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Abstract 

Title: “One may so to speak never become slave under national tests” – an examination about 

teachers reflections on the national tests in third grade. 

Term: Autumn term 2012 

Author: Linda Aronsson 

Tutor: Sari Vuorenpää 

Since the beginning of 1940 there have been externally developed tests in Sweden. Their 

appearances have changed over the years together with the cognitive approach. Nowadays, 

this kind of tests is going by the name of the national tests, which was introduced in the year 

of 1994. When the Swedish National Agency for Education received the assignment to 

develop new purposes and national tests to the third grade students, debate took a bounce. The 

matter was well discussed; national tests in third grade or not?  

 The national tests thus far carried out four rounds in the third grade and the 

purpose of my study was to find out how teachers are reasoning about the tests. The study will 

answer following question at issues: What are the teachers’ thoughts about having national 

tests in third grade, how are they reasoning around the tests design and do the tests affect the 

teachers’ situation, if that is the case how? 

 To answer the questions above I have done a qualitative survey with quantitative 

elements which has been answered by teachers whom are teaching students from first to third 

grade in a municipality. As a complement I have interviewed two of the surveys participators. 

The results show that most of the teachers are positive to the using of national tests in third 

grade. Furthermore the majority are pleased with the design of the tests. The study also shows 

that the teachers experience an influence from the tests on their teaching, but their opinions 

whether this is positive or negative differs between teachers. However, the teachers agree that 

the tests have a negative effect on their working situation, especially through a perspective of 

time. 

 

Keywords: Assessment, national tests, third grade, reasoning. 
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1. Inledning och bakgrund 

För några decennier sedan var den allmänna åsikten att det bara var i skolan som människan 

fick lära sig något. Under denna period var synen på kunskap väldigt statisk. Kunskapen sågs 

som något oföränderligt som oberoende av människan existerade i dennes omgivning. 

Människan kunde tillgodogöra sig denna kunskap genom att lyssna, läsa och iaktta (Selghed 

2007, s. 39). Lärarens uppgift var att vidarebefordra kunskap till eleven vars uppgift var att 

lägga kunskapen på minnet för att vid senare tillfälle kunna återge den (Kjellström 2011, s. 

189). Vändningen mot en ny kunskapssyn tog sin början i samband med gymnasieskolans 

läroplan Lgy70 och grundskolans läroplan Lgr80 och har sedan 1990-talet varit en viktig 

komponent i skolreformerna (Lundahl 2009, s. 130). Denna nya syn på kunskap utgår från 

konstruktivistiska tankar, vilket innebär att kunskap inte längre ses som något statiskt 

överförbart utan istället som något som skapas i samspel mellan människor (Selghed 2007, s. 

40-41).  Läraren har idag till uppgift att, istället för att överföra kunskap, stödja sina elever i 

deras gemensamma konstruerande av kunskap (Kjellström 2011, s. 189). 

 Den ovan beskrivna förändringen av kunskapssyn har även gett påföljder i hur 

bedömning idag uppfattas; vad som bedöms samt hur detta ska bedömas. Från att ha bedömt 

kvantiteten av det som eleverna kommer ihåg av undervisningen och böcker som de läst, har 

lärarna övergått till att göra bedömningar av kvaliteten på deras kunskap. För att möjliggöra 

detta har bedömningsverktygen varit tvungna att förnyas (Selghed 2007, s. 39-44).  

 Olika former av externa bedömningar har funnits i Sverige sedan 1940-talet. 

Den mest framträdande kategorin har varit de centralt utarbetade proven (Lundahl 2010, s. 

223), vilka har förändrats i takt med att synen på kunskap krävt mer kvalitativa sätt att 

bedöma. Det första provet av detta slag kallades standardprovet och testade elevernas 

kunskaper på det kvantitativa sätt som den tidens kunskapssyn krävde. Ett vanligt inslag i 

matematikprov av detta slag var att testa elevernas förmåga att räkna snabbt, exempelvis ett 

prov i addition där 42 uppgifter skulle lösas på 6 minuter (Pettersson 2011, s. 33). Nutidens 

svar på dessa prov är de nationella proven som infördes i samband med läroplanerna 1994 

(Lundahl 2010, s. 223). Matematikuppgifterna i dessa prov är, till skillnad från de i 

standardproven, skapade för att kunna visa kvaliteten i elevernas kunskaper. Uppgifterna är på 

grund av detta mer omfattande och prövar, bland annat, elevernas förmåga att föra 

matematiska resonemang samt deras förmåga att systematisera (Kjellström 2011, s. 196). 
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Dagens nationella provsystemet har reviderats två gånger sedan införandet 1994. Skolverket 

har efter den sista revideringen, 2004, tillskrivit de nationella proven följande syften 

(Skolverket 2005a, s. 18): 

 Proven ska öka andelen elever som når målen. 

 De ska ha en diagnostisk funktion genom att visa elevernas starka och svaga sidor. 

 Nationella proven ska göra kursmålen och betygskriterierna mer konkreta. 

 De ska fungera som ett stöd i betygsättningen och bidra till en mer likvärdig 

bedömning. 

 Avslutningsvis ska de även kunna användas för att undersöka i vilken grad som målen 

uppnås på både skolnivå och nationell nivå. 

Då och då får Skolverket uppdrag av regeringen som medför en expansion av det nationella 

provsystemet. Det utvecklas fler typer av prov i ett större antal ämnen och de används i fler 

årskurser. I slutet av 2006 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att ta fram mål och 

nationella prov i matematik, svenska samt svenska som andraspråk för årskurs 3 (Skolverket 

2010, s. 8). Frågan blev en het debatt; nationella prov i årskurs 3 eller inte? Flera positiva 

röster gjorde sig hörda, bland annat Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner som i 

ett uttalande till Svenska dagbladet förklarade att elever med svårigheter kan uppmärksammas 

och fångas upp genom dessa prov. Lärarförbundets förste vice ordförande Roger Bodin höll 

med om att det vore bra om skolorna fick en bättre översikt av sina elever men trodde inte att 

nationella prov skulle vara lösningen på några problem (Nilsson & TT 2007). Det hördes även 

många negativa kommentarer. I Expressens webbupplaga skrev journalisten Anja Eriksson 

(2007) om Waldorfskolornas raseri mot beslutet. Ett yttrande i artikeln från en av de anställda 

lärarna vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg lät läsarna förstå att prov går emot 

Waldorfpedagogiken och att de bara skulle skapa stress. Vidare, menade läraren, skulle 

sådana prov riskera att ge falska bilder av eleverna. I Aftonbladets ledare skrevs också om 

nationella prov i kritiska ordalag. Skribenten, Zendry Svärdkrona (2007), kunde se vissa 

fördelar men var rädd för vad proven skulle kunna göra med den individuella anpassningen av 

undervisningen då allt fokus riskerade att hamna på de förestående nationella proven. 

Svärdkrona trodde också att elevernas lust att lära kunde vara i fara då de skulle befinna sig 

under en ständig press och hets inför proven. Såhär fortskred debatten; de positiva rösternas 

förhoppningar ställdes mot kritikernas farhågor.  
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Vårterminen 2009 skrev eleverna i årskurs 3 för första gången de nationella proven 

(Skolverket 2010, s.10) och i våras, år 2012, genomfördes således den fjärde omgången av 

proven. Efter den sistnämnda provomgången hade jag verksamhetsförlagd utbildning i en 

årskurs 3 och fick på så sätt ta del av elevernas resultat i samband med slutbedömningen. 

Detta fick mig att börja fundera på vad de nationella proven har för betydelse för alla som är 

inblandade. I denna studie har jag främst intresserat mig för provens innebörd för de lärare 

som är verksamma i de yngre årskurserna. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur ett antal lärare i en kommun resonerar kring de 

nuvarande nationella proven i årskurs 3. Detta kommer att göras utifrån följande 

frågeställningar: 

 Vad anser de tillfrågade lärarna om att ha nationella prov i årskurs 3? 

 Hur resonerar de kring provens utformning? 

 Om och i så fall hur påverkar de nationella proven i årskurs 3 de berörda lärarnas 

arbete?  

3. Begreppsförklaringar 

Denna uppsats behandlar de nationella proven som är ett verktyg för att bedöma elevers 

kunskaper. Kunskap är ett svårdefinierat begrepp vars betydelse förändras över tid. På grund 

av detta ges nedan en förklaring av den definition som är aktuell i uppsatsen. Under denna 

rubrik beskrivs även skillnaden mellan summativ och formativ bedömning, vilka är två 

begrepp som ofta förekommer i dagens bedömningsteorier. 

3.1. Kunskap  

Den kunskapssyn som genomsyrar denna uppsats är den som beskrivs av filosofie doktor 

Bengt Selghed (Selghed 2007, s. 40-41), universitetslektor vid Högskolan Kristianstad, i 

boken Sporre eller otyg – om bedömning och betyg. Han skriver att dagens kunskapssyn utgår 

från konstruktivistiska tankar och innebär att individer själva skapar kunskap i mötet med 

andra människor. Intrycken från dessa möten bearbetas av individen som sedan skapar sin 

egen personliga uppfattning om det upplevda. På så sätt skapar människor sin kunskap.  
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3.2. Summativ och formativ bedömning 

Begreppen summativ och formativ bedömning kan användas för att skilja på bedömning av 

och för lärande (Hult & Olofsson 2011, s. 19). Den summativa bedömningen kan ses som en 

sammanräkning av elevens kunskaper vid en särskild tidpunkt, exempelvis de betyg som från 

2012 ges redan från årskurs 6 (Björklund Boistrup 2011, s. 109). Det är en utvärdering av hur 

väl eleven har uppnått de förutbestämda målen, det vill säga en bedömning av lärandet (Hult 

& Olofsson 2011, s. 19).  

 Den formativa bedömningen är istället en del av undervisningen och har till 

syfte att hjälpa eleven framåt i sitt lärande (Björklund Boistrup 2011, s. 109). Det handlar om 

att eleven ska förstå målen med undervisningen, sin egen position i förhållande till dessa mål 

samt vad som krävs för att målen ska kunna nås (Westlund 2010, s. 186). Kort sagt ska den 

formativa bedömningen hjälpa eleven att uppnå målen och kan därför sägas vara en 

bedömning för lärandet (Hult & Olofsson 2011, s. 19). 

 Den stora skillnaden i huruvida bedömningen kan anses formativ eller summativ 

beror på hur läraren använder den information som denne får fram i bedömningen av sina 

elever. Hur informationen har samlats in har därmed ingen avgörande betydelse i det fallet. 

Detta innebär att samma bedömning skulle kunna användas både för summativa och 

formativa syften. Resultaten från en summativ bedömning skulle kunna användas till att 

hjälpa eleverna att se vad som fattas för att de ska kunna nå upp till målen och en formativ 

bedömning skulle kunna sammanställas i ett betyg (Jönsson 2011, s. 213). 

4. Teori 

Under denna rubrik presenteras den teori som används vid analysen av empirin. Först 

presenteras ett urval av olika bedömningsteorier och därefter behandlas några teorier kring 

prov som bedömningsverktyg. Till sist avhandlas även några teorier kring de nationella 

proven. 

4.1. Bedömning 

De nationella proven är ett av alla de medel som används vid bedömning i den moderna 

skolan. Det finns många teorier kring vad som bör bedömas, hur bedömningen ska gå till samt 

vad som är viktigt att tänka på vid bedömning. Här introduceras de bedömningsteorier som 

jag har valt att använda i detta arbete. 
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4.1.1. Urval – vad ska bedömas? 

Det skulle i princip vara omöjligt att bedöma allt som en elev kan, åtminstone inom den 

tidsrymd som en lärare tillbringar med sin klass. Detta anser i alla fall Astrid Pettersson 

(2011, s. 32-33), professor vid Stockholms universitet. Alla bedömningar görs, påpekar hon, 

utifrån ett visst antal uppgifter på ett begränsat innehåll. Därför är det viktigt att tänka igenom 

vilket innehåll som ska tas upp för att urvalet ska bli så representativt som möjligt för det som 

ska bedömas. Pettersson (Ibid. s. 35) beskriver vidare svårigheterna som dagens breda 

kunskapssyn skapar i samband med bedömningen. Hon menar att denna breda syn på kunskap 

gör det svårare att välja vad som ska bedömas, i synnerhet eftersom det som bedömts sedan 

ska generaliseras i en slutgiltig bedömning. På grund av detta bör innehållet vara allsidigt, 

liksom formerna för bedömning. 

4.1.2. Vikten av analys vid bedömning 

Visar bedömningen verkligen vad eleverna kan? Detta är en fråga som enligt Dylan Wiliam 

(1992 i Pettersson 2011, s. 37-38), University of London, bör ställas vid alla 

bedömningstillfällen. Han menar att det exempelvis inte går att tolka en obesvarad fråga som 

att eleven inte har några kunskaper inom området. Att eleven inte alltid visar sitt kunnande 

kan bero på flera olika saker; alltifrån att eleven inte förstår frågorna till att denne helt enkelt 

inte vill. Wiliam framhäver att bedömning är en komplex uppgift som kräver noggrann 

dokumentation och analys. 

 Att analysen är ett viktigt inslag i bedömningen är något som Pettersson (2011, 

s. 38-39) håller med om. En noggrann analys av hur eleven vid olika tillfällen har arbetat med 

olika uppgifter är, enligt henne, nödvändig för att kunna framställa en legitim bild av dennes 

kunskap och utveckling. Hon skriver vidare att en bedömning där analysen uteblir riskerar att 

uppfattas som en dom eller ett fördömande, vilket i sin tur kan leda till att eleven tappar 

tilltron till sin egen förmåga. Med anledning av detta måste elevernas kunskap analyseras och 

värderas på ett sätt som gör att en utveckling i lärandet sker och eleven får känslan av att 

kunna, vilja och våga. Detta, framhåller Pettersson, är nyckeln till att få en bedömning som 

stödjer och stimulerar elevens lärande.  

4.1.3. Formativ bedömning – Bedömning för lärande 

Formativ bedömning handlar, som tidigare nämnts, om att eleven ska sättas in i sitt eget 

lärande och med hjälp av läraren och dennes bedömningar kunna se nästa steg för att komma 

vidare i sin utveckling. Bedömningen ska med andra ord vara en del i lärandet, något som ofta 

förordas i aktuella bedömningsteorier.  
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En av förespråkarna är Barbro Westlund (2010, s. 186), doktorand vid Stockholms universitet, 

som anser att begreppet bedömning alltför ofta ses som en konkurrent till undervisningen; en 

kunskapskontroll. Istället, menar hon, borde bedömningen ses som en naturlig del av lärarens 

undervisning och syfta till att ta reda på vad som behövs för att eleverna ska uppnå det som 

förväntas av dem. Hon hänvisar till Wiliam och Leahy (2007) som skriver om en daglig 

bedömning i klassrummet, som är så vag för läraren och eleverna att den oftast inte 

uppmärksammas. Westlund menar att de dagliga bedömningarnas betydelse och innebörd 

måste lyftas fram. Hon anser vidare att bedömningen kan bli ett oersättligt verktyg i 

undervisningen förutsatt att läraren: Använder sig av både långsiktiga och ögonblickliga 

bedömningar, skapar ett metaspråk för kommunikation med eleverna om deras utveckling 

samt reflekterar över sin undervisning; hur den kan anpassas på en individuell nivå. 

                      Formativ användning av bedömning leder till att eleven i högre grad kan 

reflektera över sitt eget lärande och på så sätt vara mer aktiva i beslut gällande undervisning 

och lärande. Något som filosofie doktor Lisa Björklund Boistrup (2011, s. 110-111), 

Stockholms universitet, ser som en stor fördel. Hon hävdar att det målrelaterade 

bedömningssystem som vi har idag fodrar att läraren tillsammans med eleven diskuterar 

bedömningsgrunderna. Dessutom måste kunskapskraven förtydligas för eleven, då det är mot 

dessa som elevens arbete jämförs. Avslutningsvis framhåller Björklund Boistrup att en 

formativ bedömning som ska fungera som ett betydelsefullt verktyg i en läroprocess erfordrar 

kommunikation mellan lärare och elever, helst också lärarkollegor och elever emellan. 

                      En miljö som stimulerar ett produktivt lärande kännetecknas, enligt Pettersson 

(2011, s. 40-41) av en stor flexibilitet, inte bara i undervisningen utan även i bedömningen. 

Hon menar att läraren måste vara flexibel i sin bedömning av elever och låta dem visa sina 

kunskaper i flera olika situationer och på många olika sätt, exempelvis genom handling, 

muntligt och skriftligt. Pettersson betonar den professionella lärarens roll i bedömningen av 

eleverna och ser dennes iakttagelser samt erfarenheter som viktiga bedömningsverktyg.  

Hon skriver vidare att bedömningsarbetet måste utföras med största omsorg och tar både 

mycket tid och kompetens i anspråk. I synnerhet då läraren, enligt det nuvarande 

bedömningssystemet, måste vara förvissad om att eleven inom varje kunskapsområde 

verkligen har nått målen. För att detta ska kunna ske på ett bra sätt, framhåller Pettersson, bör 

lärare få mer tid och möjlighet att analysera och diskutera med sina kollegor. 
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4.1.4.  Det kollegiala samtalet 

Skolverket, påpekar forskaren Jörgen Tholin (2007, s. 17), har i flera sammanhang lyft fram 

det så kallade kollegiala samtalet som ett sätt att utveckla lärarnas färdigheter i bedömning. 

Tanken med detta är att lärare ska stötta varandra i bedömningen av elever genom att 

exempelvis vara två som hjälps åt att bedöma samma prestationer eller byta och bedöma 

varandras elever. Tholin säger sig kunna se flera fördelar med att arbeta på detta sätt. Dels får 

läraren hjälp i sin bedömning och bedömningen blir mer rättssäker för eleven. Dessutom kan 

lärarna utveckla ett professionellt språk kring bedömning, vilket underlättar när lärarna sedan 

måste tala om för andra, bland annat eleverna och deras vårdnadshavare, vad de har sett. 

4.1.5. Utvecklingssamtal 

Minst en gång per termin bjuder läraren in eleven och dennes vårdnadshavare för att 

informera dem om elevens utveckling. På vårterminen är dessa utvecklingssamtal oftast 

förlagda till efter de nationella proven, vilket innebär att läraren då har möjlighet att 

presentera och eventuellt diskutera resultaten. 

                      Utvecklingssamtalen är dock mycket mer än ett informationssamtal. Det hävdar 

filosofie doktor Ann S Pihlgren (2011, s. 89), forskare vid Stockholms universitet. Under 

dessa samtal ska läraren nämligen se till att både elev och vårdnadshavare förstår den struktur 

som finns bakom elevens lärande, hur bedömningen går till samt hur nästa steg i elevens 

utveckling ser ut. Hon menar att utvecklingssamtalen på så sätt kan ses som en del i lärandet 

där eleven tillsammans med sin lärare och vårdnadshavare får chansen att utvärdera och 

reflektera över sin egen kunskap, vilket resulterar i en förståelse kring den egna utvecklingen. 

4.2. Prov som bedömningsverktyg 

Då denna studie behandlar de nationella proven kan det vara intressant att veta vad teorin 

säger om att använda prov som bedömningsverktyg. I boken Utvärdering och bedömning i 

skolan skriver Christina Wikström (2011, s. 228), filosofie doktor och forskare vid Umeå 

universitet, följande om ämnet: Hon anser att ett bra prov kan vara mycket användbart om det 

används på rätt sätt, eftersom att prov möjliggör en bedömning av elevernas färdigheter utan 

att blanda in personlighet, uppförande och andra saker som kan benämnas irrelevanta i en 

kunskapsbedömning.  

                      Det finns dock negativa sidor med användningen av prov som bedömnings-

instrument. Wikström (Ibid. s. 242) skriver att det är av största vikt att den som använder 

denna form utav redskap i sin bedömning känner till de brister som kan förekomma. 

Exempelvis finns det alltid risk att elever av olika anledningar över- eller underpresterar vid 
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provtillfället, att kravgränserna är för höga alternativt för låga eller att det helt enkelt finns 

uppgifter i provet som inte fungerar som det var tänkt. Wikström betonar därför vikten av att 

alltid ha annan information som stödjer den slutgiltiga bedömningen. 

4.2.1. Provkonstruktion – vad är ett bra prov? 

I den ovannämnda boken beskriver Wikström (Ibid. s. 234-235) även vad hon anser är ett bra 

prov. Hon menar att ett bra prov ska kännas relevant för provtagaren. Det får ej finnas 

irrelevanta oklarheter eller svårigheter, vilket innebär att provet måste vara utformat för 

målgruppen och innehålla tydliga anvisningar. För provanvändaren lyfter Wikström fram 

andra faktorer som är viktiga, exempelvis att proven ger nog med information om det som 

provanvändaren vill ta reda på samt att denna information är reliabel. 

                      Wikström (Ibid. s. 235-236) uppmärksammar flera faktorer som kan påverka 

provens tillförlitlighet såsom provtagarens mående och komfort när det gäller provsituationen, 

tiden på dagen samt uppgifter som inte provtagaren vet hur de ska lösas. Längden på provet är 

ytterligare en sak som hon tar upp. Är provet för långt kanske provtagaren inte orkar gå 

igenom alla frågor, vilket leder till att det snarare blir ett prov på uthållighet istället för 

kunskaper. Det gäller således inte bara hur provet är konstruerat, utan även de yttre 

omständigheterna kring proven samt hur de används och rättas. Wikström poängterar att 

oavsett hur väl konstruerat ett prov är kommer det alltid att finnas någon grad av mätfel i 

resultaten. 

4.2.2. De nationella proven 

I boken Bedömning i och av skolan skriver Christian Lundahl (2010, s. 223) om de nationella 

provens syften och användning. Han är docent vid Uppsala universitet och lyfter fram två 

huvudsyften i texten. Det första av dessa är att proven ska svara på frågor som är av ett 

nationellt intresse, exempelvis likvärdighet och kvalitet. Det andra syftet är att de även ska 

stimulera utvecklingen av lärarnas undervisning.  

Sett till dessa syften, menar Lundahl (Ibid. s. 224-225), går det att skilja mellan två olika 

användningssätt av proven, före och under samt efter provens utförande. Före och under 

provgenomförandet kan de tillsammans med alla läraranvisningar fungera som ett sätt för 

staten att införa sina visioner i skolan samt att genom föredömlighet stimulera utvecklingen av 

undervisningen och dess innehåll. Efter proven kan resultaten användas som grund i statens 

analyser för att ta reda på i vilken utsträckning kunskapsmålen uppnås samt som stöd för 

läraren i bedömning och betygssättning. 
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Hanna Eklöf  (2011, s. 75), filosofie doktor och forskarassistent vid Umeå universitet, 

tillräknar de nationella proven två olika syften. Dels ett formativt syfte som innebär att de ska 

informera lärare och elever om elevernas utveckling, styrkor och svagheter. Hon beskriver 

även ett summativt syfte som går ut på att proven ska visa läraren vad eleverna lärt sig samt i 

vilken utsträckning de har nått kunskapsmålen. 

                      Det är i slutändan lärarna som bestämmer hur stor betydelse resultaten från de 

nationella proven ska få i slutbedömningen. Detta påstår Eklöf (Ibid. s. 75) och berättar sedan 

vidare, med en hänvisning till Skolverket (2005), att det dock finns en uttalad ambition om att 

proven på intet sätt ska fungera som betygsavgörande eller på något sätt styra i skolan. 

Lundahl (2009, s. 91) menar däremot att proven, trots skolverkets ambitioner om det motsatta, 

påverkar lärarnas undervisning. Han hänvisar till Ljung (1959) som säger att utformningen av 

proven samt dess innehåll alltid påverkar hur undervisningen utformas och vilket innehåll 

som täcks in. Slutligen hävdar Eklöf (2011, s. 75) även att de nationella proven inte är gjorda 

för att kunna studera elevernas kunskapsutveckling över tid och inte heller för att bedöma 

skolornas kvalitet eller lärarnas effektivitet. Trots allt, menar hon, så är det just detta som 

resultaten i vissa fall används till. 

4.2.3. Kritik – nationella prov eller inte? 

Det har förekommit en hel del kritik, både för såväl som emot, de nationella proven. Eklöf 

(2011, s. 77-78) lägger i boken Utvärdering och bedömning i skolan fram en del av den kritik 

som har riktats mot besluten att införa nationella prov i fler ämnen och årskurser. Hon skriver 

att de som argumenterar emot besluten anser att proven riskerar att ta över styrningen av 

undervisningen och ta tid från lärandet. Förutom detta är de rädda för att fokuset ska läggas på 

de nationella proven, vilket kan leda till att andra aspekter i utbildningen glöms bort. Eklöf 

skriver vidare att förespråkarna argumenterar för att fler prov kan öka likvärdigheten i 

bedömningen samt göra att elever med behov av extra stöd kan uppmärksammas tidigare.  

De anser också att informationen som med fler prov kan fås löpande under elevernas skoltid 

har en gynnsam inverkan på motivation och utveckling av kunskap. Eklöf påpekar att varken 

motståndarna eller förespråkarnas kritik är något nytt. Det är samma kritik som alltid har hörts 

vid diskussioner om denna typ av bedömningar. 
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Det finns, enligt Lundahl (2010, s. 238) vissa fördelar med att ha centralt utarbetade prov, 

såsom de nationella proven, exempelvis genom att de stärker elevernas rättssäkerhet. 

Dessutom anser han att de finansierande skattebetalarna har rätt att få reda på hur pass 

produktiv den offentliga sektorn är. Dock anser Lundahl att det finns en viss problematik 

kring prov som utarbetas på detta sätt. 

                      I Sverige får föräldrarna själva välja i vilka skolor de vill placera sina barn och i 

kombination med detta, menar Lundahl (Ibid. s. 237-238), kan centralt utarbetade prov 

innebära att eleverna placeras i de skolor med bäst resultat från proven. Detta kan i sin tur 

leda till att strävan efter höga siffror går ut över tiden för lärande, vilket kortsiktigt kan ge 

framgång men på längre sikt leder till försämrade resultat. Vidare kan ett ökat fokus på 

proven leda till att skolans utveckling blir stillastående då det inte längre ligger något fokus på 

lärande utan endast på att nå kunskapsmålen. Avslutningsvis, menar Lundahl, finns det även 

en risk för att elever skapar negativa självbilder när det gäller deras lärande, vilket både 

strider mot den nuvarande läroplanen liksom mot de flesta teorier om lärande och 

kunskapsutveckling inom dagens forskningsparadigm. 

5. Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer jag att presentera resultaten från fyra olika studier med koppling 

till nationella prov. De två första undersökningarna är gjorda i USA och behandlar lärares och 

föräldrars reflektioner kring standardiserade prov, en provkategori under vilken de nationella 

proven kan placeras in. Nästföljande två studier redogör för ett antal lärares åsikter kring de 

nationella prov som görs i den svenska skolan. 

5.1. Standardiserade prov i USA 

Att ett prov är standardiserat innebär i princip att omständigheterna är desamma för alla 

inblandade. Alla deltagare får svara på samma frågor under liknande förhållanden, det finns 

administrativa regler för hur proven ska hanteras samt direktiv för en likvärdig rättning 

(Johnson center, odat.). De nationella proven är ett exempel på sådana prov i Sverige. Här 

nedan kommer jag att redogöra för två amerikanska forskningsstudier som gjorts angående 

standardiserade prov i USA. 
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5.1.1. Standardiserade provens effekter på lärare i USA och deras 

undervisning 

Den första studien, Effects of standardized testing on teachers and learning – another look 

(Herman & Golan 1991), består av en enkätundersökning som gjorts på 48 skolor i 9 av 

USA:s stater. De 341 lärare som har besvarat enkäten undervisar i amerikanska skolsystemets 

årskurs 3-6, det vill säga elever som är 8-11 år gamla (Fulbright commission, odat.). Under de 

tre följande rubrikerna kommer jag att ta upp vad undersökningsresultaten visar när det gäller 

lärarnas åsikter kring standardiserade prov, provens påverkan i undervisningen samt pressen 

på lärarna att eleverna ska prestera bra.  

5.1.1.1. Lärare talar ut 

Lärarna som deltog i undersökningen visar ingen större entusiasm när det kommer till de 

standardiserade proven. De flesta anser inte att proven kan vara dem till nytta; varken i form 

av feedback på deras undervisning eller till att konkretisera de mål som eleverna ska uppnå. 

De tror inte heller att standardiserade prov är vägen till en bättre skola utan menar att de 

endast skapar stress och negativ spänning för både elever såväl som lärare. Deltagarna 

upplever att de standardiserade proven lägger tonvikt på andra saker än vad de själva anser 

borde ingå i undervisningen (Herman & Golan 1991). 

5.1.1.2. Proven påverkar undervisningen 

En majoritet av lärarna anser att de standardiserade proven har en betydande inverkan på 

deras undervisningsplanering. Flera av dem brukar jämföra läroplanen med tidigare prov för 

att vara säkra på att den innehåller de delar som tas upp på proven. Många lärare planerar 

dessutom sin undervisning så att de med säkerhet vet att det som kommer på proven tagits 

upp i klassrummet. En del lärare berättar även hur de till viss del planerar undervisningen 

efter tidigare provresultat samt ändrar ordningsföljden i läroplanen efter provinnehållet 

(Herman & Golan 1991). 

                      Enligt lärarna är det inte bara planeringen som påverkas utan även 

undervisningen. Många av lärarna berättar nämligen att 1-4 veckor av klassrumstiden ägnas åt 

provförberedelser i form av arbetsblad och övningar på sådant som förväntas komma på 

proven samt handledning i provstrategier. En del av lärarna uppger dessutom att de använder 

en eller flera dagar av undervisningstiden till att ge eleverna gamla prov från tidigare år eller 

övningsprov som producerats kommersiellt (Herman & Golan 1991).  
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5.1.1.3. Pressen att prestera 

Flera av de deltagande lärarna påpekar att de känner en stor press när det gäller att förbättra 

elevernas provresultat, särskilt från skoldistriktets ledning och media. De nämner även att det 

kommer en del press från rektorer, skolledning, andra lärare, föräldrar samt det övriga 

samhället. Många av lärarna uppger dessutom att de känner sig pressade att hinna gå igenom 

allt som står i deras läroplan (Herman & Golan 1991). 

5.1.2. Lärare och föräldrar om standardiserade prov i ett amerikanskt 

skoldistrikt 

Den andra studien, Teacher and parent views on standardized testing: A cross-cultural 

comparison of the uses and influencing factors (Donegan & Trepanier-Street 1998), behandlar 

även den en enkätundersökning. Studien är gjord i ett skoldistrikt i USA och informanterna 

består av 159 lärare och 134 föräldrar till elever från ”Kindergarten” till årskurs 5, vilket 

innebär barn från 5-10 år (Fulbright commission, odat.).  

 I undersökningen utreder forskarna även kulturella skillnader i föräldrarnas 

åsikter och skiljer därför på två befolkningsgrupper från den östra respektive västra delen av 

skoldistriktet. Den förstnämnda gruppen består mestadels av föräldrar med en etnisk bakgrund 

från mellanöstern, av vilka många nyligen immigrerat till USA (Donegan & Trepanier-Street 

1998), och refereras därför till som ”Mellanöstern”
1
. Den andra gruppen består av 

kaukasoider
2
, främst etniska amerikaner med rötter i Europa, från mellanklassen (Donegan & 

Trepanier-Street 1998) och går i denna rapport under namnet ”Kaukasoider”
3
.  

 Under nästkommande två rubriker kommer jag att presentera vad lärare och 

föräldrar anser att standardiserade prov bör användas till samt huruvida proven utgör en 

stressfaktor för föräldrar, lärare och elever. 

5.1.2.1. Önskade användningsområden 

Majoriteten av de lärare som besvarade enkäten anser att standardiserade prov ska användas 

för att ta reda på den enskilda elevens framsteg. De tar dessutom avstånd från att proven ska 

användas för att jämföra olika skoldistrikt, ledningarna och skolorna i distrikten samt lärarna 

på de olika skolorna. Föräldrarna samtycker däremot till att prov av detta slag ska användas 

                                                 
1
 ”Mellanöstern” är här en direkt översättning av den grupp som i undersökningen namnges ”Middle eastern”. 

2
 Människor som i den tyske antropologen  J. F. Blumenbachs rasforskning placeras under den kaukasiska rasen 

som ibland även kallas för ”den vita rasen” eftersom ljus hy ingår i den fysiologiska beskrivningen. Kaukasoider 

definieras dock inte utifrån hudfärgen utan inbegriper de folkgrupper som antas ha sitt ursprung i Kaukasus, 

nämligen större delen av européerna, västasiaterna, delar av Indiens befolkning samt nordafrikanerna (Nordisk 

familjebok 1910). 
3
 Jag valde att döpa denna grupp till ”Kaukasodier” eftersom att det kändes mer moraliskt riktigt än att 

direktöversätta forskarnas begrepp ”White other”. 
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till jämförelser mellan skoldistrikt, skolor, förvaltare och lärare. De flesta föräldrarna från 

gruppen ”Mellanöstern” bifaller därtill att resultaten på standardiserade prov ska vara en del 

av betygssättningen samt användas vid beslut av huruvida en elev ska få fortsätta i nästa 

årskurs eller inte. Något som nära hälften av gruppen ”Kaukasoider” motsätter sig (Donegan 

& Trepanier-Street 1998). 

5.1.2.2. Standardiserade prov – en stressfaktor? 

En majoritet av de tillfrågade lärarna uppger att de alltid eller emellanåt känner sig stressade 

till följd av de standardiserade proven. Mer än hälften av föräldrarna svarar däremot att de 

aldrig känner någon press inför proven medan ungefär en tredjedel av dem berättar att de då 

och då känner stress på grund av proven (Donegan & Trepanier-Street 1998).  

 När det gäller eleverna är det fler lärare än föräldrar som rapporterar om visade 

stressymptom. Över hälften av lärarna berättar att det då och då är elever som visar symptom 

på stress, 17% säger att det förekommer ofta och nästan lika många lärare menar att det aldrig 

händer. 28% av föräldrarna anger att deras barn emellanåt visar tecken på stress, drygt 1% 

medger att det hänt vid upprepade tillfällen och hälften av dem hävdar att deras barn aldrig 

visat några tendenser till stress. De stressymptom som nämns är att eleverna verbalt uttrycker 

oro eller rädsla över proven samt brister i gråt. Utöver detta beskriver lärare även att många 

elever visar stress genom utåtagerande och sjukdom (Donegan & Trepanier-Street 1998). 

5.2. Röster om nationella proven i årskurs 5, årskurs 9 och gymnasiet 

Under denna rubrik presenteras resultaten från två undersökningar som har gjorts av 

skolverket angående det nationella provet. Den första undersökningen finns presenterad i 

rapporten Prövostenar i praktiken (Skolverket 2004) och är en granskning av det nationella 

provsystemet i grundskolan utifrån ett användarperspektiv. Empirin består av intervjuer, 

enkäter och observationer på skolor. Informanterna är en blandning av lärare och elever i 

årskurs 5 och 9 samt rektorer. Den andra undersökningen är av en mindre karaktär och går 

under titeln Lärare och elever om gymnasieskolans nationella prov (Skolverket 2005b).  

Denna undersökning är en enkätstudie med elever och lärare på fem gymnasieprogram som 

deltagare. Då denna studie främst inriktar sig på att beskriva de nationella provens roll för en 

rättvis bedömning kommer den att ta mindre plats i presentationen än den förstnämnda.  

Presentationen sker utifrån de tre teman som jag har använt i min egen undersökning: 

Inställning till proven, provens utformning samt provens påverkan på läraren. 
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5.2.1. Inställning till proven 

Resultaten från undersökningen i grundskolan visar att de flesta av deltagarna har en positiv 

grundsyn till de nationella proven. Flertalet lärare håller med om att resultaten från de 

nationella proven oftast stämmer väl överens med deras egna bedömningar av eleverna. Trots 

detta anser de att resultaten från de nationella proven inte ensamma kan utgöra underlag för en 

slutbedömning utan måste kompletteras med bedömningar som fortlöpande gjorts under 

läsåret (Skolverket 2004).  

 En rektor uttrycker sig tveksam till att proven alltid ska vara obligatoriska. 

Denne menar att elever som med all säkerhet kommer fallera på de nationella proven borde 

kunna få stå över. Var tionde lärare i enkätundersökningen visar liknande åsikter och uppger 

att de ofta känt att enskilda elever borde få befrias från obligatoriumet för att deras självbild 

inte ska påverkas negativt. Flera speciallärare på skolorna som besöktes talar emot att stänga 

ute elever med behov av stöd från de nationella proven, istället argumenterar de för att dessa 

elever borde få genomföra proven i en anpassad form (Skolverket 2004). 

 Många av de tillfrågade lärarna ser det som en nackdel att nationella proven 

kommer så sent. Detta gäller främst de lärare som undervisar i årskurs 9 samt de lärare i 

årskurs 5 som inte kommer att ha kvar sina klasser följande läsår. Eftersom proven är förlagda 

till vårterminen har lärarna inte någon chans att själva följa upp resultaten. Flera av lärarna i 

årskurs 9 skulle kunna tänka sig att istället ha proven i årskurs 8 för att kunna hjälpa fler 

elever att nå målen (Skolverket 2004). 

 Både lärare och rektorer visar sig vara skeptiska till den kommunala 

användningen av provresultaten. De är missnöjda med att de inte får någon återkoppling på 

resultaten de skickar in. Lärarna riktar även kritik mot att det bara är resultaten som samlas in 

och inte kunskapsprofilerna som är en kombination mellan provresultaten och övriga 

iakttagelser som lärarna gjort, vilket skulle ge en bättre bild av vad eleverna egentligen kan. 

Förutom detta är lärarna bekymrade över att den rena resultatstatistiken ska ge en felaktig bild 

av skolornas och lärarnas arbetsprestationer. Dessutom uttalas farhågor om att skolor och 

kollegor ska fuska med resultaten om pressen blir för stor (Skolverket 2004). 

 Även lärarna på gymnasiet är positiva till de nationella proven. Många av dem 

anser att proven hjälper dem att avgöra huruvida eleverna har uppnått målen i de olika 

kurserna. Dessutom menar lärarna att de nationella proven hjälper dem att göra likvärdiga 

bedömningar av sina elever och på så sätt även sätta mer rättvisa betyg. En stor del av lärarna 

talar också för att instruktionerna samt bedömningsanvisningarna som finns till proven gör det 

lättare att bedöma elevernas kunskapsnivå (Skolverket 2005b). 
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5.2.2. Provens utformning 

När lärare från grundskolan uttalar sig om de nationella proven är det med ett ordval som 

täcker hela skalan från acceptans till beröm. Omväxlande, välutvecklade och genomtänkta är 

några av lärarnas åsikter. Dock riktas en hel del kritik mot de muntliga delproven, som enligt 

flera lärare inte uppnår den tillförlitlighet i bedömningen som övriga prov har. De menar att 

proven kan genomföras och bedömas på alldeles för många sätt samt att själva bedömningen 

påverkas av faktorer, exempelvis gruppsammansättning, vilka eleverna själva inte kan göra 

något åt. De muntliga delproven anses, av många, vara krångliga att arrangera på ett bra sätt 

och både lärare såväl som elever är kritiska till att lärare många gånger tvingas vara ensamma 

i helklasser där provdiskussionerna sker i smågrupper (Skolverket 2004). 

                      Svårighetsgraden på de nationella proven anses vara mycket varierande och de 

flesta lärare håller med om att det är positivt. Däremot skiljer sig åsikterna radikalt mellan de 

olika lärarna om huruvida bedömningskraven är på en lagom nivå eller ej. En vanlig 

uppfattning bland de tillfrågade lärarna är att kraven är rimliga, men det är inte helt ovanligt 

att de anser att kravnivåerna är alldeles för låga. Dock är det bara speciallärare vars elever har 

påtagliga handikapp som anser att kraven är för höga (Skolverket 2004). 

                      Flera lärare är nöjda med de bedömningsanvisningar som finns och anser att de 

är väl genomtänkta, men många känner fortfarande att de skulle behöva en mer innehållsrik 

och tydligare vägledning. Det bästa stödet finner dock lärarna i sina kollegor i form av 

diskussioner och medbedömarhjälp. Både lärare med mycket och lite erfarenhet känner ibland 

behov av att diskutera sina bedömningar. Lärarenkäten visade att 88% av lärarna känner att de 

har goda möjligheter att samarbeta med andra kring proven, men ett fåtal känner sig nästan 

isolerade (Skolverket 2004). 

I studien från gymnasiet framgår det inte direkt vad lärarna egentligen tycker om provens 

utformning. De flesta av dessa lärare anser dock att kunskaperna som proven bedömer 

stämmer bra överens med de kursplaner och mål som finns. Det vill säga, innehållet i de 

nationella proven är tillräckligt mångsidigt för att kunna visa om eleven uppnått kursens mål 

eller inte. Även på gymnasienivå betonar lärarna vikten av stöd och hjälp ifrån andra lärare, 

vilket de flesta också säger sig ha goda möjligheter till (Skolverket 2005b). 
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5.2.3. Provens påverkan på lärare 

De flesta grundskolelärarna anser att de nationella proven inte påverkar undervisningen 

särskilt mycket. Endast en tredjedel av dem berättar att proven både påverkar valet av 

arbetssätt såväl som undervisningsinnehåll. Att proven påverkar planeringen av 

undervisningen är det dock fler som uppger. Sättet på hur påverkan sker skiljer sig dock lite 

mellan årskurserna. En lärare i årskurs 5 berättar exempelvis att de tänker förlägga ett av 

delproven i matematik till sent på våren när de hunnit gå igenom geometrin och en annan 

lärare i årskurs 9 beskriver hur tiden precis före proven används till repetition av sådant som 

antagligen dyker upp på proven. De flesta av lärarna förbereder på något sätt sina elever inför 

de nationella proven, exempelvis genom att tala om proven eller repetera moment som 

troligtvis kommer prövas. Många av dem skriver även ut gamla nationella prov som de låter 

eleverna göra. Detta för att eleverna ska få en uppfattning om provens upplägg, innehåll och 

genomförande (Skolverket 2004). 

 Även resultaten kan påverka lärarens undervisning. En lärare i årskurs 5 berättar 

hur denne efter ett nationellt prov sett brister i klassens förmåga att konversera på engelska. 

Läraren ifråga reflekterade över sin tidigare undervisning och dessa resultat. Slutsatsen blev 

att mer tid av engelskalektionerna måste satsas på den muntliga biten och övningarna måste 

ha en bättre variation. Bristerna i den dåvarande klassen kunde läraren inte göra något åt 

eftersom de skulle byta lärare, men erfarenheten kunde användas till att göra undervisningen 

bättre för kommande klasser (Skolverket 2004). 

 Lärarna påpekar nästan uteslutande att de nationella proven trots allt kräver 

mycket tid och arbete av dem. Skolorna som deltog i undersökningen kompenserar sina lärare 

för den extratid som de väntas lägga ner på proven. Kompensationerna innebär allt från insatta 

vikarier i klasserna under vissa lektioner så att lärarna kan få syssla med rättningen ifred till 1-

3 dagar avsatta för just proven. Många av lärarna anser att kompensationen är liten jämfört 

med det merarbete som de nationella proven kräver. Ändringar av det nationella provsystemet 

som drar ner arbetsbördan utan att påverka kvaliteten negativt välkomnas av en större grupp 

av lärarna, men det finns ingen allmän mening om att förändringar bör ske (Skolverket 2004). 

 I undersökningen på gymnasiet ser det lite annorlunda ut då majoriteten av 

lärarna där anser att de nationella proven påverkar både terminsplaneringen såväl som 

arbetssätt och undervisningsinnehåll. De flesta av lärarna ställer sig positiva till den påverkan 

som sker och verkar inte ha uppfattningen att proven styr för mycket i undervisningen. Även 

bland gymnasielärarna är förberedelser inför proven mycket vanliga. Ungefär en femtedel av 
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dem upplever dessutom att de nationella proven kräver en komplicerad hantering och ännu 

fler påpekar att proven tar alldeles för mycket tid i anspråk. (Skolverket 2005b). 

6. Material och metod 

Denna studie baseras på en enkätundersökning bland lärare för årskurs 1-3 i en kommun samt 

kompletterande intervjuer med två av dessa. Jag valde att göra en enkätundersökning eftersom 

det, ur ett tidsperspektiv, gav mig möjlighet att inkludera alla lärare i kommunen. De 

kompletterande intervjuerna gjorde jag för att fördjupa mig ytterligare i ämnet och ställa fler 

frågor med möjlighet till följdfrågor. 

 Enkätundersökningen var huvudsakligen kvalitativ med kvantitativa inslag och 

intervjuerna var kvalitativa. Anledningen till att jag främst valde kvalitativa metoder är att 

uppsatsens frågeställning i stora drag handlar om att förstå hur lärarna resonerar kring de 

nationella proven i årskurs 3. När syftet med en studie är att förstå människors tankegångar är 

kvalitativa metoder de mest lämpade (Trost 2012, s. 23). Då kvantitativa metoder är bättre när 

det handlar om att ta reda på ”hur många” (Ibid. s. 23) och jag var intresserad av att se hur 

många av lärarna som hade vissa åsikter, valde jag dessutom att införa kvantitativa 

komponenter i enkäten. Empirin analyserades med hjälp av den teori som redovisats tidigare i 

uppsatsen 

6.1. Urval 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur lärare resonerar kring de nationella proven i 

årskurs 3. Målgruppen för studien var lärare i årskurs 1-3 av den orsaken att det är de som 

kommer i kontakt med proven samt ansvarar för genomförandet och rättningen av dem.  

                       

I samband med denna studie har två enkätundersökningar genomförts. Först skickades en 

kvantitativ enkät ut, vilken har använts som pilotstudie; en provstudie med syfte att ta reda på 

om frågor och svarsalternativ är bra konstruerade (Ejlertsson 2005, s. 35). Därefter användes 

en utarbetad kvalitativ enkät med kvantitativa inslag till insamlingen av empirin. 

                      Den kvantitativa enkäten var tänkt för ett större urval, vilket resulterade i ett 

utskick till 215 lärare i sex slumpvis valda kommuner. Svar återficks i form av : 39 besvarade 

enkäter, 4 svar från lärare som såg sig ha för lite erfarenhet för att besvara enkäten samt 2 

meddelanden från lärare som ansåg att enkäten inte var tillräckligt utarbetad för att kunna 

användas för det tilltänkta syftet. 
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För att begränsa antalet lärare till den kvalitativa enkäten beslöt jag mig för att utföra 

undersökningen i en kommun som valdes på grund av den geografiska tillgängligheten samt 

storleken med avseende på antalet skolor. I den valda kommunen arbetade vid tillfället för 

undersökningen 15 lärare i årskurs 1-3, varav 12 svarade på enkäten. 

6.2. Enkätundersökning 

Min tanke var från början att göra en kvantitativ enkätundersökning för att sedan komplettera 

denna med intervjuer. Jag utformade därför en enkät och skickade, via mejl, ut den till lärare i 

sex olika kommuner. Relativt tidigt märkte jag att detta arrangemang inte skulle fungera, 

delvis på grund av följande anledningar: 

 Lärare som hade mottagit enkäten kände ett behov av att förklara varför de svarade 

som de gjorde, vilket enkätens utformning inte gav utrymme till. 

 Jag hade ingen större statistikerfarenhet sedan tidigare och skulle därför haft svårt att 

analysera resultaten. 

 En kvantitativ metod, som vanligtvis används när forskaren vill kunna ange 

frekvenser, var inte förenligt med studiens syfte; att förstå lärares resonemang. 

Därför tog jag beslutet att använda den utskickade enkäten som en pilotstudie. Med hjälp av 

den kritik som jag fick på den första enkäten samt böckerna Enkätboken (Trost 2012) och 

Enkäten i praktiken (Ejlertsson 2005) utformade jag en ny version av enkäten (Se bilaga 2). 

En del frågor formulerades om och svarsalternativen sågs över. Efter varje fråga lade jag till 

en öppen följdfråga, som exempelvis ”Varför?”, samt ett antal rader för informanterna att 

skriva på, vilket gav enkäten en mer kvalitativ karaktär. För att göra enkäten lite tydligare 

delade jag in frågorna under tre teman: Inställning till proven, provens utformning samt 

provens påverkan på läraren. 

 Innan jag skickade iväg enkäten författade jag ett följebrev (Se bilaga 1), som 

jag ämnade att använda som framsida till enkäten. Vid skrivandet av följebrevet följde jag de 

riktlinjer som står beskrivna i de ovannämnda böckerna. Först presenterade jag mig själv och 

mitt arbete. Därefter beskrev jag undersökningens urval och enkätens utformning, varpå jag 

tog upp informationen om frivilligt deltagande, anonymitet och konfidentialitet. 

Avslutningsvis tackade jag för deltagandet och antecknade kontaktuppgifter för frågor. 
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I Enkätboken påpekar Jan Trost (2012, s. 143-144), professor emeritus vid Uppsala 

universitet, att enkäter som skickas via e-post oftast har ett större bortfall än de som skickas 

via posten.  En anledning, menar han, kan vara att de glöms bort, eftersom att det är lättare att 

glömma bort ett mejl i inkorgen än en enkät som ligger på skrivbordet. Andra skäl till 

bortfallet kan vara spamfilter eller brandväggar som gör att mejlen inte kommer fram eller e-

postadresser som inte fungerar. På grund av detta samt ett högt bortfall i samband med 

pilotstudien, valde jag att försöka få ut enkäterna i pappersformat. Jag fick kontakt med en 

person som arbetade administrativt för kommunens skolor och kunde tänka sig att fungera 

som min kontaktperson. Denne skrev ut enkäterna och såg till att de delades ut bland 

kommunens lärare i årskurs 1-3. Dessutom kunde lärarna skicka de ifyllda enkäterna till min 

kontaktperson via internposten, vilket underlättade för lärarna och innebar att jag kunde få 

svaren snabbare. 

6.3. Intervju 

Jag valde att använda mig av det som Bill Gillham (2008, s. 103), University of Strathclyde, 

kallar halvstrukturerade intervjuer. Detta innebär att alla informanter får samma frågor men 

att det även finns utrymme för följdfrågor. Innan intervjuerna samlade jag de frågor som 

skulle ställas till samtliga informanter i en intervjuguide (Se bilaga 3). Vid konstruktionen av 

intervjufrågorna tog jag hjälp av de råd som finns i böckerna Forskningsintervjun (Gillham 

2008) samt Kvalitativa intervjuer (Trost 2010). Som Gillham (2008, s. 43) i sin bok föreslår 

läste jag även frågorna högt för mig själv för att höra om de lät naturliga. Gillham menar att 

detta bland annat kan fungera som en kontroll av hur tydliga frågorna är, eftersom frågor som 

är svåra att uttala sällan är lätta för mottagaren att förstå. 

 För att få tag i informanter till mina intervjuer tog jag, via mejl, kontakt med de 

lärare som var tänkta att delta i min studie. Jag presenterade mig och min undersökning, 

berättade vad jag hade för ärende samt informerade om konfidentialitet, anonymitet och rätten 

till självbestämmande. Två av lärarna svarade att de kunde tänka sig att intervjuas och vi 

bestämde en tid och plats.  

 En ostörd miljö där informanten kan känna sig trygg är det bästa men alla 

platser har sina för- och nackdelar (Trost 2010, s. 65). Mina informanter ville att vi skulle 

träffas på deras respektive arbetsplatser, vilket jag tyckte kändes logiskt då det inte innebar 

några besvär för dem att ta sig dit samt att det var en trygg miljö för dem. Skolorna visade sig 

vara små och det enda utrymmet där vi kunde sitta var lärarrummen. Under den första 

intervjun var inte detta något problem, då övriga lärare hade lektioner i olika klassrum.  
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Den andra intervjun skedde precis efter skoltid, vilket innebar att det då och då kom in någon 

lärare för att hämta något. Bortsett från detta förekom inga störningar.  

 Eftersom att Trost (Ibid. s. 74) förespråkar ljudupptagare och jag tyckte att detta 

alternativ kändes enklare, frågade jag mina informanter om det gick bra att använda en 

diktafon, vilket ingen av dem hade något emot. Trost menar att en ljudupptagare gör det 

möjligt att lyssna på intervjun efteråt och eventuellt höra saker som kanske missades under 

själva intervjutillfället. Dessutom kan forskaren koncentrera sig på att lyssna och ställa sina 

frågor, då denne slipper sitta och anteckna samtidigt. Jag valde dock att ha mitt 

anteckningsblock framme för att kunna skriva ner sådant som inte kan uppfattas av en 

diktafon, exempelvis informanternas handlingar. Frågorna som ställdes var öppna vilket 

innebar att informanterna fick gott om utrymme att sätt ord på sina egna tankar. Då jag inte 

ville störa dem i deras berättande var jag noggrann med att vänta tills de hade tänkt färdigt 

innan jag ställde nästa fråga. Mellan de bägge intervjuerna lyssnade jag, efter 

rekommendationer av Trost (Ibid. s. 74), igenom intervjuerna och reflekterade över vad som 

var bra och dåligt för att kunna göra en bättre intervju vid nästa tillfälle.  

6.4. Kritisk diskussion av metodval 

I denna studie har jag använt mig av metodologisk triangulering, vilket betyder att flera olika 

metoder har använts (Guion, Diehl & McDonald 2011, s. 2). Kombinationen av enkäter och 

intervjuer är enligt Gillham (2008, s. 219-220) inget ovanligt. Han anser att enkäterna i 

sammanhanget ger ett skelett av sammanfattad information som sedan kan fyllas ut med mer 

detaljerade upplysningar från intervjuerna. 

Det finns både fördelar och nackdelar med mitt val av metoder. Valet att använda enkäter 

gjorde att studien, inom en begränsad tidsrymd, kunde omfatta ett större urval än om endast 

intervjuer hade gjorts. Däremot innebär enkätundersökningar oftast ett bortfall som ibland kan 

vara väsentligt för resultatens tillförlitlighet (Ejlertsson 2005, s. 11-12). Min studie hade ett 

relativt lågt bortfall på 20 %, men jag kan fortfarande inte säga vad alla lärare i årskurs 1-3 

anser om de nationella proven i årskurs 3. Detta eftersom urvalet är alldeles för litet för att 

några sådana slutsatser ska kunna dras. Dock kan jag med ganska stor säkerhet säga vad lärare 

i årskurs 1-3 i just denna kommun har för åsikter kring proven. Däremot gäller detta endast de 

resonemang som uttryckts i enkäten, då intervjuer endast genomfördes med två av 

informanterna. 
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Det negativa med användningen av diktafon, vilket även Trost (2010, s. 74) påpekar, var att 

det tog lång tid att lyssna igenom den samt spola fram och tillbaka för att få med all 

information. På grund av detta valde jag att inte transkribera intervjuerna utan istället 

sammanfatta svaren på frågorna och skriva ned tidpunkterna för varje svar för att, vid behov, 

kunna gå tillbaka och lyssna. Valet innebar dock att jag inte fick ner svaren ordagrant, vilket 

skulle kunna göra det svårt att hitta mönster i intervjumaterialet. I och med mitt metodval 

kunde dock dessa mönster ses i enkäterna och intervjuerna användes endast som komplement. 

Fullständiga transkriptioner vid dessa tillfällen innebär endast onödig tidskonsumtion 

(Gillham 2008, s. 166). 

6.5. Etik 

Under min studie har jag noggrant följt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

(2002) har tagit fram: 

 Informationskravet: I följebrevet till enkäten samt den intervjuförfrågan jag skickade 

till lärarna via mejl informerade jag dem om syftet med min studie, att deltagandet var 

frivilligt och att de närhelst de önskade kunde avbryta sin medverkan. Lärarna som 

intervjuades fick även informationen upprepad för sig i början av intervjun. 

 Samtyckeskravet: Alla informanter samtyckte till sin medverkan. De deltagare som 

skickade in en besvarad enkät godkände på så sätt sitt deltagande. Lärarna som 

intervjuades samtyckte dels skriftligt genom sina svar på min intervjuförfrågan samt 

muntligt i början av intervjun. Eftersom att alla informanter var myndiga krävdes 

endast deras eget samtycke. 

 Konfidentialitetskravet: I enkätens följebrev och den intervjuförfrågan som skickades 

via mejl blev lärarna informerades om anonymitet och konfidentialitet; ingen av 

deltagarna ska kunna identifieras och all insamlad data förvaras utom räckhåll för 

obehöriga. De lärare som intervjuades fick även denna information repeterad i början 

av intervjun. 

 Nyttjandekravet: Det insamlade materialet har endast använts i forskningssyfte och 

kommer garanterat inte att lånas ut för annat bruk. 
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7. Analys och resultatredovisning 

Under denna rubrik kommer jag först att göra en kort presentation av de två informanter som 

intervjuades. Därefter kommer resultaten från de tolv enkäter som besvarades samt de två 

intervjuerna att redovisas och analyseras utifrån de teorier som finns beskrivna i teoridelen av 

arbetet. Resultaten kommer att presenteras under de tre teman som använts i både enkäter 

såväl som intervjuer: Inställning till proven, provens utformning samt provens påverkan på 

lärare. 

7.1. Presentation av intervjuade informanter 

Mina informanter kommer i denna studie att gå under namnen Anna och Maria. Den första 

intervjun gjorde jag med Anna som började sin lärarkarriär som förskollärare. Anna arbetade 

många år inom förskolan och därefter ytterligare flera år som resurspedagog innan hon 

slutligen började arbeta som klasslärare på den skola vars lärarrum intervjun ägde rum i. Vid 

tillfället för intervjun var Anna klasslärare i en blandad klass, årskurs 1-3, samtidigt som hon 

höll på att vidareutbilda sig för att få sin lärarexamen. Beträffande de nationella proven så var 

hon ansvarig för dessa våren 2012 när skolan fortfarande hade en åldersindelad årskurs 3. 

Innan dess hade Anna inte kommit i kontakt med proven då hennes tidigare elever inte gjorde 

några nationella prov. 

 Maria utbildade sig till lågstadielärare i början av 80-talet men hade redan innan 

detta arbetat några år som lärare. Under sitt yrkesliv som lärare har hon inte bara arbetat som 

klasslärare utan även några år som speciallärare. Även hennes erfarenheter av de nationella 

proven var något begränsade. Under sin tid som speciallärare kom hon i kontakt med de prov 

som då utfördes i årskurs 5 genom bedömningsdiskussioner med de ansvariga lärarna. Själv 

hade Maria, vid intervjutillfället, endast ansvarat för proven en gång vårterminen 2011 när 

hon var klasslärare för en årskurs 3. Vid tidpunkten för intervjun jobbade Maria på en liten 

landsbygdsskola, där även hon var klasslärare för en åldersblandad klass (årskurs 1-3). 

7.2. Inställning till proven 

7.2.1. Positiva lärare 

De lärare som deltog i enkätundersökningen är huvudsakligen positivt inställda till de 

nationella proven. På frågan vad de tycker om att regeringen infört nationella prov i årskurs 3, 

svarar två tredjedelar av lärarna att de anser det positivt. De resterande lärarna uppger att de 

känner sig tveksamma, vilket betyder att ingen av enkätdeltagarna helt avfärdar regeringens 

beslut. Lärarnas positiva syn på de nationella proven stämmer överens med de tidigare 
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studierna som gjorts av Skolverket (2004, 2005b). Däremot så visar forskning från USA att de 

amerikanska lärarna inte är lika entusiastiska över prov av detta slag (Herman & Golan 1991).  

 Några av enkätdeltagarna uppger att proven har en bra kontrollfunktion. Under 

mitt samtal med Anna utvecklar hon detta påstående och berättar att proven ger en bra 

fingervisning om var eleverna ligger i förhållande till de kunskapsmål som ska uppnås i 

årskurs 3. Detta benämns av Eklöf (2011, s. 75) som provens summativa syfte. Eklöf 

beskriver även ett formativt syfte som innebär att de nationella proven ska informera om 

elevens starka och svaga sidor. Denna information är enligt min undersökning ytterligare en 

anledning till lärarnas positiva inställning. Både Anna och Maria berättar i intervjuerna om att 

proven i flera fall hjälpt dem att uppmärksamma eller bekräfta styrkor och svagheter hos vissa 

elever. 

 Eklöf (Ibid. s. 75) påtalar att denna information, om elevernas svaga och starka 

sidor, även bör komma eleverna tillhanda. Anna framför ett liknande resonemang och 

framhåller vikten av att ha en kommunikation med eleverna om kunskapsmålen samt hur de 

ligger till i förhållande till dessa. En kommunikation som Björklund Boistrup (2011, s. 110) 

hävdar är ett måste med det nuvarande bedömningssystemet. Anna beskriver hur 

medvetenheten om den egna positionen till målen dessutom får en positiv effekt på eleverna i 

form av motivation. Hon berättar vidare att eleven efter de nationella proven får arbeta extra 

med de eventuella områden som behöver förstärkas, vilket många gånger leder till att 

ytterligare mål uppfylls innan läsårets slut. Jag tolkar det Anna beskriver som att de nationella 

proven ibland kan fungera som en morot för eleverna då de med lärarens hjälp kan se vad de 

har kvar och hur de ska komma vidare i sin utveckling. En bedömning som på detta sätt 

används för att utveckla eleven och får denne att känna tillit till sin egen förmåga, 

understryker Pettersson (2011, s. 39), är nyckeln till en bedömning för lärandet. 

 Ett vanligt argument för genomförandet av fler nationella prov är att barn med 

behov av särskilt stöd kan upptäckas tidigare (Eklöf  2011, s. 78). Anna menar att det 

naturligtvis händer och att de då får skriva åtgärdsprogram och sätta in de resurser som krävs. 

Hon tillägger dock att de flesta av dessa elever upptäcks innan genomförandet av de 

nationella proven i årskurs 3 och påpekar att de då sätter in det extra stödet direkt och inte 

väntar tills efter proven. 
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7.2.2. Ett bedömningsverktyg - en del i bedömningen 

Nio av tolv lärare i studien anser att det är bra att ha nationella prov som bedömningsverktyg i 

årskurs 3 och resterande tre lärare ställer sig tveksamma till frågan. Wikström (2011, s.288) 

håller med de nio positiva lärarna om att prov kan vara väldigt användbara som 

bedömningsverktyg, men påpekar att detta bara gäller om proven är bra och används på rätt 

sätt.  Flera av lärarna, både i min undersökning såväl som Skolverkets (2004), påpekar att 

proven inte får utgöra hela bedömningen. Pettersson (2011, s. 40) betonar vikten av att 

eleverna på flera olika sätt får visa sina kunskaper, då flexibilitet i undervisning och 

bedömning leder till ett effektivare lärande.   

 Anna och Maria anser att lärare måste reflektera över provresultaten och fundera 

över varför eleven svarat fel. Detta anser även Wiliam (1992 i Pettersson 2011, s. 37) som 

menar att svaren inte alltid speglar elevernas kunnande. Vid användning av prov som 

bedömningsverktyg måste lärare, enligt Wikström (2011, s. 242), vara medvetna om att det 

alltid finns en risk för missvisande resultat. Detta är en medvetenhet som verkar finnas både 

hos Anna och Maria och liksom Wikström (ibid. s. 242) så betonar de vikten av att inte bara 

använda provresultaten vid slutbedömningen. Anna föreslår en ordentlig dokumentation av 

den dagliga klassrumsverksamheten som ett bra komplement till provresultaten. Hon menar 

att lärare måste använda det som de ser att eleverna klarar av under lektionerna i sina 

slutbedömningar. Dagliga bedömningar är något som stöds av Westlund (2010, s. 186), då 

hon anser att bedömningen borde vara en naturlig del i undervisningen. Att studera hur barnen 

arbetar vid olika tillfällen är, enligt Pettersson (2011, s. 38), det enda sättet att få en bra bild 

av deras kunskap och utveckling. 

7.2.3. Feedback 

En av deltagarna i enkätundersökningen önskar att det hade funnits en oberoende person i 

varje kommun som kunde rätta alla prov. Denne menar att det skulle spara mycket tid och 

energi åt lärarna samt ge en rättvisare bild av elevernas kunskaper. Anna är lite skeptisk till 

detta arrangemang och gör följande uttal när vi diskuterar detta: 

 

”Det är svårt. Det färgas av någonting subjektivt iallafall (…) det ger väldigt mycket feedback om jag rättar det 

själv för då ser jag svart på vitt att det är faktiskt det här du får tänka på (…) när eleverna jobbar med sakerna 

så får man ju en tankeställare, men så här är det och det här behöver jag undervisa mer om” (Anna) 
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Maria framhåller precis som Anna att de nationella proven kan ge feedback på 

undervisningen. De flesta lärarna som deltog i den amerikanska studien Effects of 

standardized testing on teachers and learning – another look (Herman & Golan 1991) anser 

dock inte att deras standardiserade prov kan ha denna funktion.  

7.2.4. Felaktiga användningsområden och oklarheter 

Det finns även nackdelar med de nationella proven och, enligt Maria, kan användandet av 

resultaten vara en av dem. Hon tar i likhet med lärarna i Teacher and parent views on 

standardized testing: A cross-cultural comparison of the uses and influencing factors 

(Donegan & Trepanier-Street 1998) avstånd från att provresultat ska användas vid 

jämförandet av olika skolor och lärare. Föräldrarna i samma undersökning anser däremot att 

proven ska användas till just detta.  

 Maria uttrycker en oro för att offentliggjorda provresultat kan leda till att 

föräldrar väljer bort de skolor med lägre resultat. Lundahl (2010, s. 237-238) anser att 

resultaten bör redovisas offentligt så att skattebetalarna som finansierar skolan kan få en 

överblick av dess produktivitet, men i samband med det fria skolvalet finner han det scenario, 

som det Maria beskriver, högst tänkbart. Detta är enligt honom en nackdel med centralt 

utarbetade prov och kan på lång sikt leda till försämrade resultat då risken finns att fokuset på 

höga resultat överskuggar lärandet.  

 Även Eklöf (2011, s. 75) vittnar om en sådan användning av proven, trots att de 

enligt henne inte är utformade för ett sådant syfte. I Skolverkets (2004) undersökning visar 

resultaten att lärarna är oroliga för att statistiken ska ge en felaktig bild av kvaliteten på 

skolorna och lärarna. Maria delar åsikten att provresultaten inte alltid ger en tillförlitlig bild av 

skolkvaliteten, bland annat på grund av att skolor har olika upptagningsområden. Lundahl 

(2010, s. 223) hävdar dock att ett av provens syften är att svara på frågor av nationellt 

intresse, vilket bland annat innebär att de ska kunna användas som grund i statliga analyser 

kring huruvida kunskapsmålen nås.  

Maria berättar om en elev hon hade: 

 

”Sen hade vi ju en elev (…) vi utsatte honom inte för det helt enkelt. Han låg på en svag ettas nivå i trean och då 

sa jag: han får inte göra det. (…)Eftersom jag inte får hjälpa honom hade han ju bara suttit av tiden och känt att 

de andra jobbar och jag fattar ingenting” (Maria) 
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I Skolverkets (2004) undersökning ställer sig en rektor och flera lärare negativa till att de 

nationella proven ska vara obligatoriska för alla elever. Detta på grund av att de inte vill 

riskera att elevernas självbild ska komma till skada, vilket enligt min tolkning även var 

anledningen till att Maria inte ville låta sin elev göra proven. Lundahl (2010, s. 237) håller 

med om att det i en provsituation finns risk för att negativa självbilder kring det egna lärandet 

skapas hos eleven, något som enligt honom går emot större delen av den teori och forskning 

som finns idag och så även läroplanen.  

 Maria berättar vidare att hennes elev ändå var tvungen att finnas med i 

statistiken, vilket innebar att han skrevs in med  noll poäng på varje moment. Hon säger sig 

veta att det finns skolor som underlåter att föra in dessa elever i statistiken. Maria nämner 

särskilt en skola som arbetar med vad de kallar ett flexibelt lärande. Hon berättar vidare att en 

del av skolans elever i årskurs 6 inte tillåts göra de nationella proven av den anledningen att 

de inte har kommit så långt i sitt lärande. Skolan ifråga hade, det år som Maria genomförde 

proven, 100% godkända elever på proven, vilket betyder att de elever som inte hade gjort dem 

inte heller räknades med i statistiken trots att de går i årskurs 6. Hon uttrycker en frustration 

över det faktum att skolan inte visar att det finns elever som går i årskursen men ändå inte gör 

proven. Detta tolkar jag som ytterligare ett argument för hur resultaten kan vara missvisande, 

men vad beror det här på; bristande information om vad som gäller eller är det fusk? I 

skolverkets (2004) undersökning nämner deltagarna att de känner en viss oro över att pressen 

för att få en bra statistik ska bli så stor att skolor och kollegor börjar fuska med resultaten. 

7.2.5. Ett extra år 

Nackdelen med att ha de nationella proven på våren i årskurs 3, som Maria ser det, är att 

eleverna många gånger byter lärare efter sommaren, vilket innebär att lärarna inte själva 

hinner följa upp elevernas resultat. Detta resonemang finns även i Skolverkets (2004) studie 

från grundskolan, då främst bland lärare i årskurs 9 samt de lärare i årskurs 5 vars elever efter 

sommaren övertas av andra lärare. Flera av de deltagande  lärarna som undervisar i årskurs 9 

uppger att de kan tänka sig att ha proven i årskurs 8 av just denna anledning. När jag frågar 

Maria om hon hellre skulle ha proven i årskurs 2 så skrattar hon och menar på att det skulle 

vara för tidigt. Hon anser dock att det är viktigt att den lärare som tar över klassen får veta vad 

som behöver finnas med i elevernas individuella utvecklingsplaner. Maria är glad för att 

hennes elever i årskurs 3 åtminstone blir kvar på samma skola. 
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”Så att man kan föra det vidare. För då är det ju oftast en kollega (…) att man kan prata med varandra, att det 

inte bara är ett papper de får. (…) risk att det kommer bort, att det är ingen som läser de här papperna utan ja 

här har vi en svag unge till ungefär.. att de inte sätter sig in i vilka bitar är det, för det kan ju vara en del bitar 

som de har klarat och att de behöver hjälp med bara vissa..” (Maria) 

 

För att en bedömning ska kunna ha en bra formativ funktion behöver det först och främst 

finnas en bra kommunikation mellan läraren och eleven, men Björklund Boistrup (2011, s. 

111) förespråkar även att lärarna kommunicerar med varandra. En bra kommunikation mellan 

lärarna verkar vara en förutsättning för att de nationella proven fullt ut ska kunna användas för 

att främja elevernas lärande och utveckling, i synnerhet när eleverna byter lärare precis efter 

proven.  

7.3. Provens utformning  

7.3.1. Ett godkänt upplägg 

Sju av tolv deltagare i enkätundersökningen verkar inte ha några direkta synpunkter på de 

nationella provens upplägg. En av dem påpekar att denne endast haft proven en gång och 

tycker sig därför inte kunna säga så mycket om upplägget. Resterande fem deltagande lärare 

är positiva till provens upplägg. En av dessa lärare uppger att proven har ett ”tema” vilket gör 

att det blir som en ”röd tråd” genom alla delprov, något läraren anser vara bra. Samma lärare 

berömmer de tydliga instruktionerna som följer med proven. Under min intervju med Anna 

tar även hon upp lärarhandledningarna och framhäver vikten av att läsa igenom dessa 

noggrant. Bland annat på grund av deras instruktioner om vilka prov som bör ligga nära 

varandra.  

 Både Anna och Maria anser att provens gruppövningar var svårast att iscensätta, 

även om förutsättningarna var lite olika. Anna hade tillgång till extra personal som kunde ta 

hennes klass medan hon satt med en grupp i taget. Maria stod däremot ensam och tvingades 

ha gruppuppgifterna i helklass, vilket innebar att hon fick gå runt mellan de olika grupperna 

och försöka lyssna. I en undersökning av Skolverket (2004) är flera lärare och elever kritiska 

till dessa situationer då en ensam lärare ska försöka bedöma elever som sitter och diskuterar i 

smågrupper. Detta tolkar jag som att extra resurser är nödvändiga för att lärarna ska kunna 

utföra de delprov som innebär diskussioner på ett sätt som ger läraren en chans att lyssna på 

alla elever och göra en rimlig bedömning av varje individ.  
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Lärarna i den ovannämnda undersökningen (Skolverket 2004) är överlag mycket kritiska till 

de nationella provens muntliga delar och menar att de inte ger en tillförlitlig bedömning. 

Maria har dock en annan syn på saken. 

 

”Fast samtidigt kan jag nog inte tycka direkt att de ska bort heller. Det är ju viktigt att de.. de lär sig ju; jaha 

tänkte du så, jag tänkte såhär fast vi fick samma svar. Det tror jag vi gör för lite i matten överhuvudtaget”  

(Maria) 

 

Både Anna och Maria är överens om att det är krångligare när proven ska göras i 

åldersblandade klasser, trots att ingen av dem ännu har genomfört proven under dessa 

omständigheter. 

7.3.2. En nödvändig omfattning 

Tre av lärarna som deltog i enkätundersökningen uppger att de nationella provens omfattning 

är för stor. Två av dem nämner att proven tar alldeles för mycket tid i anspråk både före, 

under och efter genomförandet. 75% av lärarna anser dock att omfattningen är lagom. På 

frågan om vad de tycker om antalet delprov svarar däremot bara sju av lärarna att det är 

lagom, medan resterande fem anser att det är för många. Några av lärarna skriver i 

kommentarsfältet att mängden delprov är befogad eftersom att det är så många delar i 

matematiken och svenskan som ska testas. 

 Anna håller med om att delproven är många men hon tror att det är nödvändigt 

för att de nationella proven ska kunna täcka allt som står i läroplanen och kunskapsmålen. 

Hon menar att proven i annat fall skulle bli alldeles för långa för eleverna. Längden på proven 

är en av de saker som Wikström (2011, s. 326) menar kan påverka tillförlitligheten av 

bedömningen. Långa prov blir ett prov på uthållighet istället för kunskaper, eftersom 

provtagaren inte orkar ta sig igenom frågorna. Detta tolkar jag som att fler mindre delprov ger 

en mer realistisk bild av elevernas kunskaper än vad färre längre prov skulle göra. För att få 

en bra bedömning av huruvida eleverna har nått kunskapsmålen så krävs det kanske, som 

Anna säger, många delprov. 
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7.3.3. Bra innehåll – Bra prov? 

En övervägande majoritet på elva lärare anser att de nationella proven har ett bra innehåll. En 

av dem kommenterar att texterna handlar om elever som är i provtagarnas egen ålder, något 

som denne anser vara bra. Maria verkar även hon ha åsikten att proven har ett innehåll som är 

väl anpassat efter elevernas ålder. Ett prov med ett innehåll anpassat efter målgruppen och 

utan onödiga svårigheter är enligt Wikström (2011, s. 234) ett bra prov för provtagarna. För 

provanvändaren, menar hon, ska ett bra prov istället ge tillräcklig och tillförlitlig information 

om elevernas kunskaper. Då bedömningar, enligt Pettersson (2011, s. 32), görs på ett 

begränsat innehåll är det viktigt att det som tas upp representerar det som ska bedömas. Hon 

(ibid. s. 35) förespråkar på grund av den breda kunskapssynen, ett allsidigt innehåll. Enligt 

dessa teorier bör alltså ett bra prov ha ett mångsidigt innehåll, representativt för det som ska 

bedömas, som ger tillräckligt med reliabel information för en bedömning. När det gäller de 

nationella proven så handlar det om en bedömning på huruvida eleven nått målen för 

årskursen. Ger de nationella proven den information som behövs för att göra en sådan 

bedömning? 

 

”Proven är välutvecklade och testar de kunskaper som eleverna ska kunna” (Kommentar från enkäten) 

 

”Jag tyckte allt fanns med som man ska göra bedömning på” (Maria) 

 

”Jag tittade sedan när jag bedömde mot kunskapskraven i matte och svenska.. så var det.. jag kommer inte ihåg 

om det var bara.. om det var tabell i matten som inte var med (…) de har ju tittat på kunskapskraven när de har 

gjort proven” (Anna) 

 

Enligt min tolkning tyder dessa kommentarer på att de nationella proven ger lärarna tillräcklig 

information för att bedöma sina elever. Detta stöds även av resultaten från studien Skolverket 

(2005b) gjorde bland gymnasielärare, där flertalet av deltagarna uppger att de kunskaper som 

bedöms i de nationella proven stämmer bra överens med kursplaner och kunskapsmål. 

7.3.4. Lagom svåra 

På en fråga angående provens svårighetsgrad svarar endast en lärare att de nationella proven 

är för svåra, resterande elva lärare anser att de har en lagom svårighetsgrad. Maria menar att 

uppgifterna ligger på en bra nivå men att bedömningarna vissa gånger kan vara väldigt 

diffusa. 
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”Man skulle ha stavat rätt på.. jag tror fem.. ord som låg på den nivån där man själv va. Det var inte liksom 

äng-ljud eller ske-ljud eller nått sånt där och då har man ju ändå en nivå (…) Det betyder ju att en som är på 

lägre nivå men har stavat rätt fem ord kan bli godkänd, men en som är duktigare har bara stavat rätt på fyra 

ord” (Maria) 

 

Hon påpekar också att kraven många gånger var väldigt låga. Resultaten från undersökningen 

Skolverket (2004) genomförde bland lärare i grundskolan visar att många lärare anser att 

svårighetsgraden på proven varierar och att detta är positivt. När det gäller bedömningskraven 

går åsikterna däremot isär. De flesta deltagarna menar att kraven är rimliga men många av 

lärarna anser, liksom Maria, att de är för låga. 

 De flesta lärare verkar dock tycka att de nuvarande proven fungerar bra som 

bedömningsverktyg. När enkäten tar upp frågan svarar nio av lärarna att de fungerar bra, en 

lärare anser att det fungerar dåligt och två lärare uppger att de inte har någon synpunkt. 

7.3.5. Bedömning – vikten av hjälpmedel och diskussioner 

Det verkar inte finnas några övergripande svårigheter när det gäller bedömningen av de 

nationella proven. De hjälpmedel som utvecklats för att underlätta vid bedömningen av 

proven omnämns i positiva ordalag. Några av lärarna betonar dessutom vikten av att kunna 

diskutera sina bedömningar med kollegor. 

 

”Vid bedömning av resultat är det en fördel att kunna diskutera med sina kollegor” (Kommentar från enkäten) 

 

”Vissa saker är ju bara klara rätt eller fel och så finns det de här bedömningarna som är svåra. Är det en då.. en 

berättelse; hurdant ska den bedömas. Då gäller det att man kan prata med någon annan, faktiskt, och diskutera. 

(Känner du att du har den möjligheten?) Jag hade inte det förra året för då var jag ju själv i det hela. (…)Nu är 

vi ju två. Så nu till våren så kan vi ju diskutera ihop. Det är skönt.” (Anna) 

 

”(…) man behöver bolla med någon. Man kan ju inte sitta själv och göra bedömningarna hur som helst bara. 

(…) Där jag jobba var det ju bara jag som hade treor och då ville ju jag.. alltså jag pratade ju med de lärare 

som har haft förr om åren (…)Det var ganska uttalat hur det skulle vara för att vara korrekt eller för att vara 

godkänt. Fast ändå vill man ju snacka med någon mer, tycker jag.” (Maria) 

 

Skolverkets (2004) undersökning visar att många lärare, liksom Anna, är nöjda med de 

bedömningsanvisningar som erbjuds till de nationella proven, men det finns fortfarande en 

stor efterfrågan på en tydligare handledning. Resultaten från Skolverkets (2004, 2005b) 

undersökningar samt Annas och Marias uttalanden pekar på att det finns ett stort behov av att 

få diskutera bedömningen med kollegor.  
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Att lärare känner som Anna, att de inte har någon att prata med, är inte unikt. Den 

förstnämnda studien (Skolverket 2004) påtalar dock att 88 % av lärarna ändå anser att de har 

den möjligheten och de flesta av lärarna från gymnasiet håller med (Skolverket 2005b). Enligt 

Tholin (2007, s. 17) har Skolverket många gånger uppmärksammat det kollegiala samtalet 

som en väg att utveckla lärarnas förmåga att bedöma. Tholin själv anser att ett sådant 

arbetssätt bland annat skulle kunna leda till att lärarna fick stöd i bedömningssituationer 

samtidigt som bedömningen skulle bli mer ofelbar. 

7.4. Provens påverkan på lärare 

7.4.1. Positiv och negativ påverkan 

Två tredjedelar av lärarna som deltog i studien anser att de nationella proven påverkar deras 

undervisning. Av dessa lärare upplever endast två av dem provens påverkan som negativ med 

motiveringen att proven tar för mycket av deras planeringstid i anspråk. Resterande sex lärare 

anser att provens påverkan är av positiv karaktär. 

 Kritikerna är, enligt Eklöf (2011, s. 77), rädda för att de nationella proven 

riskerar att ta över styrningen av undervisningen. Både Anna och Maria erkänner att proven 

finns i bakhuvudet när de planerar sin undervisning, men snarare som riktlinjer än med en 

styrande funktion. De svarar följande på frågan om hur de nationella proven påverkar deras 

undervisning: 

 

”Man tänker ju.. man vet ju klart också ännu mer men.. såhär är nationella proven, här ligger det.. man har ju 

fått en liten mer.. det här krävs, även fast man läser i läroplanen att det här krävs (…) ” (Anna) 

 

”Det är väl det att jag har sett vissa.. att det här kommer på provet. (…) Men vet ungefär i alla fall vad som 

kommer upp och då får man ju se till att man gått igenom det. (…) Och kanske lite mer att man tänker över att.. 

ja vi måste prata matte också. Det är sådana uppgifter också. Annars tycker inte  jag att man får liksom.. det får 

inte vara det överskuggande. Man får liksom inte bli slav under nationella prov.” (Maria) 

 

Ljung (1959 i Lundahl 2009, s. 91) framhåller att prov av detta slag alltid påverkar lärarnas 

undervisning genom sin utformning och sitt innehåll, vilket stöds av både resultaten från 

denna studie såväl som Skolverkets (2005b) undersökning och en av de tidigare redovisade 

studierna från USA (Herman & Golan 1991). 
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Maria berättar att hon genom provresultaten kan se saker som hon missat i sin undervisning, 

vilket betyder att hon kan se till att planera in dessa områden i sin planering till 

nästkommande klass. I Skolverkets (2004) studie berättar en lärare om hur resultaten från de 

nationella proven, på ett liknande sätt, fick denne att börja reflektera över sin undervisning 

och omprioritera i undervisningen. 

7.4.2. Inga förberedelser 

Kritikerna är även bekymrade över att fokuset i utbildningen riskerar att hamna på de 

nationella proven. Anna och Maria visade inga tendenser till att fokuset i deras undervisning 

skulle ligga på de förestående proven när jag frågade vad de gjorde för att förbereda sina 

elever. 

 

”För att inte dramatisera så det blir jättetungt så säger man inte så mycket, utan att.. nu ska vi ha ett test. De vet 

ju att perioden blir så, att vi har olika.. (…) förbereder jag för mycket och säger det långt i förväg.. då blir det så 

jättestort. (Jag frågar om hon använde sig av gamla prov eller dylikt) Nej, inte till år tre, utan det är ju min 

undervisning ska ju leda fram till det här. Under hela.. under flera år ska det ju byggas upp.” (Anna) 

 

”Ingenting än så länge.. har jag gjort. Jag har inte tänkt nationella proven (…) jag tycker inte det får.. det får 

inte bli så viktigt. För det jag just nu kämpar med det är ju att få dem att skriva med små bokstäver (skrattar) 

och det kanske inte spelar någon roll på de nationella proven, men jag tycker att det spelar någon roll i livet.” 

(Maria) 

 

I jämförelse med andra studier verkar detta dock vara ett undantag. Lärare som deltog i 

Skolverkets (2004, 2005b) undersökningar berättar att mycket av tiden närmast proven går åt 

till just förberedelser, bland annat genom repetition av moment som antagligen kommer på 

proven eller övningsomgångar med gamla nationella prov. I en av studierna från USA 

(Herman & Golan 1991) uppger flera lärare att de ägnar upp till 4 veckor åt att förbereda 

eleverna inför de standardiserade proven. Förutom de metoder som tidigare nämnts ger de 

även handledning i provstrategier. 

7.4.3. Utvecklingssamtal – en del av den formativa bedömningen? 

Både Anna och Maria brukar lägga de sista utvecklingssamtalen i årskurs 3 efter de nationella 

proven för att kunna informera både eleven och vårdnadshavaren om hur det gick på provet. 

Enligt Pihlgren (2011, s. 89) ska utvecklingssamtalen vara mer än bara ett informationssamtal. 

Samtalet ska, menar hon, leda till att eleven och dennes vårdnadshavare får en förståelse för 

elevens lärande och hur en vidare utveckling ska ske. Anna och Maria ser inte heller någon 
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mening i att endast informera om resultaten i form av siffror eller betyg. Enligt min tolkning 

av hela förfarandet så använder lärarna de nationella proven för formativ bedömning. 

Formativ bedömning går i stora drag ut på att eleven ska förstå målen, var denne befinner sig i 

förhållande till dessa och hur målen ska nås (Westlund 2010, s. 186). Under 

utvecklingssamtalen går de bägge lärarna igenom vilka mål som uppnåtts och hur eleverna 

ska arbeta vidare för att nå de övriga målen, vilket hjälper eleverna att komma framåt i sin 

utveckling. En formativ användning av bedömning, menar Björklund Boistrup (2011, s. 110), 

leder till att eleverna utvecklar en förmåga att reflektera över sitt lärande. I en samtalssituation 

som den ovan beskrivna får eleven dessutom chansen att reflektera över sin kunskap 

tillsammans med både vårdnadshavare och lärare, vilket, enligt Pihlgren (2011, s. 89), i sin tur 

ökar förståelsen av den egna utvecklingen.  

 Avslutningsvis så kan vi även se detta som ett exempel på att 

bedömningsverktyg som vid första anblicken kan förefalla summativa även kan användas i ett 

formativt syfte, beroende på hur läraren använder informationen som framkommer (jfr. 

Jönsson 2011, s. 213). 

7.4.4. Negativa effekter på lärarnas arbetssituation 

 Nio av tolv lärare som deltar i enkätundersökningen beskriver att de nationella proven har en 

viss inverkan på deras arbetssituation. Enligt åtta av dem är effekterna negativa i form av 

stress och tidsbrist. Några anser att proven kräver mycket tid för förberedelser och 

genomförande, men de flesta klagomålen riktas mot rättningsarbetet samt inrapporteringen av 

resultat.  

 Anna och Maria tycker även de att nationella proven kräver mycket tid både 

under genomförande och bedömning. Mina resultat om att tidssituationen är det som 

diskuteras bland lärarna får stöd i skolverkets undersökningar (2004, 2005b) där många av 

lärarna påpekar att de nationella proven är alltför tidskrävande. Även studien Teacher and 

parent views on standardized testing: A cross-cultural comparison of the uses and influencing 

factors (Donegan & Trepanier-Street 1998) visar att det finns en stressfaktor när det gäller 

standardiserade prov, då majoriteten av de deltagande lärarna berättar att de alltid eller 

emellanåt känner stress på grund av proven. Till och med en del av föräldrarna i samma 

undersökning uppger att de då och då känner sig stressade av dem. 
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Under min intervju med Maria passade jag även på att fråga hur hon upplever att hennes 

kollegor påverkas av proven. 

 

”När jag jobbade förra året och det var de som hade treor då, så.. alltså man märker ju att det är en stressnivå 

som ökar (…) att man ska hinna ha proven och att det ska lösas på ett bra sätt och vilket rum kan vi vara i och 

allt möjligt. (…) Det märktes på hela skolan, den här perioden när det är nationella prov. Det liksom trappas 

upp ett steg. (…) och eleverna blir ju också stressade. Det är klart att de vill lyckas. De blir ju nervösa.” (Maria) 

 

Flertalet av de tillfrågade lärarna i Donegans och Trepanier-Streets (1998) studie nämner, 

liksom Maria, att det förekommer stress bland eleverna. De beskriver symptom som verbal 

oro, gråt, utåtagerande och sjukdom. 

8. Slutdiskussion 

Mitt syfte med denna studie var att ta reda på hur ett antal lärare resonerar kring de nuvarande 

nationella proven i årskurs 3. Här nedan kommer jag att presentera de slutsatser jag har 

kommit fram till samt diskutera några intressanta aspekter av slutsatserna lite närmare. Jag 

kommer slutligen att ge några avslutande reflektioner. 

8.1. Vad anser de tillfrågade lärarna om att ha nationella prov i årskurs 

3? 

Till min förvåning är de flesta lärarna i undersökningen positiva till att ha nationella prov och 

anser att dessa prov fungerar bra som bedömningsverktyg för årskursen. Innan 

undersökningen hade jag främst hört talas om de nationella proven i relativt negativa ordalag, 

både från lärare och medier, vilket hade fått mig att tro att proven inte var särskilt populära 

bland lärarna. Många av lärarna i min studie ställer sig dock tveksamma till huruvida de 

nationella proven är av positiv eller negativ karaktär. Detta kan bero på att lärarna ännu inte 

har så stora erfarenheter av dem, då de endast gjorts i fyra omgångar och många lärare endast 

har årskurs 3 vart tredje år. Fördelar med de nationella proven som nämns är bland annat att 

de kan ge en uppfattning om starka respektive svaga sidor hos elever och visa huruvida de har 

uppnått målen samt ge feedback på lärarnas undervisning. Flera av lärarna påpekar att de 

nationella proven inte får vara det enda verktyg som används i bedömningen av eleverna. 

Anledningen som anges är att eleverna på grund av olika faktorer kan underprestera, vilket 

leder till missvisande resultat.  
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Detta tycks stämma väl överens med de tidigare studier som Skolverket (2004, 2005b) har 

gjort i den svenska skolan. I en jämförelse med studier ifrån USA om prov av detta slag har 

lärarrösterna där en betydligt negativare klang. Som tidigare nämnts, under min redovisning 

av tidigare forskning, anser de amerikanska deltagarna att standardiserade prov varken gör 

någon nytta eller är vägen mot en bättre skola (Herman & Golan 1991). Det kan vara 

intressant att spekulera i varför åsikterna går isär så mycket eftersom det handlar om samma 

typ av prov. Vad är det de nationella proven har som saknas i de amerikanska standardiserade 

proven? Troligtvis finns det inte något konkret svar på detta, utan det handlar antagligen om 

samspelet mellan flera olika faktorer; såsom syften, utformning, användning, lärarsyn 

etcetera. En omständighet som jag tror har en stor betydelse är den press på bra resultat som 

verkar finnas på de amerikanska lärarna (Jfr. Herman & Golan 1991). Jag kan inte tänka mig 

att jag själv skulle ha en bra inställning till något som orsakar en sådan press, snarare 

prestationsångest.  

 En nackdel med de nationella proven som läggs fram i min undersökning är att 

placeringen av proven i slutet av årskurs 3 leder till att lärarna själva inte hinner följa upp 

resultaten. Detta tas även upp i Skolverkets undersökning (2004) där lärare i årskurs 9 skulle 

kunna tänka sig att ha proven ett år tidigare för att få möjligheten till en ordentlig uppföljning. 

Jag håller dock med lärarna i min undersökning om att årskurs 2 skulle vara lite väl tidigt för 

nationella prov. Däremot kanske det skulle kunna gå att ha dem på hösten istället för våren så 

att elever och lärare får ytterligare ett halvår tillsammans. Detta skulle ge dem en möjlighet att 

fokusera på svagheter så att fler elever kan nå målen innan de slutar årskursen. Däremot 

skulle det innebära ett halvår mindre undervisning innan de nationella proven, vilket gör att 

lärarna får mindre tid att täcka in läroplanen och eleverna förlorar tid under vilken de kan 

tillägna sig nödvändiga kunskaper. Oavsett under vilken period proven hålls så finns det alltid 

för- och nackdelar. Jag är dock positiv till lärarnas vilja att följa upp proven, då detta tyder på 

att de vill använda proven till mycket mer än bara en kunskapskontroll. Många lärare i min 

undersökning verkar mycket måna om att kunna använda provresultaten till att vidareutveckla 

elevernas kunskaper. Jag anser att all bedömning borde användas formativt, eftersom att en av 

de viktigaste delarna i läraryrket är att hjälpa eleverna framåt i deras utveckling.    

 I min studie framkommer även en del åsikter om att provresultaten inte bör 

användas till jämförelse mellan olika skolor. Lärarna anser att en sådan statistik inte är 

tillförlitlig när det gäller att bedöma skolors kvalitet, då den inte tar hänsyn till faktorer som 

till exempel upptagningsområde. De får i denna fråga medhåll från grundskolelärare i den 

svenska skolan (Skolverket 2004) och även lärare från USA (Donegan & Trepanier-Street 
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1998). Däremot vill föräldrar i den amerikanska undersökningen att resultaten ska kunna 

användas på detta sätt. Det är kanske inte så konstigt eftersom att de flesta föräldrar troligtvis 

vill kunna placera sina barn i de bästa skolorna, men jag tycker att människor i allmänhet litar 

lite väl mycket på statistik. Jag kan hålla med lärarna i min undersökning om att statistiken 

inte visar vilken kvalitet undervisningen håller, snarare visar den vilka skolor som har de 

bästa eleverna. Skolornas kvalitet bidrar visserligen till elevernas resultat, men samtidigt så 

finns det många andra faktorer som spelar en betydande roll; däribland föräldrars kunskaper 

och engagemang, kommunala resurser, antal elever med särskilda behov etcetera. Något som 

jag anser kan vara värt att lyfta fram i denna diskussion är Eklöfs (2011, s. 75) resonemang att 

de nationella proven inte är utvecklade för att bedöma kvaliteten på olika skolor. Att de inte är 

gjorda för detta syfte behöver visserligen inte betyda att de inte kan användas för ändamålet, 

men det bör ändå tas i beaktande. 

8.2. Hur resonerar lärarna kring provens utformning? 

Lärarna i min undersökning verkar tämligen nöjda med de nationella provens utformning och 

de flesta godkänner de nuvarande proven som bedömningsverktyg. Deras åsikter är i stort sätt 

desamma som lärarnas i Skolverkets (2004) undersökning. 

 När det gäller provens upplägg anger de flesta lärarna i min undersökning att det 

varken är bra eller dåligt. En av dessa lärare skriver att denne på grund av oerfarenhet känner 

att frågan är svår att besvara, vilket möjligtvis kan gälla flera av lärarna. Övriga lärare anser 

att upplägget är bra, med undantag för att vissa delprov kan vara svåra att arrangera. Detta 

gäller i synnerhet de prov där läraren skulle behöva sitta med en elev eller en liten grupp 

elever i taget, däribland de muntliga delarna. För att lärare ska ha en möjlighet att göra 

likvärdiga bedömningar, anser jag, att de måste få chansen att sitta ner och lyssna på en grupp 

åt gången. Det är absurt att tro att lärare kan göra individuella bedömningar  i en 

gruppdiskussion om de måste gå runt och lyssna på flera grupper samtidigt. Detta är ett 

tillvägagångssätt som jag, liksom lärare och elever i Skolverkets studie (2004), är mycket 

kritisk till. En lösning skulle vara att de lärare som är ensamma i sina klasser fick in en 

extraresurs några timmar under provperioden för att hinna sitta med varje grupp i avskildhet. 

 De flesta klagomålen i min studie gäller provens omfattning och därtill antalet 

delprov, men även där är svaret ”lagom” det vanligaste. Anledningen till den negativa 

responsen verkar främst handla om att proven tar för mycket av lärarnas tid i anspråk. De 

lärare som anser att omfattningen och mängden delprov är lagom påpekar att de nationella 

proven måste täcka in så många områden, vilket kräver en större omfattning och fler delprov. 
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Lärarna i undersökningen är däremot nästan helt överens om att proven har ett bra innehåll 

samt en lagom svårighetsgrad. De anser att proven är anpassade till eleverna i årskurs 3 samt 

att de ger dem all information de behöver för att kunna få en översikt av elevernas kunskaper. 

Å andra sidan nämner en av lärarna att kravnivån på proven ibland är diffusa och i viss mån 

även för lätta. I resultatdelen av uppsatsen citerar jag Maria när hon berättar om ett 

provmoment där eleverna skulle ha stavat rätt till fem ord på den svårighetsnivå där de 

befinner sig. En sådan bedömning ställer enorma krav på läraren när det kommer till att veta 

på vilken nivå varje elev befinner sig. Dessutom anser inte jag att det ger en rättvis 

bedömning, eftersom en bättre elev faktiskt skulle kunna bli underkänd om denne endast 

stavat rätt på fyra ord i enlighet med sin kunskapsnivå. Möjligheten finns dock att det rör sig 

om en feltolkning eller ett felaktigt minne från min informants sida. Att bedömningskraven 

dessutom anses låga är enligt Skolverkets (2004) undersökning, bland lärare i årskurs 5 och 9, 

inte helt ovanligt. 

 I min studie var det flera lärare som fällde berömmande kommentarer om de 

lärarhandledningar och hjälpmedel som finns för bedömningen av de nationella proven. Det 

viktigaste för dem verkar dock vara det kollegiala stödet.  

8.3. Hur påverkar de nationella proven i årskurs 3 de berörda lärarnas 

arbete? 

Många av lärarna i min undersökning upplever att de nationella proven påverkar deras 

undervisning. De anger att innehållet i de nationella proven finns i deras tankar när de 

planerar. En lärare berättar även att resultaten kan åskådliggöra områden som skulle behövt få 

mer plats i undervisningen och på så sätt fungera som feedback; något de kan tänka på till 

nästa termin. Gymnasielärarna bekräftar att de nationella proven påverkar undervisningen 

(Skolverket 2005b), liksom många av de amerikanska lärarna (Herman & Golan 1991). Bland 

grundskolelärarna är det inte alls lika många som medger att någon påverkan sker (Skolverket 

2004). Vad beror skillnaden på? Det handlar förvisso om en upplevelse vilket betyder att det 

kan förekomma en påverkan även om lärarna själva inte erfar den och vice versa. Jag har 

personligen svårt att tänka mig en undervisning som inte färgas av prov i samma skala som de 

nationella proven, men kanske går det att undvika. 

 Många av dessa lärare anser att den inverkan som de nationella proven har på 

deras undervisning är av godo. Ett fåtal lärare anser dock att påverkan är negativ eftersom den 

tar för mycket av deras planeringstid. I teoriavsnittet nämner jag Skolverkets ambitioner om 

att de nationella proven inte ska påverka undervisningen (Skolverket 2005 i Eklöf 2011, s. 
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75), men är detta verkligen så negativt? Om proven är utarbetade utifrån de kunskapsmål som 

finns för respektive årskurs kan jag tycka att det finns en fördel med att lärare har proven i 

bakhuvudet när de planerar undervisningen. Meningen är ju att eleverna ska nå målen och då 

borde det vara positivt om undervisningen planeras så att de kan nå dessa mål. Däremot ska 

de nationella proven inte styra lärarnas undervisning, men jag anser att de kan ha en bra 

funktion som riktlinjer. 

 Jag har tidigare i diskussionen skrivit om att använda de nationella proven för 

formativ bedömning. Dagens bedömningsteorier talar mycket om denna typen av bedömning 

eftersom den för lärandet framåt. Teorierna talar även om att summativa bedömningsmetoder 

kan användas för formativa syften. De nationella proven är enligt min tolkning en typisk 

summativ bedömning; eleven svarar på ett antal frågor och får poäng efter vissa kriterier, men 

i min studie fick jag fram flera exempel på hur siffrorna kan leda till utveckling. I 

resultatdelen beskriver jag hur lärarna använder de nationella proven i utvecklingssamtalen 

för att visa eleven dennes placering i förhållande till målen samt vad eleven ifråga måste öva 

mer på för att nå dem. Detta vill jag lyfta fram som ett exempel på hur de nationella proven 

kan användas för att bidra till elevens lärande. Jag hoppas innerligt att dessa lärare lever som 

de lär för i skolan är det eleven som ska stå i centrum och allt som görs bör på ett eller annat 

sätt vara dem till nytta. 

 De flesta lärare i min undersökning erfar att de nationella proven påverkar deras 

arbetssituation negativt. Den största anledningen är att proven kräver så mycket tid och jag är 

inte det minsta förvånad. Jag har ofta hört detta argument i samband med negativa 

kommentarer kring de nationella proven och är övertygad om att proven faktiskt medför extra 

arbete för de lärare som berörs. Finns det något som borde korrigeras med proven är det 

antagligen tidsåtgången. Under provperioden ska lärarna hinna med det vanliga arbetet 

samtidigt som proven ska förberedas, genomföras och rättas. Hur detta ska kunna lösas är en 

svår fråga. Jag tror dock att det är viktigt att försöka hitta någon form av lösning för att inte 

göra arbetsbördan alltför stor för lärarna samt undvika att proven försämrar kvaliteten på 

deras arbetsprestationer. En oberoende rättare skulle visserligen spara mycket tid, men som 

Anna säger går lärarna då miste om viktig feedback. Extraresurser som kan ta eleverna så 

lärarna kan sitta med rättningen ifred är något som enligt Skolverkets (2004) undersökning 

förekommer, men kanske inte i tillräckligt stor utsträckning och kanske får lärarna inte 

tillräckligt lång tid på sig. Insatser som denna kanske även borde sträcka sig över 

förberedelseperioden.  
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I slutändan handlar det troligtvis om pengar; jag tror inte att skolorna  annars hade missunnat 

lärarna den extra hjälp de skulle behöva, men det är kanske bara ett önsketänkande. Hur som 

helst kan det vara en bra idé att se över lärarnas arbetssituation under de nationella proven så 

att de inte stressar ihjäl sig. 

8.4. Avslutande reflektioner 

Denna studie kan ge en inblick i hur lärare resonerar kring de nationella proven och kanske ge 

en antydan om var eventuella problem finns. Vidare kan den även användas för att 

underbygga resultaten från Skolverkets tidigare undersökningar, med vilka mina resultat i de 

flesta fall stämmer mycket bra överens. 

 För vidare forskning så kan det vara intressant att undersöka de nationella 

proven i årskurs 3 ur ett elevperspektiv eller kanske ett föräldraperspektiv. Det kan även vara 

spännande att studera hur de nationella proven faktiskt påverkar lärarnas undervisning 

alternativt huruvida de i själva verket använder provresultaten. Är forskaren ifråga intresserad 

av hur statistik påverkar människor kan denne undersöka i vilken omfattning resultaten från 

proven påverkar föräldrarna när de ska placera sina barn i skolan. 

 Jag hade i början av arbetet med denna studie en relativt negativ uppfattning om 

att ha nationella prov med så unga elever. Detta är något som definitivt har ändrats under 

tidens gång, då jag har fått nya insikter om de möjligheter proven ger både lärare och elever. 

Proven påverkar onekligen lärarna; både i deras undervisning såväl som yrkesroll och en del 

av effekterna kommer vi antagligen inte komma ifrån så länge proven existerar. Däremot 

finns det nackdelar med dem som borde åtgärdas, bland annat av hälsoskäl. Från och med nu 

har jag en mer positiv attityd till de nationella proven, men jag säger som Maria: ”Man får 

liksom inte bli slav under nationella prov”. 
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10. Bilagor 

10.1. Bilaga 1 - Följebrev 

 

Bäste lärare! 

Jag heter Linda Aronsson och går sista terminen på lärarutbildningen mot förskola, 

förskoleklass och grundskolans tidigare år, 210 hp, vid Södertörns högskola. Under min 

verksamhetsförlagda utbildning i årskurs 3 kom jag i kontakt med de nationella proven för 

årskursen och blev mycket intresserad av hur dessa påverkar läraryrket. När jag nu skriver 

mitt examensarbete, i form av en C-uppsats, har jag därför valt att skriva om de nationella 

proven i årskurs 3 med syftet att undersöka hur lärare resonerar kring dessa prov. 

Som metod har jag valt att utföra en enkätundersökning bland de lärare i kommunen som 

arbetar i årskurs 1-3. Enkäten är indelad i 3 teman: Inställning till proven, Provens utformning 

samt Provens påverkan på läraren. Under varje tema finns ett antal frågor (10 frågor i hela 

enkäten) med svarsalternativ. Därutöver finns det även plats för reflektioner och egna 

kommentarer. Vid platsbrist är det fritt fram att skriva på baksidan. 

Det är frivilligt att delta undersökningen och du har rätt att avbryta ditt deltagande om du så 

önskar, men jag hoppas att du kan ställa upp och besvara frågorna i enkäten eftersom jag tror 

att dina erfarenheter och reflektioner kan hjälpa mig att få svar på mina frågor. Du kommer att 

vara helt anonym och inte kunna identifieras under någon del av arbetet med uppsatsen, då 

endast jag har tillgång till materialet. I uppsatsen kommer varken namn på personer, skolor 

eller kommun anges. 

Min önskan är att enkäten lämnas till mig eller min kontaktperson ******** senast den 26/10. 

 

Tack för ditt deltagande! 

Linda Aronsson 

 

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig på: 

Mobil: 073-******* 

Mejl: linda_aronsson@hotmail.com 
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10.2. Bilaga 2 - Enkät 

Enkä t – nätionellä prov i ä rskurs 3 

Inställning till proven 
 

1. Vad anser du om att regeringen har infört nationella prov i årskurs 3? 

 Positivt  Tveksam  Negativt 

 

Varför? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 
 

2. Vad anser du om att ha nationella prov som bedömningsverktyg i årskurs 3? 

 Bra  Tveksamt  Dåligt 

 

Varför?  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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Provens utformning 
 

3. Vad tycker du generellt om provens upplägg? 

 Bra  Dåligt  Varken bra eller dåligt 

 

Om Bra/Dåligt, varför? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 
4. Vad tycker du om provens omfattning?  

 För stor  Lagom  För liten 

 

Om För stor/För liten, varför? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 
5. Vad tycker du om provens innehåll?  

 Bra  Dåligt  Varken bra eller dåligt 

 

Om Bra /Dåligt, varför? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 
6. Vad tycker du om antalet delprov?  

 För många  Lagom  För få 

 

Om För många/För få, varför? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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7. Vad tycker du om de olika delprovens svårighetsgrad? 

 De flesta är för svåra De flesta är lagom De flesta är för lätta 

 

Kommentarer: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
 

 

Övriga kommentarer kring provens utformning: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
 

 

8. Hur tycker du att de nuvarande proven fungerar som bedömningsverktyg? 

 Bra  Dåligt  Ingen synpunkt 

 

Om Bra/Dåligt, varför? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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Provens påverkan på läraren 
 

9. Upplever du att proven påverkar din undervisning? 

 Ja, positivt  Ja, negativt  Nej 

 

Om Ja, på vilket sätt? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
 

 

10. Upplever du att proven påverkar din arbetssituation?  

 Ja, positivt  Ja, negativt  Nej 

 

Om Ja, på vilket sätt? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 
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10.3. Bilaga 3 – Intervjuguide 
 

Inledning 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilken årskurs undervisar du nu? 

Vad har du för erfarenheter nationella prov? 

Inställning till proven 

Vad tycker du om att ha nationella prov i årskurs 3? 

Vilka för- och nackdelar kan du se med att ha nationella prov i årskurs 3? 

Hur ser du på nationella prov som bedömningsverktyg i årskurs 3? 

Provens utformning 

Vad tycker du om utformningen av proven? 

 -omfattning? 

 -innehåll? 

 -upplägg? 

 -svårighetsgrad? 

Hur tycker du att de nuvarande proven fungerar som bedömningsverktyg? 

Hur skulle du vilja ändra på proven? 

Provens påverkan på lärare 

Vad ställer proven för krav på dig som lärare? 

Hur påverkar de nationella proven din undervisning? 

Vad gör du för att förbereda dina elever inför proven? 

Hur använder du provresultaten i din bedömning av eleverna? 

Hur påverkar de nationella proven din arbetssituation? 

Hur upplever du att dina lärarkollegor påverkas av att ha nationella prov i årskurs 3? 

Avslutning 

Finns det något du vill tillägga? 


