
1 
 

   

 

 

 

 

 

De nationella proven som 

bedömningsunderlag 

Lärares uppfattningar om de nationella proven och 

bedömning 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

 

Författare: Angelica Janderå & 

Camilla Ivarsson 

Handledare: Nina Modell 

Examinator: Karina Adbo 

Termin:HT13/14 

Ämne: Självständigt arbete 

Nivå: Grundnivå 

Korskod:GO2963 

 



2 
 

  

 

 

 

 

Angelica Janderå & Camilla Ivarsson 

 

 

De nationella proven som bedömningsunderlag 

lärares uppfattningar om de nationella proven och bedömning 

 

 

National exams as basis of assessment 

teachers' perceptions of the national exams and assessment 

 

 

 

 

Arbetets syfte är att ta reda på hur lärare använder de nationella proven i sitt 

bedömningsarbete. Data samlades in med en kvalitativ metod där lärare från två olika skolor 

intervjuas. Resultatet visar att lärarna som intervjuades hade liknande uppfattningar angående 

de nationella provens roll i bedömningsarbetet. Flera av lärarna påpekade att proven används 

både summativt och formativt, formativt framförallt i årskurs 3 och summativt i årskurs 6. En 

uppfattning är att användningen av resultatet av de nationella proven har ändrat karaktär sedan 

de istället från att ha skrivits i årskurs 5 nu skrivs i årskurs 6. Elevernas resutat på de 

nationella proven är en del av underlaget som används vid bedömningen och betygsättningen 

av eleverna men elevens tidigare prestationer ska också väga in.  
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1. Inledning 

Svenska elever i grundskolan gör sina nationella prov under vårterminen i årskurs 3 och 6. 

Resultaten av dessa prov är tänkta att stödja lärarnas bedömningsarbete och för att 

bedömningarna och betygsättningarna av elevers kunskaper ska vara likvärdiga i hela landet.  

Från vår egen skolgång i grundskolan upplevde vi att våra lärare hade olika uppfattningar hur 

och om de nationella provens roll i bedömningen av våra kunskaper. Att lärare lägger olika 

stor vikt på de nationella provens betydelse vid betygsättningen kan innebära att ett av syftena 

av de nationella proven går förlorad, nämligen att de är ett medel för att skapa likvärdighet. I 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det under rubriken 

bedömning och betyg i avsnittet övergripande mål och riktlinjer att ”läraren ska vid 

betygsättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de 

nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper” (lgr11:18).  
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2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur och i vilken utsträckning lärare använder resultaten 

av de nationella proven i bedömningen och betygsättningen av eleverna. Med hur menas om 

lärarna använder de nationella proven i ett formativt eller summativt bedömningssyfte. 

 

 2.1. Frågeställningar 

Utifrån syftet har två frågeställningar formulerats: 

• Hur uppfattar verksamma lärare de nationella proven som bedömningsmedel vid bedömning 

och betygsättning i ett formativt och summativt perspektiv? 

• Hur och i vilken utsträckning använder olika lärare resultaten av de nationella proven vid 

bedömning och betygsättning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

3. Bakgrund 

För att kunna besvara frågeställningarna beskrivs de nationella proven mer ingående i detta 

kapitel för att läsaren ska kunna skapa sig en ökad kunskap om det nationella provsystemets 

tillkomst och syfte. Därefter förklaras begreppet kunskapsbedömning nämre och 

konkretiseras.  

 

3.1.  De nationella provens bakgrund och syfte 

De nationella proven, eller centralt utarbetade prov som det även kallas, har alltid varit en del 

av det svenska skolsystemet men gått under andra namn, bland annat centralprov, 

standardprov och ämnesprov. Lundahl (2009) redogör för de nationella provens uppkomst på 

1860-talet. Då var proven endast tänkta som en hjälpande hand för läraren i sin undervisning. 

Idag har de nationella provens syfte blivit bredare även om syftet som stöd för läraren, till 

exempel vid bedömningsarbetet, av elevernas kunskaper fortfarande finns kvar. Lundahl 

(2010) menar att de moderna nationella proven som skrivs varje år idag även syftar till att 

skapa likvärdighet i kvalitet mellan skolor i olika delar av landet. Likvärdigheten syftar till att 

alla elever, oberoende på vilken skola man går i ska ges samma förutsättningar till rättvisa 

bedömningar och betyg. Provens utformning och innehåll har ändrats och förnyats många 

gånger under åren. Synen på kunskap och lärande är inte den samma som den var på 1860-

talet och skolsystemet har genomgått många förändringar sedan dess. Skolan har bland annat 

gått från att vara en regelstyrd till en mål- & resultatstyrd verksamhet. Den har varit 

centraliserad och övergått till att vara decentraliserad. Skolan har omarbetats utefter minst tre 

olika läroplaner och kursplaner och dessa förändringar har även synts i de nationella proven.  

De senaste förändringarna för grundskolan är att de nationella proven numer görs i årskurs 3, 

6 och 9. I årskurs 3 är proven utformade för ämnena matematik och svenska/svenska som 

andraspråk. I årskurs 6 och 9 görs proven i matematik, svenska/svenska som andraspråk, 

engelska, samhäll- & naturorientering (Skolverket.se 2013).  

Enligt Skolverkets beskrivning är de nationella proven en kunskapsbedömning av summativ 

karaktär. Begreppet summativ bedömning beskrivs under kapitlet 3.2 Kunskapsbedömning i 

skolan. Till de nationella proven följer ett bedömningsstöd i form av anvisningar som lärarna 

sedan kan använda i bedömningsarbetet. Att använda dessa anvisningar är dock inte 

obligatoriskt. För att säkerställa likvärdigheten i bedömningarna utför Skolinspektionen sedan 

2010 varje år omrättning av ett antal prov från skolor landet över. 2013 utfördes 31 800 

omrättningar på grundskolor och gymnasieskolor och resultatet påvisade att bedömningen i 

många fall skiljer sig åt mellan den första rättningen och den andra omrättningen gjord av 

Skolinspektionen. Skolinspektionen har upptäckt att i de flesta fall där bedömningen har skiljt 

sig åt så har det framförallt varit i fall där eleven har fått ett högre betyg av ursprungsrätttaren 

än vad omrättningen visade. Skolinspektionen menar att detta ger konsekvenser, inte minst i 

årskurs 9 där elevernas betyg är av stor betydelse då de ska söka in till gymnasieskolor och 

deras betyg fungerar som ett rangordningssytem (Skolinspektionen.se 2013). 
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3.2. Kunskapsbedömning i skolan 

Pettersson (2010) redogör för två former av kunskapsbedömning. Det ena är den formativa 

bedömningen som utgår från att eleven synliggörs i sitt lärande genom att läraren 

uppmärksammar vilka kunskaper eleven besitter, vilka mål som eleven ska sträva mot och hur 

de målen ska uppnås. Bedömningen blir i den meningen för lärande och är en kontinuerlig del 

i undervisningen. Det finns också en bedömningsform som fokuserar på bedömningen av 

lärandet som enligt Pettersson (2010) är av summativ karaktär. Den summativa bedömningen 

är tänkt att synliggöra vad eleven kan och har kunskap om. De nationella proven är ett 

exempel på summativ bedömning.  

Två begrepp som är av betydelse och som handlar om kvaliteten av en bedömning, vare sig 

den är formativ eller summativ, är reliabilitet och validitet. Korp (2011) förklarar begreppen 

lite nämre. Reliabilitet handlar om ifall en elevs prestationer skulle kunna bedömas olika 

beroende på vem det är som bedömer. Synen på en elevs kunskaper varierar hos lärare 

beroende på deras tidigare erfarenheter och hur de uppfattar elevens sätt att visa sin kunskap. 

Skolverket (2011) skriver om kvalitetssäkringen av kunskapsbedömningen i skolan för att 

bedömningen i så hög grad som möjligt ska vara likvärdig. Även reliabilitetsbegreppet tas upp 

och benämns som bedömaröverensstämmelse. Att lärare gör olika bedömningar på samma 

uppgift kan enligt Skolverket bero på lärarnas olika erfarenheter, kunskaper, kunskapssyn och 

sätt att tolka kunskapskraven. Att lärarna väger in personliga åsikter om sina elever kan också 

påverka en bedömning. 

Validitet handlar om ifall det som läraren bedömer verkligen är relevant för det som eleven 

ska bedömas för. Det handlar också om i vilken utsträckning läraren lägger in egna 

uppfattningar om eleven i bedömningsunderlaget. Korp (2011) menar att man behöver ha 

dessa båda begrepp i åtanke inför en bedömningssituation för att bedömningen ska hålla god 

kvalitet.  
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4. Tidigare forskning 

Två norska forskare fick i uppdrag av Skolverket att ur ett norskt perspektiv ge sin bild av det 

svenska nationella provssystemet och skriva en rapport med en kvalitativ ansats genom att 

intervjua lärare och elever på olika skolor. Deras rapport heter Det nationella provsystemet – 

sett med norska oyne (2000). Ett avsnitt som är extra intressant för denna uppsats redogör för 

de intervjuade lärarnas tankar om de nationella provens betydelse som bedömnings- och 

betygsunderlag. Thomassen och Tobiassen (2000) som är författare till rapporten gick ut till 

tre olika skolor och årskurser, en gymnasieklass, en niondeklass och en femteklass. På frågan; 

Vhor stor betydning har egentlig provresultatene for betygsetningen? fick författarna ganska 

entydiga svar. För de flesta lärare blev resultaten av de nationella proven en bekräftelse på 

något de redan visste, men det fanns ändå vissa olikheter i tolkningen av i vilken grad de 

nationella proven skulle vara betygsgrundande. En lärare svarade att proven ska ”betraktas 

som en tung faktor att ta hänsyn till” (Thomassen & Tobiassen 2000:24), en annan svarade att 

”dessa prov varken betyder mer eller mindre än andra prov” (ibid 2000:24) och en tredje 

svarade att ”ett oväntat gott resultat kan leda till ett högre betyg än jag annars hade tänkt” 

(ibid 2000:24).   

Francia (1999) har forskat kring hur de nationella proven fungerar som ett mått på 

likvärdighet. Hans avhandling utgår ifrån intervjuer från lärare i årskurs 9 och tar bland annat 

upp hur de nationella proven påverkar lärarnas sätt att se på betygsättning. Francia (1999) 

menar att han kunde se att resultatet av de nationella proven inte var lika avgörande för 

betyget för elever som låg på en högre betygsnivå som för elever som låg på en lägre 

betygsnivå. Francia (1999) menar att resultatet av de nationella proven användes mer 

betygsavgörande när eleven hade ett lägre betyg. 

Denna tendens i sättet att förhålla sig till de nationella proven kan 

tolkas som att skolorna har en strävan att godkänna så många som 

möjligt oavsett om det finns de som är icke godkända på de nationella 

proven (Francia 1999:194). 

 

Korp (2006) redogör i sin studie för vilka skillnader som kan uppstå på gymnasienivå när det 

kommer till hur olika program väljer att förbereda sina elever inför nationella proven. 

Beroende på om gymnasieprogrammet hade en praktisk eller teoretisk inriktning gav lärarna 

eleverna olika förutsättningar vid provtillfället. Det skiljde sig även åt hur lärarna använde 

resultatet som bedömningsunderlag. Detta påverkar därmed likvärdigheten av de nationella 

proven till viss del. Den största skillnaden när det gäller i hur lärare anser vilken utsträckning 

de nationella proven ska vara bedömnings- och betygsgrundande beror framförallt på om 

eleven ligger på en IG-nivå eller VG/MVG-nivå innan proven skrivs. Korp (2006) menar att 

de flesta lärare ansåg att de nationella proven kunde ”rädda” en elev till ett godkänt betyg om 

den eleven fick G på nationella medan det nationella provet inte var lika avgörande för en 

elev som låg på ett högre betyg. Då spelade resten av elevens prestationer större roll i det 

slutgiltiga betyget. Vissa lärare i studien förklarade de nationella proven som en 

”räddningsplanka” (Korp 2006:216) för de eleverna som riskerade att bli underkända. 
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I detta arbete har vi valt att undersöka de nationella proven och deras roll ur ett 

bedömningsperspektiv. Vi vill få en djupare insikt om det nationella provsystemet och hur 

verksamma lärare ser på de nationella proven och bedömning. Den tidigare forskningen 

påpekar att bedömningen av eleverna faktiskt kan variera beroende på lärarens syn på de 

nationella proven som bedömningsunderlag. Därför är det är viktigt att kritiskt analysera och 

diskutera de nationella proven eftersom att likvärdighet är och kommer alltid att vara ett 

aktuellt diksussionsämne inom skolan. 
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5. Teori 

Empirin har i resultatet delats upp i tre teman, formativ och summativ bedömning, de 

nationella proven som bedömningsmedel och betygsunderlag och de nationella proven som 

mätinstrument. Teorierna innehåller forskning kring bedömning och bedömningsinstrument, 

reliabilitet och validitet i bedömningsprocessen och de två bedömningsteorierna summativ 

och formativ bedömning. 

Howell, Invernizzi, Landrum och Warley (2005) och Pettersson (2010) teoretiserar om hur 

bedömningen i skolan ska få så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Pettersson (2010) 

fokuserar framförallt på formativ och summativ bedömning och dess innebörd i 

bedömningsprocessen. Pettersson (2010) menar att syftet med bedömningen avgör vad för 

slags bedömning som kommer att ske och vilket bedömningsinstrument som bör användas.  

I detta kapitel kommer läsaren få ta del av de olika aspekter som kan påverka en 

bedömningssituation; val av bedömningsinstrument, dess syfte och hur det används av lärare 

och för elever. Beödmningsinstrument i kapitlet kommer att fokuseras kring prov för att teorin 

ska kunna ses i samband med de nationella proven som är utgångspunkten för detta arbete. 

 

5.1. Från regelstyrning till mål- & resultatstyrning 

Pettersson (2010) beskriver bedömning i skolsammanhang som en värdering av olika 

prestationer i skolan och om eleven har uppfyllt mål och kriterier. Ordet bedömning har på 

olika sett använts i Sverige sedan år 1900. I början av 1990-talet präglades fortfarande skolan 

av ett relativt bedömingssystem. Detta bedömningssystem innebar att de centrala proven 

bland annat skulle ligga till grund för betygssätnningen. Det var i början av 2000-talet som 

skolan utvecklades till en mål- och resultatstyrd verksamhet. Detta bedömningsgsystem 

innebär att det inte endast är proven som ska styra bedömningen, istället ska de nationella 

proven fungera som ett stöd för läraren vid bedömning och betygssättning.  

 

5.2. Bedömningsprocessen 

Pettersson (2010) beskriver bedömning som en process med många steg längs vägen. Vid en 

bedömning måste både lärare och elev veta vad som ska bedömas. Läraren måste se till att 

bedömningssitutationen och de uppgifter som delas ut är relevanta och kan visa elevernas 

kunskaper i just det som ska bedömas. Vid bedömning måste feedback hela tiden ges till 

eleven men läraren måste även själv reflektera vad i undervisningen som behöver förändras 

eller förbättras. I slutändan är det eleven och läraren tillsammans som ska utveckla lärandet 

utifrån bedömningen av elevernas kunskaper och undervisningen de tillsammans har gjort, det 

ska ske i ett samspel och är inte enbart lärarens eller elevens ansvar. Pettersson (2010) skriver 

att elever lär sig på olika sätt. Elever visar även sina kunskaper på olika sätt och därmed måste 

bedömningen vara bred och allsidig. Eleverna måste få möjlighet att visa sin kunskap i olika 
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situationer och på olika sätt. Dessa sätt kan vara muntligt, skriftligt och praktiskt genom 

handling. 

 

5.3. Validitet och reliabilitet 

Howell m.fl (2005) och Pettersson (2010) menar att grundförutsättningen för att ett 

bedömningsinstrument ska ses som tillförlitligt så måste hänsyn tas till om provet testar det 

som ska bedömas, det vill säga att provet har hög reliabilitet och validitet. En fråga som då 

bör ställas vid bedömning av prov är om frågorna är utformade på ett sätt som svarar på om 

eleven har uppfattat den kunskap som läraren sen bedömer. Pettersson (2010) menar just att 

en orsak till att validiteten vid bedömning kan minska är att det som bedöms inte är relevant 

för de kunskaper som bedömningen är tänkt att bedöma. Ett exempel kan då vara att frågorna 

på provet inte inkluderar den kunskap som ska bedömas. En annan orsak som kan minska 

validiteten är att det som faktiskt bedöms är relevant men inte täcker allt som ska bedömas. 

En fråga Pettersson (2010) ställer vid den här situationen är; “Bedöms det som ska bedömas 

eller är det något annat som bedöms?”. Pettersson (2010) pekar även på vikten av validitet 

genom hela bedömningsprocessen och menar att för att en god bedömning ska kunna ske 

måste bedömningen vara trovärdig under hela processen.  

Pettersson (2010) och Howell m.fl (2005) skriver att en bedömning inte bara måste ha 

validitet, den måste även ha reliablitet, det vill säga tillförlitlighet. Howell m.fl (2005) 

förklarar reliabilitet som tillförlitligheten av testresultatet och andra prestationer. Howell m.fl 

(2005) beskriver två former av reliabilitet. En form är test-retest som handlar om ifall 

resultatet skulle se likadant ut om samma lärare rättar om en uppgift efter en tid. Pettersson 

(2010) beskriver formen på ett liknande sätt fast använder inte begreppet test-retest. En elevs 

prestation ska få samma bedömning oavsett när läraren gör bedömningen och ännu högre 

reliabilitet får bedömningen om samma elevprestation bedöms och får samma resultat av flera 

personer. Den andra formen som Howell m.fl (2005) beskriver är interrater reliability och är 

av betydelse när det sker en subjektiv bedömning, alltså i uppgifter där det inte finns ett rätt 

eller fel utan när det är läraren som avgör hur uppgiften bör bedömas. Bedömningar måste ske 

tydligt, noggrannt och rättvist, då blir de tillförlitliga med hög reliabilitet enligt Pettersson 

(2010).   

Howell m.fl (2005) förklarar även att lärarens egna uppfattningar om vilken kunskapsnivå en 

elev ligger på kan påverka elevens resultat, både positivt och negativt. Det kan därmed 

påverka bedömningens reliabilitet. Forskarna kallar detta för confirmation bias. Enligt 

Nationalencyklopedin är betydelsen av ’confirmation’ en bekräftelse eller fastställande av 

något och ’bias’ betyder snedvriden och partiskhet. Alltså en partisk bekräftelse av något. Det 

innebär alltså enligt Howell m.fl (2005) att läraren gärna vill bekräfta det som hen tror sig 

veta om en eleves förmåga och letar efter tecknen som stämmer med den övertygelsen. Det 

kan då innebära att elevens svagheter och andra styrkor blir förbisedda vid en 

bedömningssituation. 
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5.4. Formativ och summativ bedömning 

Enligt Pettersson (2010) kan bedömning användas på två olika sätt, formativt eller summativt. 

Pettersson (2010) fortsätter med att beskriva hur en bedömning ska leda till positiva 

konsekvenser. Det handlar om att ha en medvetenhet om bedömningens grundfrågor; varför, 

vad, hur, vem och när. En god bedömning sker inte enskilt, det sker i samarbete med andra 

och ska vara så pass tydlig att alla inblandade parter ska kunna förstå den. Pettersson (2010) 

menar att vad man har för syfte med bedömningen spelar in på vad för slags bedömning som 

kommer att ske. Om läraren genom bedömningen är ute efter en sammanfattning av en elevs 

kunskaper är det summativ bedömning som passar bäst. Om det är en förbättring av lärande 

och undervisning som läraren är ute efter är det formativ bedömning som ska användas. De 

två begreppen formativ och summativ är dock inte helt åtskiljda eftersom en summativ 

bedömning även kan användas formativt. De nationella proven kan användas både summativt 

och formativt på olika nivåer. Pettersson (2010) skriver att de nationella proven används 

summativt på nationell- och kommunnivå då resultaten blir ett mått på vad en årskull elever 

kan vid det tillfället. På individnivå kan resultaten istället användas formativt. 
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6. Metod 

 

Detta avsnitt som kallas för metod kommer att handla om den metod och ansats som 

använts i uppsatsen. Metoden som använts är intervju vilket är en metod som ingår i den 

kvalitativa ansatsen och kommer mer ingående att beskrivas och förklaras nedan. 

Förberedandet, genomförandet och bearbetningen av intervjuerna kommer också att 

beskrivas i detta avsnitt likaså etiska principer som måste beaktas då intervjuer ska 

genomföras.  

 

 

6.1. Kvalitativ ansats 

 

Dalen (2007) beskriver att målet för den kvalitativa ansatsen är att få en inblick i andra 

människors tankar och erfarenheter kring ett område eller situation. Arbetets 

frågeställningar handlar om vad verksamma lärare i skolan anser om de nationella proven 

som underlag för bedömning, därför är intervju med de verksamma lärarna den metod 

som passar bäst. Intervjuerna ger material som behövs för att kunna besvara 

frågeställningarna och därmed uppfylla syftet. Intervju är en av de metoder som ingår i 

en kvalitativ ansats, dvs. där man vill få en djupare inblick i en persons uppfattningar och 

tankar. Ejvegård (2009) beskriver intervju som en metod som används då forskaren vill 

ta reda på en eller flera personers åsikter, tankar, uppfattningar, erfarenheter och 

kunskaper kring ett område/ämne. Om forskaren har skrivit tydliga frågor som belyser 

det som arbetet är tänkt att handla om kan man få unika svar som är svåra att hitta i 

litteratur. 

 

 

6.2.  Urval 

 

För att få svar på uppsatsens frågeställningarna har nio stycken lärare intervjuats från två 

olika skolor. Båda skolorna är belägna på landsbygden i Småland i två olika samhällen. 

På den första skola intervjuades två lärare. Den första läraren är klasslärare i årkurs 3 och 

den andra läraren är klasslärare i årskurs 6. Anledningen till att dessa lärare valdes ut till 

intervju är för att de är mitt uppe i förberedelserna inför de nationella proven som årskurs 

3 och 6 ska ha vårterminen 2014. De är därför en källa som behövs för att ge svar till 

uppsatsens frågeställningar som handlar om vad lärare anser om de nationella proven.  

     

På den andra skolan var det också meningen att två klasslärare i årskurs 3 och 6 skulle 

intervjuas. Tyvärr var detta inte möjligt att ordna på grund av tidsbrist då skolan just då 

genomförde utvecklingssamtal. Istället ordnade rektorn en gruppintervju tillsammans 

med henne själv och sex lärare med olika befattningar, bland annat en speciallärare och 

ämneslärare i årskurs 3. Detta hann inte förberedas då det meddelades på plats när de 

tänkta intervjuerna skulle genomföras. Gruppintervjun visade sig vara givande då det 

blev en diskussion lärarna emellan kring de nationella proven och bedömning.     
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6.3.  Genomförande  

 

En första kontakt togs via mail till rektorn på skolorna där intervjuerna skulle ske. I 

mailet informerades rektorerna om uppsatsen och intervjuernas roll i uppsatsen och det 

frågades även om tillstånd att komma till skolan och intervjua lärarna. Dalen (2007) 

skriver att vid arbete med att skriva intervjuguide bör frågeställningarna och 

problemställningarna hela tiden finnas i åtanke. Intervjuguiden ska omvandla 

frågställningarna till relevanta teman i form av frågor. Alla frågor och de teman de ingår i 

ska täcka de frågeställningar och problemställningar som uppsatsen ska svara på. Utan att 

ha ett syfte och frågeställningar att utgå ifrån, att inte veta vad det är uppsatsen vill ta 

reda på genom intervjuerna, är det svårt att formulera bra och passande intervjufrågor. 

Beslutet togs att inte ge ut frågorna till intervjupersonerna innan intervjuerna ägde rum. 

Om intervjupersonerna hade fått frågorna i förväg kunde de eventuellt ha formluerat 

färdiga svar att ge vid intervjuerna. De hade då också haft tid att tänka ut svar de tror att 

forskarna vill höra och inte deras egentliga åsikt. Frågeställningarna ville ha svar på `Vad 

anser du...?’, alltså lärarnas egna tankar om de nationella proven och bedömning, därför 

beslutades det att det enbart räckte att förbereda dem genom att ge dem ämnet som 

intervjun skulle behandla.   

    

Under intervjuerna ställdes samma frågor till alla intervjupersoner. Detta är enligt 

Ejvegård (2009) något som är värt att eftersträva. Eftersom människor är olika kommer 

frågorna också att tolkas olika av intervjupersonerna men om samma fråga formuleras på 

olika sätt kan tolkningarna skilja sig åt ännu mer. Om svaren skiljer sig mycket åt kan det 

bli svårt att jämföra svaren mellan intervjupersonerna. Ejvegård (2009) menar också att 

frågorna bör ställas i samma ordning för intervjupersonerna för att inte låta det påverka 

svaren på något sätt. Det är omöjligt att förutse hur en intervju kommer att bli och därför 

kan forskaren, oavsett hur hen ställer frågorna, få svar på frågor tidigare i intervjun innan 

hen har hunnit ställa just den frågan. Under intervjuerna upplevdes detta scenario men 

trots det ställdes alla frågorna i intervjuguiden, det blev därför ibland upprepningar av 

uttalande intervjupersonerna sagt tidigare men detta var inget som på något sätt 

upplevdes störande eller negativt av intervjupersonerna.   

     

 

6.4.  Bearbetning av intervjuer  

 

Då intervjuerna var färdiga transkriberades de noggrannt och jämfördes sedan för att hitta 

några gemensamma teman som återkom i alla tre intevjuerna. Dessa återkommande 

teman presenteras i resulatet i samband med det teoretiska ramverket för att 

frågeställningarna ska kunna besvaras. 
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6.5.  Metodkritik 

 

Alla metoder som används inom forskning har både för- och nackdelar, den perfekta 

metoden finns inte. Ejvegård (2009) menar att det är smidigt att spela in samtalet med 

exempelvis mobiltelefon eller dator för att efteråt kunna använda informationen som 

material till arbetet. Om samtalet inte spelas in måste forskaren som ställer frågorna 

skriva ned svaren vilket gör att uppmärksamheten riktas mot pappret istället för mot 

intervjupersonen, då kan forskaren missa mycket av det som intervjupersonen säger. 

Nackdelar med att spela in samtalet finns dock enligt Ejvegård (2009). En del personer 

blir nervösa eller besvärade då de vet att det de säger spelas in, därför kan de blir mer 

försiktiga när de uttalar sig och kanske inte säger sådant de egentligen vill säga. En del 

interjvupersoner vill inte att intervjun ska bli inspelad överhuvudtaget. Om inspelning av 

intervjun nekas av intervjupersonen måste det respekteras men det gör det svårare för 

forskaren när hen senare ska använda intervjun som material i sitt arbete. I denna uppsats 

var det inget problem, alla lärare var positiva till att intervjun skulle spelas in. Något som 

tidigare nämnts i arbetet är att om intervjufrågorna är relevanta kan det ge unika svar. 

Ejvegård (2009) skriver även om vikten av att ställa frågorna på rätt sätt. Frågorna ska 

inte vara ledande, det vill säga att intervjupersonen blir låst i sitt svar och ´förväntas´ 

svara en viss sak. Raka frågor som börjar med orden vad, hur och varför ger 

intervjupersonen en större chans till att utveckla sina svar. 

     

Vid en intervju ska, som tidigare nämnts, forskaren hålla sig i bakgrunden och ge 

intervjupersonen utrymme att prata. Ejvegård (2009) beskriver att forskaren ska hålla sig 

neutral och objektiv under intervjun. Forskaren ska under intervjun inte kommentera 

något i intervjupersonens svar eller på något sätt uttrycka sin egen åsikt om 

intervjupersonens svar. Forskaren måste alltså inta en neutral och objekt attityd under 

intervjun men för det inte en kall eller avvisande attityd. Då intervju görs på ett korrekt 

och värdigt sätt, som beskrivet ovan, är det en bra metod. Om forskarens syfte med en 

uppsats är att ta del av andra människors åsikter, tankar, erfarenheter och perspektiv inom 

olika områden är intervju en väl passande metod. Vid intervjun sitter forskaren öga mot 

öga med en person som, med hjälp av forskarens öppna och välformulerade frågor, kan 

ge sina egna föreställningar kring ett område. Därmed är syftet uppfyllt eftersom 

forskaren har fått ta del av en annan persons tankar. Oavsett om forskaren inte fick ut det 

som hen hade önskat från intervjun så fick hen ändå ta del av intervjupersonens tankar 

vilket var syftet med uppsatsen.      

 

 

6.6.  Reliabilitet och validitet   

 

Ejvegård (2009) förklarar att med reliabilitet menas hur tillförlitlig och användbar en 

metod, ett mätinstrument är, för undersökningen. Med validitet menas att forskaren mäter 

det som hen verkligen har för avsikt att mäta. Reliabilitet och validitet kan sammanfattas 

som kvalité. Det handlar om hur kvalitén på en metod är och om den verkligen är 
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trovärdig och tillförlitlig för det område som metoden ska beröra. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att vad för sorts kvalité en intervju har beror mycket på vad intervjuaren, 

forskaren, har för kvalifikationer. Intervjuaren måste känna till ämnet som hen ska 

intervjua om, vara beredd på att eventuellt få tolka vissa svar, ställa tydliga och enkla 

frågor och vara styrande till en viss gräns, det vill säga att ha insikt i syftet och veta vad 

hen vill ha ut av intervjun och fråga passande frågor därefter. Även intervjupersonen, det 

vill säga, den person som blir intervjuad, spelar in på vad för kvalitén intervjun får. Om 

intervjupersonen ger sanningsenliga svar, berättar och utvecklar sina svar får också 

intervjun en bättre kvalité. Men det är intervjuaren som genom sina frågor gör att 

intervjupersonen bidrar till en bra kvalité på intervjun. Kvale och Brinkmann (2009) 

skriver att en kvalitativ forskningsintervju inte är tillförlitlig om de frågor som ställs är 

ledande. De skriver även om att validering handlar om att ifrågasätta och tolka svaren 

utifrån teorier, först då får intervjun både reliabilitet och validitet.   

     

Kvale och Brinkmann (2009) menar också att en kvalitativ forskningintervju inte är 

generaliserbar eftersom det oftast handlar om ett för litet antal intervjupersoner. I denna 

uppsats har tre intervjuer genomförts vilket är för litet antal för att kunna generalisera den 

information och de tankar som framkommer under intervjuerna. För att kunna 

generalisera svaren och kanske till och med beskriva dem som allmängiltiga hade det 

behövts göras många fler intervjuer för att få fram ett större antal åsikter av lärare och 

även från flera olika skolor i olika delar i landet.                      

 

 

6.7.  Etiska överväganden  

 

Dalen (2007) skriver att vetenskaplig verksamhet, som till exempel forskning, måste 

styras av vissa etiska principer och lagar, till exempel personuppgiftslagen, när det är 

personer inblandade. Vetenskapsrådet (2002) beskriver de fyra huvudkrav som finns och 

ska följas inom forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet går ut på att forskaren ska ge intervjupersonen 

den information som hen behöver veta om forskningen, vad den handlar om, hur 

informationen kommer att användas och att det är frivilligt för intervjupersonen att delta i 

intervjun. Samtyckeskravet handlar om att få intervjupersonens samtycke till att delta i 

intervjun. Då personen är under 15 år behövs även samtycke av vårdnadshavare. Med 

konfidentialitetskravet menas att alla de uppgifter som framkommer under en intervju, 

till exempel namn och bostadsort, måste lagras och avrapporteras så att inga utomstående 

ska ha möjlighet att kunna identifiera personen i det färdiga forskningsarbetet. Det fjärde 

och sista kravet, nyttjandekravet, går ut på att den information om och av den enskilda 

personen som framkommer vid intervjun inte får användas i andra syften än forsknings- 

och vetenskapliga syften.  

     

I undersökningen som gjordes i denna uppsats nyttjades alla de fyra kraven. Innan 

intervjuerna skulle äga rum togs en första kontakt med rektorerna på skolorna för att få 

deras samtycke till att komma till skolorna och göra intervjuerna. Sedan gav även lärarna 
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samtycke till att bli intervjuade, antingen kom samtycket direkt från intervjupersonerna 

eller genom rektorerna. I samband med att samtycke gavs, gavs även information om 

undersökningen, att informationen som kommer ges under intervjuerna kommer 

användas i uppsatsen och även att det är frivlligt att delta i intervjuerna. Innan 

intervjuerna skulle äga rum gav även lärarna samtycke om att spela in intervjuerna med 

hjälp av kamerafunktionen på mobilen (men endast ljudet). Då samtycke hade getts 

informerades intervjupersonerna om att alla namn på personer, orten skolan låg på och 

skolans namn skulle ändras så att ingen skulle kunna identifiera varken personerna eller 

vilken skola de arbetar på.  De informerades även om att endast forskarna skulle lyssna 

på de inspelade intervjuerna och att de, efter transkribering, kommer att raderas så att 

varken forskarna eller någon annan kan komma åt dem. Intervjupersonerna blev även 

försäkrade om att det de säger enbart kommer att användas i denna uppsatsen, det vill 

säga i forskningssyfte, och inte i något annat syfte.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

7. Resultat 

Resultatet kommer redovisas under några teman som är gemensamma i intervjuerna. Kapitlet 

är upppdelat i tre underrubriker som var och en tar upp ett tema som förekommer i 

intervjuerna. Den första frågeställningen; Hur uppfattar verksamma lärare de nationella 

proven som bedömningsmedel vid bedömning och betygsättning i ett formativt och summativt 

perspektiv? besvaras under rubriken 7.1. Formativ eller summativ bedömning. Den andra 

frågeställningen; Hur och i vilken utsträckning använder olika lärare resultaten av de 

nationella proven vid bedömning och betygsättning? besvaras under rubriken 7.2. De 

nationella proven som bedömningsmedel och betygsunderlag och rubriken 7.3. De nationella 

proven som mätinstrument.  

 

7.1. Formativ eller summativ bedömning 

Alla intervjupersoner var överens om att både formativ och summativ bedöming behövdes för 

att kunna göra en riktig utvärdering av elevernas kunskaper. Det finns tendenser på att lärarna 

på lågstadiet använde mer formativ bedömning av sina elever medan lärarna på mellanstadiet 

använde sig av summativ bedömning i högre utsträckning.  

…vi som jobbar i de yngre åldrarna vi har ju mycket formativ bedömning för vi har ju inte 

mycket prov.. på det viset, alltså vi har ju prov fast inte på det sättet som man har uppåt 

(syftar på högre årskurser) med skriftliga prov (lärare 1: 2013-11-22). 

En lärare i gruppintervjun nämde att användningen av de nationella proven har blivit mer 

summativa än de var tidigare då de gjordes i årskurs 5. Då kunde man använda resultaten på 

ett formativt sätt och arbeta vidare med eleverna och det som de inte kunde på proven. Nu blir 

användningen mer summativ eftersom proven skrivs i 6:an. Läraren upplevde att man inte 

hann jobba med bristerna i elevernas kunskaper som framkom i de nationella proven förrän 

det var dags att lämna över eleverna till en ny lärare. 

Och det är alltså, det är en jättestorskillnad, för oj vad man missar mycket utav de för det 

var ju väldigt bra…när man faktiskt precis visste vad dem behövde träna mer på och man 

kunde sätta in den stöten (gruppintervju: 2013-11-27). 

 

7.2. De nationella proven som bedömningsmedel och betygsunderlag 

Vid frågorna; Använder du, och i så fall hur använder du de nationella proven i 

betygsättningen/bedömningen av elevernas kunskaper? och Anser du att de nationella proven 

ger en rättvis bild av elevernas kunskaper, varför/varför inte? var de intervjuade lärarna 

ganska överens. De nationella proven utgör en del av bedömningsunderlaget men elevernas 

andra prestationer under terminen är också en stor del av bedömningen. Några av lärarna 

pratade om att en elev som skriver de nationella proven kan ha en dålig dag och resultatet kan 
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därför inte vara avgörande i bedömningen. Har eleven presterat bra under terminen men 

sämre på det nationella provet bör eleven inte sänkas på grund av det.  

…de får ju inte va att man bara tar efter de nationella proven utan de ska ju va 

allt de gör o så…de är ju en del av all bedömning man gör ju… det kan ju va så 

att nån har en dålig dag (lärare 2: 2013-11-22). 

Många lärare var överens om att resultaten av de nationella proven inte kom som en 

överraskning. En del lärare såg de nationella proven som en bekräftelse på vad man tidigare 

har trott om elevernas kunskapsnivå. De flesta elever som förväntades klara av vissa delar av 

de nationella proven bra gjorde också det. En av intervjupersonerna sa att de elever som 

lärarna trodde skulle prestera sämre på de nationella proven överraskade och presterade 

istället bättre.  

…jag skulle nog kunna skriva nu när de går i trean, jag har haft dem sen ettan så 

skulle jag nog kunna rätt så bra pricka in vilka som kommer klara vissa delar… 

(lärare 1: 2013-11-22). 

Jag tycker snarare att de (elever med svårigheter) skärper till sig väldigt mycket 

när det är nationellt prov, jag tycker de presterar bättre än nånsin faktiskt 

(gruppintervju: 2013-11-27). 

För att de nationella proven ska fungera som ett likvärdigt bedömningsstöd var alla 

intervjupersoner eniga om att sambedömning var den mest likvärdiga rättningsmetoden. 

Eftersom rättningen av de nationella proven annars kan bli subjektiv, framförallt delarna där 

eleverna får skriva fritt, krävs det att man tillsammans med sina kollegor diskuterar elevernas 

svar. En åsikt som kom fram var att det var bra att inte rätta sina egna elevers prov för att ens 

egna uppfattningar om eleven inte ska påverka rättningen. Om proven även lämnas över till en 

annan lärare för rättning kan man få bekräftelse på om man ligger rätt i sin egen bedömning.  

Lärarna får bedömningsmaterial från Skolverket men vissa lärare upplevde att kvaliten av 

dessa skiljde sig i olika ämnen. Vissa stödmaterial var sämre utformade än andra och då såg 

lärarna det ännu mer viktigt att tillsammans tolka hur bedömningen skulle gå till så att det inte 

blir någon skillnad mellan bedömningarna av elevernas resultat inom skolan.  

…på högstadiet vet jag att de sambedömer…i trean är det liksom ett omdöme 

om man säger så, det är inget betyg på det viset men just när det är i sexan och 

på högstadiet, nian framförallt är ett viktigt betyg för jag menar där är det ju 

jätteviktigt att man sambedömer (lärare 1: 2013-11-22).  

Aa i och med att jag då rättade till exempel svenskan…dels så var det inte mina 

elever alls, nånutav dem och sen så blev ju dem, dem blev ju sambedömda…det 

blir ju ingen skillnad där så att dem blev ju rättvist bedömda om man säger så 

utifrån mitt… (gruppintervjun: 2013-11-27).  
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7.3. De nationella proven som mätinstrument 

En av intervjufrågorna var; Anser du att de nationella proven ger en riktig bild av hur elevers 

kunskaper ligger till i jämförelse med andra skolor. Intervjupersonerna hade lite blandade 

uppfattningar om ifall det går eller om man bör jämföra olika skolor genom resulatet av de 

nationella proven. Lärare 1 säger att det subjektiva bedömningsarbetet gör det svårt att 

jämföra skolor eftersom elevernas prov då kan bedömas olika. Samma lärare menar att skolor 

inte kan jämföras enbart med de nationella proven som underlag och hon anser att det inte är 

förrän på gymnasiet som man kan se hur eleverna har klarat sig.  

Även i gruppintervjun gick åsikterna något isär. En lärare ansåg att det gjordes för mycket 

jämförelse genom de nationella proven och att politikerna använde resultaten i statistiksyfte. 

…det är ju inte bara vi som jämför skolor alltså på elever utan, alltså det är 

politiker som som lägger sig i och använder siffrorna man kan liksom, ja man 

kan ju leka med statistik å å lägga den som man vill… (gruppintervju: 2013-11-

27). 

En annan lärare i gruppintervjun ansåg däremot att det är mer rättvist att jämföra resultaten av 

de nationella proven, hen använde betyg som exempel och menade att betygsättningen är mer 

subjektiv än bedömningen av de nationella proven. Hen menar att när man ska visa upp en 

skola som lyckats bra så är det skolor med högst betyg som visas och då borde det istället vara 

resultaten av de nationella proven som förs fram.  

Lärare 2 pratar om pressen som lärare kan känna då sammanställningen av de nationella 

proven, från alla skolor i kommunen, färdigställs och skickas ut till skolorna som får ta del av 

dem. Hen pratar att man kan se hur många procent av eleverna som har klarat en viss del på 

proven. Har det inte gått så bra för den egna skolan menar hen att man som lärare kan ta det 

som kritik, att man har gjort fel och undrar vad det kan bero på, samtidigt som ett bra resultat 

istället ger glädje. 
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8. Analys 

I analysavsnittet kommer frågeställningarna att besvaras med hjälp av resultatet och den teori 

som presenterats tidigare i arbetet. Det som kommer att analyseras är några av de 

uppfattningar som återkom i empirin. För att underlätta för läsaren har en kort 

sammanfattning av det väsentliga av resultatet gjorts: 

• De nationella proven utgör en del av bedömningsunderlaget men elevers andra prestationer 

under terminen spelar en stor roll vid bedömning. De nationella proven ses av en del lärare 

som en bekräftelse på vad de tidigare trott om elevernas kunskapsnivå. 

• En uppfattning om de nationella proven är att det är bra att någon annan rättar de egna 

elevernas prov eftersom de egna åsikterna om en elev annars kan spela in.  

• Det framkom att en summativ bedömning av de nationella proven användes i årskurs 6 men 

i årskurs 3 användes de mer formativt. 

Uppsatsens ena frågeställning; Hur och i vilken utsträckning använder olika lärare resultaten 

av de nationella proven vid bedömning och betygsättning? besvaras i denna första del av 

analysen. För att det ska kunna ske en god bedömning menar Pettersson (2010) att 

bedömningen måste vara bred och allsidig. Eleverna måste få möjlighet att visa sin kunskap i 

olika situationer och på olika sätt eftersom att alla elever inte visar sina kunskaper på samma 

sätt. Därmed bör de nationella proven endast vara en del av bedömningsunderlaget och en 

utav många situationer där eleverna har möjlighet att visa vad de kan. Empirin visade att alla 

de intervjuade lärarna var av samma åsikt som Pettersson och uppfattade de nationella proven 

som en del av bedömningen. De flesta lärarna uppfattade att de redan innan de nationella 

proven visste på vilken kunskapsnivå eleverna befinner sig på och därför också vilka delar av 

proven de skulle klara. Howell m.fl (2005)  beskriver en teori, confirmation bias, som innebär 

att lärarens egna uppfattningar om vilken kunskapsnivå en elev ligger på kan påverka elevens 

resultat, både positivt och negativt. De intervjuade lärarna nämnde att de ansåg att det är bra 

att lämna över sina egna elevers nationella prov till en kollega just för att de egna åsikterna 

om eleverna inte ska spela in vid rättningen. Detta kan tolkas som att lärarna tänker på samma 

sätt som Howell beskriver i sin teori. 

Följande del av analysen besvarar frågeställningen; Hur uppfattar verksamma lärare de 

nationella proven som bedömningsmedel vid bedömning och betygsättning i ett formativt och 

summativt perspektiv? De intervjuade lärarna delade uppfattningen av att bedömningen är mer 

av formativ karaktär på lågstadiet då de inte använder sig av skriftliga prov i samma 

utsträckning som i mellanstadiet där bedömningen är av en mer summativ karaktär. Pettersson 

(2010) menar att de nationella proven används på nationell- och kommunnivå som summativ 

bedömning och på individnivå används de formativt. De intervjuade lärarna som undervisade 

på mellanstadiet hade uppfattningen att bedömningsfokuset av de nationella proven har skiftat 

från att ha varit formativt till att bli mer summativt. Detta sedan de nationella proven har 

förflyttas från att ha genomförts i årskurs 5 till att de nu skrivs i årskurs 6. De menar att 

bedömningen blir mer slutgiltig i årskurs 6 eftersom eleverna får betyg. Lärarna ansåg att de 

inte har möjlighet att formativt utveckla elevernas eventuella brister eftersom de sedan 
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förflyttas till högstadiet. Lärarna som arbetade i lågstadiet uppfattade att de kunde använda de 

nationella proven i formativt syfte eftersom de har tid att utveckla eleverna vidare innan de 

övergår till högstadiet. Detta kan tolkas som att resultaten av de nationella proven används 

summativt både på lågstadiet och mellanstadiet på nationell nivå. På individnivå används 

resultaten mest formativt i lågstadiet, men samma möjlighet finns inte i mellanstadiet. Detta 

bekräftar att det Pettersson (2010) menar med att de nationella proven kan användas både 

summativt och formativt stämmer överens med vår empiri för lärarna på lågstadiet men bara 

delvis på mellanstadiet. 
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9. Diskussion 

Detta kapitel är uppdelat i några underrubriker för att underlätta för läsaren. I 

resultatdiskussionen fokuseras det kring de teman som beskrivs under resultatet och 

diksuteras närmre utefter de tankar som har väckts under arbetets gång. I metoddiskussionen 

beskrivs metoden som har använts som utgångspunkt för detta arbete och dess för- och 

nackdelar. I slutet av kapitlet beskrivs hur det pedagogiska arbetet kan påverkas av det som 

framkommit i resultatet och även förslag till vidare forskning.  

 

9.1. Resultatdiskussion 

 

9.1.1. De nationella proven som bedömningsunderlag 

Vi håller med om att de nationella proven endast ska vara en  del av bedömningsunderlaget 

och betygsättningen. Det känns som en självklarhet att det inte endast är de nationella proven 

som avgör. Det som är oroväckande är hur lärare tolkar i vilken utsträckning de nationella 

proven ska användas vid bedömningen, det vill säga hur olika lärare tolkar vad en del av 

bedömningsunderlaget innebär. I den tidigare forskningen beskriver Thomassen och 

Tobiassen (2000) hur olika lärare tolkade detta begrepp på olika sätt. En lärare sa att de 

nationella proven var en tung del medan en annan sa att de nationella proven varken var mer 

eller mindre viktiga än andra prov vid bedömningen. Just vid de nationella proven anser vi att 

det är ännu mer viktigt att bedömningen blir likvärdig eftersom proven skrivs av alla elever i 

Sverige. Lundahl (2010) skriver att ett av syftena med de nationella proven är att motverka 

brister i likvärdigeheten vid bedömningen. Eftersom de nationella proven är ett verktyg för att 

mäta likvärdigheten i skolan så tycker vi att det är oroväckande att lärare inte har tydligare 

riktlinjer för hur resultatet ska användas i bedömningen och betygssättningen. Rättning och 

bedömning kan aldrig bli helt likvärdigt eftersom varje lärare gör sina egna tolkningar men 

för att de nationella proven ska bli något mer likvärdigt så tycker vi att proven inte ska 

bedömas av skolorna själva. Vi tror att det hade varit bra med en central rättning, alltså att det 

är Skolverket själva som rättar och bedömer alla nationella prov. Då kan inte lärarens egna 

erfarenheter och uppfattningar om eleverna spela in vid bedömningen av proven och 

likvärdigheten och reliabiliteten blir därmed större.   

 

9.1.2. Formativ och summativ bedömning 

Eftersom bedömningen av de nationella proven har gått från att vara formativ till summativ, 

framförallt i årskurs 6, tror vi att det kan påverka hur lärarna använder elevernas resultat vid 

bedömning. Eftersom betygen sätts i årskurs 6 blir de nationella proven därför mer avgörande 

än när en bedömning av eleverna ska göras i årskurs 3. Med detta menar vi att lärarna i 

årskurs 6 kan känna att de inte hinner använda de nationella proven formativt eftersom 

eleverna ska lämnas över till högstadiet. I årskurs 3 har lärarna några år på sig innan betygen 

ska sättas och hinner därmed använda proven formativt. Vår erfarenhet från vår skolgång och 
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VFU-perioder är att lärarna på låg- och mellanstadiet har ett närmre samarbete vid 

övergången av eleverna mellan stadierna än vad mellan- och högstadiet har. Detta anser vi 

påverkar och ger konsekvenser för både lärare och elever. Vi tror att det kan vara så att en del 

lärare som ska sätta betyg använder de nationella proven som betygsunderlag i större 

utsträckning än om en vanlig bedömning hade gjorts. Vissa lärare kanske litar mer på resulatet 

av de nationella proven än på sin egen uppfattning och tidigare bedömningar av elevens 

prestationer. Vi tror även att det gamla synsättet kan finnas kvar hos många lärare, att man 

inte kan ge ett betyg som skiljer sig för mycket från provresultaten. Det som går att se svart på 

vitt verkar vara av större betydelse än den subjektiva bedömningen läraren gör varje dag, till 

exempel vid elevers muntliga presentationer och diskussioner. Detta eftersom den subjektiva 

bedömningen är svår att argumentera för. Många lärare kanske känner att de därför måste 

betygsätta efter resultatet av de nationella proven för att den bedömningen är lättare att bevisa. 

När de nationella proven i årskurs 6 blir betygsavgörande kan det påverka eleverna mycket. 

Det som även framgick i intervjuerna är att eleverna kan ha haft en dålig dag och därför gjort 

sämre ifrån sig inom ett område än vad man tidigare har presterat. Då blir bedömningen inte 

rättvis eftersom elevernas kunskaper inte kommer fram och leder det till ett sämre betyg än 

vad dem egentligen förtjänar. Om lärare väger in tidigare prestationer hade betyget blivit mer 

rättvist.  

 

9.1.3. Lärares påverkan av skolans resultat av de nationella proven 

En av de intervjuade lärarna pratade om sammanställningen som görs för varje skola av de 

nationella provens resultat. Läraren menade att beroende på resultatet så kan man som lärare 

påverkas. Om resultatet var mindra bra kan det ses som kritik mot den egna undervisningen 

och väcker därmed tankar som vad har jag gjort för fel?. Vi anser att detta kan vara både 

positivt och negativt. Positivt är  att dessa sammanställningar kan göra att skolan får upp 

ögonen för eventuella brister i undervisningen och därmed kan förbättra och utveckla den. 

Negativt är att det inte behöver vara undervisningen som gör att skolans resultat blir lägre än 

på andra skolor och att lärare därför tar åt sig kritik i onödan. Vissa klasser har fler elever med 

särskilda behov och de kan därför vara den andelen som gör att resultatet blir lägre, detta syns 

inte i sammanställningen. Eftersom att proven är desamma för alla elever, de anpassas inte för 

elever med särskilda behov, visas det inte heller i resultatet vilka elever som har särskilda 

behov. Då kan resultatet bli missvisande.  

Utifrån detta börjar vi fundera på ifall lärare blir omedvetet påverkade vid bedömningen av de 

nationella proven just för att resultaten blir ett mått på hur skolan ligger till. Lärarna kanske 

vill visa skolan från den bästa sidan och påverkas därför till att vara ”snälla” i bedömningarna. 

Skolinspektionen (2013) har sett en tendens att när de gör sina omrättningar så är det oftast i 

fallen där bedömningen skiljer sig åt som skolan har gett ett högre betyg än vad omrättningen 

visar.   
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9.2. Metoddiskussion 

Arbetets empiri samlades in genom tre intervjuer. Två av dem var enskilda, som planerat, men 

den tredje blev oplanerat en gruppintervju. Gruppintervjun visade sig vara mer givande än de 

enskilda intervjuerna eftersom det då blev mer av ett samtal mellan flera lärare med en del 

diskussion. Gruppintervjun bestod av flera lärare med olika befattningar inom läraryrket samt 

rektorn på skolan. Detta ledde till att olika erfarenheter och uppfattningar lades fram och vi 

fick på så sätt ännu mer empiri att bearbeta och analysera. Gruppintervju kan även vara 

negativt vilket bland annat märktes på två av lärarna som inte sa någonting under hela 

intervjun. Ibland blev det även internt prat som gjorde att vi inte riktigt hängde med i 

diskussionen. Vi kan inte heller veta om någon lärare påverkades av det kollegorna sa och 

därför inte sa sin egentliga åsikt eller uppfattning. Under den enskilda intervjun påverkas inte 

intervjupersonen på samma sätt, så länge intervjuaren är neutral.  

Då vi transkriberade intervjuerna tolkade vi intervjupersonernas svar men våra tolkningar 

behöver inte likna andras tolkning eftersom människor tänker olika. Under intervjuerna var vi 

neutrala och ställde öppna frågor men vid bearbetningen tolkade vi svaren eftersom de inte 

alltid var så tydliga och välformulerade. Detta märktes tydligaste under gruppintervjun då 

exempelvis en lärare kunde påbörja en mening och nästa lärare avslutade den. Under 

intervjuerna valde vi att försöka prata så lite som möjligt och låta intervjupersonen prata och 

diskutera. Vi bekräftade att vi hade förstått deras resonemang genom att nicka och använda 

uttryck som till exempel ´mm´ eller ´ja´. Detta gjorde vi för att inte påverka intervjupersonens 

svar och istället vara neutrala.  

Vi anser att intervju var den metod som passade bäst för att uppfylla syftet. Om vi istället valt 

enkät hade vi fått fler svar och därmed kunnat generalisera svaren. Däremot hade vi inte fått 

de utförliga och djupare svaren vi var ute efter. Enkäter består oftast av kryssfrågor och ger 

inte utrymme till vidare förklaring eller följdfrågor. Vid intervjuer kan följdfrågor ställas för 

att få ett ännu djupare och mer ingående svar.    

 

9.3. Pedagogiska implikationer     

I läraryrket görs det hela tiden bedömningar av elever och deras prestationer. I 

arbetsuppgifterna ingår att konstruera, rätta och bedöma prov och prestationer och alla lärare 

kommer även i kontakt med de nationella proven på ett eller annat sätt. Därför behövs 

kunskap om dem och hur de kan användas vid bedömning. Vi kommer att ha möjligheten att 

påverka rättningen av dem så att det på skolan blir en likvärdig bedömning. För att 

bedömningen ska bli så likvärdig som möjligt så har intervjupersonerna sagt att 

sambedömning är att eftersträva och att läraren inte bör bedöma sina egna elever. Vi har fått 

en inblick i hur de nationella proven kan användas formativt och summativt och detta kommer 

vi att ta med oss ut i läraryrket.  
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9.4. Förslag på vidare forskning 

Tankar som har väckts under arbetets gång är hur syftet av de nationella proven påverkas 

beroende på vilken årskurs de skrivs i. Lärarna vi intervjuade såg att bedömningen av de 

nationella proven ändrade karaktär när de nu skrivs i 6:an, kan detta ge några konsekvenser 

för lärare eller elever? Inom bedömning skulle det vara intressant att forska vidare om hur 

bedömningsarbetet ser ut på olika skolor och om eventuella skillnader skolor emellan, inte 

bara vid de nationella proven utan inom all bedömning som sker i skolan.  
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11. Bilagor 

 

11.1. Bilaga A 

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

 

2. Vad tänker du när du hör begreppet ”nationellt prov”? 

 

 

3. Vad har du för erfarenheter av de nationella proven och i vilka sammanhang? Till 

exempel, handlett elever, varit delaktig i rättningsarbetet, utbildning av något slag… 

 

 

4. Anser du att de nationella proven är nödvändiga? Varför/varför inte? 

 

 

5. Använder du, och i så fall hur använder du de nationella proven i 

betygsättningen/bedömningen av elevernas kunskaper? 

 

 

6. Anser du att de nationella proven ger en rättvis bild av elevernas kunskaper? 

Varför/varför inte? 

 

 

7. I vilken omfattning anser du att resultaten av de nationella proven bör användas som 

underlag när du ska bedöma elevernas kunskaper? Varför? 

 

8. Hur anser du att man på ett rättvist sätt ska bedöma elevernas kunskaper? Genom 

formativ bedömning/summativ bedömning/en blandning… 

 

 

9. Anser du att de nationella proven ger en riktig bild av hur elevers kunskaper ligger till 

i jämförelse med andra skolor? Varför/varför inte? 

 

 

10. Vilka för- & nackdelar anser du att det finns med ett nationellt provsystem? 

 

 

11. Hur väljer du att informera dina elever om de nationella proven? Vad anser du att 

eleverna bör veta innan de skriver proven? 


