trots missnöjet som rådde hos lärarkåren. Författaren 

påpekar att dessa vinster på den politiska nivån hade sin grund i privata aktörers intressen att 

föra fram sina egna lösningsförslag på strukturella skolproblem. 

2.1.4. De objektiva och effektiva proven 

De nya centralt utarbetade proven som växte fram under 1950–60-talen skulle stå för 

objektivitet och effektivitet. Lundahl (2009, s. 46–49, 54) skriver att ansvaret för proven 

flyttades från SPPI till Lärarhögskolan i Stockholm år 1953, där huvudansvarig för proven var 

Torsten Husén. I och med detta kom nya direktiv för hur proven skulle vara utformade. De 

centralt utarbetade proven skulle endast gälla läsning, skrivning och räkning i årskurs 4 och 6, 

där provens omfång i tid gällande rättning och genomförande skulle minskas samt att proven 

skulle spridas ut bättre över läsåret. Lundahl skriver att muntlig framställning och högläsning 

togs bort då det ansågs vara alltför svårt för lärare att göra en likvärdig och objektiv 

bedömning av sådana färdigheter. Han påpekar att Husén och hans kollegor strävade efter att 

avskaffa alla slags subjektiva bedömningar i det forna standardiserade testet och ersätta med 

objektiva test, bland annat för att öka precisionen och få till en mer reliabel gradering men 

också för att minska tiden för genomförande och rättning. Snabbhet och objektivitet fördes 

fram som en välvilja om lärare och elever, men i takt med att proven utvecklades för att just 

spara tid blev de mer tidskrävande att konstruera. Författaren poängterar dock att de 

tillvägagångssätt som Husén och hans kollegor använde för att konstruera proven används än 

idag, men att de har vidareutvecklats för att fungera mot de mål som är aktuella idag. 
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2.1.5. De nationella provens inträde i gymnasieskolan 

Lundahl (2009, s. 61–66) skriver att de första centralproven för gymnasieskolan konstruerades 

under 1960-talet. Provens innehåll formades utifrån de ämneskunskaper man ansåg var 

relevanta att pröva, vilket kan exemplifieras inom bland annat språkvetenskapen där man 

ansåg att språkets minsta beståndsdelar var särskilt intressant. Därför dominerade bland annat 

flervalsfrågor om ord, grammatik och mönster i engelskans centralprov. Men det fanns också 

en annan idé med att införa dessa centralprov på gymnasiet, enligt författaren, vilket handlade 

om att man ville förändra undervisningen genom att ta bort salskrivningar. Dessa 

salskrivningar uppfattades som stressande för lärare och problematiska i förhållande till målen 

om självständighet och allsidighet, samt att de tog tid från undervisningen. Upp till hela 25 

dagar om året kunde eleverna befinna sig i skrivsalen för dessa salskrivningar, vilket hade att 

göra med att salskrivningarnas uppgift var att ta fram underlag till betygsnormering. 

Författaren skriver att man ville ersätta detta med centralt utarbetade prov, så att lärarna kunde 

få mer tid till undervisning. 

2.1.6. Det eviga dilemmat om vad som ska bedömas 

Enligt Lundahl (2009, s. 95–120) skedde det en omstrukturering av utbildningssystemet efter 

den nya läroplanen Lgr 80, vilket gjorde att proven nu fick en ny inriktning. Det skulle inte 

längre handla om rangordning i bedömningen, utan det skulle vara individrelaterat. Man gick 

alltså från att bedöma individer till att bedöma kunskap. Författaren skriver att fokus låg på tre 

formellt uttryckta mål, vilka var ökad demokrati, ökad effektivitet och en professionalisering 

av läraryrket. Den 30 juni 1991 lades Skolöverstyrelsen, de som haft ansvar för proven hittills, 

ner och den nya myndigheten Skolverket tog över uppdraget. Deras första uppdrag från 

regeringen var att man ville utreda de nationella proven i förhållande till läroplaner och 

betygssystemet, så att proven inte skulle begränsa friheten att lokalt utforma utbildningen och 

dess innehåll samt metoder. Enligt Lundahl var det svårt att definiera vad de nationella 

provens syfte var under 90-talet, och den stora frågan handlade om hur man skulle kunna 

definiera och mäta skolors resultat från ett centralt håll utan att på samma gång göra intrång 

på den lokala friheten att definiera skolverksamheten. De nationella proven knöts till slut till 

uppföljning, då man ansåg att resultaten av proven inte sa något om hur eller varför eleven 

uppnått resultaten. Tillsammans med annan administrativ och kvantitativ verksamhetsstatistik 

skulle resultaten ge underlag för andra mer omfattande utvärderingsprojekt. Lundahl skriver 

att Skolverkets första provuppdrag år 1992 tydligt visade på att de nya proven kunde 
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användas som verktyg för att få fram resultatmått för skolan, där det resultatorienterade 

kunskapsintresset skulle bygga på både ett elevperspektiv och ett samhällsperspektiv.  

     År 1994 flyttades fokus från proven att i sig själva fungera som resultat till att bli ett stöd 

för lärarnas utveckling av goda resultat. Provens funktion skulle nu, enligt författaren, vara att 

fungera som ett stöd för en likvärdig betygssättning. Detta skilde sig från de föregående 

standardproven som stod för att man mätte prestationer i jämförelse med andras prestationer, 

vilket skulle användas som mått för att styra lärarnas betygssättning av de enskilda eleverna. 

Genom att proven nu skulle fungera som ett stöd för en likvärdig betygssättning mätte man de 

faktiska kunskaperna relaterat till bestämda mål, kriterier och lärarnas professionella 

bedömning av eleverna. Lundahl skriver att ytterligare syften som tillkom proven skedde år 

1999, då man ökade kraven på resultatkontroll för att skärpa kommunernas egenkontroll.  

     Proven skulle nu främja nationell likvärdighet och fungera som underlag i 

kvalitetssäkringen och resultatkontrollen av undervisningen. Dessa kvalitetsredovisningar 

publicerades från och med år 2004 i databasen SIRIS för att få betyg och resultat på nationell 

nivå att bli mer jämförbara, med syftet att de skulle fungera som underlag för styrning genom 

kontroll. År 2006 ger regeringen förslag på hur skolans resultat kan förbättras genom att 

tydliggöra mål, införa fler avstämningstillfällen och fler nationella prov. Författaren skriver 

att nationella kunskapskrav därför infördes i årskurs 3, 6 och 9. Syftet med att införa fler och 

tidigare obligatoriska nationella ämnesprov var att det skulle stärka likvärdigheten i lärarnas 

bedömning och betygssättning om man hade regelbundna uppföljningar och utvärderingar av 

elevers kunskapsutveckling. Lundahl beskriver den här utvecklingen av de nationella proven 

som att dess funktion gått från att vara ett redskap för likvärdig betygssättning till att bli ett 

mått på likvärdighet. 

2.2. De nationella proven idag 

Skolan är en institution som styrs hierarkiskt. I riksrevisionens granskningsrapport (2011:23, 

s. 12) ges en kort och klar beskrivning av hur den hierarkin ser ut. De skriver att på nationell 

nivå styrs skolan av riksdag och regering, vars uppgift är att ange nationella mål och riktlinjer 

för att garantera en likvärdig utbildning runt om i landet. Under dem finns kommunerna som 

nästa huvudman, vilka ska besluta om hur organiseringen av verksamheten ska se ut för att 

uppfylla de nationella målen på riksnivå. Sist i ledet kommer rektorer och lärare, som genom 

samarbete med eleverna är ansvariga för att ge skolarbetet struktur och innehåll. I rapporten 

står det att en liknande struktur gäller vid ansvaret för en likvärdig betygsättning, där återigen 

riksdag och regering står för de nationella målen och riktlinjerna. Därefter är det Skolverket 
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som står för betygskriterier samt stödmaterial för en likvärdig betygssättning. Huvudmännen 

på kommunnivå ska se till att ge skolorna tillräckliga förutsättningar, medan rektorerna 

ansvarar för att lärarna har rätt kunskaper och kompetens för att betygsätta på ett likvärdigt 

sätt. Sist i ledet kommer lärarna, vilka i sin tur har det direkta ansvaret för att det sker en 

rättvis betygssättning av elevernas kunskaper. 

     När det kommer till nationella prov, står det i gymnasieförordningen (Svensk 

författningssamling 2010:2039) under rubriken Betygsättning av gymnasiearbetet och 

gymnasiesärskolearbetet; kunskapskrav; paragraf 3, att lärarna i gymnasieskolan ska använda 

sig av nationella prov inför betygssättningen i den inledande kursen i svenska samt i den 

högsta avslutande kursen på programmet, med undantag för kursen svenska 2. Det står även 

att lärarna bör använda sig av nationella prov för att bedömningsgrunderna ska bli så 

enhetliga som möjligt över landet. Eleverna ska delta i alla delarna av de nationella proven 

om det inte finns särskilda skäl för att inte delta, vilket rektor beslutar om.  

2.2.1. Skolverkets bestämmelser kring nationella prov 

De nationella proven på gymnasiet finns i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska 

och matematik (Nationella prov i gymnasieskolan). På hemsidan står det att nya prov erbjuds 

en gång varje termin av Skolverket, och det är obligatoriskt för gymnasieskolorna att använda 

dessa prov som stöd för betygssättningen. Totalt finns det 23 delprov inom de nationella 

proven som en elev kan göra under sin gymnasietid, om man räknar att en elev går alla kurser 

i engelska, matematik samt antingen svenska eller svenska som andraspråk. I engelska finns 

totalt 4 delprov, i matematik totalt 14 delprov samt i svenska/svenska som andraspråk totalt 5 

delprov. 

     Huvudsyftet med nationella prov enligt Skolverket (Nationella prov och bedömningsstöd) 

är att ge lärare stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning, samt att proven 

ska ge underlag för en analys av hur kunskapskraven uppfylls på skolnivå, huvudmannanivå 

och nationell nivå. En annan sak som de nationella proven också kan bidra till enligt 

Skolverket är att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna, samt en ökad måluppfyllelse 

för eleverna. De nationella proven ska inte fungera som examensprov utan som en del i den 

samlade informationen om elevers kunskaper. Skolverket menar att proven först och främst 

har en summativ funktion, där de fungerar som en avstämningspunkt som visar var eleverna 

befinner sig kunskapsmässigt i de ämnen/kurser där proven genomförs. Samtidigt menar 

Skolverket att proven kan användas formativt genom att provresultaten ger en god 

information om vilka styrkor och svagheter eleverna har kunskapsmässigt i det aktuella 
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ämnet. Proven kan därför användas som en del i den bedömning av lärande som ingår i 

undervisningen. Även undervisningen kan utvärderas och utvecklas utifrån provresultaten 

enligt Skolverket, då resultaten ger en god bild av hur undervisningen har fungerat. 

2.2.2. Provens konstruktion 

Eftersom det är Skolverket som ska tillhandahålla stödmaterial till alla skolor runt om i landet, 

har de även i uppdrag att konstruera de nationella proven. På Skolverkets hemsida (Provens 

konstruktion) står det att proven konstrueras av flera av landets universitet och högskolor, i 

samarbete med aktiva lärare, lärarutbildare och andra forskare. Proven tar ungefär 1,5 till 2 år 

att konstruera, och man konstruerar proven genom bland annat giltiga och trovärdiga analyser 

av läroplan, ämnes- och kursplaner. Proven ska alltså pröva rätt saker och samtidigt täcka så 

mycket av kursplanen som möjligt utan att det blir allt för praktiskt omfattande, samt göra det 

på ett sådant sätt att resultaten blir så användbara som möjligt. Konstruktionen bygger också 

på erfarenheter och forskning, att se vad som tidigare gjorts inom området och vad resultaten 

visat, samt tillförlitliga utprövningar av uppgifter och provdelar. Skolverket menar att för att 

säkerställa att proven fungerar på rätt sätt ska proven prövas på ett urval av 200-1000 elever 

innan det tillämpas i resten av Sverige. De skolor som deltar i utprövningarna av de nationella 

proven är på så sätt delaktiga i utvecklingen och kvalitetssäkringen av proven, samt att 

utprövningarna kan ge läraren ett extra stöd i bedömningsprocessen av elevernas kunskaper 

gentemot kunskapskraven. 

2.2.3. Att genomföra nationella prov i svenskämnet 

Uppsala Universitet är den institution som konstruerar de nationella proven för svenskämnet. 

På deras hemsida (www.nordiska.uu.se) skriver de att proven genomförs i kurserna svenska 1 

och svenska 3 på gymnasiet. Proven i svenska 1 består av tre delmoment medan proven i 

svenska 3 består av två delmoment. Det första momentet i de nationella proven i svenska 1 är 

delprov A, vilket är en muntlig framställning. Delprov A ska genomföras på lektionstid, men 

det finns inget angivet provdatum för denna del utan riktlinjen är att skolan får bestämma en 

särskild tid för genomförandet så länge det sker under en period på ca fem veckor innan 

delprov B och C ska genomföras. Eleverna förbereds till provet genom att läraren har en 

gemensam genomgång med klassen där hen visar inspirationsbilder på en cd-skiva samt att 

eleverna får uppgiftsinstruktioner och ämnesförslag. I instruktionerna för delprov A (Delprov 

A: muntlig framställning) står det att syftet med den muntliga framställningen är att pröva 

elevens förmåga att hålla ett informerande/undervisande tal, anpassat till en viss publik och 
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med en begränsad taltid. I det här fallet handlar det om en klassrumssituation med lärare och 

elever som åhörare, samt en tidsbegränsning på 10 min per framförande. Eleven ska utifrån 

det tema som de nationella proven tillhandahåller, välja ett ämne och presentera samt 

kommentera ämnet inför klassen, med hjälp av ett presentationstekniskt hjälpmedel. Men den 

muntliga framställningen handlar inte bara om att utföra ett informerande/undervisande tal, 

utan eleven får också inta rollen som åhörare till kamraternas framförande samt ge respons till 

dem. Rollen som åhörare och responsgivare lyfts dock inte fram i bedömningen utan det är 

själva talet som betygssätts. 

     Delprov B i svenska 1 testar elevernas läsförståelse, och genomförs på ett angivet datum 

efter att delprov A har genomförts. Skrivtiden för delprovet är 120 minuter och eleverna får 

vid provtillfället ett texthäfte med olika slags texter samt ett uppgiftshäfte med olika uppgifter 

att besvara. I instruktionerna för delprov B (Delprov B: läsförståelse) står det att delprovet 

prövar tre olika läsförståelseprocesser hos eleverna, den första är att hitta information och dra 

slutsatser, den andra är att tolka och sammanföra och den tredje är att reflektera över och 

utvärdera innehåll, form och språk. Eleverna förbereds för delprov B genom att de får en kort 

information om provets uppläggning, hur det kommer att bedömas samt råd inför provdagen.  

     Det sista delprovet i de nationella proven i svenska 1 är delprov C, som är en skriftlig 

framställning. Detta prov genomförs likt delprov B på en angiven provdag efter det att 

delprov B har genomförts, och skrivtiden för provet är 180 minuter. I instruktionerna för 

delprov C (delprov C: skriftlig framställning) står det att eleverna får ut samma texthäfte som 

använts vid delprov B samt ett uppgiftshäfte som innehåller fyra skrivuppgifter. Eleverna får 

välja en av de fyra uppgifterna och ska sedan skriva en sammanhängande text som omfattar 

300-600 ord. Syftet med den skriftliga framställningen är att pröva elevernas förmåga att 

skriva en argumenterande/utredande text anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleverna 

förbereds för delprov C på samma sätt som föregående prov, genom information om 

upplägget samt hur det kommer att bedömas. 

     Som tidigare nämnt står det på Uppsala Universitets hemsida (www.nordiska.uu.se) att de 

nationella proven i kursen svenska 3 består av två delmoment. Delprov A är en skriftlig 

framställning medan Delprov B är en muntlig framställning. Det första provet genomförs på 

en angiven provdag, där skrivtiden är 240 minuter. I instruktionerna för delprov A (Delprov 

A: skriftlig framställning) står det att man prövar elevens förmåga att skriva en text av 

vetenskaplig karaktär, som ska omfatta 600-800 ord. Eleven får ett uppgiftshäfte med ett antal 

texter och fyra uppgifter, där de ska välja en uppgift att skriva om. Till uppgiften hör att 

eleven ska presentera en frågeställning, välja ut och referera till relevant information ur 
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texthäftet, källhänvisa, dra en slutsats eller göra en jämförelse som bygger på de utvalda 

referaten samt använda ett språk som är anpassat till den vetenskapliga textgenren. 

     Delprov B i svenska 3 är en muntlig framställning som ska genomföras på lektionstid, men 

inte på någon specifik provdag. På Uppsala Universitets hemsida (www.nordiska.uu.se) står 

det att det är skolan som bestämmer en tid för genomförande, de enda riktlinjer de har att gå 

efter är att provet ska genomföras under en period på cirka fyra veckor efter delprov A. 

Delprov B liknar det muntliga nationella delprov A som görs i kursen svenska 1, med skillnad 

att eleverna här ska framföra ett argumenterande tal i syfte att övertyga sin publik om en 

självvald ståndpunkt. För att göra detta ska eleverna använda sig av retoriska verkningsmedel, 

vilket är en term som används i ämnesplanen för svenska 3. Tidsbegränsningen är cirka 10 

min per framförande. I instruktionerna står det även att framförandet ska vara riktat till 

klasskamraterna, men att det är en komplicerad situation då läraren också befinner sig i 

klassrummet och eleverna troligtvis blir påverkade av lärarens förväntningar. Det är då rimligt 

att eleverna anpassar sitt framförande även till läraren, men instruktionerna pekar då på att 

läraren ska ha i åtanke att bedöma elevernas förmåga till att övertyga sina kamrater i första 

hand. 

2.2.4. Relationen mellan nationella provbetyg och slutbetyg. 

I skolverkets (2004, s.85–87) rapport om det nationella provsystemet i den målstyrda skolan, 

ställer man sig frågan om hur föreställningen av nationella prov ser ut hos elever. Det nämns 

en kvalitetsgranskning som Skolverket gjorde år 2000, där föreställningar om att nationella 

prov skulle ha en examinerande funktion, blir man inte godkänt på provet kan man inte få 

godkänt i slutbetyg, eller tvärtom att blir man godkänd på nationella provet är man godkänd 

på kursen osv. Den vanligaste föreställningen som elever hade var dock att det nationella 

provet bara kan höja betyget, inte sänka det. Den här granskningen visade på att oavsett vad 

eleverna anser, så har de nationella proven en särskild betydelse för eleven, vilket enligt 

rapporten tyder på att provet har en karaktär av examensprov. I kontrast till detta står det i 

rapporten att lärare inte ska utgå från de nationella proven vid betygssättning, utan resultatet 

ska vägas in i bedömningen utan att ha en alltför stor betydelse framför andra provresultat. 

Det är alltså viktigt att alla elevens prestationer beaktas lika mycket i bedömningsprocessen. 

     I rapporten (Skolverket, 2004, s.70–71) skriver man att relationen mellan nationella 

provbetyg och slutbetyg inte har diskuterats på ett omfattande sätt, men på frågan om varför 

provbetygen och slutbetygen inte stämmer överens radas det upp ett antal förklaringar. Dock 

påpekas det att dessa förklaringar inte fungerar som argument med belägg från några 
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systematiska studier. En av förklaringarna till att betygen skiljer sig åt kan vara att de 

nationella proven inte mäter alla mål i kursen, utan läraren måste ta hänsyn till flera andra 

saker vid betygssättningen, vilket kan leda till att eleven får ett högre slutbetyg än nationella 

provbetyget. En annan förklaring kan vara att läraren har ett bredare underlag än vad 

provresultatet visat, då eleven i andra sammanhang har uppnått målen och på så sätt kan få 

godkänt trots att eleven inte blivit godkänd på det nationella provet. 

     Eftersom det nuvarande styrsystemet ger lärare och elever ansvaret att själva välja innehåll 

och metod, kan det resultera i att en grupp valt att arbeta med något helt annat stoff inom 

kursen än vad som testas på det nationella provet. Trots att provinstitutionerna tillhandahåller 

material som delvis kan utgöra ett gemensamt underlag för alla elever, så är detta ingen 

säkerhet för att alla grupper ska få likvärdiga förutsättningar inför de nationella proven. 

Därför kanske inte resultaten på proven är den viktigaste funktionen, utan det viktiga ligger i 

den information lärare får om måluppfyllelse och hur det kan prövas och bedömas. Man 

menar alltså att bedömningsanvisningarna och uppgifterna från de nationella proven kan ses 

som förebilder för lärares övriga bedömningsarbeten, ”likvärdighet genom förebildlighet” 

(Skolverket, 2004, s.87). 

2.3. Lärarnas professionalitet kontra nationella prov 

Yarker (2006) har intervjuat 14 engelsklärare, som undervisar i årskurs 9 i England, om hur 

de upplever förberedelserna inför de nationella proven som i England motsvaras av Standard 

Assessment Tasks (SATs). Resultaten av intervjuerna indikerar på att det finns en viss 

motsträvighet hos lärarna till att förbereda sina elever för de nationella proven, eftersom de 

anser att provresultaten fungerar lite som en bedömning av både skolor, enheter och 

individuella lärare. Yarker skriver att lärarna upplever det som att de förlorar en del av sin 

professionalitet genom dessa prov, för att de måste anpassa sin undervisning till de här 

centralt styrda proven samtidigt som de vill behålla sin egen professionalism. Motivation är 

ett begrepp som återkommer i intervjuerna, där lärarna påpekar att det är något som saknas 

hos både lärare och elever. Författaren skriver att lärarnas motivation är låg på grund av att 

dessa prov kräver en hel del förberedelse, vilket blir ett sorts tvång att göra då det går före 

andra saker som lärarna värderade som viktigare i undervisningen. För eleverna är 

motivationen låg enligt lärarna för att proven är något stort som de måste ta sig igenom utan 

att de får något speciellt för det. En lärare ansåg att det inte finns någon riktig mening med de 

nationella proven för eleverna, för det skrivs ju inte precis in i elevernas CV att de klarat de 

nationella proven. 
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     Yarker tar upp att det förekommer en hel del frustration och negativitet hos lärarna 

angående de nationella proven, just för att det ifrågasätter deras professionalitet som lärare. 

Lärarna anser att det alltid kommer att krävas kompromisser i läraryrket när mycket styrs 

uppifrån, men att det har blivit värre på senare tid då kontrollverksamheten upplevs som 

hårdare och att lärarna måste gå på fler möten om hur man tillämpar olika strategier för att 

förbereda eleverna för de nationella proven. Författaren skriver att lärarna upplevde att alla 

dessa kontroller var en fara för deras psykiska hälsa och en risk för utbrändhet, på grund av all 

press uppifrån och utifrån samt det ifrågasättande av lärarnas professionalitet som proven 

medförde. Så författaren frågade de intervjuade lärarna varför de väljer att förbereda sina 

elever för de nationella proven, och svaren han fick var att lärarna gjorde det för att de måste, 

men att de ifrågasätter om de verkligen undervisar detta för elevernas skull. 

2.4. Provsystemet ur användarnas perspektiv 

Naeslund (2004, s.11) har gjort en studie om nationella prov i grundskolan, genom att granska 

det nationella provsystemet ur användarnas perspektiv. Han skriver att proven har fyra 

uppgifter att fylla, där den första uppgiften är att underlätta likvärdig bedömning och 

betygsättning vilket han kopplar till myndighetsutövning då det har med elevers rätt till en 

likvärdig undervisning. Den andra uppgiften är att kontrollera måluppfyllelse, vilket är en 

sorts kvalitetssäkring för att se om elever når upp till miniminivåerna i kärnämnena. Provens 

tredje uppgift är att påvisa starka och svaga sidor hos eleverna som en slags service för lärare, 

elever, föräldrar m.fl. Den sista uppgiften som proven har är att verka förebildligt på 

bedömning, undervisning och lärande, vilket innebär att de ska spegla ämnesmålen och 

uppmärksamma vilka kunskapskvaliteter som är angelägna att bedöma. 

     Författaren skriver att resultaten enligt undersökningen pekar på att lärarna har en hög 

tilltro till provsystemet och dess effekter. Av provens fyra syften anser lärare i 

undersökningen att syftet med att ge stöd åt bedömningen av elevernas starka/svaga sidor 

respektive måluppfyllelse är det som proven bidrar mest med. Dock anser lärarna att 

förmågan att åstadkomma likvärdighet och rättvisa, är provens viktigaste uppgift. Naeslund 

(2004, s.86–88) skriver att lärare i undersökningen har gett proven både beröm och kritik. 

Lärarna anser bland annat att bedömningsanvisningarna är till belåtenhet och att proven är 

välkonstruerade. Till kritiken förs ofta den muntliga delen av de nationella proven, för att 

bedömningarna är subjektiva och bedömningen påverkas av sådant som eleverna inte kan 

styra över, till exempel gruppsammansättning, lärarens förutfattade meningar etc.  
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     Genom en enkätundersökning har man, enligt Naeslund (2004, s.61–62), kommit fram till 

att proven påverkar en mindre del av undervisningsplaneringen då det förekommer repetition 

och övning inför vissa delar av proven. Genom att Skolverket lägger ut delar av tidigare prov 

på nätet, har lärare och elever möjlighet att bekanta sig med proven och dess arbetssätt. 

Författaren skriver att de flesta lärare inte anser att proven påverkar pedagogiken i större 

utsträckning, medan en tredjedel anser att proven styr både val av ämnesinnehåll och 

arbetssätt. Ungefär 15 procent av lärarna ansåg dessutom att proven påverkade valet av 

läromedel i undervisningen, men det framgår inte av undersökningen om provens påverkan 

ses som något positivt eller negativt. 

     Kraven som ställs på lärare inför de nationella proven menar Naeslund (2004, s.78–79) är 

lika omfattande som att förbereda inför vanliga lektioner, man kan inte komma oförberedd. 

Om läraren inte har förberett tillräckligt inför de nationella proven påverkar detta både lärare 

och elever, enligt författaren, genom att läraren får mer arbete samt kan uppleva obehag under 

eller efter provet. Eleverna kan bli lidande av de bristande förberedelserna genom att det rent 

konkret påverkar resultaten på proven. Lärare i studien påpekade att även om de har en positiv 

grundsyn till de nationella proven så kräver dessa mycket arbete och tid för bedömning och 

rapportering. Huruvida lärarna får kompensation för den mertid som de lägger ner på de 

nationella proven varierar mellan olika skolor. Naeslund skriver också att antalet år i 

läraryrket har visat sig ha en viss betydelse för uppladdningen inför de nationella proven. I 

studien visade det sig att ungefär hälften av lärarna som haft mer än tio års erfarenhet inte 

anser att proven skulle styra undervisningen i för hög grad, medan fler relativt nyexaminerade 

lärare ansåg motsatsen.  

     Naeslund (2004, s.134) tar upp att det har visat sig i studien att de nationella proven inte 

bara stödjer kunskapsbedömning och betygssättning, utan dessutom bidrar till att legitimera 

lärarkårens kollektiva yrkesjag. Han skriver att lärarna ofta anser att provresultaten från de 

nationella proven och lärarnas egen bedömning i normala fall stämmer överens mycket väl, 

vilket stärker provens legitimitet och skänker en trygghet till lärarna i sin professionella 

yrkesroll. Författaren menar också att staten i det här sammanhanget fungerar som ett sorts 

föredöme att se upp till och som kan inspirera lärare i deras undervisning genom väl 

fungerande nationella prov. Han menar att lärarna kanske ser den nationella provinstitutionen 

som det Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen, att staten ligger steget före vad 

gäller kunskapsbedömning och genom lärarnas kontakt med de nationella proven kommer de 

att växa som utbildare. 
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3. Metod och material 

I detta avsnitt redogör jag för mitt val av metod och genomförande, hur urvalsprocessen såg 

ut, bearbetning av materialet samt reliabilitet, validitet och forskningsetiska principer. 

3.1. Kvalitativ intervju 

För att få fram det material som undersökningen kräver har jag valt att genomföra kvalitativa 

intervjuer med fyra svensklärare på gymnasiet. Syftet med en kvalitativ intervju, enligt Patel 

& Davidson (2011, s.81–82), är att upptäcka och urskilja egenskaper och tillstånd hos 

någon/något. Med det menas att man till exempel vill utforska intervjuarens livsvärld eller 

dennes uppfattningar om en viss företeelse, vilket var anledningen till att jag valde kvalitativa 

intervjuer som metod då jag vill få fram vad några svensklärare har för åsikter om en 

företeelse, i det här fallet om de nationella proven i svenskämnet. Författarna skriver att en 

kvalitativ intervju innebär att intervjuaren ställer frågor som ger utrymme för intervjupersonen 

att svara med egna ord istället för fasta ja och nej-svar. Intervjuaren kan antingen ställa 

frågorna i en bestämd ordning, vilket ger intervjun en hög grad av standardisering, eller så kan 

intervjuaren ställa frågorna i den ordning som passar bäst för den enskilda intervjusituationen, 

vilket ger intervjun en lägre grad av standardisering. Jag valde att genomföra intervjuer med 

en lägre grad av standardisering för att intervjuerna skulle få en mer samtalsliknande karaktär. 

En intervju med låg grad av standardisering kallas av andra författare för en semistrukturerad 

intervju, vilket är det begrepp jag har valt att använda när jag beskriver min metod. 

     Denscombe (2009, s.234–235) skriver att i semistrukturerade intervjuer har intervjuaren ett 

antal frågor eller ämnen att behandla, men att hen är inställd på att vara flexibel med 

ordningsföljden av dessa. Intervjuaren låter informanten tala utförligt och utveckla sina idéer 

om de ämnen eller frågor som intervjuaren ställer. Författaren skriver att det i 

semistrukturerade intervjuer är vanligast med personliga intervjuer, där undersökare och 

informant träffas och genomför en intervju. Jag valde att göra fyra personliga intervjuer för att 

jag ansåg att det var den bästa metoden för att få fram vad enskilda individer anser om en 

företeelse utan att bli påverkade av vad andra tycker, vilket kan ske i till exempel 

gruppintervjuer. Eftersom mina informanter är verksamma lärare var det också lättare att 

arrangera ett möte med var person för sig, då det kan vara svårt att hitta en tid som passar alla. 

Denscombe skriver om just detta att det i personliga intervjuer är lättare att arrangera ett möte 

med endast en person och att de uppfattningar och åsikter som kommer fram under en intervju 

då härstammar från en källa, vilket gör att intervjuerna är relativt lätta att kontrollera samt att 
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transkriberingsprocessen blir enklare när det bara handlar om en deltagare. Nackdelar med 

personliga intervjuer är, enligt Denscombe (2009, s.268–269), bland annat att det är 

tidskrävande att bearbeta det insamlade materialet när det kommer till utskrift och kodning. 

Personliga intervjuer har även en ogynnsam effekt på tillförlitligheten genom att det 

insamlade materialet bygger på subjektiva upplevelser, åsikter och erfarenheter. Jag har tagit 

hänsyn till detta när jag valt min metod, men anser att fördelarna överväger nackdelarna då 

min studie bygger på subjektiva upplevelser från lärares erfarenheter och åsikter om de 

nationella proven. Författaren tar även upp vad som kallas intervjuareffekten, vilket innebär 

att materialet från en intervju baseras på vad informanten säger, inte vad hen gör. Det är inte 

alltid så att sanningen återspeglas i vad informanten säger att hen gör, utan informanten kan 

på något sätt vara påverkad av undersökarens identitet, till exempel status, ålder, kön, 

uppträdande osv. Andra saker som enligt författaren kan vara en nackdel med intervjuer är att 

den utrustning som undersökaren har med sig under intervjun, till exempel bandspelare, vilket 

kan hämma informanten i och med att allt som informanten säger spelas in. I mina intervjuer 

valde jag att spela in intervjuerna med hjälp av ett inspelningsprogram i min mobiltelefon. 

Huruvida informanterna påverkades av dessa saker som Denscombe (2009, s.268–269) tar 

upp, behandlar jag i avsnitt 5.1. 

3.2. Urvalsprocessen 

För att genomföra min studie krävdes det att jag skulle få tag på gymnasielärare som hade en 

ämneskombination med ämnet svenska, samt var bekant med och tidigare genomfört 

nationella prov i svenskämnet på gymnasiet. Jag valde att utgå från ett bekvämlighetsurval när 

jag letade informanter, och fick kontakt med fyra stycken informanter på en skola i en 

medelstor kommun i Sverige. De svensklärare som har valt att medverka i min studie är både 

lärare som jag har träffat tidigare samt lärare som jag aldrig tidigare träffat. Urvalet baserades 

på att jag skickade ut mail med information och förfrågan om att medverka i min studie till 

alla svensklärare på en skola, och de lärare som svarade att de kunde medverka fick därmed 

medverka. Eftersom jag endast fick fyra svar, blev urvalsprocessen baserad på vilka som 

valde att tacka ja till medverkan, samt att de tillhörde den målgrupp jag eftersökte.  

 

3.3. Informationsbrev 

För att informanterna i min studie ska få full information om studien och vad deras 

medverkan innebär har jag skrivit ett informationsbrev (se bilaga 1). När jag för första gången 
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tog kontakt med informanterna via mail skrev jag en kort presentation om min studie och en 

förfrågan om medverkan, där informationsbrevet var bifogat som en bilaga i mailet. Vid 

själva intervjutillfället återberättade jag muntligt vad som stod i informationsbrevet, samt att 

några informanter fick en papperskopia. Enligt Patel & Davidson (2011, s. 74–75) är det 

viktigt att motivera för sina informanter varför de ska medverka i studien och på vilket sätt 

deras medverkan gör nytta. Detta kan man göra genom att klargöra syftet med studien, samt 

relatera syftet till informanternas egna mål eller deras roll i att få till en förändring. I mitt 

informationsbrev har jag valt att motivera till medverkan i studien genom mer generella 

aspekter, att deras medverkan ger mig möjlighet att belysa några lärares åsikter om hur det är 

att arbeta med nationella prov i svenskämnet och vilken betydelse det har för undervisningen. 

Jag valde att använda mig av dessa formuleringar för att jag inte ville belysa någon 

ståndpunkt för eller emot nationella prov, då det kan färga av sig på informanterna och leda 

till att jag kanske endast får informanter som är antingen för eller emot nationella prov. 

Vidare skriver Patel & Davidson (2011, s. 74–75) att det är viktigt att klargöra för 

informanterna hur deras bidrag kommer att användas, dvs. om det kommer att vara 

konfidentiellt eller anonymt. Författarna skriver att skillnaden mellan konfidentiellt och 

anonymt är att det vid en anonym medverkan inte finns någon form av identifiering av 

informanten, även för den som utför studien.  Vid konfidentiell medverkan vet den som utför 

studien vem informanten är, men att man är den enda som har tillgång till de uppgifterna. 

Eftersom jag har valt kvalitativa intervjuer som arbetsmetod hanteras mitt material 

konfidentiellt. I mitt informationsbrev har jag skrivit vad det innebär, dvs. att namn, skola och 

ortnamn anonymiseras i studien samt att det inspelade materialet endast används av mig för 

transkribering, därefter ska det inspelade materialet raderas. Jag påpekar också att själva 

studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola, och som i sin 

slutversion läggs ut på databasen DiVa. 

3.4. Genomförande av metod 

När jag skulle genomföra min undersökning tog jag kontakt med så många svensklärare som 

jag kunde hitta på en skola i en medelstor kommun i Sverige, genom att skicka ut mail med 

information om studien samt de intervjufrågar jag ville ställa (se bilaga 1 och 2). Responsen 

från lärarna var låg till en början då jag bara fick två svar, men efter ytterligare mailkontakt 

samt personliga möten på skolan så fick jag tag på fyra lärare som var villiga att medverka i 

undersökningen. De två första intervjuerna skedde direkt efter varandra samma dag, medan de 

två sista intervjuerna skedde vid olika tillfällen några dagar senare. Vid varje intervjutillfälle 
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började jag med att återberätta viktig information som de tidigare fått via informationsbrevet, 

bland annat huruvida intervjuerna behandlas konfidentiellt och att informanterna kommer att 

vara anonyma i undersökningen. Jag använde mig av ljudinspelning under intervjuerna för att 

vara säker på att få med allt som informanterna sa, vilket gjorde att jag inte kände något 

behov av att anteckna utan kunde ägna all fokus åt att lyssna på vad informanterna hade att 

säga. Under varje intervju hade jag med mig tolv frågor som även informanterna fått ta del av 

tidigare. Jag valde dock att inte följa frågorna i den ordning de stod på pappret, då jag ville att 

intervjuerna skulle få en mer samtalsliknande karaktär, vilket i sin tur gjorde att de följdfrågor 

som ställdes varierade i de olika intervjuerna. Olika tyngd lades även på olika frågor beroende 

på vilken ordning frågorna ställdes, då en del frågor gick ihop i varandra under intervjuerna. 

När varje intervju närmade sig sitt slut frågade jag informanterna om det var något som de 

ville tillägga själva eller om de var nöjda med de svar som de gett.  

3.5. Bearbetning av det insamlade materialet 

Efter varje intervju så valde jag att transkribera det insamlade materialet direkt, för att jag 

visste att transkriberingsarbetet tar lång tid. Varje intervju varade i ca.45-50 min, vilket 

genererade i ungefär 8-11 transkriberade sidor per intervju. När jag transkriberade hade jag 

ljudinspelningarna på mobiltelefonen, som jag lyssnade på med hörlurar för att samtidigt 

skriva ner vad informanterna sa på datorn. I transkriberingarna har jag inte tagit hänsyn till 

eller markerat eventuella pauser, avbrott eller skratt, utan endast fokuserat på att transkribera 

ordagrant vad informanterna säger. Jag har heller inte lagt någon fokus på vad jag som 

intervjuare säger, utan mer övergripligt skrivit vilka frågor jag ställde medan informanternas 

svar är ordagrant transkriberat. När allt det insamlade materialet var transkriberat skrev jag ut 

dessa och började läsa igenom dem ett flertal gånger och skriva upp nyckelord i marginalerna 

som sammanfattade olika meningar och stycken. Nyckelorden använde jag sedan för att se 

vilka teman som alla informanterna berörde tillsammans. De teman jag letade efter var 

kopplade till mitt syfte och min frågeställning, det vill säga vilken funktion informanterna 

ansåg att de nationella proven hade för svenskämnet, hur de behandlade resultaten från 

nationella prov gentemot övriga prov, samt hur proven påverkade lärarnas professionella 

yrkesroll. Jag arbetade med både papperskopior och datorn för att sortera de olika teman jag 

fann, genom att markera de olika delarna på papperskopiorna för att sedan skriva ihop en 

enhetlig text på datorn. Patel & Davidson (2011, s. 122) skriver om internala relationer, vilket 

innebär att man väljer ut ett material som visar på både variation och homogenitet för att 

utgöra en helhet, vilket jag anser att jag har gjort när jag valt delar att presentera i 
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resultatavsnittet. Resultatet har jag valt att presentera i skriven text blandat med olika citat 

från informanterna.  

3.6. Reliabilitet & validitet  

Denscombe (2009, s.232) tar upp att intervjumetoden kan ge ett första intryck av enkelhet då 

det finns en likhet mellan intervju och konversation. I och med detta kan den som intervjuar 

invaggas i en falsk trygghet som uppmuntrar till en avslappnat inställning till förberedelserna 

inför och genomförningen av intervjun. Författaren påpekar att en intervju är allt annat än 

enkel, då metoden kräver noggrann planering och förberedning, samt att man genomför 

intervjun med lyhördhet då det är en komplex interaktion att genomföra. När jag genomförde 

mina fyra intervjuer hade jag förberett mig genom att jag hade förberett tolv frågor som jag 

ville diskutera, samt att jag läst in mig på ämnet utifrån vad Skolverket skriver samt annan 

bakgrundslitteratur. Jag upplevde att intervjuer är en komplex metod att använda, då det krävs 

vad Denscombe skriver en enorm lyhördhet för vad som sägs under intervjun för att 

upprätthålla konversationen och kunna föra den vidare utifrån de frågor och syften som 

intervjun har. Mina intervjuer gick både bra och mindre bra, vilket jag anser har att göra med 

vilka saker som diskuterades och hur jag som intervjuare följde upp det som blev sagt med 

följdfrågor. I de intervjuer där informanten gav välutvecklade svar blev det lätt för mig som 

intervjuare att komma på följdfrågor att ställa, medan det i andra intervjuer kunde uppstå 

kortare svar vilket gjorde det svårt för mig att komma på ett flertal följdfrågor. Jag är 

medveten om att min ovana med intervjumetoden till viss del påverkade intervjuernas 

innehåll, men jag anser överlag att alla mina intervjuer gav ett fylligt material för min 

undersökning. Dock ses reliabiliteten, eller tillförlitligheten som man kan kalla det i 

kvalitativa intervjuer, som låg då en undersökning baserad på människors beskrivningar av 

något alltid präglas av en viss form av subjektivitet. Denscombe (2009, s.268–269) skriver att 

det insamlade materialet i viss mån blir unikt, vilket har en negativ effekt på tillförlitligheten. 

     När det kommer till validiteten i kvalitativa intervjuer skriver Denscombe (2009, s.265–

267) att intervjuer som handlar om människors uppfattningar, åsikter och erfarenheter, är 

svåra att kontrollera. Det finns dock praktiska kontroller som går att genomföra för att 

bedöma trovärdigheten i det som sagts. Författaren påpekar förstås att detta inte är några 

vattentäta metoder för att upptäcka om en informant talar sanningsenligt, men att det kan vara 

till hjälp för att undersökaren inte ska bli ett lättlurat offer som tror på allt som blir sagt. En 

metod är att kontrolla den transkriberade utskriften med informanten så att denne kan 

godkänna att transkriberingen är korrekt och förmedlar det som informanten sagt. En annan 
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metod är att leta efter teman i utskrifterna, vilket då handlar om att man inte ska basera sina 

resultat på enbart en intervju, utan jämföra fler intervjuer med varandra för att se om teman 

återkommer i fler intervjuer. Författaren skriver att ett återkommande tema i fler intervjuer 

indikerar på att en idé delas av flera personer och kan därför tillskrivas mer tillit än idéer som 

kommer från enskilda uttalanden. Jag har valt att leta efter teman som representeras i flera av 

intervjuerna och sammanställa dessa i resultaten, för att på så sätt tillskriva undersökningens 

resultat mer validitet. 

3.7. Forskningsetiska principer 

 I min studie har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer, 

vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet har jag uppfyllt genom att informanterna har delgetts information om 

studien, dess syfte, vad deras deltagande innebär, hantering av personliga uppgifter samt hur 

uppgifterna kommer att användas i studien och av vilka, i informationsbrevet som skickades 

ut tillsammans med förfrågan om medverkande. I informationsbrevet framkom det skriftligt 

att personernas medverkan i studien är helt frivilligt och att man kan avsluta sin medverkan 

när som helst utan några konsekvenser, vilket uppfyller samtyckeskravet. 

     Konfidentialitetskravet uppfylls genom att jag har anonymiserat alla personliga uppgifter 

om informanterna, så som namn, skola och ort. All personlig information hanteras 

konfidentiellt av mig, vilket innebär att det bara är jag som har tillgång till dessa uppgifter och 

att dessa uppgifter raderas när undersökningen är färdig. När det kommer till nyttjandekravet 

är informanterna informerade om att den färdiga studien kommer att läggas upp på portalen 

DiVa, och på så sätt finnas tillgänglig för andra människor. 

4. Resultat 

Här presenteras det resultat som jag har fått fram genom det insamlade materialet från 

intervjuerna. Resultaten presenteras i skriven text samt att det kompletteras med olika citat 

från informanterna. Informanterna är anonyma och presenteras därför som lärare 1, 2, 3 och 4. 

4.1. De nationella provens funktion i svenskämnet 

Lärare 1 säger att i den bästa av alla världar borde proven vara till för både lärare och elever, 

men att det tyvärr inte ser ut så. Tre av fyra lärare uttrycker att proven ger mer till lärarna än 

vad de ger till eleverna. Lärare 2 säger att proven blir som ett slags riktvärde för lärarna av 
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vad som krävs av eleverna, vilka texter de ska klara av att skriva eller läsa och på vilken nivå. 

Proven kan också ses enligt lärare 2 som en utvärdering av lärarna och kvalitén på 

undervisningen, genom att man kan jämföra lärare som har liknande tjänster eller 

elevgrupper, vilket resultat deras elever får på nationella proven år efter år. Lärare 2 påpekar 

dock att man ska vara försiktig när man jämför, eftersom det är skillnad på elever och elever. 

     Vid frågan om proven kan ge så mycket till eleverna är lärarna tveksamma till. Lärare 3 

anser att proven för eleverna kan ses som en strävan efter likvärdighet, medan lärare 1 inte 

tror att eleverna inser vad de kan ta lärdom av i proven eftersom själva provsituationerna är så 

värdeladdade. Lärare 1 menar att istället för att eleverna tänker ”det här skulle jag kunna lära 

mig det här utav” så blir det mer att eleverna tänker ”jag får inte göra något misstag”. Lärare 4 

är inne på liknande resonemang och tror inte att eleverna får ut så mycket av de nationella 

proven, mer än att de tycker att det är jobbigt och stressigt. 

Och det är ännu jobbigare och stressigare för oss lärare skulle jag vilja säga [...] jag tänker att de 

skulle bara veta hur mycket vi själva hatar att lämna ut de där proven när vi vet hur mycket vi 

själva får tillbaka. (lärare 4) 

     Alla fyra lärare uttrycker också att proven till stor del är till för Skolverket som statistik 

och jämförelsematerial över landet, men de påpekar att statistiken inte ger en rättvis bild av 

dagens elever. Lärare 1 anser inte att dagens elever har blivit sämre, däremot mer bekväma, 

vilket lärare 1 tror märks i de nationella mätningarna.  

Om jag för 12-13 år sen slängde ut en bok och sa nu ska vi läsa den här boken därför att si och 

så, så läser vi och efter en månad när vi ska ha vårt seminarie så har 99 % läst boken [...] Idag 

har 50 % läst boken, de andra orkade inte för det var för jobbigt att ladda ner en app med nån typ 

av kortversion där de kunde lyssna på valda delar och kan kläcka ur sig några citat av boken. 

(lärare 1) 

Lärare 1 påstår som sagt inte att elever idag är sämre eller korkade på något sätt, utan att de är 

bekvämare. Överlag anser lärare 1 att eleverna gör mycket mer komplicerade uppgifter än vad 

som mäts på de nationella proven. Lärare 3 anser att själva provsituationerna känns onaturliga 

och konstruerade, vilket i sig kan påverka resultaten. 

Dom här kursproven är väl, ja nånting säger de väl förstås. Men det är också väldigt 

konstruerade situationer, den mest naturliga uppgiften är ju faktiskt muntlig framställning, för 

det kan ju hända, att man gör en företagspresentation, eller ja nån typ av genomgång på en 

arbetsplats så den känns ju helt rimlig, men hur ofta ska man skriva en text på tid. Det känns, för 

hand, 2014. Det känns väldigt onaturligt tycker jag.(lärare 3) 

Lärare 4 anser inte heller att statistiken ger en rättvis bild av eleverna och verksamheten, men 

är inne på liknande resonemang som lärare 1 om att eleverna nu för tiden inte tar till sig 

texterna på samma sätt. Vad det beror på tror lärare 4 har att göra med att elever inte läser 
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längre, men i övrigt tycker hen att eleverna utvecklas på ett bra sätt och blir kreativa istället 

för att bara rabbla fakta. 

4.2. Nationella prov, som ett prov i mängden 

Alla fyra lärare uttrycker att de nationella proven ses som ett prov bland andra prov, men att 

det kan ses som ett större prov med mer tyngd. Lärare 2 framhåller att det krävs att man under 

kursen har haft proven i åtanke när man planerar sin undervisning, så att eleverna känner igen 

proven och provsituationerna när de väl kommer dit. Oftast ligger elevernas resultat på proven 

enligt lärare 1 på samma nivå som övriga prov, vilket gör att proven inte blir något 

himmelsavgörande. Om en elev missar skriv- eller läsdelen av proven så går det inte att göra 

om proven. Lärare 1 menar att trots att proven är obligatoriska, så påverkas inte elevernas 

betyg om de missar proven, förutsatt att det finns betygsunderlag sedan tidigare.  Om 

betygsunderlag däremot saknas hos en elev som missat nationella proven, får läraren lägga in 

någon form av alternativt prov eller testsituation, för att få ett betygsunderlag.  

Det står ingenstans om att du inte får sätta betyg på eleven om eleven inte har gjort provet. Ja 

menar folk är ju sjuka ibland, sånt händer. (lärare 1) 

Det som kan bli lite problematiskt vid betygssättningen enligt lärare 3 är, till exempel om en 

elev har fått ett F på uppsatsdelen för att hen har missat en bedömningsaspekt, låt säga att 

eleven har gjort en felaktig hänvisning. Då kan man titta på ett tidigare referatprov och se ifall 

eleven har nått minst E där, och har eleven gjort det kan man godkänna eleven i slutbetyget.  

Men det blir ju också lite ihåligt när jag lämnar tillbaka en uppsats och säger du får F på den här 

men du får B i betyg, så det blir ju lite konstigt. (lärare 3) 

 Lärare 4 påpekar att många elever har en föreställning om att proven inte kan sänka deras 

betyg, men lärare 4 påvisar att det kan de visst göra och om proven inte fanns så skulle de ha 

muntliga uppgifter eller en uppsats ändå. Lärare 3 instämmer om att eleverna har den 

föreställningen om att nationella prov bara kan höja ett betyg och tror att den föreställningen 

kommer från grundskolan. 

Där kan man ju säga att kursen pågår i tre år, sjuan till nian, och då är det ju så här att om man 

får bra resultat i tre år och sen har dåliga dagar på nationella proven så kanske man inte ska låta 

det sänka ett betyg så mycket. (lärare 3) 

På gymnasiet ligger proven i slutet av kursen vilket gör att de blir mer värda än prov som är 

gjorda i början av terminen enligt lärare 3, då de nationella provresultaten är mest aktuella för 

hur eleven ligger till kunskapsmässigt. Men lärare 3 påpekar också att eleverna inte kan 
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slappa under hela kursen för att sedan prestera väl på nationella proven och få ett bra 

slutbetyg, då dessa prov bara testar vissa delar av kursen.  

     Två av lärarna tar även upp det här med att man jämför nationella provbetyg med slutbetyg 

för att se om det skiljer sig åt. Lärare 2 säger att det årligen kommer in rapporter där man 

jämför dessa resultat, och om skolor har stor skillnad i betygsskalan mellan proven så får de 

skämmas. 

[...] framför allt när det kan skilja flera steg, elever som får F i kursprov men sedan VG som det 

var på den tiden, eller IG-VG när vi såg den här jämförelsen senast. Då undrar man ju vad som 

har hänt där emellan. (lärare 2) 

Lärare 4 förstår inte riktigt varför man ska jämföra provresultaten från nationella proven med 

slutbetygen, eftersom man i undervisningen ska arbeta med formell bedömning där eleverna 

ska ha möjlighet att förbättra sina egna texter.  

Har de chansen att göra det på nationella proven? Nej det har de inte. Där är det liksom en chans 

och ett betyg, medan man i undervisningen och som man förespråkar att de ska få göra [...] då är 

det klart att man kan komma upp till en nivå till om man kan få diskutera sig fram och pröva sig 

fram. (lärare 4) 

Lärare 4 tycker inte att det finns ett progressionstänk i nationella proven, samt att de går emot 

vad betygskriterierna säger om att eleverna ska få möjligheten att arbeta vidare med sina 

texter. Hen påpekar också att det är klart att slutbetygen kan bli annat än resultaten på 

nationella proven då proven bara testar en del av kursen. 

4.3. Lärarens professionella yrkesroll 

Tre av fyra lärare uttrycker att proven hjälper till att stärka lärarens roll som bedömare och 

lärare när det gäller likvärdig bedömning. 

Om jag under kursens gång har rättat ex antal uppsatser åt den här eleven och sagt att du ligger 

på ett sånt här betyg, och sen så kommer det då ett nationellt prov som jämförs med 

bedömningsmaterial för elever i hela landet, och det är kollegor som har rättat dem och kommer 

tillbaka och säger att det är samma betyg [...] klart att det stärker min roll. (lärare 1) 

Samtidigt uttrycker två av lärarna att de kan känna att proven medför en viss press på dem 

som lärare att deras elever ska prestera väl och få bra resultat, men att den pressen kommer 

från lärarna själva. Lärare 2 säger att man vill att ens egna elever ska prestera bra på proven 

då det är ett prov som andra ser, och om man får tillbaka sina elevers uppsatser och det inte 

finns ett enda högt betyg, får man skämmas som lärare. Hen påpekar också att proven är 

blottande för kollegorna hur man rättar: 
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[...] i och med att vi rättar gemensamt och visar det för varandra så blir det en tydlig utvärdering 

av ens eget arbete, både hur man undervisar sina elever och hur man rättar sina elevers arbeten. 

(lärare 2) 

Lärare 3 är inne på samma spår som lärare 2 att det känns viktigt för en själv att resultaten på 

proven skulle bli bra, i och med att det var första gången som lärare 3 utförde nationella 

proven i svenskämnet. Hen påpekar att det inte skulle kännas bra om resultaten inte visade 

bra, men tror samtidigt att den pressen kommer att släppa när man har arbetat med proven i 

några år och blivit mer trygg med hur man förbereder eleverna på rätt sätt. 

     De nationella proven påverkar inte bara lärarens yrkesroll utan även undervisningen enligt 

lärarna i undersökningen. Två av fyra lärare anser inte att proven begränsar friheten att 

planera undervisningen då det finns tydliga kunskapsmål och ett centralt kursinnehåll att 

förhålla sig till. Gör man det så får man med de bitar som behövs till de nationella proven 

enligt lärare 1. Lärare 2 låter sig villigt styras av proven i undervisningen genom att ta fasta på 

hur uppgifterna är formulerade och hur rättningsmallarna är gjorda, för att sedan försöka 

efterlikna dem i både muntliga och skriftliga uppgifter.  

De här kursproven, eller nationella prov, det är det vi har att hålla oss i, det är det lilla halmstråt 

vi får av Skolverket kring vilka krav vi ska ställa, hur de ska se ut. (lärare 2) 

Lärare 4 anser att proven styr undervisningen mycket när det kommer till förberedelse inför 

proven. Eleverna måste ju bland annat bli vana vid provsituationerna, så lärare 4 har ändrat 

sin undervisning så att det finns med uppgifter som liknar provens muntliga och skriftliga 

delar. Lärare 4 påpekar att eftersom man inte får ge något muntligt stöd under uppsatsdelen så 

är det viktigt att eleverna har övat på situationen tidigare och kan följa instruktioner som de 

läser själva. 

    Alla fyra lärare uttrycker att proven tar väldigt mycket tid av undervisningen, halva 

vårterminen är det som försvinner. Lärare 1 säger att man måste vara väl strukturerad inför 

planeringen av genomförandet av nationella prov. Det viktiga enligt lärare 1 är att man har 

hunnit gått igenom allt förberedelsematerial, diskuterat texthäftet och gjort eleverna bekanta 

med provsituationen innan det faktiska provet genomförs. Planeringen ser olika ut för svenska 

1 och svenska 3. I svenska 3 måste man ha tillräckligt med lektionstid efter uppsatsdelen till 

att genomföra den muntliga delen och få feedback på framträdandena, medan man i svenska 1 

måste genomföra den muntliga delen innan läsförståelseprovet ska skrivas. Lärare 1 påpekar 

att man inte kan börja för tidigt med förberedelserna heller, för blir man klar två veckor innan 

läs- och skrivdelen ska genomföras så kan man inte börja på något nytt arbetsområde, det 

skulle bli alldeles för ryckigt. Lärare 2 påpekar att förberedelserna inte tar lika lång tid längre 
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som de gjorde i gamla systemet, då anvisningarna till proven nu blivit tydligare och att det 

står utförligt hur lång tid som ska gå till förberedelse och hur man ska förbereda dem. 

[...] ja det ska vara ett pass på cirka 80 min eller ca 60 min och då ska ni göra så här, visa de här 

bilderna, prata om det där, förklara de och de. (lärare 2) 

Dock så tar genomförandet och rättningen av proven alldeles för lång tid enligt alla fyra 

lärare. Lärare 4 tar upp att proven inte bara påverkar undervisningen i svenskämnet, utan även 

andra ämnen som inte har nationella prov. Eftersom delprov B och C i svenskämnet skrivs på 

särskilda dagar ställs all annan undervisning in, samt att det tillkommer provdagar för 

matematik och engelska också som tar bort undervisningstimmar för de övriga ämnena. När 

lärare 3 genomförde proven sist låg de så pass sent på vårterminen att hen inte ens hann ge 

respons på dem. Anledningen till detta var att vårterminen består av ett antal helgdagar, vilka 

inträffade på de dagar då lärare 3 hade sina svensklektioner.  

Så när kursproven var rättade då hade jag inge mer [...] så att mina elever fick komma in på mitt 

arbetsrum och få titta på sina. Så att om det var nån som man ville ha nån komplettering av eller 

så då fanns det absolut ingen tid för det. (lärare 3)  

Lärare 3 förstår att det tar lång tid att rätta proven men påpekar att det är synd att det ska ta så 

lång tid. Hen menar att även om proven är summativa och att man inte behöver ge formativ 

respons på dem, så tycker lärare 3 att eleverna ska få veta varför de blev bedömda som de 

blev och hur matrisen för bedömning ser ut. 

4.4. Rättningsbördan 

Alla fyra lärare säger att det är rättningsarbetet som tar mest tid och kraft av lärarna. Man 

rättar lika många prov som man har i sin egen klass, men på den här skolan är proven 

anonyma och lärarna vet inte mer om provens skribenter än att det inte är deras egna elevers 

prov som de ska rätta. Rättningen startar direkt efter att eleverna har genomfört sitt första 

delprov, för att lärarna ska hinna med allt som ska rättas. Det är främst uppsatsdelen som 

lärarna uttycker att det tar tid att rätta. 

Hur du än vrider och vänder på det så är nationella prov ett merarbete. Det ryms inte inom den 

vanliga arbetsveckan, även om du använder all din gråtid och all din förtroendetid. Och då har 

du ändå en massa elevärenden och du har betygssamtal, du har en jäkla massa. Så de där 

veckorna är ju, vi brukar kalla det förgården till helvetet, man jobbar dygnet runt. (lärare 1) 

Lärare 2 påpekar att det är svårare att rätta en uppgift som någon annan har hittat på, då man 

måste lägga mycket tid på att sätta sig in i själva uppgiften och jämföra det med andra som 

har rättat samma prov. Man ska även ha satt sig in i texterna ur texthäftet, så att man kan dem 
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ordentligt när man ska rätta. Lärare 2 säger att en annan lärare hade räknat på, utifrån antal 

undervisningsgrupper och kurser att genomföra proven i, hur lång tid man behövde för 

rättningsarbetet, vilket visade sig vara tre hela veckor om man skulle göra allt helt enligt 

reglerna. Att avsätta så mycket tid för att rätta finns inte enligt lärare 2. Lärare 3 hann inte 

rätta så många prov sist hen genomförde nationella proven, då en resurspersonal tog över 

rättningsbunten.  

[...] men jag hade ju en plan för hur jag skulle göra det och det finns en väldigt omfattande 

bedömningsanvisning och matris till det, och sen finns det ju exempeltexter. Och då i den bästa 

av världar så läser man igenom uppsatsen en gång för att se hur den ligger till och sen läser man 

den en gång till med matrisen och skriver nån form av kommentar, och sen i den bästa av världar 

läser man ju också exempeltexten. Om jag bestämmer mig för att den här texten är ett C, så ska 

jag ju jämföra den med en c-text i det här häftet. (lärare 3) 

Att göra på det här sättet skulle enligt lärare 3 ta alldeles för lång tid, varje uppsats skulle ta 

minst en timme att rätta, och så mycket tid tycker inte hen att rättningen får ta. Lärare 4 

påpekar dock att läsförståelsedelen är ganska lätträttad. Man har då en matris med lämpliga 

svar och svar man inte ska godkänna, vilket gör att det brukar ta cirka två timmar att rätta en 

klass. Lärare 4 instämmer med de andra lärarna att det är uppsatsdelen som tar längst tid att 

rätta, speciellt för de lärare som har ämneskombinationen svenska/engelska. 

då har de ju fyra delprov varje elev, och sen så i svenska är det tre delprov varje elev, så det är 

sju prov för varje elev. Samma termin, samma tid. (lärare 4) 

     Sambedömning är något som lärarna använder sig av under rättningen av uppsatsdelen, i 

strävan för en likvärdig betygssättning. Lärare 1 förklarar att ämneskonferenserna som är 

kring mitten av maj till början av juni, är till för sambedömning av nationella prov i svenska, 

engelska och moderna språk. På konferensen sitter lärarna i grupper om 4-5 stycken, läser en 

text högt och diskuterar vad den har för förtjänster och brister, samt försöker komma överens 

om ett betyg. Lärare 1 påpekar att det är väldigt sällan som lärarna inte är överens om ett 

betyg, utan de är förvånansvärt samstämmiga. Lärare 3 håller ett kritiskt öga åt det här med 

likvärdig bedömning, då hen anser att så länge det är människor som bedömer så kommer det 

inte att vara likvärdigt. Men lärare 3 påpekar också att ju mer lärare diskuterar och samarbetar 

med varandra, desto mer likvärdigt blir det. Så istället för att ägna all den här tiden åt de 

nationella proven, kan man lägga mer tid på samplanering och sambedömning istället enligt 

lärare 3. Lärare 2 skulle vilja ha sambedömning i det muntliga delprovet, men anser att man 

rent praktiskt och tidsmässigt inte har kunnat få ihop det. Hen menar att bedömningen nu blir 

lite i all hast, då man har ett kopieringsunderlag med punkter att titta på för varje 

framträdande, och så får man skriva ner så mycket man kan under tiden.  
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Man blir ju trött för man måste ju titta så [...] jag försöker vara så himla koncentrerad jag kan så 

att jag inte missar nånting. (lärare 2) 

Dock påpekar lärare 2 att rättningsanvisningarna för provens alla delar har blivit bättre och 

tydligare. Lärare 3 anser att det räcker med att vara fokuserad och anteckna under 

genomförandena, och lärare 4 har inte sambedömt i den muntliga delen men säger att det 

finns lärare som sambedömer. 

I engelska så har de börjat sambedömt, för då sätter de betyg direkt efter ett muntligt prov, två 

lärare sitter, har matrisen framför sig, gör en bedömning, går ut, ”har vi samma?”, då är det 

samma, har de gjort olika bedömning, prata ihop sig lite, för det tycker dom är effektivast, för 

även om de blir upptagna två lärare så behöver de inte efterarbeta så mycket. (lärare 4)  

     På frågan om lärarna får någon kompensation för det övertidsarbete som rättningen 

medför, svarar alla fyra lärare att man kan få mer tid. 

Om du har en dag som du kan frigöra dig, låt säga att du har en eller två lektioner under en dag 

och de har nån självgående gruppuppgift sådär, så kan du om det är okej för rektor att gå hem 

och sitta i lugn och ro och rätta nån dag. (lärare 1) 

Lärare 1 menar att man genom skolans IT-plattform kan kommunicera med eleverna på ett 

smidigt sätt utan att befinna sig på skolan, så det finns verktyg för att underlätta så att man 

kan få loss tid, men någon övertidsersättning för att man arbetar dygnet runt, det finns inte. 

Lärare 2 påpekar dock att sekretessbestämmelserna kring proven komplicerar 

rättningssituationerna ytterligare genom att man inte får frakta proven från skolan.  

Att sitta här och rätta är också en stor utmaning för då kommer, även om man har ställt in sina 

lektioner så kommer det ju kollegor och elever sådär och knackar på dörren hela tiden. (lärare 2)   

Trots att proven är genomförda så är de sekretessbelagda i några år framåt, då delar kan 

komma att återanvändas. Lärare 2 menar att dessa sekretessbestämmelser struntar man glatt i, 

för att annars skulle man behöva ställa in all verksamhet i några veckor för att kunna 

genomföra hela rättningsarbetet. Lärare 4 säger att det här med att få någon dag ledigt för att 

sitta och rätta inte är idealt det heller, då lektioner bryts och eleverna får håltimme eller 

uppgifter. Förra året när lärare 4 kom tillbaka till arbetet fick hen sitta i sex veckor och rätta 

nationella prov på heltid. Om inte lärare 4 hade varit där för att avlasta så hade lärarna fått ta 

hand om allt det där själva. Även om det finns förslag på hur man ska lätta på rättningsbördan 

så är det en pengafråga enligt lärare 4. 

Lärare blir ju utbrända och sådär [...] vissa lärare som haft mycket har väl kunnat begära två 

dagar för att sitta, men det är 16 timmar man räknar, och det kanske behövs dubbelt så mycket 

för att man ska bli klar, man ska ju typ rätta i 30 timmar för att bli klar. (lärare 4) 

4.5. Om att ta bort nationella prov 
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Det råder delade meningar mellan lärarna om man kan ta bort proven eller inte. Lärare 1 anser 

att man kan ta bort proven eftersom majoriteten av alla ämnen i gymnasieskolan inte har 

nationella prov och ändå kan sätta betyg. Men samtidigt frågar sig lärare 1 vad man skulle 

tjäna på det, med tanke på att de då skulle bli av med ett mätverktyg.  

Vi vet ju betydligt mer om dom här ämnena som vi har nationella prov i än vad vi vet om dom 

andra kurserna, alltså vad det gäller om elevens progression och sådär. Så det beror på vad man 

vill uppnå, men om man frågar går det, så ja det är klart det går, men vill vi det? (lärare 1) 

Lärare 2 tycker inte att man kan ta bort proven av den anledningen att man genom nationella 

prov kan jämföra resultaten mellan skolorna i den egna kommunen. Hen förklarar att 

slutbetygen ibland kan vara missvisande, genom att vissa skolor sätter så kallade glädjebetyg 

för att höja statusen på den egna skolan. Genom att jämföra de nationella provresultaten 

mellan skolorna istället för slutbetygen, kan man på så sätt få en rättvisare bild av kvalitén på 

olika skolor. Lärare 3 och 4 anser att man kan ta bort proven, men lärare 3 påpekar att det bara 

skulle gå att ta bort proven på en stor skola där det finns många lärare att dela kunskap och 

erfarenheter med. Om man arbetar på en mindre skola med få lärare kan proven vara till större 

hjälp enligt lärare 3. Lärare 4 skulle hellre se att man hade någon form av bedömningsmaterial 

på Skolverkets hemsida där experter lägger fram vad som räknas som en uppgift på E-, C- och 

A-nivå, som lärare då kan få tillgång till genom att till exempel logga in på hemsidan. Alla 

lärare påpekar att de nationella proven har sina fördelar, men att det tar alldeles för mycket tid 

och kraft av lärarna och deras undervisning. Lärare 4 säger att det inte är värt det. 

     Den kritik som riktats mot proven av de fyra lärarna är framför allt det stora 

rättningsarbetet, men också de olika delarnas relevans. Tre av fyra lärare är kritiska mot 

läsförståelsedelen, både till vad man testar där och hur man ska använda sig av resultatet. 

Lärare 2 påpekar att man ska tänka på hur proven testar elevernas förmågor: 

Det är en sak att testa läsförståelse på artiklar, eller noveller eller dikter, men en annan sak att 

testa förståelsen på en hel roman som kräver liksom en helt annan läsförmåga och hålla betydligt 

större, fler trådar och större sammanhang i huvudet. (lärare 2) 

Lärare 3 anser att bedömningen i läsförståelsedelen är lite knepig, då en elev vid ett 

provtillfälle hade svarat på en fråga som läraren ansåg stämde väl överens med vad frågan 

handlade om, men fick inte sätta poäng på frågan eftersom eleven missat ett ord. Lärare 3 

tycker därför att proven blir lite missvisande. Lärare 4 ser inte alls att läsförståelsedelen kan 

ge något till bedömningen, och tycker överlag att de nationella proven går emot hela 

betygssystemet. Hen förklarar att en elev kan få F på ett delprov men ändå få ett E på hela 
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nationella provet, medan man i slutbetyg måste ha minste E på alla förmågorna för att bli 

godkänd i kursen.  

Det är ju klart att vi ibland skulle vilja ha det också, om man har en elev som har en svårighet, 

men gör andra saker som vi tycker väger tyngre, så borde man ju kunna väga upp det där 

lite.(lärare 4) 

Lärare 1 däremot tycker att läsförståelsedelen är det mest legitima mätverktyget då det finns 

ett rätt och ett fel, det vill säga har man förstått det man läser, ja eller nej. Hen riktar istället 

sin kritik mot de två andra delproven, det muntliga och skriftliga framförandet. Dessa prov 

kommer alltid att bedömas subjektivt enligt lärare 1. Det som tilltalar en läsare kanske inte 

tilltalar en annan läsare. Lärare 1 ser speciellt uppsatsdelen som ett trubbigt mätverktyg då 

elevens åsikter om ett ämne i en uppsats ställs mot lärarens och bedömningsmaterialets åsikter 

om vad som räknas som rätt. 

Och hur många av de här eleverna kommer att skriva uppsatser i livet efter skolan? (lärare 1) 

Även om lärare 1 ser kritiskt till den muntliga och speciellt den skriftliga framställningen, så 

anser hen att det nog inte finns något annat sätt att mäta dessa kunskaper på.  

Å ena sidan är det bra att ha ett prov där du vet att du får stöd för din bedömning, i alla fall när 

vi har gjort som vi gör att man inte rättar sina egna elever, det är bra. Och samtidigt så är det ju 

också frågan varför gör vi det? Om vi nu ändå är så överens och man märker att nationella 

proven många gånger speglar kursresultat i övrigt så, fyller det nån funktion då? (lärare 1) 

     Vad ska man då göra för att minska på den arbetsbörda som de nationella proven för med 

sig till lärarna? Lärare 2 skulle gärna se att proven rättades centralt, ungefär som de har på IB-

programmet (International Baccalaureate) där de skickar iväg alla prov och får tillbaka ett 

färdigt resultat. Lärare 3 håller med om att proven skulle rättas någon annanstans eller av 

någon annan, just för att minska den extra rättningsbördan som proven medför. Hen nämner 

att det har diskuterats på skolan om att man ska köpa in rättningstjänster för att lätta på 

rättningsbördan för lärarna. Förslaget var att hyra in lärarstudenter som under ett par veckor 

satt och rättade proven. Lärare 3 motiverar förslaget med att de studenter som får sitta och 

rätta proven kommer bli väldigt bra på det och mer effektiva. Lärare 4 anser att man borde 

dela upp proven mer under åren så att delarna inte inträffar samtidigt: 

jag tycker att dom behöver ju inte veta varje år i liksom i skriva, läsförståelse och sådär utan de 

kan ju skicka ut att i år kör vi läsförståelse som är obligatorisk. (lärare 4) 

5. Analys och diskussion 
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I det här avsnittet reflekterar jag över den valda metoden, och därefter redovisar jag min 

analys och diskussion av resultaten från intervjuerna där jag har letat efter mönster och 

kopplingar mellan resultat och litteratur. 

5.1. Utvärdering av metod 

Att genomföra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer präglas alltid av någon form av 

subjektivitet. Med det menar jag att jag som intervjuare lätt kan styra intervjuerna mot det 

innehåll som jag vill få fram, utan att kanske vara medveten om det. Jag har försökt att ställa 

så objektiva frågor som möjligt för att inte medvetet styra informanterna mot vissa svar, och 

utifrån dessa intervjufrågar har jag fått ett resultat som jag anser är kopplat till mina 

syftesfrågor. I och med att jag valde att genomföra semistrukturerade intervjuer där jag inte 

följde någon specifik ordning i frågorna, blev resultaten ganska olika till innehåll och det 

lades olika tyngd på olika frågor. Jag valde att göra på detta sätt för att jag var medveten om 

att fyra informanters svar inte kan generalisera en hel lärarkår, vilket gör att det blir viktigare 

att istället lyfta fram specifika delar som informanterna uttrycker som enskilda individer. Som 

jag tidigare i metodavsnittet tagit upp angående nackdelar med semistrukturerade intervjuer, 

skriver Denscombe (2009, s.268–269) om bland annat intervjuareffekten, att materialet från 

en intervju baseras på vad informanten säger och inte vad hen gör. I och med att jag skickade 

ut intervjufrågorna i förväg till informanterna, har det påverkat dem på olika sätt vilket jag 

märkt under intervjutillfällena. Min tanke med att skicka ut frågorna i förväg var att ge 

informanterna tid att tänka igenom sina svar så att de skulle känna sig förberedda och trygga 

med vad de ska säga under intervjun. Jag anser att detta tillvägagångssätt kan ha påverkat 

resultaten till en liten del, då informanterna kan ha fördjupat sig i vad Skolverket säger om 

proven utifrån min frågeställning istället för att utgå från vad de själva anser. Om det har haft 

en positiv eller negativ effekt på studien är svårt att ta reda på då det handlar om människors 

åsikter och upplevelser, den positiva effekten av detta kan vara att informanterna framstår 

som mer pålästa och kunniga om proven, medan en negativ effekt av detta skulle vara att 

informanterna svarar utifrån hur Skolverket vill att man ska göra än utifrån hur informanterna 

egentligen gör. Denscombe tar även upp att inspelningsutrustning kan påverka informanten 

eller hämma hen, vilket också kan vara svårt att kontrollera, men det var inget som jag märkte 

av under intervjuerna. Skulle någon göra om samma undersökning med samma intervjufrågor 

skulle resultatet troligtvis bli något annat än vad det blivit i den här undersökningen, dels på 

grund av att den bygger på människors åsikter om en gemensam företeelse och alla människor 
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är olika, samt att det är undersökaren som väljer vad hen vill lyfta fram i förhållande till syfte 

och frågeställningar. 

5.2. Provens funktion: utvärdering och förebildlighet 

Som jag nämnt i bakgrundsavsnittet skriver Skolverket (Nationella prov och bedömningsstöd) 

att huvudsyftet med de nationella proven är att ge lärarna stöd för en likvärdig och rättvis 

bedömning och betygssättning, samt att proven ska fungera som underlag för analys av hur 

kunskapskraven uppfylls på skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå. Detta stämmer 

överens med vad lärarna i undersökningen har uttryckt, att proven fungerar som stöd för 

lärarna i deras roll som bedömare och betygssättare samt att det ska ge jämförbar statistik på 

kommunalnivå och riksnivå. Lärare 2 påpekade att proven fungerar som ett slags riktvärde för 

lärarna av vad som krävs av eleverna, en form av förebildlighet. Samtliga lärare uttryckte i 

intervjuerna att proven inte ger lika mycket till eleverna, då det är ett summativt prov som ses 

mer som en avstämning i betygsnivån än ett verktyg för progression. Det är trots allt ett 

elevutvärderande prov som enligt Skolverket (Nationella prov och bedömningsstöd) ska 

fungera som en avstämningspunkt för var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Trots att 

den här formen av utvärdering ses som ett stöd för lärarna i undersökningen, så riktar lärarna 

kritik mot de olika delproven när det kommer till likvärdig bedömning och den subjektivitet 

som finns i bedömningen. Kritik mot subjektivitet i de nationella proven togs upp redan under 

1950–60-talen, vilket jag beskriver i avsnitt 2.1.4. Lundahl (2009, s.46–49, 54) skriver att 

man genom centralproven då ville ha mer objektiva och effektiva prov, vilket var anledningen 

till att man tog bort den muntliga framställningen då det ansågs vara för svårt för lärare att 

göra en likvärdig och objektiv bedömning av en sådan färdighet. De här tankarna om 

subjektivitet i bedömning verkar vara ett återkommande problem, vilket även Naeslunds 

(2004) studie visade, där lärarna i den undersökningen riktade kritik mot den subjektiva 

bedömningen av den muntliga framställningen. Detta återkommer även i min undersökning, 

då bland annat en av lärarna i undersökningen uttrycker att den muntliga framställningen och 

uppsatsdelen präglas av subjektivitet. Överlag menar lärarna i undersökningen att så länge det 

är människor som rättar de här proven så kommer det alltid att vara subjektivt, och en 

subjektiv bedömning kan inte ses som likvärdig.  

     Provens syfte var från början, enligt Lundahl (2009, s.19-25), att de skulle fungera som en 

mätsticka i lärarens hand och inte hos en kontrollerande skolmyndighet, vilket vi tydligt kan 

se att det inte efterlevdes. Nog för att proven fortfarande har en mätande funktion, men istället 

för att som förr enbart vara ett hjälpmedel för en rättvis betygssättning, så har proven nu 
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tillskrivits ytterligare funktioner. En av dessa funktioner enligt Lundahl (2009, s.95–120) är 

att fungera som resultatkontroll för att främja nationell likvärdighet, vilket är regeringens sätt 

att styra skolan och se till att likvärdig undervisning bedrivs i hela landet. Den här formen av 

resultatkontroll redovisas som statistik i Skolverkets databas SIRIS, där man kan jämföra 

nationella provbetyg med slutbetyg, antingen i den enskilda skolan eller mellan olika skolor. 

Det positiva med att proven ger jämförbart material i form av statistik enligt en av lärarna i 

undersökningen är att det kan ge en rättvisare bild av skolans kvalité än vad slutbetygen kan 

göra, då det kan finnas skolor i en kommun som ger sina elever så kallade glädjebetyg för att 

höja snittet på skolan. Det finns samtidigt en problematik med att jämföra nationella 

provbetyg med slutbetyg, vilket två av lärarna i undersökningen uppmärksammar. De påpekar 

att de nationella proven inte testar alla kunskaper i ämnet, vilket även Skolverkets (2004, 

s.85–87) rapport uppmärksammar. I rapporten står det att möjliga förklaringar till detta kan 

vara att lärarna måste ta hänsyn till flera andra saker vid betygsättningen vilket gör att eleven 

kan få ett högre slutbetyg, eller att läraren har ett bredare underlag än vad provresultatet har 

visat och att eleven på så sätt har uppnått målen i ämnet trots att hen kanske inte blev godkänd 

på det nationella provet. Av den anledningen kan det vara meningslöst egentligen att jämföra 

dessa två betyg. Det står även i Skolverkets (2004, s.85–87) rapport att det viktiga med de 

nationella proven kanske inte är själva resultaten, utan att det istället handlar om den 

information lärare får om måluppfyllelse och hur det kan prövas och bedömas som är det 

viktiga. Det handlar då om strävan efter likvärdighet genom förebildlighet. Lärare 2 uttrycker 

just detta, att nationella proven är de enda direktiven lärarna får från Skolverket när det 

kommer till vilka krav man ska ställa på eleverna, och hur sådana uppgifter kan se ut. 

5.3. Ett prov bland andra prov, men som inte går att göra om 

Regeringen föreskriver i gymnasieförordningen (Svensk författningssamling 2010:2039) att 

lärarna ska använda sig av nationella prov inför betygssättningen. Formuleringen att lärarna 

ska göra detta, tolkar jag som att man måste använda sig av proven inför betygssättningen. 

Det står även i gymnasieförordningen att eleverna ska delta i alla delarna av de nationella 

proven, om det inte finns särskilda skäl för att inte delta vilket rektor beslutar om. Även här 

används formuleringen ska, vilket jag tolkar som att eleverna måste delta om inte rektor 

beslutar annat. Delprov B och C i svenska 1 samt delprov A i svenska 3 genomförs på fasta 

provdagar i den sista terminen på de båda kurserna. Problematiken här är att om en elev skulle 

vara sjuk den dagen som proven genomförs så går det inte att göra om något av dessa delprov. 

Anledningen till detta är att det ligger en sekretess över proven, vilket innebär att själva 
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provuppgifterna ska hållas hemliga för eleverna ända fram till provsituationen, och därför kan 

elever inte göra proven i efterhand då de kan ha fått information om proven via andra elever. 

På så sätt skulle man inte kunna använda sig av de elevernas resultat i statistiken, då det inte 

anses som att eleverna fått likvärdiga förutsättningar. Ger man då eleverna likvärdiga 

förutsättningar genom att utesluta de som inte medverkat på de fasta provdagarna? En av 

lärarna i undersökningen uttrycker att även om proven är obligatoriska så påverkas inte 

elevers slutbetyg om de skulle missa proven, förutsatt att det finns betygsunderlag sedan 

tidigare. Två av lärarna uttrycker att de har valt att integrera proven som en del av 

undervisningen, så om en elev missar ett delprov tillverkar lärarna ett liknande prov som 

eleven får genomföra istället. Men som en av lärarna framhåller så står det ingenstans att man 

inte får sätta betyg på eleverna om de inte har genomfört nationella proven, trots att de är 

obligatoriska.  

     Skolverket (Nationella prov och bedömningsstöd) menar att de nationella proven inte ska 

fungera som examensprov utan som en del i den samlade informationen om elevers 

kunskaper. Proven har som tidigare nämnt en summativ funktion, men trots att det står på 

Skolverkets (Nationella prov och bedömningsstöd) hemsida att proven bara är en del i den 

samlade informationen om elevers kunskaper så finns det jämförelsestatistik på databasen 

SIRIS mellan nationella provresultat och slutbetyg om hur mycket de skiljer sig åt. Varför gör 

man den sortens jämförelse om proven ändå bara är en del av det eleverna lär sig och ska ses 

som ett prov i mängden? En av lärarna i undersökningen ifrågasätter den jämförelse som sker 

mellan proven och slutbetygen, och menar att man i skolan arbetar med formativ bedömning 

så att eleverna ska få möjlighet att förbättra sina resultat, vilket gör att det är en självklarhet 

att nationella provresultaten kan skilja sig från slutbetygen. Genom att nationella proven har 

en summativ funktion, anser en av läraren i undersökningen att det går emot vad 

betygskriterierna för undervisningen säger om det här med möjlighet till progression. 

Skolverket (Nationella prov och bedömningsstöd) skriver dock att proven kan användas 

formativt genom att provresultaten ger en god information om vilka styrkor och svagheter 

eleverna har kunskapsmässigt i det aktuella ämnet. På det sättet kan alltså proven enligt 

Skolverket användas som en del i den bedömning av lärande som ingår i undervisningen. 

Enligt lärarna i undersökningen finns det ingen möjlighet för de nationella proven att ha en 

formativ funktion, bland annat för att de ligger i slutet av kurs 1 och kurs 3, och för att de tar 

så lång tid att genomföra och rätta så halva vårterminen försvinner till dessa provsituationer. 

Att proven skulle ge god information om elevernas styrkor och svagheter kunskapsmässigt 
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har ingen betydelse när proven ligger i slutet av en kurs, då det inte finns någon möjlighet för 

eleverna att förbättra sina svagheter. 

5.4. Nationella prov – ett redskap med dubbla budskap. 

I det som jag har presenterat i bakgrundsavsnittet om hur Lundahl (2009, s.12–120) beskriver 

provens utveckling och vad det har utvecklats till, syns resultaten av provens utveckling i 

skolan på lärarna och deras professionella yrkesroll. Proven sänder dubbla budskap till 

lärarna, då proven enligt lärarna i undersökningen å ena sidan stärker deras roll som bedömare 

och betygsättare, samt fungerar som ett redskap lärarna kan använda sig av för att försöka få 

till en likvärdig betygsättning för eleverna runt om i landet. Å andra sidan menar de att man 

på kommunalnivå och riksnivå använder dessa prov som ett redskap för att utvärdera den 

undervisning som lärarna utför. Skolverket, som arbetar på uppdrag av regeringen, ger alltså 

lärare i Sverige ett redskap för att främja elevernas chans till likvärdig betygsättning, som 

lärarna dessutom har skyldighet att använda sig av, för att sedan ta resultaten och använda 

dessa för att utvärdera lärarnas undervisning. Det är förstås bra att man på högre nivå har en 

metod för att kunna kontrollera att undervisningen håller den kvalité som läroplanen utlovar 

så att alla elever ska få den undervisning som de har rätt till. Samtidigt bör man ta hänsyn till 

konsekvenserna av detta arbetssätt och hur det påverkar de som faktiskt blir utsatta för 

konstant granskning, i det här fallet lärarna. Två av lärarna i undersökningen har uttryckt att 

proven medför en viss press som lärarna sätter på sig själva, dels för att själva provresultaten 

används som utvärdering av lärarnas undervisning och dels för att rättningsprocessen blir 

blottande för kollegor, då de på den här skolan inte rättar sina egna elevers prov. Lärarna 

måste alltså motivera sina elever att prestera väl på de nationella proven, som för övrigt inte 

ger eleverna mer än en summativ bedömning, för att lärarnas undervisning och skola kommer 

att kvalitetsgranskas utifrån dessa resultat. Provresultaten säger tyvärr inget om hur eller 

varför eleven uppnått resultaten, vilket Lundahl (2009, s.95–120) påpekar var anledningen till 

att man år 1991 knöt provens syfte till uppföljning. Att nationella proven medför en del press 

på lärarna har inte bara framkommit i denna undersökning då Yarker (2006), som gjort en 

undersökning om detta i England, har fått fram liknande resultat. Av de 14 engelsklärare 

Yarker intervjuade så indikerade resultaten på att det fanns en viss motsträvighet hos lärarna i 

England inför proven, då de ansåg att provresultaten fungerar lite som en bedömning av både 

skolor, enheter och individuella lärare. Lärarna upplevde att de förlorade en del av sin 

professionalitet genom dessa prov i och med att de måste anpassa sin undervisning efter de 

här centralt styrda proven, och att den här kontrollverksamheten på senare år har växt och 
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blivit mer omfattande. Detta i sin tur, menade lärarna i Yarkers undersökning, påverkar 

lärarnas psykiska hälsa på grund av den press det medför på lärarna då de hela tiden blir 

granskade, som ett konstant ifrågasättande av deras professionalitet. I min undersökning var 

det endast två av lärarna som uttryckte den här inre pressen som proven kunde medföra, men 

däremot påpekade alla fyra lärare en annan viktig sak som tar mycket tid och kraft av lärarna, 

det vill säga det enorma rättningsarbetet. Lärare 1 kallar rättningstiden av de nationella proven 

för förgården till helvetet, det är ett merarbete som inte ryms inom den vanliga arbetsveckan 

där man för övrigt har den vanliga undervisningen, elevärenden och betygssamtal att ta hand 

om. Lärare 4 säger att det här merarbetet är en anledning till att lärare kan bli utbrända. I 

Naeslunds (2004, s.78–79) studie tar författaren upp att även om lärarna i hans undersökning 

har en positiv grundsyn till de nationella proven så kräver dessa prov mycket arbete och tid 

för bedömning och rapportering. Huruvida lärarna får någon kompensation för den mertid 

som de lägger ner på de nationella proven varierar mellan olika skolor enligt Naeslund. I min 

undersökning uttryckte lärarna att de kan få kompensation i form av mer tid till rättning, men 

lärare 4 påpekar att detta varken är hållbart eller optimalt, då den övriga undervisningen 

påverkas genom att man ställer in lektioner. Samtidigt som lärarna i min undersökning anser 

att proven påverkar både lärarnas professionella yrkesroll och undervisning, så är detta det 

lilla halmstrået som lärarna får från Skolverket kring vilka krav de ska ställa på sina elever 

och hur dessa krav ska se ut. Det är ett verktyg som stärker deras roll som bedömare och 

betygssättare, samtidigt som det ifrågasätter deras profession som lärare. Ett redskap med 

dubbla budskap. 

6. Avslutning  

Vilken betydelse beskriver då lärarna i min undersökning att de nationella proven har för 

svenskämnet? Lärarna anser att proven fungerar som ett mätverktyg som de blivit tilldelade 

av Skolverket i arbetet mot en likvärdig bedömning och betygssättning. Tre av fyra lärare 

säger att proven stärker deras roll som bedömare och lärare när det gäller likvärdig 

bedömning, samt att proven kan fungera som riktvärden för vilka krav lärarna ska ställa på 

sina elever och hur dessa krav ska se ut. Proven får i den meningen en förebildlig roll. 

Samtidigt förmedlar proven dubbla budskap då de även fungerar som en utvärdering av 

elevers kunskaper, verksamheten och den individuella läraren. Den här formen av utvärdering 

präglas i några delmoment av subjektivitet när det kommer till bedömning, vilket Lundahl 

(2009, s.46–49, 54), Naeslund (2004, s.86–88) och lärarna i min undersökning påpekar.  
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     Proven ses av lärarna som ett prov bland andra prov, men de lyfter fram att det ligger 

större tyngd på dessa prov på grund av att de ligger i slutet av kurs 1 och 3, vilket ger mer 

aktuella resultat än tidigare prov. Lärarna i undersökningen ansåg inte att proven kunde ge så 

mycket till eleverna på grund av att själva provsituationerna är så pass värdeladdade att 

eleverna inte inser vad de kan ta lärdom av det. Både lärare 1 och lärare 4 uttryckte att det 

handlar mer om att eleverna ser provet som ett stressmoment där man inte får göra några 

misstag. Trots att proven bara testar en del av det eleverna ska lära sig i en kurs, finns det 

jämförelsestatistik mellan nationella provbetyg och slutbetyg. En av lärarna i undersökningen 

ifrågasätter varför man gör den här jämförelsen, och att proven överlag går emot den 

formativa bedömningen man arbetar med inom skolan där eleverna ska ges möjlighet att 

förbättra sina resultat.  

     Lärarens professionella yrkesroll och undervisning påverkas genom att förberedelserna, 

genomförandet och rättningsarbetet av proven tar upp halva vårterminen. I undersökningen 

kom det fram att två av lärarna upplever att proven medför en inre press på lärarna själva att 

deras elever ska prestera bra, då det är ett prov som syns för andra. Men det som påverkar 

lärarna mest är det enorma rättningsarbetet som följer med proven. Alla lärarna påpekar att 

den vanliga arbetstiden inte räcker till för att rätta dessa prov, och en av lärarna uttrycker att 

dessa rättningsveckor kallas förgården till helvetet, då man måste arbeta dygnet runt för att 

hinna rätta alla prov. Det krävs också av lärarna att de sätter sig in ordentligt i allt material 

som kommer med proven, vilket även det tar sin tid. Som kompensation för det 

rättningsarbete som lärarna utför kan de få extra tid för rättning genom att man frigör en eller 

två dagar och ställer in lektioner för att få ägna sig åt rättning, vilket i sig inte heller är idealt 

då övrig undervisning blir lidande på grund av dessa prov.  

     Så hur kan det komma sig att dessa prov, som ska vara ett stöd för lärarnas strävan mot 

likvärdig bedömning och som ska ses som ett prov i mängden, får ta upp så mycket tid och 

kraft av lärarna och undervisningen? Hur kan det komma sig att en halv termin ska ägnas till 

att förbereda, genomföra och rätta prov som endast har en summativ funktion för eleverna? 

Gör proven någon nytta eller är det bara onödigt arbete? Trots att proven kräver mycket så 

råder det delade meningar mellan lärarna i undersökningen huruvida man ska ha nationella 

prov eller inte. Att det går att ta bort proven konstaterar två av lärarna, men frågan är om de 

vill ta bort detta mätverktyg som Skolverket gett dem. Istället ges förslag på hur man skulle 

kunna förbättra proven för att minska på arbetsbördan. Ett förslag är att proven ska rättas 

centralt så att lärarna ska slippa den enorma rättningsbördan som nu råder. Ett annat förslag är 

att proven delas upp under åren, att man inte testar allt samtidigt. Oavsett om de är överens 
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om att proven är bra eller inte, håller alla lärarna med om att som situationen ser ut i dag, med 

den tid och de krav som proven ställer på de här lärarna, är inte hållbart. Det vore enligt min 

åsikt av stor vikt att vidare forskning bedrivs kring hur proven påverkar lärarens 

professionella yrkesroll. Wigforss, som enligt Lundahl (2009, s.19–25) sågs som 

upphovsmannen till de nationella proven, förde ett viktigt resonemang kring proven redan vid 

dess uppkomst, vilket var om dessa prov kan främja undervisningen utan att det på samma 

gång hämmar lärarna genom den kontrollerande funktion som kommer med proven. Även 

Yarkers (2006) studie indikerar på att den professionella yrkesrollen påverkas negativt av 

Englands motsvarighet till nationella prov, SATs (Standard Assessment Tasks). Nog för att de 

nationella proven är ett tillvägagångssätt för att kontrollera att likvärdig utbildning bedrivs i 

hela landet, men det får samtidigt inte ske på bekostnad av att lärare riskerar att bli utbrända 

på grund av för hög arbetsbelastning. Lärarna i undersökningen påpekade att så som 

situationen ser ut för dem idag med det merarbete som proven medför, är inte hållbart. Det må 

vara ett nyttigt prov i den mån att det stärker lärarnas arbete i strävan mot likvärdig 

bedömning och betygssättning, men den stora rättningsbördan som kommer med proven och 

som ska genomföras samtidigt som övrig undervisning pågår, är alldeles för mycket arbete för 

dessa lärare.  
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Bilaga 1 

Inbjudan till att medverka i en studie om nationella prov 

Välkommen att delta i en studie som handlar om de nationella proven i svenskämnet. Jag som 

utför studien heter Veronica Sivén och studerar till svensklärare, och denna studie är min C-

uppsats. Studien handlar om att undersöka vilken betydelse de nationella proven i 

svenskämnet har för dig som svensklärare, hur mycket tid det tar att genomföra proven och 

vilken relevans dessa prov har för undervisningen. Du som svensklärare tillfrågas härmed om 

deltagande i denna undersökning genom att ställa upp på en intervju. 

 

Genom din medverkan får jag möjlighet att belysa några svensklärares åsikter om hur det är 

att arbeta med nationella prov i svenskämnet och vilken betydelse proven har för 

undervisningen. Din medverkan i studien är frivillig och det går bra att när som helst avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

 

Här kommer lite praktisk information om studien: 

 Din medverkan i studien baseras på att du är svensklärare och har tidigare erfarenhet 

av nationella prov i svenskämnet.  Jag har planerat att genomföra enskilda intervjuer 

med 4-6 svensklärare. Intervjun kommer att spelas in via en bandspelare, för att sedan 

transkriberas till skriven text.  

 Allt material kommer att hanteras konfidentiellt, dvs. att ortnamn, skola och ditt namn 

kommer att anonymiseras, samt att de inspelade intervjuerna endast kommer att 

användas av mig för transkribering, därefter raderas inspelningarna. 

 Jag räknar med att en intervju kommer att ta ungefär en timme, då jag har ca 10-12 

frågor som jag vill att vi diskuterar samt att det ska finnas tid för övriga frågor som 

kommer upp under intervjuns gång. 

 Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 

högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva.  

 

Din medverkan skulle betyda mycket för min studie och jag hoppas att den även kommer att 

bidra till något bra i ditt läraryrke. För frågor eller mer information går det bra att kontakta 

mig eller min handledare via e-post eller telefon. 

 

Vänliga hälsningar 

Veronica Sivén 

Ort/Datum/Signatur:___________________________________________________________ 

 

 

Kontaktuppgifter 

Student:     Handledare: 

Veronica Sivén    Stefan Blom 

 



45 
 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 Vad har du för tidigare erfarenheter av nationella prov? 

 

 Vem anser du att de nationella proven i svenskämnet är till för? 

 

 Vad är syftet med att genomföra nationella prov enligt dig? 

 

 Ser du någon koppling mellan innehållet i NP och kurskriterierna? 

 

 Finns det något som inte testas i NP men som borde testas enligt dig? 

 

 Tycker du att de nationella proven stärker din professionella ställning som 

lärare? Det vill säga hjälper proven dig att genomföra en likvärdig 

bedömning och betygssättning av eleverna? – På vilket sätt? 

 

 Hur förhåller du dig till elevers resultat från de nationella proven 

gentemot övriga resultat i svenskämnet? 

 

 Hur mycket tid ungefär lägger du ner på nationella proven totalt i en kurs? 

– Om du fick välja, hur mycket tid av undervisningen anser du att de 

nationella proven får ta? 

 

 Känner du att de nationella proven begränsar din frihet att utforma 

undervisningen till dess innehåll och metoder? – På vilket sätt? 

 

 Tycker du att NP är till hjälp för att identifiera starka/svaga sidor hos 

eleverna kunskapsmässigt? 

 

 Känner du någon form av press uppifrån (rektor, skolledning etc.) eller 

utifrån (samhället) när du ska förbereda dina elever för NP? 

 

 På vilket sätt motiverar du dina elever att prestera väl på NP? 

 


