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The aim of this study was to analyze the assessment of the national tests seen from the 

teacher’s perspective. The national tests are performed in the Swedish school, classes 3, 

5, 9, and the upper secondary school (gymnasiet). There has been an ongoing discussion 

regarding assessment and grading for a long time and it is of high interest now more 

than ever. The last control assessment done in 2009 by the department of school inspec-

tions on the order of the Swedish government, showed big differences between the as-

sessments done by the teachers, and the assessments completed by the department of 

school inspections. In order to get a good picture of how the teachers are experiencing 

the execution and assessment of the national tests we interviewed six teachers from the 

classes that are performing the test. The questions that this study is based on are: 

 

 Do the interviewed teachers experience that the basis for assessing the national 

test is at risk for arbitrary interpretation and hence become unjust and mis-

judged? 

 Is the professional role of the teacher influenced by the results the students are 

getting on the national tests? 

 Do the interviewed teachers experience pressure from the head of the school that 

the students are expected to grade high at the national tests? 

 

Lev S Vygotskij, John Dewey, and Howard Gardner have in their research influenced 

large parts of the daily activity in the Swedish schools. By studying children’s devel-

opment they suggest several approaches for the students to develop their skills. Korp 



3 

Marie Brinkestål 

discuss in hers thesis the inequity that many times occurs in the assessment of the na-

tional test in Swedish schools. 

 

The results of this study showed that the interviewed teachers were comfortable with the 

instructions for execution and assessment of the national test. In addition, they also were 

of the opinion that independent assessment could be more just. However, one issue 

raised against the independent assessment is that the student the does not have the op-

tion of explaining an unclear answer to a question to the assessing teacher. This would 

not be of benefit for the student which has also been shown in literature and research. 

 

Keyword 

National tests, result, assessment, authority, injustice 

Nyckelord 

Nationella prov, resultat, bedömning, makt, orättvisa  
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Förord 

Den här uppsatsen är mitt examensarbete på 15 högskolepoäng. Den är skriven på Sö-

dertörns Högskola hösten 2010 för den interkulturella lärarutbildningen mot förskola, 

förskoleklass och grundskolans tidigare år, 210 högskolepoäng. 

 

Jag vill främst tacka de personer som med positiv inställning och stort engagemang 

ställt upp och medverkat genom samtal och intervjuer i denna studie.  

 

Jag vill också rikta ett tack till min handledare Andreas Hellerstedt, för stöd, uppmunt-

ran och expertis. 

 

Tack också till nära och kära som stått ut med mig under denna intensiva tid och som 

har kommit med bra förslag, korrekturläst min text och som har stöttat och uppmuntrat 

mig. 

 

Marie Brinkestål 

 
 

 



6 

Marie Brinkestål 

Inledning 

De nationella provens syfte är att få fram ett värde för hur elever i svenska skolan pres-

terar i kärnämnena svenska, engelska och matematik. Sverige är det enda landet i Euro-

pa som inte har en opartisk rättningsgrupp utan varje skola och lärare genomför rätt-

ningsarbetet på sitt sätt utifrån de riktlinjer som gäller vid de nationella proven. Statisk-

tik över resultaten från de nationella proven används sedan för att påvisa svenska ele-

vers kunskaper i kärnämnen.  

 

Men är resultaten av de nationella proven rättvisa och speglar resultatet verkligheten; 

elevens verkliga kunskap? Eller finns risken att resultatet blir missvisande beroende på 

hur läraren tolkat bedömningsmallen och genomförandeinstruktioner? Denna studie 

avser att undersöka detta samt visa på hur lärare i olika årskurser tänker kring bedöm-

ningen av de nationella proven.  

Bakgrund  

Inspirationen till att skriva om bedömning av de nationella proven kom dels under min 

VFU (verksamhetsförlagd utbildning), dels utifrån situationer som mina egna barn varit 

med om, då framförallt i högstadiet och gymnasiet. Min första inblick av genomföran-

det och bedömningen av nationella prov ur ett lärarperspektiv, var i en åk 3 där plane-

ringen av lektionsinnehåll enbart utgick från vad de nationella proven omfattade (lärar-

na får ta del av innehållet kort tid före genomförandet). Denna panikåtgärd, för att få 

eleverna att klara provet medförde, vad jag anser, en ytlig och tillfällig kunskap som 

inte motsvarar det som är syftet med provet, nämligen att urskilja vilka kunskaper ele-

ver i åk 3 i svenska skolor besitter. Skolverket säger i regeringsuppdrag år 2005, att för 

att kunna göra bedömningar ska de nationella provens provmaterial kunna ge; 

 

”Att ge lärarna stöd i att analysera och bedöma elevers starka och svaga sidor i elevernas 

Kunskaper.   

Att ge läraren stöd vid bedömning av om eleverna har nått uppställda mål i kursplanerna. 

Att stödja en likvärdig bedömning och en rättvis betygssättning att ge underlag för lokal 

och nationell uppföljning av elevers kunskaper i de ämnena/kurser som har nationella 

prov (Skolverkets 2005b Internet).” 
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I år (2010) har regeringen gett skolverket i uppdrag att undersöka varför skillnaderna är 

så stora vid bedömningen av de nationella proven jämfört med originalrättaren och kon-

trollrättaren, vilket visar på att det finns problem vad gäller rättning och bedömning 

inom skolan. 

 

Dagens skoldebatt handlar mycket om hur Sveriges skolor ligger till internationellt. Re-

sultat jämförs mellan både skolor och kommuner i landet och dessa jämförs sedan med 

resultat från skolor i övriga Europa. Med tanke på detta anser jag att det är av stort in-

tresse att undersöka hur lärare tänker och agerar vid bedömning av de nationella proven. 

 

Bilden utav den enskilda skolan får vi med hjälp av de utvärderingar som skolan själv 

presenterar, men ger det en rättvis bild av kvaliteten i skolan? Varje år efter att de natio-

nella proven genomförts och när det är dags för nya skolval, kan vi i media läsa och 

höra om vilka skolor som fått de bästa resultaten i landet, vilket likställs med att de är 

de bästa skolorna. Något som nödvändigtvis inte stämmer överens med verkligheten, då 

den inte visar på skolans förutsättningar, utan istället på en ofullständig bild av den 

komplexa skolan (Hugosson 2007 s. 9).  Utvärdering ska leda till utveckling för elever 

och lärare i ett gemensamt arbetsklimat där kvaliteten på undervisningen ökar (ibid.). 

 

Den debatt som nu pågår i Sverige om betygssystem och utvärdering kan, i vissa avse-

enden ses som en maktrelation. Det handlar om att dömas och/eller bedömas. Vi i Sve-

rige ska jämföras med övriga Europa och kunna visa likvärdiga resultat, vilket leder till 

en maktutövning där kommuner pressar skolledningar, som sedan indirekt sätter en 

press på lärarna, att eleverna måste prestera ett gott resultat. ”Makt handlar om ett kun-

skapsutbyte och socialt utbyte mellan olika aktörer och intressenter” (Alexandersson 

2007 s.12). De resultat som skolor uppvisar via nationella prov jämförs, som jag tidiga-

re tagit upp, med övriga Europa vilket skapar debatt; vid ett mindre lyckat resultat i ett 

land, blir det ett politiskt verktyg för oppositionen, det blir exempelvis enkelt att skylla 

nederlaget på den nuvarande regeringen (Ljunghill 2006 s. 89). 
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”Skolverket fick efter ett regeringsbeslut den 21 april 1994 uppdraget att utarbeta 

Nationella prov och kunskapsbedömningar för grundskolan och gymnasieskolan. Det 

relativa betygssystemet ersattes av ett målrelaterat betygssystem på 1990-talets mitt. 

Alla de nationellt fastställda proven är och har vanligen varit kopplade till ett 

betygssystem. De tidigare proven var kopplade till det relativa betygssystemet, med en 

femgradig betygsskala med siffrorna 1-5 (Skolverket, 2004, Internet).” 

  

 

1998 utfördes de nationella proven endast i åk 9, senare även i åk 5 och från och med i 

år (2010) är de nationella proven obligatoriska även i åk 3. I åk 3 och 5 sätts endast 

skriftliga omdömen, inga formella betyg, på resultatet. I åk 9 betygssätts resultatet från 

provet som en del i den övriga betygssättningen. Resultatet av provet ska alltså vara 

vägledande för lärarens allmänna bedömning. Då de nationella proven inte innehåller 

samtliga delar av de uppsatta lärandemålen (proven är formade utifrån de övergripande 

kunskaperna en elev förväntas uppnå), ska därmed betyget från proven varken föreskri-

va, eller utgöra elevens slutgiltiga betyg (Skolverket). 

 

När ett prov ska rättas och bedömas är det ofta klassläraren eller ämnesläraren som har 

utfört rättningen, vilket i praktiken innebär att de oftast känner sina elever väl och såle-

des inte kan vara objektiva i sin bedömning. Detta är kanske inte ett stort problem i åk 3 

och 5, men för eleverna i åk 9 är det viktigt att betyget på de nationella proven är rättvi-

sande, då det ofta ligger till grund för elevens slutbetyg även om skolverket menar att så 

inte får ske. 

 

De nationella proven har, som jag tidigare tagit upp, utförts i åk 3, åk 5, och åk 9. Från 

och med Vt. 2011 kommer provet som nu ligger i åk 5 istället att genomföras i åk 6
1
.  

                                                 

1 Fakta: Nationella prov  

”Syftet med nationella prov är att det ska mäta elevernas kunskaper och vara ett stöd för betygsättningen. Proven kan 

ses som ett riktmärke för landets lärare så att undervisningen och bedömningen blir likvärdig. Vårterminen 2009 

skriver för första gången tredjeklassare nationella prov i svenska/svenska som andraspråk och matematik. Provet är 

obligatoriskt. Även för femteklassare blir de nationella proven obligatoriska. De har tidigare varit frivilliga, men 98 

procent av skolorna har deltagit. Eleverna skriver prov i svenska, matematik och engelska. Niondeklassare har tidiga-

re haft obligatoriska nationella prov i svenska, engelska och matematik. I vår tillkommer också prov i kemi, fysik 

eller biologi. SCB kommer att sortera ut vilka skolor som ska göra vilket delprov. För att lika villkor ska gälla skriver 
alla niondeklassare proven samtidigt, eftersom de till skillnad från de yngre eleverna får betyg.” Källa: Skolverket  
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2009 fick Skolinspektionen i uppdrag av regeringen att kontrollrätta 29 000 nationella 

prov från vårterminen 2009
2
.  Resultatet visade på stora skillnader mellan ursprungsrät-

taren och kontrollrättaren, störst var skillnaderna i åk 9 och gymnasiet, där visade skol-

inspektionens resultat att skolorna generellt gav ett högre betyg än kontrollrättaren.  

 

Bedömningsunderlag och anvisningar är ofta godtyckliga för hur elevens svar ska tolkas 

och bedömas och ger inte alltid en rättvis bedömning om detta berättar Helena Korp
3
 i 

en intervju. De flesta lärare rättar sina egna elevers prov vilket enligt informanterna 

möjligen kan leda till en felaktig och orättvis bedömning.  En rättvis och riktig bedöm-

ning av de nationella proven är extremt viktigt framförallt när det gäller den enskilde 

elevens möjlighet för rätt val av program till gymnasiet.  

 

En fråga jag ställer mig är vad kan det vara som gör att det skiljer så mycket mellan 

kontrollrättningen och lärarnas rättning? Sedan de nationella proven införts och blivit 

obligatoriska i Sverige har fokus legat på att visa och jämföra resultat inte bara interna-

tionellt utan även mellan kommuner och enskilda skolor. 

  

I en debattartikel i DN
4
 vill de borgerliga partierna att skolor ska belönas med en bonus 

om de förbättrar sina resultat.  

”Utgångspunkten bör vara resultaten på de nationella proven i årskurs 9 då dessa prov 

samlas in nationellt. Vi bedömer att nationella prov är en stabilare bas för bonusen än be-

tygen.”
5  

 

Enligt min mening skulle konsekvensen för ett sådant förslag exempelvis kunna leda till 

att exempelvis skolor med elever som kräver extraresurser ha svårt att hävda sig i kon-

kurrensen, något som även informanterna vittnar om. 

 

                                                 
2
 http://www.skolinspektionen.se/sv/Pressrum/Pressmeddelanden/Kontrollrattning-visar-pa-stora-

skillnader-i-larares-bedomningar-av-nationella-prov/   
3
 http://fou.skolporten.com/art.aspx?id=a0A20000000De1a&typ=art 

4
 http://www.dn.se/debatt/vi-vill-belona-de-skolor-som-forbattrar-resultaten-1.1050139 

5
 (Dagens Nyheter 2010-02-23) 
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Ur Läroplanen Lpo94 

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i kurs-

planen för respektive ämne eller ämnesblock. Som stöd för betygssättningen finns äm-

nesspecifika kriterier för olika kvalitetssteg. Dessa betygskriterier anges i anslutning till 

respektive kursplan. 

Läraren skall 

• genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala 

utveckling, 

• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsut-

veckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen 

samt informera rektorn, 

• med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever 

och hem om studieresultat och utvecklingsbehov och 

• vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kun-

skaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig bedöm-

ning av dessa kunskaper. 

Syfte/Frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att belysa huruvida lärare tolkar bedömningsunderla-

get för de nationella proven på olika sätt, och därmed bidrar till ett orättvist resultat. 

(Det pågår just nu en debatt om hur skolorna i Sverige mäter sig i konkurrens med övri-

ga Europa, svenska skolan torde då påverkas av att jämföras då det krävs att skolorna 

höjer resultaten.)  

 

I denna studie kommer jag alltså att undersöka om lärarna själva anser att det finns pro-

blem vid rättning av proven.  
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Mina frågeställningar 

 

 Upplever de intervjuade lärarna att bedömningsunderlaget för de nationella pro-

ven riskerar att tolkas godtyckligt och därmed bli både orättvisa och felbedöm-

da?  

 Om och i sådana fall hur, påverkas lärarens arbetssituation av att undervisningen 

anpassas efter de nationella proven?  

 Upplever de intervjuade lärarna tryck från ledningen att eleverna ska visa gott 

resultat vid de nationella proven? 

 

Teori 

Lev S Vygotskij, John Dewey och Howard Gardner har med sin forskning påverkat sto-

ra delar av verksamheten i de svenska skolorna.  Genom att studera barns utveckling har 

de kommit fram till olika tillvägagångssätt där eleverna får utveckla sina färdigheter.  

 

 Dewey´s begrepp ”learning by doing” Vygotskij´s ”proximala utvecklingszonen” och 

Gardner´s ”multipla intelligenserna” har alla fått en betydande roll i den svenska skolan. 

 

John Dewey menar att ”visionerna som målen i skolan kan ge och underhålla med en 

strävan mot ökad insikt, blir alltmer till en kamp om betyg” (Dewey 2007 s. 41). De-

weys ”learning by doing” är högst aktuell i dagen skola och undervisning. Genom mer 

praktisk och varierad undervisning ökar vi möjligheten för eleven att få kunskap och 

förståelse. Begreppet ”learning by doing”, eller som Dewey själv uttryckte det: "Learn 

to do by knowing and to know by doing", är relationen mellan kunskap och handling.  

Genom att praktisera den teoretiska kunskap du får, utvecklar du en större förståelse, 

och kunskapen befästes (Dewey 2007 s. 41).  

 

Syftet med de nationella provens tillkomst var att mäta rikets kunskap i grundskolan och 

gymnasiet. Detta påverkar enligt Dewey, eleverna i sin individuella utveckling, då det 

medför att samtliga elever förväntas ligga på samma nivå vid samma tidpunkt (Dewey 

2005 s. 196).  
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Gardners teori om de multipla intelligenserna (logisk-matematisk, lingvistisk, musika-

lisk, spatial, kroppslig, kinestetisk, interpersonlig och intrapersonlig) har fått stor upp-

märksamhet inom skolundervisningen, då det är dessa intelligenser som vi främst upp-

märksammar och strävar efter i dagens skolundervisning. Sedan 1980-talet har Gardner 

varit engagerad i utvecklingsprojekt med Harvard Graduate School of Education i 

Boston som bas. Ett av projekten är ATLAS (Authentic Teaching and Learning for All 

Students). Projektet har engagerat många skolor under slutet av 1990-talet, det har bland 

annat gjorts försök att utveckla en tillämpning av de multipla intelligenserna för att där 

igenom skapa en mer personlig undervisningsstrategi.  Gardner har inspirerats av Vy-

gotskij när det gäller den ”kognitiva revolutionen” (Gardner 1999 s. 13).  

 

Lärandesituationer  

Gardner skriver om ”utbildningsidealet” som en viktig del för en framgångsrik utbild-

ning och det är samhället som väljer utbildningsideal, den planering av vad som ska 

läras ut inom varje åldersnivå och i varje årskurs, för att sedan passa in i samhällets rå-

dande normer. För att kunna undervisa för förståelse måste lärarna vara experter vilket 

innebär att de ska känna sig väl förtrogna med och förstå materialet. För att bli expert 

behövs praxiskunskap, något som förklarats genom en modell som framlagts av bröder-

na Dreyfus
6
 (Thomassen 2007 s, 26). Modellen innebär att man går från att vara nybör-

jare och är beroende av instruktioner, avancerad nybörjare, kompetent och slutligen till 

expert som erövrar intuitiv helhetsförståelse då experten reagerar direkt och omedelbart. 

När det gäller bedömning är expertkunskapen en viktig del, lärarna tittar på elevernas 

potential och har förståelse för det som inte alltid syns i resultatet vilket i sig är positivt 

men ändå ger utrymme för egna tolkningar som inte alltid är förenade med det verkliga 

resultatet.  

 

Lindström (2005) menar att vi i dagens samhälle intresserar oss mer för elevens egen 

förmåga att ställa fruktbara frågor och lära genom försök och misstag, än tidigare. Detta 

innebär enligt Lindström en förskjutning av fokus – från produkter till processer; från 

                                                 
6
 Klassisk modell för hur färdigheter utvecklas, från novis till expert. Grundad av bröderna Hubert och 

Stuart Dreyfus. 



13 

Marie Brinkestål 

kunskap/färdigheter till lärande och kunskapsbildning. Han menar vidare att i bedöm-

ning av barns kunskaper, måste hänsyn tas till vilka förutsättningar eleven haft för att 

lösa olika problem, något som alltså kan ställa till problem vid bedömning av dagens 

prov, då lärarna använder sig av ”gamla” regler, som vuxit fram under en längre tid 

(Lindström 2005 s, 21). 

 

Korp beskriver bedömningens konsekvenser under 1900-talet. De standardiserade och 

storskaliga proven hade negativa effekter på undervisning och lärande, vilket resultera-

de i att lärarna la upp sin undervisning med ”syftet att den egna klassen ska hävda sig 

väl” (Korp 2003 s. 51). Detta är något som även framkommit i intervjuerna.  

 

Behaviorismen
7
 var den dominerande inlärningsteorin i svenska skolor ända fram till 

1970-talet, och innebar att eleven genom imitation och observation tillägnar sig kunskap 

(Stensmo 2000 s, 26). Under den här tiden ansågs varje elev vara ett tomt skal som skul-

le fyllas: läraren förmedlar kunskap och elevens uppgift är att lagra den vilket innebär 

att minnet är det centrala hos eleven genom att reproducera det läraren förmedlat (Korp 

2003 s, 63). 

 

Provparadigm 

Det nya provparadigmet
8
 som Korp kallar det, innebär att läraren värderar hur eleven 

nått sina mål i så kallade kriterierelaterade betyg. Lärarna får därmed ökat inflytande på 

bedömningen, vilket leder till ett större ansvar för elevens utveckling. Korp anser att 

eftersom lärarna är de som känner sina elever bäst, är de också bäst lämpade till att mo-

tivera svagpresterande elever till ökat engagemang genom planering av undervisningen. 

Detta leder till att läraren har möjlighet att utföra sin bedömning ur ett vidare perspek-

tiv. Korps nya provparadigm har alltså medfört både förändringar och nya sätt att se på 

bedömning i västvärlden, även om det gamla och nya fortfarande fungerar parallellt 

(Korp 2003 s, 55). Konstruktivism, kognitiva och sociokulturella teorier är och har 

framförallt blivit viktiga teorier när det gäller lärande och bedömning (ibid. s, 59).   

                                                 
7
 Grundad av den Amerikanske psykologen Borrhus Frederick Skinners (1904-1990). 

8
 Från normrelaterade (eller relativa) betyg till kriterierelaterade betyg. 
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 I handledningen för de nationella proven uppmanas läraren att, vid osäkerhet vid ele-

vens provsvar, fråga eleven efteråt hur han/hon menar och då få en uppfattning om hur 

elevens kunskap egentligen ser ut, vilket då kan ändra slutomdömet (Nationella prov 

2009).  

Individuell utveckling 

Vygotskij´s utvecklingsteorier syns i dagens bedömningsmatriser, där skolan ska an-

vända mål att sträva mot och utvecklingsmål
9
 (Lpo-94), och utifrån skolans individua-

listiska perspektiv vilket innebär att varje skola utifrån läroplanen sätter sina egna mål. 

Enligt läroplanen ska samtliga elever ha en IUP (individuell utvecklingsplan) som är 

direkt förankrad i Vygotskijs begrepp om utvecklingszonen. I resultatet för åk 3 och 5 

kan lärarna se hur eleverna ligger till svenska, engelska och matematik i jämförelse med 

de nationella målen. Därför är det av stor vikt att elevens IUP verkligen visar hur de 

ligger till mot de mål som är krav. Dessa fakta är enligt (Wikström 2007 s. 22) viktiga 

just i de årskurser då eleverna övergår till ett nytt stadium och byter lärare, där en inkor-

rekt bedömning och betygsättning är oacceptabelt, även om det i praktiken är lärarnas 

otacksamma uppgift som gör att utfallet inte blir som det ska. 

 

I läroplanen kan man läsa att eleverna ska nå målen i skolan, för att det ska ske måste 

lärarna ha kunskap om hur målen ska uppfyllas: 

 

”Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas 

och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel 

mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det 

omgivande samhället” (Lpo94). 

 

 

                                                 
9
 Skolan skall sträva efter att varje elev 

• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och 

• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de 

egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 
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Teoretisk referensram 

Bedömning 

Dewey menar att samhället (vi) accepterar att individer bedöms efter kriterier som utgår 

från hur samhället ser ut just nu. Dewey påstår även att om forskare och konstnärer vore 

de dominerande i samhället, skulle vi antagligen ha andra kriterier för våra bedömning-

ar, detta eftersom konstnärer ger sig i uttryck genom ett mer praktiskt handlag medan 

dagens forskare är teoretiker (Dewey 2007 s. 127).  

Inlärning  

Lärande är en process som är unik för varje individ.  

 
Inlärning, i vid mening den process hos människor och djur som i samspel med omvärl-

den aktivt upplever denna varvid upplevelser och erfarenheter påverkar beteendet och 

modifierar detta. Ändringarna avser både upplevelser och yttre beteenden. I det förra av-

seendet gäller de sättet att tolka omgivningen. Hos de uppväxande sker större delen av in-

lärningen i alla kulturer informellt genom uppfostran i familjen och närsamhället. Genom 

samspelet med vuxna, främst i hemmet, inlärs kulturella normer och konventioner. 

Främst genom språket tillägnar sig individen kunskap om och förståelse för sin omgiv-

ning. (Nationalencyklopedin) 

Makt 

Behaviorismen innebär att eleverna lär genom imitation och läraren har makt att avgöra 

vad eleverna ska kunna. Även idag har läraren makt att kunna avgöra vilket betyg en 

elev ska få, även om det är ett mer ömsesidigt förhållande jämfört med tiden fram till 

1970-talet. 

Rättvisa 

Rättvisa är ett begrepp som kan vara svårt att förklara, det är ofta beroende av tolkning, 

situation och den kontext där rättvisan ska avgöras.  

 

”Rättvisa, viktigt begrepp i politik, juridik, filosofi, statskunskap och andra samhällsve-

tenskaper. Sedan Aristoteles skiljer man mellan distributiv rättvisa och kompensatorisk 

(kommutativ) rättvisa. Den förra gäller hur resurser ska fördelas och förutsätter motstri-

dande (konkurrerande) intressen. Den senare, som också kallas retributiv eller juridisk 

rättvisa, avser hur ersättning för ett visst handlande ska bestämmas. För att en handling 
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(ett beslut, en fördelning) ska vara rättvis brukar man kräva att lika fall behandlas lika. 

Denna princip förutsätter opartiskhet och är enbart formell. Den måste därför komplette-

ras med materiella principer, som anger vilka fall som är lika eller vilka grunder som är 

relevanta skäl för särbehandling.”( nationalencyklopedin)  

 

 

Tidigare forskning  

IEA-undersökningar har genomförts sedan slutet av 1950-talet, (IEA står för Internatio-

nal Association for the Evaluation of Educational Achievement). En av de främsta initi-

ativtagarna till projektet var svensken Torsten Husén, professor i pedagogik med natio-

nella frågor som specialitet (Ljunghill 2006 s. 89).  

 

Tanken med projektet var att skapa en omfattande internationell databank där samtliga 

resultat från de nationella proven skulle läggas in och jämföras mellan ämnen och län-

der.  Från start deltog endast tolv länder, omkring 60 länder och skolsystem deltog nå-

gon gång, de flesta flera gånger. IEA:s första projekt genomfördes 1962-1966, man un-

dersökte då kunskaper i matematik, resultatet presenterades 1967. Facit visade på ett 

nedslående resultat, Sveriges 13-åringar var bland de lägst presterande vilket skapade 

stor debatt i Sverige (Ljunghill 2006 s. 90). Utifrån detta har stor kraft lagts på hur de 

nationella proven ska utformas för att på bästa sätt kunna kartlägga kunskapsnivån i 

Sveriges skolor. 

  

Problemet med utvärdering på statistisk grund kommer här att beskrivas utifrån de för-

utsättningar som gäller i skolan, med ofta sammansatta undervisningsinsatser som an-

passas efter eleverna och som utformas av enskilda lärare i deras professionella roll. 

Lundhal beskriver i sin avhandling om Kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och 

senmodern skola Lundhal (2006) att: 

 

”Den pedagogiska praktikens bedömningar kom under 1990-talet också tydligare än tidi-

gare att kopplas till skolans förvaltning och styrning. Den svenska skolan blev formellt 

sett mål- och resultatstyrd. Ganska snart blev de bedömningar som lärare gjorde av indi-
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viduella elevprestationer resultat som används både i styrningen av skolan och i de medi-

ala kommentarerna om skolan.” 

 

Genom den statistik som redovisas utifrån de nationella proven skulle man kunna avgö-

ra vilka skolor som har ”duktiga” lärare och ”bra” ledning och synliggöra de kunskaper 

som barnen har, och därigenom skapa en sortering vilket inte är rättvisande. Lundahl 

menar att det inte är lärarnas bedömningsförmåga som problematiseras utan att det är 

barnens erfarenheter och språkvanor utifrån ett klassperspektiv som synliggörs. Genom 

ett bättre förhållningssätt i bedömning av elever kan fler nå skolframgång och förvärva 

en utbildning (Lundahl 2006).  

 

Helena Korp har i sin avhandling om kunskapsbedömning, visat på de orättvisor som 

sker i bedömningen av de nationella proven (Korp 2003). Med orättvisor menar hon att 

då det är den enskilda läraren som vanligtvis bedömer resultatet är det också en tolk-

ningsfråga och en fråga om hur lärarna gör på respektive skola. Lärare har i sitt uppdrag 

att göra ständiga bedömningar av elever. Det kräver att alla lärare har samma synsätt 

och erfarenhet för att göra en rättvis bedömning (Korp 2003 s, 38). 

 

Som tidigare tagits upp, framkommer det i skolinspektionens rapport, som genomfördes 

på uppdrag av regeringen
10

, stora skillnader i bedömning av de nationella proven. En av 

punkterna från regeringen var att det; 

 

”visat att provbetyg och ämnesbetyg överensstämmer i ungefär 80 procent av fallen på 

nationell nivå. Variationerna i avvikelserna är stora mellan skolor och ändras inte nämn-

värt år från år. Stor variation mellan skolorna kan vara en indikation på bristande likvär-

dighet i bedömningen och betygssättningen.”  

 

Resultatet av undersökningen visar alltså att skillnaden var stor mellan kontrollrättarna 

och den bedömning som lärarna gjorde. Problemet kan bero på bristande bedömnings-

kunskap i skolorna, vilket kan leda till en orättvis bedömning för den enskilde eleven.  

 

                                                 
10

 Regeringsuppdrag U2009/4877/G 
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Precis som Lundahl skriver i sin avhandling visas kunskapsbristerna genom statistik 

vilket är en klinisk bild av problemet, det är läraren som faktiskt kan avgöra elevens 

kunskap. 

 

”Detta bevisas med statistik. Kunskapsbedömningar i form av standardprov och betyg gör 

effekterna av skolans dolda fostran synliga, men är också den etikett som tänks sortera in 

eleverna i olika samhällsgrupper. Betygen ogillas – vilket kan uttryckas som en paradox – 

för att de synliggör. När barnets kunskaper blivit synliga kan barnet sorteras.”(Lundahl 

2006). 

 

 

Material och metod  

Jag har valt att utföra min undersökning i en förortskommun söder om Stockholm. Jag 

har använt mig av ostrukturerade, kvalitativa intervjuer (Larsen 2009) med lärare. Samt-

liga av de intervjuade lärarna har varit med i både genomförandet och rättandet av de 

nationella proven i åk 3, 5, 9 och gymnasiet.  

 

För att få en bredare insikt i bedömningen av de nationella proven har jag valt att inter-

vjua lärare i alla de årskurser som de nationella proven genomförs i. De lärare som val-

de att delta var tre lärare från en F-9 skola, en lärare från en F-5 skola, en speciallärare 

och en lärare som arbetat i gymnasiet.  Då samtliga lärare i undersökningen har varit 

engagerade och positiva till ämnet, uppkom efter hand nya infallsvinklar, något som 

resulterade i informativa och intressanta samtal som tillförde extra material.  

 

Inför varje intervju har informanten tagit del av frågorna och även ett följebrev där bak-

grund till ämnet redovisats. Alla intervjuer är inspelade på band som sedan transkribe-

rats på så sätt att de inte är översatta ordagrant, utan istället en sammanfattning av varje 

svar.  

 

Resultatet av intervjuerna är jämförda för att tydliggöra gemensamma möjligheter och 

problem och även sådant som skiljer dem åt (Kvale 2009 s. 196). Samtalsintervjuerna är 

fria, intensiva och ostrukturerade samtal (Larsen 2009 s. 85). Denna intervjuform pas-
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sade bäst då det vid varje intervjutillfälle även gavs möjlighet till spontana frågor som 

uppkom under intervjuerna. Fortsättningsvis kommer informanterna kallas vid fiktiva 

namn, dels för att skydda deras identitet, dels för att få en mer personlig känsla i det 

presenterade resultatet. 

 

 

Etiska aspekter 

Sekretess  

 Etiska upplysningar där informanterna tagit del av vad som gäller för det material som 

de bidragit med har bifogats intervjumallen. Informanten kommer att vara helt anonym 

vilket innebär att varken orttillhörighet, namn eller arbetsplats kan spåras. Inspelningar 

av intervjuerna kommer att raderas efter att uppsatsen blivit godkänd. 

  

Validitet och reliabilitet  

Validitet är ett mått på hur väl det insamlade materialet överensstämmer med undersök-

ningens frågeställning (Larsen 2009 s 80). Användningen av intervjuer som undersök-

ningsmetod ökar undersökningens flexibilitet och kan därmed bidra till en ökad validitet 

(Larsen 2009 s 80-81). Detta förhållande beror på att intervjumetoden tillåter forskaren 

att göra ändringar i intervjufrågeställningarna, om denne exempelvis upptäcker att det 

insamlade materialet inte matchar undersökningens frågeställning (Larsen 2009 s 81). 

Denna undersökning avgränsades och justerades under förundersökningen. Reliabili-

tetsbegreppet behandlar undersökningens tillförlitlighet (Larsen 2009 s 81). Reliabilite-

ten är i regel låg i kvalitativa undersökningar, eftersom det insamlade materialet både 

vid kvalitativa och kvantitativa metoder utsätts för tolkningar (Larsen 2009 s 81). I den-

na undersökning har endast ett fåtal personer intervjuats vilket endast kan ge en uppfatt-

ning om hur några lärare ser på frågan om bedömning. 
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Resultat 

I presentationen av resultatet kommer informanterna att kallas vid fiktiva namn för att 

tydliggöra och förenkla läsningen. Maria lärare åk 4-5, Tobias åk 5, Anna åk 6-9, Jens 

åk 1-3, Kicki gymnasiet och Karim speciallärare i grundskolan.  

 

Maria, åk 4-5 

Maria har arbetat på skolan i ca 10 år och har deltagit i genomförandet av nationella 

prov i svenska vid tre tillfällen; två gånger i åk 5 och en gång i åk 9. Maria menar att det 

är betydligt lättare i åk 3 och 5, på grund av att det då inte sätts några betyg, något som 

även de andra intervjuade lärarna vittnar om. Både Maria och de andra lärarna, som 

genomfört proven i åk 3 och 5, menar att det är lättare i de lägre åren, då det finns möj-

lighet för eleven att ta igen det som visar sig svårt på provet och då kan man alltså revi-

dera omdömet.  

 

Maria har dock känt frustration över att eleverna som genomfört sina prov i åk 5, efter 

proven ofta byter både skola och lärare, när det är dags att gå över till högstadiet.  Det 

finns då ingen möjlighet att rätta till den kunskap som eleven saknar. Maria menar vida-

re att de nationella proven även kan visa brister i hennes egen undervisning, något som 

det då heller inte går att åtgärda, vilket även det kan medföra att eleverna går över till 

högstadiet med en kunskapslucka. 

 

Maria menar att genom att följa lärandemålen i sin undervisning noga så blir de natio-

nella proven varken en svår eller jobbig uppgift; de nationella proven är och ska vara en 

del i den vanliga undervisningen.  

 

Både lärare och elever skulle gynnas om det lades mer tid på rättning och bedömning av 

de nationella proven. Under det mötet som genomfördes i kommunens regi så framkom 

det att lärare har vissa problem och svårigheter vid bedömningen av ämnet svenska. 

Många frågor kommer fram om vad som är godkänt och inte och lärare har enligt Maria, 

olika syn på vad som är ett acceptabelt svar.  
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Positiv bedömning är ett sätt att se elevens utvecklingspotential och utföra en mer så 

kallad ”snällrättning” utan att för den skull ge ett godkänt som inte motsvarar elevens 

prestation. Eftersom det är skillnader i hur lärare bedömer proven så borde det kanske 

vara två bedömningsseminarier där vi ska tänka mer kvalitet och tid menar Maria. Det 

enda rättvisa sättet är antagligen att ha en oberoende rättningsgrupp, men då missar man 

de elever som har potential men svårt att förmedla sig genom det skrivna ordet, och 

därmed kanske har svårt att visa det i provet.   

 

Maria har haft en tanke att, om man utnyttjade lärarutbildningarna i rättning av proven 

så skulle det underlätta för lärarna, samtidigt som de blivande lärarna ges en ökad insikt 

och utbildning i hur elever tänker och vilka kunskaper som elever har i de olika årskur-

serna. Studenter har troligtvis, med stöd av Dreyfus kompetensmodell
 11

, där noviser 

följer de skrivna reglerna, större insikt i läroplanen och lärandemål och skulle därmed få 

möjlighet att förankra sina kunskaper i verkligheten.  

 

Nackdelen med en oberoende rättning, enligt Maria, är precis som alla de andra inter-

vjuade lärarna uttryckt det, att det inte kan tas någon hänsyn till om eleven haft en dålig 

dag, kanske varit sjuk eller någon annan orsak till om resultatet inte blivit lyckat. Tholin 

menar att en lärare behöver ha många bedömningsmodeller i sin verktygslåda då elever 

finner sig olika väl vid provtillfällen, vissa prestera bra medan andra blir oroliga och 

ängsliga vid prov situationer (Thulin 2007 s, 12).  

Jens, åk 1-3 

Jens har genomfört och rättat de nationella proven i åk 3 en gång och då tillsammans 

med sin kollega som undervisar i parallellklassen. De genomförde proven i halvklass 

tillsammans med specialläraren. Han rättade proven i matematik medan kollegan rättade 

proven i svenska, detta medförde att hälften var hans egna elevers prov och andra hälf-

ten var prov från parallellklassen, vilket han tyckte var ett bra och mer rättvist sätt. Det-

ta är något som även Tholin styrker att som han uttrycker genom att regelbundet ”byta 

elever” när man bedömer framförallt de delar som skrivs i ämnet svenska (Petterson 

                                                 
11

 Klassisk modell för hur färdigheter utvecklas, från novis till expert. Grundad av bröderna Hubert och 

Stuart Dreyfus 
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2007 s, 17). Han menar även att genom att fler än en person som gör bedömningen ger 

ett mer rättssäkert utfall.  

 

Genom att koncentrera sig på ett ämne kunde Jens läsa in sig på instruktionerna ordent-

ligt och göra ett bättre arbete. När man genomför provet i åk 3 kan alltid brister som 

framkommer hos eleven att kunna åtgärdas vilket är mycket svårare i åk 9 menar Jens.  

 

När proven rättas och det visar sig finnas fel som visar att eleven har rätt tankeled men 

fel svar, kan man gå tillbaka till eleven och fråga hur den tänkt och genom att få chan-

sen att förklara sig, kan eleven visa att den besitter den kunskap som krävs.  Det är inte 

ovanligt att elever har svårt att skriftligt formulera sina svar och då får en mer rättvis 

bedömning genom att förklara muntligt hur man tänkt. Det var enklare att rätta mina 

egna elevers prov menar Jens, och det beror på att han känner dem och vet vad de kan. 

Jens trodde att det skulle kunna visa sig under rättningen, men det gjorde det inte, men 

menar att man verkligen måste vara objektiv i sin bedömning. Därför kanske alla skulle 

få förklara sina resultat muntligt oavsett hur väl man klarat godkänd nivån eller inte. 

 

Det finns enligt Jens, kollegor som antyder hur bra dom är som lärare och gärna visar 

upp sina elevers resultat som en referens för sin egen duktighet. Vid en oberoende be-

dömning tror Jens att skillnaderna skulle bli stora mellan de lärare som själva rättar och 

den oberoende rättningen.  

Tobias, åk 3-5 

Tobias har utfört de nationella proven fem gånger, fyra gånger i åk 5 och en gång i åk 9. 

Det har varit i alla ämnen och han tycker att ämnet svenska varit de svåraste att bedöma. 

Han har rättat all proven själv men i samförstånd med andra kollegor.  

 

Bedömningen sker efter den mall som medföljer provet men Tobias menar att som rät-

tande lärare väger man in vad vi vet att eleven egentligen kan prestera. Det har fram-

kommit flera gånger under åren olika perspektiv på bedömning vilket inte är bra för 

eleven, både när det gäller att vara för positiv som negativ i sin bedömning. Inför varje 
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bedömningsmöte som kommunen anordnar så har Tobias tillsammans med övrig berörd 

personal, ett eget möte på skolan där de diskuterar osäkra elevers provresultat.  

 

Tobias menar att det inte skulle gynna eleven vid en oberoende rättning eftersom man 

då inte kan ta hänsyn till elevens övriga utveckling. Särskilt i svenska är det helt omöj-

ligt att ha en oberoende rättningsgrupp, precis som de övriga informanterna menar To-

bias att lärare måste kunna läsa mellan raderna och har många gånger en förståelse för 

vad eleven kan som kanske inte visar sig i resultatet.  

 

Barn med särskilda behov ska ha rätt till de hjälpmedel som de har i den ordinarie verk-

samheten vilket är något som många lärare tolkar olika vid genomförandet. Tobias me-

nar att det inte borde finnas några frågetecken när det gäller hjälpmedel för barn med 

särskilda behov men eftersom det visar sig att det kan vara så, så blir resultatet orättvist 

och inte jämförbart med övriga elever. 

 

Skillnaderna som visar sig i skolinspektionens resultat av kontrollrättningen tror Tobias 

absolut har att göra med den konkurens som skolorna har, man vill locka elever till sko-

lan med resultatet. Detta bidrar till fler positiva rättningar vilket Tobias själv fått erfara 

då han arbetade på en friskola.  

 

Under den tiden som Tobias arbetade på en friskola, framkom det att det var fem elever 

som inte nådde godkändnivån och Tobias blev efter resultatet av de nationella proven 

ifrågasatt av rektorn som menade att det vore bättre om de fick ett godkänt resultat. To-

bias fick stå på sig när rektorn bad om en ytterligare övervägning av resultatet, eleverna 

kunde inte godkännas då det fanns sådana uppenbara brister vilket inte Tobias kunde se 

mellan fingrarna med. Tobias menar att det var helt oacceptabelt och slutade därför på 

skolan, han menar att när man inte har eleverna i fokus utan ser skolan som ett företag 

som måste marknadsföras i bra siffror har skolan misslyckats i sitt uppdrag. Detta gyn-

nar inte eleverna alls utan konsekvenserna blir att eleven kommer till högstadiet eller 

gymnasiet och klarar sig inte i konkurrensen där. 
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Tobias menar som de övriga informanterna, att om en klass presterat dåligt så måste 

läraren ta på sig ansvaret för det, det kan då vara att läraren missat något viktigt vilket 

då måste åtgärdas. Ett problem som kan uppstå vid en övergång till nytt stadium, då nya 

lärare eller skola ska fortsätta undervisa eleven, är att om den viktiga informationen 

gällande elevens kunskaper och/eller svårigheter inte delges på ett noggrant och korrekt 

sätt kommer det att påverka elevens fortsatta skolgång.   

 

Tobias upptäckte vid sitt senaste nationella prov i åk 5, att eleverna arbetat för mycket 

med uppställningar i matematik vilket medförde att de fick svårigheter med andra upp-

gifter som gick ut på problemlösning. Detta blev ett dilemma som Tobias som väldigt 

gärna velat kunna åtgärda, men då berörd klass bytte skola fanns inte möjligheten. To-

bias menar att till nästa omgång nationella prov med femmor kommer han att tänka på 

vikten av en varierad undervisning.  

 

Tobias berättar att det finns lärare som tar det som ett misslyckande, och inte gärna vill 

prata om varför det gick fel när eleverna får ett sämre resultat, och det finns lärare som 

skryter om hur bra de är för att deras elever gjort ett bra resultat. Det finns även lärare 

som bara slänger fram böcker och eleverna får arbeta enligt den gamla skolan och då är 

det inte lätt att lyckas i dagens skola, även detta får naturligtvis konsekvenser för vilka 

kunskaper eleverna erövrat. 

Kicki, gymnasiet 

Kicki har arbetat på gymnasiet och undervisat på elprogrammet i ämnet svenska, de 

nationella proven har hon genomfört fyra gånger. Hon berättar att de elever som hon 

oftast har, är killar som inte är helt bekanta med ämnet svenska och litteratur, Kicki har 

hittat egna fungerande sätt som fångar elevernas intresse. De här eleverna är inte de som 

presterar det högsta resultatet men gör ofta en utveckling som inte syns i resultatet me-

nar Kicki.  

 

På gymnasiet känner Kicki ofta som lärare att det inte finns något direkt stöd eller in-

tresse för hennes arbete, förutom vid analyser av resultaten av de nationella proven. Då 

de elever som hon undervisar ofta har ett lägre resultat så blir det reaktion från rektor 
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och ledning, vilket innebär en ständig förklaring till att de faktiskt gjort ett bra resultat 

utifrån dem som individer. Kicki har flera gånger bett om att ledningen ska komma på 

besök till mina lektioner för att se hur det fungerar men antar att det handlar om tids-

brist.  

 

Det är många lärare som känner sig missnöjda och besvikna eftersom de aldrig får nå-

gon respons från ledningen, annat än om de är missnöjda med resultatet av de nationella 

proven. Kicki tror att det måste kunna visa ett bra resultat att visa utåt, skolan måste 

marknadsföra sig som en bra skola för att få fler elever och därmed mer pengar. 

Anna, åk 6-9 

Anna har arbetat i skolan i många år men bara genomfört och bedömt nationella proven 

en gång i åk 9. Tidigare har inte ämnen som kemi, fysik och biologi varit en del av de 

nationella proven vilka är Annas ämnen. I våras genomförde Anna mattematikproven 

vilket tog lång tid eftersom de är så pass många delprov, hon menar att det är upp mot 

en hel termin som måste avsättas till genomförandet och rättning. Vid rättningen har 

Anna haft eget ansvar men naturligtvis finns det kollegor som man kan rådfråga vid 

behov förutom tiden så anser hon att hon har kompetens för att göra en korrekt bedöm-

ning. 

 

Matematiken är många gånger en bedömning av elevens helhetstänkande så det går inte 

att rätta enbart rätt eller fel. Precis som i de lägre åldrarna kan man ha ett rätt tankeled 

men ett felaktigt svar vilket inte kan anses som enbart rätt eller fel, det blir en bedöm-

ningsfråga. Eftersom det är så pass många lärare på högstadiet så finns det alltid någon 

att rådfråga. När det gäller frågan om en anonym rättning så blir det inte rättvist när 

lärare inte kan väga in vad lärare vet om sina elevers förmågor. Anna har tänkt många 

gånger under den senaste rättningsperioden och funderat på om hon som lärare verkli-

gen är objektiv i sin bedömning, det är viktigt att det blir ett rättvist omdöme eller be-

tyg.  

 

Alla elever som har behov eller någon svårighet ska få den hjälp som behövs även under 

de nationella proven, det kan vara sådant som att få längre provtid, sitta enskilt eller få 



26 

Marie Brinkestål 

texter upplästa. Det är inget som ska påverka resultatet däremot så skrivs alltid en 

kommentar om vilken hjälp som eleven fått.  

 

Att kontrollrättningen skilde sig så mycket jämfört med lärarnas rättning kan bero på att 

läraren känner hela eleven medan en anonym rättare ser endast ett resultat. Den typen av 

rättning skulle endast fungera vid prov som är utformade som antingen rätt eller fel 

svar.  

 

Resultatet för de nationella proven i åk 9, är en summering av grundskolan och det finns 

ingen möjlighet att ta igen något vilket skiljer sig från i åk 3 eller 5. Att man nu flyttat 

det tidigare åk 5 provet till åk 6, innebär att vi som undervisar på högstadiet får två om-

gångar med prov åk 6, har prov på vårterminen medan i åk 9, blir det både vårtermin 

och hösttermin, vilket kommer att ta ungefär ett läsår i tid. 

 

Karim, speciallärare 

Karim är speciallärare och hjälper de elever som behöver extra stöd vid genomförandet 

av de nationella proven. Genom att läsa och förtydliga uppgifter för de elever som har 

svårt med läsförståelse och avkodning ger det elever med behov av särskilt stöd en rätt-

vis möjlighet till ett likvärdigt resultat jämfört med övriga elever. 

 

Om alla elever fick möjlighet till ett muntligt förtydligande skulle antagligen fler elever 

göra ett bättre resultat. Att proven delas upp i olika bedömningsgrupper beroende på om 

de fått extra stöd verkar inte helt rättvist eftersom det inte handlar om en kunskapsskill-

nad utan enbart stöd i läsförståelse och avkodning. Karim arbetar så att alla barn med 

behov av stöd vid proven får den hjälp som behövs och det upplägget görs tillsammans 

med läraren.  

 

I en klass med flera elever med behov av stöd så kan resultatet naturligtvis bli lägre än i 

en klass med högpresterande elever vilket inte säger något om hur bra eller dålig du är 

som lärare. Men det finns en antydan till jargong att lärare gärna framhäver sig själva 
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genom sina elevers resultat. Det skulle kännas bättre om lärare framhävde sina elevers 

prestationer vilket skulle ge en mer rättvis bild av resultatet, enligt Karim. 

 

Sammanfattning av resultatet från intervjuerna 

Gemensamt för informanterna är att de anser att bedömningsmallen fungerar bra om 

man är noggrann och följer de instruktioner som finns. Informanterna representerar alla 

de stadier ända upp till gymnasiet, vilket kan ge en uppfattning om hur lärare ser på 

bedömningen och rättningen av de nationella proven. Samtliga intervjuade lärare anser 

att det gynnar (får högre resultat) eleven när den egna läraren gör bedömningen, samti-

digt som de menar att en oberoende rättning skulle ge ett mer rättvist resultat. Vid en 

oberoende rättning blir problemet istället att det inte går att gå tillbaka för att låta eleven 

förklara sitt svar vid eventuella frågetecken. Man kan anta att även godkända elever 

skulle gynnas av att få möjligheten att förklara och utveckla sitt resonemang detta fram-

förallt i matematikdelen. Många elever har svårt att kunna förklara sitt resonemang i 

skrift men kan visa sina kunskaper genom att få möjligheten att förklara sig. 

 

De bedömningsmötena som arrangeras i kommunens regi skulle, enligt min mening, 

kunna vara bättre, exempelvis genom att en representant från skolverket medverkar och 

ger direktiv och svar på frågor. Samtliga lärare i min undersökning uppgav att ämnet 

svenska var den svåraste delen av proven att bedöma, då det handlar om texter och dess 

innehåll. Om läraren i större utsträckning får en möjlighet att diskutera sin bedömning 

och provresultat skulle troligen lärarnas förmåga till rättning och bedömning öka. Även 

en ökad trygghet i den egna rättningsförmågan vilket skulle innebära att läraren får nya 

perspektiv via diskussion med kollegor. En önskan som framkommit är att dessa möten 

ska hållas mer frekvent samt att deltagarna verkligen har tid att gå igenom de fall där det 

råder frågetecken.  

 

Det finns enligt informanterna en attityd bland lärare som gör att elevernas resultat upp-

levs som betyg på läraren. Detta är något som samtliga informanter vittnar om och tyck-

er att det är en tråkig inställning, då en klass med många lågpresterande elever kanske 

får ett bra resultat, men ändå inte kan mäta sig mot klasser med färre lågpresterande 
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elever. Detta är även något som Korp uttrycker som ett dilemma vad gäller syftet med 

centrala prov där skolledningen använder sig av resultaten i lönesättningar (Korp 2003 s 

47). 

 

Skolor visar upp sina resultat för att marknadsföra sig och locka nya elever till skolan i 

tron på att eleverna kommer att få ett bättre resultat och betyg. Möjligtvis kan det vara 

så, men det är troligtvis inte en generell säkerhet.  

 

Enligt Tobias har friskolor troligtvis en större press av att visa på ett bra resultat från de 

nationella proven och vilket därmed används som marknadsföring för att få nya elever 

till skolan, friskolor överlever inte utan den skolpeng som utgår. Tobias som själv arbe-

tat i en friskola vittnar om hur rektorn hellre godkände elever som enligt honom absolut 

inte uppnått målen och inte skulle varit godkända, detta blev avgörande för att han slu-

tade på sin tidigare anställning på en friskola.  

 

Det är antagligen en helt omöjlig uppgift att göra kontrollrättningar ute hos eleverna för 

att kunna ha möjligheten till samtal vid frågetecken, även om detta skulle innebära en 

rättvis lösning.  

Analys och diskussion 

Det framkom även under studiens intervjuer att friskolor troligtvis har en större press av 

att uppvisa ett bra resultat från de nationella proven, då de har svårt att överleva utan 

den skolpeng som utgår. Det förekommer bland annat berättelser om hur en rektor god-

kände elever, som inte uppnått målen för att kunna visa upp ett gott resultat från proven 

och därmed få nya elever till skolan. 

Det som kan ifrågasättas är om det system som finns idag gällande bedömning av de 

nationella proven verkligen visar vilka kunskaper som eleverna har erövrat. 

 

Kommunen samlar in resultaten från de nationella proven och redovisar dessa till skol-

verket som i sin tur jämför resultatet nationellt, vilket troligtvis bidrar till att varje rektor 

är angelägen om att den egna skolan gör ett bra resultat. Vid en skola med många elever 
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med utländsk barkgrund och eller lågpresterande elever
12

 kan det finnas ett behov av att 

förklara orsaken till ett relativt dåligt resultat för att visas ur ett mer rättvist perspektiv.  

”– I skolor där andelen medelklassbarn är låg försämras de utsatta barnens chanser till 

studieframgång radikalt, oavsett om resurstillgången i övrigt är bra eller dålig, konstaterar 

Bo Malmberg, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet.” 

 

Dessa elever kan ha gjort en jätteprestation och ändå ”bara” uppnått ett godkänt resultat 

vilket inte kan mäta sig med en skola där stor del kanske är MVG elever. Genom att 

istället använda sig av Vygotskij´s modell för utvecklingszon och där mäta den progres-

sion eleven gjort, är antagligen ett bättre värde på bedömning av eleven och dess resul-

tat. 

 

Benämningen ”att lyckas” kan vara helt olika beroende på individ och förutsättningar, 

en elev som i sin IUP satt upp realistiska mål utifrån sin förmåga och lyckats nå dem har 

då lyckats bra. Korp (2003) beskriver att svårigheter i bedömning och betygsättning 

exempelvis kan uppstå i en situation där en elev, i en högpresterande klass, får betyget 

G, men i en klass med lågpresterande elever skulle betyget troligtvis bli högre; ett VG 

eller MVG. 

 

Trots att resultaten från de nationella proven varken är ett betyg på lärarna eller skolan i 

sig, är det vanligt att skolorna ändå visar upp sina resultat i ett marknadsföringssyfte, för 

att på så sätt locka nya elever. Resultatet av marknadsföringen kan bli att föräldrar och 

elever väljer skolan i tron att eleven då kommer att uppnå ett bättre resultat och därmed 

ett högre betyg. Möjligheten finns naturligtvis, men det är inte en garanti. Informanterna 

menar att det ofta kommer reaktioner från ledningen vid ett mindre lyckat resultat, vil-

ket naturligtvis kan ses som något självklart men även ses som ett system som inte fun-

gerar. Reaktioner och kritik måste däremot vara konstruktiv och inte bygga på skolans 

anseende utan se till vad resultatet beror på, som tidigare redovisats har alla elever olika 

förutsättningar och detta ställer höga krav på undervisande lärare.  

 

                                                 
12

 http://www.rod.se/politikomraden/utbildning_och_skola/Gapet-mellan-skolvarldarna-vaxer/ 
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Forsberg menar i sin forskning att på grund av den omfattning som de nationella pro-

vens resultat har, påverkas kommuner, skolledning och övriga intressenter vilket leder 

till marknadsföring vilken kan vara både positiv och negativ (Forsberg 2009).  

 
”Elevers kunskapsbrister som de visar sig i nationella prov och betyg har därmed fått 

ökad uppmärksamhet. Den avgörande skillnaden jämfört med tidigare gäller framfört allt 

att man använder elevers prestationer som resultatmått för bedömning av organisationen 

och systemets kvalitet.” 

 

Genomförande 

Att genomföra de nationella proven tar nära en termin. I högstadiet ingår dessutom fler 

ämnen i proven, varje prov består av flera delprov, vilket innebär att det tar tid att 

genomföra, rätta och bedöma proven. Det framkommer även under intervjuerna att 

samtliga lärare upplever att detta är en mycket krävande period och att resultatet kan 

påverkas av den press som lärarna utsätts för. Även om lärarna hjälps åt vid osäkerhet 

kring rättningen, befinner sig alla i samma situation och den tid som är avsatt för rätt-

ning räcker många gånger inte till, något som enligt resultatet i min rapport främst före-

kommer på högstadiet. I gymnasiet är läraren väldigt ensam då det ofta är en komplex 

organisation, och enligt Kicki har läraren väldigt lite stöd från kollegorna. I de lägre 

åldrarna så upplever informanterna i större utsträckning att de fått stöd i sin bedömning, 

då de ofta arbetar i lärarlag och känner varandras elever, detta är även något som Petter-

son (2007) påvisar; att genom att ständigt byta och rätta varandras elevers prov ger både 

en ökad kunskap som mer rättsäker (Petterson 2007 s. 17). 

 

Syftet med provet är, som tidigare nämnt, att mäta elevernas kunskaper mot de uppsatta 

läromål som finns och därmed anses provet, för lärarna i de lägre åren, som en diagnos 

för den fortsatta inlärningen (Skolverket). De nationella proven ska enligt informanterna 

vara en del av den ordinarie verksamheten och undervisnings målet är att eleverna inte 

blir stressade över allvaret i provsituationen, något som kan hämma deras möjlighet att 

visa ett så gott resultat som möjligt. I högstadiet och gymnasiet har nationella provet en 

helt annan tyngd eftersom det är ett betygsgrundande prov och därmed också kan vara 

avgörande för vilket slutbetyg som eleven får i ämnet. Många lärare på gymnasiet an-

vänder enbart resultatet av de nationella proven som grund för vilket betyg som sätts. 
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Detta kan ses som orättvist om eleven har en dålig dag eller har svårt i provsituationer 

och därmed blir inte resultatet rättvisande (Maria), (Korp 2003).  

 

En anledning till att skolinspektionen gjorde en helt annan bedömning av kontrollpro-

ven 2009, än de ordinarie lärarna, kan förklaras genom lärarnas vilja att se bedömningen 

ur en mer positiv syn och då använda sig av möjligheten att muntligt be eleven förklara 

sitt svar. Precis som informanterna berättar, går det inte att göra en rättvis bedömning 

om man inte ger eleverna möjligheten till att få förklara sig med egna ord, och heller 

inte om alla lärare inte har samma synsätt på bedömning. I skolans värld finns det 

många olika sätt att göra bedömningar, den mer gammeldags uppfattningen där rätt är 

rätt och fel är fel, likt den behavioristiska synen. Det finns enligt informanterna situatio-

ner som uppkommit vid rättningar och genomföranden, där proven anses ska utföras på 

lika sätt för samtliga elever utan några hjälpmedel för exempelvis dyslektiker, då det 

inte anses visa på vad eleven kan. Av den informationen kan man snabbt göra sig en 

föreställning om vilka orättvisor det finns i bedömningen av de nationella proven. Att 

ha oberoende rättningar där man tar kontakt med eleven vid behov av ytterligare kom-

mentarer och förklaringar skulle visserligen kräva en enorm organisation, men skulle 

samtidigt kunna vara en lösning till en mer likvärdig och därmed en mer rättvis bedöm-

ning. 

 

I en artikel som publicerades i Dagens Nyheter
13

, står att läsa skolinspektionen nu har 

föreslagit fyra nya åtgärder vid bedömningen av de nationella proven. De förslag som 

lagt fram bygger på de stora skillnader som upptäcktes i kontrollrättningen som gjordes 

2009.  Ann-Marie Begler, generaldirektör på Skolinspektionen säger att hon är starkt 

oroad och att elever har rätt till en likvärdig bedömning oavsett vilken landsände man 

bor i eller vilken skola man går i. De föreslagna åtgärderna är:  

 

1. Klargöra syftet med de nationella proven och renodla dem. 

2. Konstruera om/förenkla provfrågorna så att tolkningsutrymmet vid rättning 

minskar. 

                                                 
13

 DN, lördag 17 april 2010 
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3. Förenkla rättningsanvisningarna till lärarna. 

4. Vid rättning ska identiteten på eleven som skrivit provet inte vara känd för lära-

ren. (används redan vid flera lärosäten) 

 

 

Jan Björklund uppger enligt artikeln att han tror att många lärare varit omedvetna om att 

upplägg av undervisning varit felaktig och att det i sådana fall kommer att ”självkorrige-

ra sig”.  

 

Jag anser att det som sägs i artikeln i mångt och mycket speglar det som framkommit i 

rapportens intervjuer, samt att de åtgärder skolinspektionen lagt fram som förslag för-

hoppningsvis kan vara lösningen till den orättvisa som ibland kan upplevas av både ele-

ver och lärare.  

Sammanfattning 

Människan är unik och därmed även det sätt vi tänker, reflekterar och uppfattar vår om-

givning. Att kunna säga att alla har haft samma förutsättningar till en rättvis bedömning 

skulle antagligen vara helt omöjligt. Men alla elever i Sverige borde ändå bli bedömda 

efter samma regler och förutsättningar.  

 

Jag ser främst en viktig aspekt i detta med bedömning, vilket är att ge en elev en chans 

till att bli sporrad till fortsatt lärande. Skolan utbildar barn och ungdomar för att bli pas-

sande samhällsmedborgare, dessa barn och ungdomar ställer vi stora krav på. Genom att 

det är elevens kunskaper som mäts krävs det även att läraren har rätt förmåga att lära 

eleverna så att alla elever tillgodogör sig kunskaperna likvärdigt, detta kräver i sin tur 

att lärarna har verktyg för att kunna individualisera sin undervisning. 

 

Diskussion om hur elever bedöms i skolan har varit aktuellt i alla tider, nu är debatten 

hetare än någonsin, årets politiska val handlade till stor del om skolan, och hur vi ska 

öka elevernas kunskaper för att kunna mäta oss internationellt. De nationella proven får 

en mer central roll i skolan och målet är att skolan ska höja kunskapsnivån i framförallt 

matematik.  
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Det system som används i dag och syftet med mätningen av svenska skolors resultat har 

mer blivit ett politiskt problem det räcker inte med att kräva bättre resultat utan att gå 

ner på gräsrotsnivå
14

 för att åtgärda bristerna. Debatten om det svenska skolsystemet 

växlar mellan kravet på ökat resultat och individualisering samtidigt som resurser dras 

in, individualiseringen som förespråkas får stora problem att genomföras då klasserna 

blir större och lärartätheten minskar. Den svenska skolan har hamnat i en kamp om re-

sultaten, vissa kommuner i Sverige har bland annat föreslagit lönesättning efter resultat, 

vilket är totalt orättvist då det inte går att säga att en skola med högt resultat är en bättre 

skola än en annan som visar ett lägre resultat. Jan Björklund uttalade sig i folkpartiets 

valanalys
15

  

 

”Bonus, eller så kallad resultatlön, är i regel konstruerade efter mätbara resultat. I skolan 

blir det enklast betyg eller nationella prov. Problemet är bara att det är lärare och rektorer 

själva som sätter betyg och rättar prov. Om högre resultat leder till högre lön, måste man 

förstå att detta leder till risker för felaktiga incitament.  

Vem vill ta emot studiesvaga elever i framtiden i sin skola, om dessa drar ner betygssnit-

tet och sänker chefens lön? 

Jag har i dag i en intervju i Svenska Dagbladet sagt att dessa typer av bonusar, som sätts 

utifrån betyg eller provresultat, inte bör tillåtas i skolan. Men självfallet ska individuell 

lönesättning, där många faktorer vägs samman, uppmuntras och användas än mer än i 

dag.” 

 

Detta visar enbart på politiska hot mot skolan och resultatet av det kan vara att lärare 

söker sig till skolor som visar på ett högre resultat, skolor med hög invandrartäthet eller 

skolor med svagpresterande elever kommer då inte ha en chans till likvärdig möjlighet 

till utveckling. 

 

Segregationen i Sverige är ett problem som kan förklara de stora skillnaderna i svenska 

skolors resultat, i en artikel Riksdag & Departement, den 10 mars 2010
16

  

kan man läsa; 

                                                 
14

 Lärarna och skolan 
15

 http://www.folkpartiet.se/Jan-Bjorklund/Nyhetsbrev/?nid=123552 
16

 http://www.rod.se/politikomraden/utbildning_och_skola/Gapet-mellan-skolvarldarna-vaxer/ 
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 ”Att resultaten i svensk skola försämrats de senaste 20 åren har stått klart länge. Men or-

sakerna till detta har länge varit höljt i dunkel.  

Politiska företrädare från olika läger har slagit varandra i huvudet med förklaringsmodel-

ler som ”för mycket flumskola” och ”för mycket utslagningsmekanismer”.  

 

En stor forskningsrapport som Skolverket redovisade hösten 2009 med rubriken ”Vad 

påverkar resultaten i svensk grundskola?” talade sitt tydliga språk: För lite lärarledd un-

dervisning, för mycket decentralisering i och med kommunaliseringen och för mycket 

differentiering är faktorer som var och en för sig bidragit till sämre resultat. Men den sto-

ra skillnaden mellan 1990-talets skola och 2010-talets skola stavas segregering.” 

 

I de kommuner som det kommit förslag till lön efter prestation, och då menas med re-

sultaten av de nationella proven och där är Lärarförbundet och skolverket starkt kritiska. 

Slutsats  

Vad som framkommit är att informanterna ansåg att de behärskade bedömningsmateria-

let för de nationella proven men samtidigt att det inte kan ses som rättvist generellt. I 

artiklar och litteratur framkommer det att det finns stora skillnader och därmed även 

orättvisor i bedömningen av de nationella proven, vilket även kontrollrättningen som 

skolinspektionen utförde 2009 påvisade. Kravet som finns på dagens skolors resultat 

påverkar kommuner och skolledning vilket framkommer i intervjuer och media, där det 

går att läsa om att segregation och samhällsklass påverkar elevers möjlighet till ett gott 

resultat. Att undervisningen påverkas av kravet på resultat märker antagligen inte alla av 

utan är beroende av var och hur lärare arbetar. 

 

Fortsatt forskning 

Under arbetet med denna undersökning framkommer hur liten den enskilde läraren och 

eleven är i den komplexa värld skolan befinner sig i. Jag kan konstatera att det i mångt 

och mycket handlar om politiska intressen där Sverige har olika verktyg för att mäta den 

internationella standarden och konkurrenskraften inom utbildningsområdet, jämfört med 

övriga länder.  
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Förslag till fortsatt forskning är att se hur skolor i segregerade områden ser till sina möj-

ligheter att konkurera internationellt.  
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Ljunghill Fejan Lena, Svensson Sten (2006) Motbok – om det ideologiska sveket mot 

skolan Stockholm: Lärarförbundets Förlag 

 

Ljunghill Fejan Lena, Hugosson Thors Christina red. (2007) Värdera och utvärdera 

Stockholm: Lärarförbundets Förlag 
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Skolverket (2004) Att visa vad man kan, en samling artiklar om ämnesproven i år 5 

Kalmar: Myndigheten för skolutveckling? 

 

Skolverket (2004) likvärdig bedömning och betygsättning Stockholm 

 

Strandberg Leif (2006) Vygotskij i praktiken Norstedts Akademiska Förlag 

 

Tholin Jörgen, Petterson Agneta. Red (2007) Sporre eller otyg – om bedömning och 

betyg Malmö: Lärarförbundets Förlag 

 

Thomassen Madelene (2007) Vetenskap, kunskap och praxis Malmö: Gleerups Utbild-

ning AB 

 

Vygotskij S Lev (1995) Fantasi och kreativitet i barndomen Göteborg: Daidalos AB 

 

Wikström Christina, Petterson Agneta. Red (2007) Sporre eller otyg – om bedömning 

och betyg Malmö: Lärarförbundets Förlag  

Avhandling  

Forsberg Eva och Lindberg Viveca Svensk forskning om bedömning – en kartläggning 

Ämnesproven i grundskolans årskurs 3 En redovisning av utprövningsomgången 2009 

 

Lundahl Christian Viljan att veta vad andra vet Kunskapsbedömning i tidigmodern, 

modern och senmodern skola 

 

 

Övriga källor 

 

Det nationella provsystemet 

vad, varför och varthän? 

Bilaga till Skolverkets svar på regeringsuppdrag avseende resultatinformation 

(U2003/2060/S), deluppdrag E: Skolverkets bedömning av 

dagens system med nationella prov med avseende på kvalitet och 

kostnadseffektivitet. 
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Central rättning av nationella prov, Dnr 64–2008:258 Skolverket 

 

Författningskommentarer för likvärdig 

bedömning och betygsättning 

 

 

Kontrollrättning visar på stora skillnader i lärares bedömningar av nationella prov 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Pressrum/Pressmeddelanden/Kontrollrattning-visar-

pa-stora-skillnader-i-larares-bedomningar-av-nationella-prov/ 

 

 

Aktuella avhandlingar 

http://www.skolverket.se/sb/d/4041 

 

Alli Klapp Lekholm (2008), Grades and grade assignment: effect of students and school 

characteristics  

 

Nationella prov – frågor och svar 

Kommentarmaterial – bearbetad version november 2009 

 

 

 

Otryckta källor 

Intervjuer 

 

101007, Maria ca 1 tim 

 

101014, Tobias ca 1 tim 

 

101020, Anna ca 1 tim 

 

101021, Jens ca 1 tim 

 

101021, Kicki ca 1 tim  

 

101021, Karim ca 45 min 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Pressrum/Pressmeddelanden/Kontrollrattning-visar-pa-stora-skillnader-i-larares-bedomningar-av-nationella-prov/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Pressrum/Pressmeddelanden/Kontrollrattning-visar-pa-stora-skillnader-i-larares-bedomningar-av-nationella-prov/
http://www.skolverket.se/sb/d/4041
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Brev  

Tyresö 2010-10-11 

Hej  

Jag heter Marie Brinkestål och går sista terminen på lärarutbildningen på Södertörns 

högskola. Jag arbetar just nu med mitt examensarbete och temat är bedömning av de 

nationella proven och hur lärare ser på rättningen ur ett rättviseperspektiv.  

Regeringen gav skolverket i uppdrag att kontrollrätta 90 000 prov 2009, det framkom 

att det är stora skillnader i bedömningen av proven. De största skillnaderna var i åk 9 

och gymnasiet där många lärare gav eleverna ett högre betyg än kontrollrättarna på 

skolinspektionen.  

http://www.skolinspektionen.se/sv/Pressrum/Pressmeddelanden/Kontrollrattning-visar-

pa-stora-skillnader-i-larares-bedomningar-av-nationella-prov/ 

 

Tanken med de nationella proven var att hitta ett system där en likvärdig bedömning 

skulle kunna ske regionalt. Min frågeställning är hur bedömningen påverkas av att 

många lärare rättar sina egna elevers prov. 

 

Intervjun kommer att ta ca 1 tim och du kommer att vara helt anonym, jag kommer att 

spela in samtalet för att kunna återge den informationen som jag får så korrekt som möj-

ligt. Inspelningar och anteckningar kommer att förstöras efter att arbetet är klart. Bifo-

gar frågorna så att du kan förbereda dig innan intervjun. 

Tack för att du medverkar 

Hälsningar 

Marie Brinkestål tfn: 070-719 87 66 

m.brinkestal@telia.com 

 

 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Pressrum/Pressmeddelanden/Kontrollrattning-visar-pa-stora-skillnader-i-larares-bedomningar-av-nationella-prov/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Pressrum/Pressmeddelanden/Kontrollrattning-visar-pa-stora-skillnader-i-larares-bedomningar-av-nationella-prov/
mailto:m.brinkestal@telia.com
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Intervjuguide 

 Hur många gånger har du varit med att genomföra och be-

döma de nationella proven? 

 Vilka årskurser? 

 I vilka ämnen? 

 Hur går rättning och bedömning till? 

 Använder sig alla lärare i skolan av samma bedömningskri-

terier? som t.ex. positivbedömning? 

 Hur blir skillnaderna för elever som bedömts utifrån olika 

perspektiv?  

 Finns det ett samarbete mellan lärare vid bedömning? 

 Skulle du vilja ha mer kunskap om bedömningen av NP? 

 Skulle du vilja ha ett system där eleven är anonym vid rätt-

ning och bedömning? 

 Vilka fördelar tror du det skulle ge? 

 Vilka nackdelar tror du det skulle ge?  

 En fråga som jag ofta frågar mig när jag pratar med lärare 

om de NP vad gäller bedömning och genomförande av pro-

ven är: 

 hur tolkar du att elever bör genomföra läsförståelsedelen i 

NP för elever med dyslexi? 
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 Får elever med dyslexi ofta ett lägre resultat i svenska de-

len? 

 Skolinspektionen kontrollrättade år 2009, 29000 nationella 

prov och kom fram till att det är stora skillnader i lärares 

bedömningar och att det finns ett stort utrymme för godtyck-

lig bedömning. De största skillnaderna var i åk 9 och i 

gymnasiet och att läraren satt ett högre betyg än kontroll-

rättarna. 

 Vad tror du det beror på? 

 Finns det ngn tanke på att resultatet av de NP kan ses som 

ett betyg för hur bra du är som lärare? 

 Vilka konsekvenser ger ett generellt lågt/högt värde för sko-

lan som helhet? 

 Tror du att det finns en viss oro hos läraren om eleverna 

presterar dåligt på de NP? 

 De mål som eleverna ska ha uppnått till de NP, är det något 

som du använder dig av i din övergripande planering av un-

dervisning? 

 Hur jobbar du vidare med resultatet? 

 
 

 

 

 


