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Abstract 
This essay aims to study how national tests in the ninth grade are being viewed upon in the 
Swedish school system. What are the affected people’s thoughts regarding its field of 
application? For further information about this matter, three different sub studies have taken 
place. In the first sub study, literature from The Swedish National Agency for Education (SNAE) 
has been studied and compared to other researches. In the second sub study, pupils who took part 
in the national tests during the previous year answered a survey about their experiences working 
with the tests. The third sub study includes interviews with 12 teachers who all work with 
national tests in the ninth grade. These teachers were asked questions about their experiences 
working with the national tests. Results from the three sub studies are discussed thoroughly and 
are being brought together through a neo-rationalistic perspective in the discussion part of the 
essay. The major conclusion made is that there is a difference between the guidelines given by 
SNAE and how the affected people within the schools look upon the test system.  
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Inledning 
 
Skolan har en betydande roll i den samhälleliga utvecklingen. I takt med att omvärlden förändras 
finns även ett behov av att skolverksamheten anpassar sig kontinuerligt. Centrala begrepp i 
dagens skola är jämställdhet och likvärdighet, något som vi i skolvärlden i enlighet med 
Skollagen1 strävar mot att uppfylla.   
 
Likvärdig bedömning och betygsättning är ett vanligt debatterat ämne inom det svenska 
skolväsendet. Detta är en självklarhet då det i dagens målrelaterade skola inte får existera 
subjektiva underlag som grund för bedömning2. För att underlätta bedömningen och främja 
likvärdigheten infördes år 1994 det nuvarande nationella provsystemet. Frågan som dock dyker 
upp gäller om detta är ett väl valt sätt att behandla likvärdighetsproblematiken? 
  
Vi tycker oss skönja en trend som pekar på en stärkt ställning för det nationella provsystemet. 
Ursprungligen skulle de nationella proven verka som ett stöd för lärarna vid betygsättning och 
kvalitetsbedömning. Det fanns dock inga klara riktlinjer för hur mycket resultaten på proven 
skulle påverka elevernas slutbetyg, vilket finns att läsa i en rapport av Auer och Sandqvist3.  
 
Nu märker vi även en utökning av dels provämnen och dels provtillfällen. Exempelvis infördes 
under vårterminen 2009 obligatoriska nationella prov i matematik, engelska och svenska för 
årskurs 5. Under denna period gjordes även en utprövningsomgång gällande nationella 
ämnesprov i matematik och svenska för årskurs 3 vilket kommer att vara obligatoriskt från och 
med 2010. För årskurs 9 innebar 2009 en utökning av ämnesproven till att även involvera 
naturorienterade ämnen (NO). Ytterligare en faktor som leder tankarna till den tidigare nämnda 
trenden är att regeringen den 18 augusti 2009 offentliggjorde att de nationella ämnesproven skall 
rättas i två omgångar, både av ansvarig lärare och av skolinspektionen4. Detta leder bort tankarna 
från måluppfyllelse och fokus hamnar istället på kontroll av och insyn i pedagogernas 
förhållningssätt till sin uppgift. 
 
Regeringen lade den fjärde december 2008 fram en proposition till riksdagen angående de 
nationella provens omfattning och betydelse. De skriver i denna proposition att de vill införa 
nationella ämnesprov i samtliga ämnen i årskurs 9 och att dessa ska verka för ökad likvärdighet 
när det gäller slutbetyg. Här nämns också att provbetyg och slutbetyg ej får särskiljas i allt för 
hög grad5. Således misstänker vi en centralisering av skolan, att vi återinför en liknande 
regelstyrning som existerade i samband med Lgr69 och Lgr80. Detta och det faktum att det 
föregående termin infördes nationella ämnesprov i NO-blocket för första gången gör att 
kontrollen av kvaliteten och undervisningen hamnar i fokus. Man har diskuterat om de nationella 
proven som finns idag kan fungera som ett instrument för betygsättning.  

                                                 
1 SFS 1984:1100, 1. Kap. 2§. 
2 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 (Stockholm: 
Utbildningsdepartementet, 1994). 
3 Auer, Anders och Jonas Sandqvist. Provbetyg – Slutbetyg – Likvärdig bedömning? En statistisk analys av 
sambandet mellan nationella provbetyg och slutbetyg i grundskolan, 1998-2006. (Stockholm: Skolverket, 2007). 
4 Beslut om central rättning. 
5 Regeringens Proposition 2008/09:87, Tydligare mål och kunskapskrav – nya läroplaner för alla, (Stockholm, 
2008). 
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Uppslaget till den här studien grundar sig på två separata faktorer; vår erfarenhet gällande de 
nationella ämnesproven samt en förstudie som utfördes under vårterminen 20096. Under den tid 
vi arbetade med det nationella provsystemet uppfattade vi variationer i hur dessa ämnesprov 
berör olika typer av elever och lärare. Vår uppfattning var att provsystemet medförde en 
stressfaktor till verksamheten. Förstudien som utfördes behandlade lärares åsikter angående syftet 
med de nationella ämnesproven. Den studien visade tydligt att lärarna ställde dessa prov i relation 
till begreppet kontroll och utelämnade således andra viktiga syften som proven ämnar fylla. 
 
Detta problem kan studeras ur olika perspektiv eller synvinklar, exempelvis elevens, lärarens 
eller statens. Problemet är relevant i dagsläget och vi tycker att en studie av hur eleverna ser på 
dessa prov, hur de upplever dem och vad de har för betydelse är en intressant aspekt. Även när 
det gäller lärarna kan det vara intressant att undersöka vad de har för tankar om och erfarenheter 
av de nationella ämnesproven samt hur dessa påverkar deras undervisning. Med anledning av vad 
vi har beskrivit ovan finner vi det angeläget att studera de nationella proven. 
  
Disposition 
Efter denna inledning följer ett avsnitt som redogör för den svenska skolan i allmänhet och 
betygs- och provutveckling i synnerhet. Här går vi igenom hur ett antal forskare uppfattar 
utvecklingen. 
 
Detta följs av ett avsnitt som behandlar studiens syfte och de metoder som använts för att 
genomföra studien. Först behandlas syftet och de underställda frågeställningarna, därefter 
beskrivs metoderna för vardera studie. Avsnittet avslutas med en redogörelse för vilka etiska 
överväganden vi gjort inför och under studiens gång. 
 
Nästkommande avsnitt behandlar de resultat som framkommit i de studier som genomförts. Detta 
avsnitt består av tre delar. I den första delen tar vi upp Skolverkets föreskrifter och riktlinjer för 
hur det nationella provsystemet bör användas i skolorna samt relevant forskning inom området. 
Den andra delen redovisar hur eleverna svarat på de enkäter som delats ut och här kommer även 
jämförelser mellan kommuner, program och kön redovisas vid de tillfällen resultaten uppvisar 
påtagliga skillnader. I den tredje och sista delen i detta avsnitt redogörs det för hur lärarna ställde 
sig till frågorna vid intervjuerna. 
 
Efter detta följer avsnittet Diskussion, som även det är tredelat. Först kommer resultatet av 
genomförda studier och undersökningar att diskuteras i relation till redovisad litteratur. I den 
efterföljande delen diskuteras sedan de metodval som gjorts och hur dessa metoder använts och 
om de uppfyllt sina syften. Den sista delen innehåller reflektioner kring arbetet samt förslag till 
fortsatt forskning. 

                                                 
6 Claesson, Marcus. ”Ämnesprovet i Matematik - En undersökning gällande lärares användning av det nationella 
provet”. Projektarbete, Mittuniversitetet: Härnösand, 2009-05-17. 
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Bakgrund 
 
En av de vanligaste debatterna inom skolpolitiken har sedan lång tid tillbaka behandlat 
utvärderingar av elevers prestationer och kunskapsutveckling. Detta går tillbaka till början av 
1940-talet och den dåvarande folkskolan. Där fick betygen sin grund och fungerade som ett 
rangordningsunderlag för fortsatta studier. Allt eftersom utvärderingar av de gällande 
betygssystemen genomförts har man gjort förändringar i dessa system för att nå fram till målet; 
en likvärdig betygsättning7.  
 
Det finns tre centrala begrepp som är viktiga att särskilja från varandra: Utvärdering, bedömning 
och betygsättning. Utvärdering väljer vi att definiera som ”metoder som syftar till en systematisk 
bedömning av resultat och långsiktiga effekter av genomförda insatser"8. Bedömning definieras 
som den process då läraren skall erhålla en överblick över elevens sammantagna utveckling. 
Betygsättning definieras som att läraren samlar all bedömningsinformation för att sedan omsätta 
detta i ett slutgiltigt betyg utifrån de uppnåendemål som finns i kursplanerna9. 

Betygsutvecklingen i Sverige 
I 1820-års skolordning kan man hitta en betygsskala som behandlar elevens samtliga egenskaper. 
Då graderade man inte endast elevens kunskapsgrad utan exempelvis även dennes sociala status. 
Skolan hade tagit efter kyrkans husförhör och började således bedöma människor utifrån på 
förhand bestämda faktorer10. Redan här kan man se att kontroll var ett ord som gavs mycket plats 
i den svenska skolan.   
 
I slutet av 1930-talet infördes ett nytt betygsystem i skolverksamheten, det absoluta 
betygssystemet, vilket hade sin grund i ”säker kunskap”. Detta bedömdes utifrån en sjugradig 
skala som läraren själv placerade in sina elever i. Det fanns således inga uttalade krav för hur 
man nådde till de olika betygstegen. Läraren antogs istället bedöma sina elever utifrån vissa 
kunskaper och färdigheter11.   
 
På grund av förtroendebrister för systemet samt otydliga anvisningar för lärarnas bedömning 
infördes det normrelaterade betygssystemet 1962. Detta system var grupprelaterat vilket innebar 
en procentuell fördelning av de olika betygsstegen i enlighet med normalfördelningskurvan för 
alla rikets elever. Kritiken till detta system framkom tydligt då det inte bedömde eleverna utifrån 
individuella kunskaper utan snarare bedömde eleverna i relation till varandra. Läroplanen och 
betygsättningen gick emot varandra då kontentan av detta system handlade om att rangordna 
elever. På grund av detta togs beslut om att konstruera en ny läroplan och ett nytt betygssystem12.  
 
I slutet av 1980-talet påbörjades en decentralisering av skolan. I en proposition från 1988 föreslog 
man att skolan skulle gå från regelstyrning mot målstyrning. Man menade även att ansvaret för 

                                                 
7 Richardson, Gunnar, Svensk Utbildningshistoria; Skola och samhälle förr och nu, (Lund: Studentlitteratur, 2004), s. 
223-228. 
8 Nationalencyklopedin (2009-09-05) http://www.ne.se/utv%C3%A4rdering. 
9 Selghed, Bengt, Betygen i Skolan: Kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis, (Stockholm: Liber, 2006). 
10 Andersson, Håkan, Varför Betyg?: Historiskt och atkuellt om betyg,  (Lund: Studentlitteratur 1999) s. 13-20. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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genomförandet av de mål och syften staten ställt upp skulle läggas på kommunerna. Staten ville 
alltså delegera ansvaret för skolan, från central makt till lokal makt13. Detta beskriver Selghed 
som ett bevis på ett ökande behov gällande ”flexibilitet i ett samhälle med allt snabbare 
utvecklingstakt”14.  
 
År 1992 kom ett förslag från betygsberedningen, vilket innebar stora förändringar gällande synen 
på kunskap och lärande. Man menade att kunskapen var en process och att den inte var 
densamma för olika individer. Detta förslag kom att utstå en hel del kritik från flera håll - från 
politikernas sida, från allmänheten och även från experter15. År 1998 togs vårt nuvarande 
betygsystem i bruk vilket är ett mål- och kunskapsrelaterat system. I detta betygsystem har 
läraren en mängd faktorer som denne kan finna stöd i för sin betygsättning, exempelvis 
styrdokument, nationella prov och egen bedömningserfarenhet16. Richardson skriver att sedan 
detta system togs i bruk har mycket uppmärksamhet inom skolverksamheten lagts på att ”med 
utgångspunkt i resultaten bedöma skolans kvalitet”17.  
 
I och med det målrelaterade betygssystemet lades allt ansvar för betyg och stoff på de 
undervisande lärarna och de lokala skolorna. Detta betyder att varje skola har ett eget 
handlingsutrymme som kan vara specifikt för just denna skola. Wikström och Wikström menar 
att detta i förlängningen skulle kunna leda till betygsinflation. De skriver att man kan hoppas att 
kommunerna och skolorna vidtar åtgärder för att minska denna risk och att vi istället arbetar 
enhetligt18. Enligt Cliffordson har denna inflation redan skett på gymnasienivå och hon menar att 
detta beror på bristen på kontroll och konkurrens mellan elever, mellan skolor och mellan 
kommuner. Hon skriver även att när det kommer till ämnen där nationella prov används kan man 
inte se samma tendenser till betygsinflation.19. 
 
Wikström och Wikström skriver att den svenska skolan är något unik i sitt sätt att betygsätta 
elever. Hela ansvaret för betygsättning läggs på skolorna och således på lärarna som betygsätter 
sina elever utifrån egenbestämda metoder. Vidare skriver dessa författare att det på grund av detta 
läggs en stor vikt vid lärarens kunskap om bedömning, att detta sker rättvist och att man har 
bedömt det som ska bedömas20.  

Provutvecklingen i Sverige 
Under den tid då den svenska skolverksamheten praktiserade en normrelaterad betygsättning 
fanns standardprov för grundskolan. Dessa prov ämnade då vara ett verktyg för läraren så att 
denne kunde jämföra sin grupp elevers kunskaper med hela rikets. Standardproven användes 

                                                 
13 Lundgren, Ulf P, Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering. Pedagogisk forskning i Sverige nr 1 (1999): 
31-41. 
14 Selghed 2006 s.16. 
15 Richardson 2004 . 
16 Selghed 2006. 
17 Richardson 2004 s.232. 
18 Wikström, Christina & Wikström, Hans. Grade inflation and school competition: an empirical analysis based on 
the Swedish upper secondary schools. Economics of Education Review nr 24 (2005): 309-322. 
19 Cliffordson, Christina. Betygsinflation i de målrelaterade gymnasiebetygen. Pedagogisk forskning i Sverige nr 1 
(2004) 1-14. 
20 Wikström & Wikström 2005. 
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således som utvärdering där läraren kunde se sina elevers kunskapsstandard samt ställa den i 
relation till andra elevgrupper när det gällde betygsättning21.  
 
I samband med införandet av det nya mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet försvann 
standardproven till förmån för de nuvarande nationella ämnesproven. Dessa prov skall ha en 
betygsstödjande roll för läraren samt belysa måluppfyllelse hos eleverna22. Utöver detta skall 
ämnesproven verka för en likvärdig bedömning, men något som inte beskrivs explicit är hur 
resultatet på ämnesprovet ska användas vid bestämning av slutbetyg i det berörda ämnet. 
Ämnesprovet ses inte som styrande för slutbetyget, utan Auer och Sandqvist pekar på ett antal 
faktorer vilka ses som goda orsaker till att eleven kan få ett annat slutbetyg än det resultat som 
denne presterat på ämnesprovet23. Ämnesprovet fungerar därför inte som ett examensprov.  
Enligt författarna är det näst intill en omöjlighet att ämnesproven prövar eleverna i alla uppställda 
mål som finns i kursplanen, och alla de mål som prövas ges olika utrymmen24.  
 
Betygsättningen i Sverige är i stort fortfarande upp till läraren om man jämför med andra länder.  
I och med utvecklingen sedan 1994 har detta inneburit en större tilltro angående de nationella 
proven som en bedömningsfaktor. I de nationella ämnesproven får det inte förekomma 
lärarinflytande eller tolkningar och proven är obligatoriska25. 
 
I ett pressmeddelande från utbildningsminister Jan Björklund den 19 augusti offentliggörs att 
regeringen har tagit beslut om att ge Statens Skolinspektion i uppdrag att ta in och rätta 
tiotusentals av de nationella ämnesprov som genomförs både i grundskolan och i 
gymnasieskolan. Björklund menar att detta behövs för att alla elever skall bedömas lika på alla 
skolor. Han hoppas att genom detta kunna upptäcka eventuella ”systematiska felbedömningar” 
och försöka rätta till detta26. 
 
Richardson skriver att sedan det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet infördes har man 
inom den svenska skolverksamheten sett ett ökat intresse från högre instanser gällande en 
resultatrelaterad kvalitetsbedömning av skolor27. Som exempel på detta kan man läsa att 360 
miljoner kronor avsätts ur regeringens budget för att utöka de kontroller och inspektioner av 
skolan som existerar nu28. Detta kan illustreras genom en faktor som redan nämnts tidigare i 
uppsatsen: en kontrollrättning av de nationella ämnesproven utförd av skolinspektionen. Kan då 
detta egentligen vara en kontroll av skolan då det inte finns ett uttalande angående hur man skall 
använda sig av ämnesproven vid betygsättning? Det har funnits frågetecken angående 
användandet av de nationella ämnesproven i praktiken och olika studier pekar på olika 
läraromdömen angående dessa prov. Detta förstärks i en artikel från Skolverket där man förklarar 

                                                 
21 Andersson 1999. 
22 Ibid. 
23 Auer & Sandqvist 2007. 
24 Ibid. 
25 Nyström, Peter. Reliability of Educational Assessments: The case of classification accuracy. Scandivian Journal of 
Educational Research nr 4 (2004) 427-440. 
26 Utbildningsdepartementet, Pressmeddelande. Central rättning av nationella prov 2009-08-19. 
27 Richardson 2004. 
28 Scherp, Hans-Åke. Björklunds betygshets leder fel. Svenska Dagbladet (SvD) (2008-03-23). 
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ett önskemål om ett förtydligande angående ämnesprovens roll och dess påverkan på 
betygsättningen29. 
 
Tidigare forskning 
Från slutet av 1990-talet och framåt har det producerats en stor mängd forskning angående de 
nationella ämnesproven och deras användningsområden. Den aktuella empiriska forskningen har 
främst skett på uppdrag av Skolverket, men det finns även forskning som skett inom andra 
institutioner eller på personliga initiativ. 
 
Prövostenar i praktiken  
Naeslunds rapport Prövostenar i praktiken - Grundskolans nationella provsystem i ljuset av 
användares synpunkter behandlar attityder gentemot de nationella ämnesproven sett ur ett 
organisations-, lärar- samt elevperspektiv. I denna rapport redovisas en studie om hur olika 
aktörer ser på det nationella provsystemet. Här ges lärarna störst plats och författarna har 
intresserat sig mest för de nationella ämnesproven i årskurs 930.  
 
Man kan här läsa att lärarna anser att de nationella proven prövar kunskaper som grundlagts 
under lång tid. Författarna anser alltså att proven inte testar minneskunskaper och/eller liknande. 
Genom det enkätmaterial som använts får man veta att det finns åsikter om att proven först och 
främst används som ett stöd för betygsättningen och inte för en likvärdig bedömning31. 
 
Rektorer, lärare och elever anser, enligt författaren, att det nationella provsystemet är ett 
tillfredsställande verktyg och att alla elever, trots skilda förutsättningar, kan delta och genomföra 
de nationella proven. Eleverna i denna undersökning menar att den stress de upplever gällande 
proven många gånger kan bero på att lärarna antyder att proven är väldigt viktiga och har en stor 
inverkan på betygen32. 
 
Författaren skriver här att de nationella proven inte per automatik skapar en likvärdig bedömning 
utan skapar en möjlighet att stärka likvärdigheten. De menar också att det inte finns liktydiga 
uppfattningar om hur mycket de nationella proven styr eller bör få styra slutbetyget. Författarna 
till rapporten anser att om man frångår provresultaten för mycket så kan det visa att man 
nonchalerar deras status och om det finns för starka samband mellan provbetyg och slutbetyg så 
kan det antyda att man inte ser till elevernas andra prestationer i tillräckligt hög grad33. 
 
Rapporten visar också att lärarna är väldigt positiva till i princip alla aspekter av de nationella 
proven. Lärarna menar att proven är varierande och har en bra spännvidd så att elever med olika 
sorters kunskaper ändå har ungefär samma möjligheter att klara proven34. 
 
Provbetyg – slutbetyg – likvärdig  bedömning? 
Denna rapport pekar även på avvikelser då ämnesproven ställs i relation till varandra samt ger en 
                                                 
29 Skolverket 2009:337. Redovisning av regeringsuppdrag att ge förslag på hur det nationella provsystemet bör 
utvecklas och utformas. (Stockholm: Skolverket, 2009a). 
30 Naeslund, Lars. Prövostenar i Praktiken (Stockholm: Skolverket 2004). 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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bild av det nationella provsystemets utveckling fram till idag. Här delges det nationella 
provsystemets syfte samt hur systemet ska verka i skolverksamheten. Man kan även läsa om hur 
begreppet likvärdig bedömning är definierat samt hur ämnesproven ses som ett led i detta35.  
 
I rapporten kan man läsa att det inte existerar någon policy från Skolverket om 
hur lärare, skolor eller huvudmän skall använda sig av resultaten från de nationella proven. 
Således finns inte heller underlag för betygsjämförelser mellan olika skolor36. 
 
Rapporten visar att det finns mycket goda anledningar till varför provbetyg bör avvika från 
elevens slutbetyg. De anledningar som författarna redovisar är att (1) Läraren har ett bredare 
underlag än provresultatet för att bedöma elevernas måluppfyllelse, (2) Eleverna har arbetat 
med ett annat stoff än det provet handlar om, (3) Läraren har att ta hänsyn till fler mål än de som 
ingår i nationella provet. Rapporten visar även vilka åtgärder som skolorna kan ha satt in då 
provresultatet avviker från slutbetyget. Exempelvis redovisas att lärare tolkar saker olika eller att 
stödåtgärder har satts in37.  
 
Kunskap och betyg 
I denna bok diskuterar Linde våra tidigare och vårt nuvarande betygssystem. Han menar att betyg 
kan ha fem olika funktioner, nämligen: diagnos och information, uppflyttning, differentiering, 
behörighet och kvitto på genomgånget stadium samt yttre motivation. Han påpekar att i dagens 
svenska skola används två av dessa funktioner, nämligen behörighet och yttre motivation38.  
 
Det finns ett dilemma angående utformningen av betygskriterier. Linde menar att om kriterierna 
är generella och allmängiltiga så öppnar det för den så kallade deltagande målstyrningen. Detta 
innebär att målen man ska uppnå med undervisningen är klara först när läraren tillsammans med 
sina elever har kommit fram till vilket stoff man skall använda och på vilket sätt man ska använda 
det. Men ju mer generella de blir desto svårare blir det för den lärare som skall sätta betygen på 
grund av bristen på vägledning. Han menar också att om kriterierna blir för specifika så 
försvinner den deltagande målstyrningen och då lutar det mer mot en regelstyrning igen39. 
 
Linde tycker sig se en tendens till att när lärare ska sätta betyg prövar de hellre det som är lätt att 
mäta, snarare än att pröva elevernas djupare kunskaper. Att göra det viktiga mätbart är angeläget 
för att eleverna skall kunna få veta vad som ligger till grund för deras betyg eller vad de måste 
göra för att nå ett annat40. 
 
Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan  
En annan viktig rapport för vår studie är Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan - 
Omfattning, användning och dilemman. Detta är en kvalitetsutvärdering av de nationella 
ämnesprovens användning med avseende på bedömning, syfte och aktörsattityder.  
 
Rapporten ger en tydlig bild av provsystemets historia och tilltänkta användningsområde. Man får 
                                                 
35 Auer & Sandqvist 2007. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Linde 2006. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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följa elevers och lärares (för årskurs 5 och 9) tankar kring ämnesproven utifrån de olika 
aspekterna undervisning, bedömning samt vikten av proven41.  
 
Rapporten ger uttryck för provens osäkerhet som mätinstrument. Detta leder till att det inte kan 
existera förväntningar på att elevens slutbetyg ska sammanfalla med provbetyget. Man kan även 
läsa att det finns en mycket stor skillnad mellan provbetyg – slutbetyg vid jämförelser av olika 
skolor. Detta leder enligt författarna till ett frågetecken gällande provens stödjande för en 
likvärdig betygsättning42. 
 
Det nationella provsystemet ges en positiv syn inom skolverksamheten och ses som ett stort stöd 
för lärarna vid betygsättning. Majoriteten av lärarna anser att de inte anpassar sin undervisning 
för att hjälpa eleverna inför proven, samt att anvisningarna för bedömning är tydliga. Ur ett 
elevperspektiv hävdar en stor del lärare att proven innebär ett stort stressmoment. Eleverna själva 
är överlag nöjda med systemet, men uttrycker osäkerhet gällande i vilken grad proven kopplas 
samman med bedömning och betygsättning43.  
 
Betygsinflation och konkurens mellan skolor  
Wikström och Wikströms artikel Grade inflation and school competition: an empirical analysis 
based on the Swedish upper secondary schools riktar kritik mot det svenska målrelaterade 
betygssystemet ur olika bedömningsaspekter44.  
 
Man kan i denna artikel läsa att betygsättningen i Sverige är unik på det viset att det är en ensam 
lärare som sätter betygen utifrån det stoff som man själv valt. Förutom de kriterier som satts upp 
för de olika ämnena så räknar man med att lärarna är så inlästa och tränade på ämnet bedömning 
att de ska klara det på egen hand. Detta är en förutsättning för att göra valida bedömningar och 
därmed betygsätta på rätt grunder45.  
 
I rapporten riktas kritik mot det svenska betygssystemet och författarna belyser att detta är ett 
problem. Visserligen används nationella prov men endast i vissa ämnen och inte i syfte att 
betygsätta. Författarna pekar även på att det är elevens egen lärare som rättar de nationella 
proven. Endast en liten del av de nationella proven samlas in centralt, i övrigt förlitar sig 
myndigheterna på att läraren satt rätt betyg46.   
 
Teoretiska utgångspunkter  
För att undersöka och diskutera lärares och elevers tankar om och erfarenheter av de nationella 
ämnesproven används i denna uppsats en kombination av teorier. Här vävs neorationalistisk 
organisationsteori och utvärderingsteori samman för att undersöka och diskutera sambandet 
mellan aktörer inom skolans verksamhet och Skolverkets föreskrifter och riktlinjer. Inom Bergs 

                                                 
41 Ramstedt, Kristian et.al. Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan, (Skolverket: Stockholm 2004b).  
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Wikström & Wikström 2005. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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neorationalistiska syn ryms utvärderingsbegreppet vilket förstärks av den utvärderingsteori som 
följer nedan47. 
 
Huvudman, exekutiv och aktör 
Innan en mer utförlig beskrivning av neorationalistisk organisationsteori ges måste tre snarlika 
begrepp särskiljas, nämligen huvudman, exekutiv och aktör. Dessa begrepp är vanliga inom den 
klassiska rationalistiska organisationsteorin. Berg förklarar att huvudmannen i detta fall inte 
benämns vara kommunerna, utan ses som staten, vilken tillåter organisationerna att bedriva sin 
verksamhet48. Anledningen till att staten ses som huvudman är att den har möjligheten att 
centralisera makten från skolorna då den bestämmer sig för det. Kommunerna agerar på uppdrag 
av staten för att nå till de mål som satts upp och benämns därför som exekutiv. Exekutiven kan 
ses som de som verkställer besluten från huvudmannen. Aktörerna är de som verkar inom den 
inre organisationen på skolan, det vill säga personal, ledning och elever. Dessa begrepp är viktiga 
i denna studie då den angriper ett problemområde som behandlas ur dessa olika synvinklar.  
 

Frirumsmodellen 
Det centrala i frirumsmodellen är inre och yttre gränser samt vad Berg kallar frirum49. De yttre 
gränserna är exempelvis läroplaner, regler från staten eller kommunen och liknande, kombinerat 
med en så kallad informell styrning i skolan. Denna informella styrning har sin grund i skolans 
historia och kontext. Man kan säga att det gäller outtalade uppdrag. Om man ser till de inre 
gränserna så gäller det mer enskilda skolors ledning. Här ser man till bland annat samhällets 
traditioner, yrkesgruppsnormer, närmiljöfaktorer med mera. De inre gränserna bestäms av hur det 
sett ut tidigare inom skolor som organisationer och hur de olika yrkesgruppernas roller sett ut50. 
 
Berg anser att dessa gränser representerar olika maktcentra inom styrning och ledning. Mellan de 
yttre och inre gränserna uppstår ett frirum, vilket utgör den handlingsfrihet skolorna har gentemot 
de mål och regler staten satt upp för verksamheten. Han menar också att det är de 
yrkesprofessionellas uppgift att aktivt arbeta för att söka detta frirum för att utveckla 
vardagsarbetet i skolor51. 
 
Utvärdering och den radikala rationalismen 
Detta område behandlar Vedung i sin uppsats Utvärderingsböljans former och drivkrafter, där 
denne benämner just utvärdering som en ”megatrend”. Resultat och utvärdering är nära 
sammankopplade numera på grund av ökad uppmärksamhet på just resultat inom den offentliga 
sektorn. Tidigare har man ur en utvärderingssynpunkt intresserat sig för måluppfyllelse och 
insatseffekter. Vedung ger en kort förklaring till hur utvärdering baserat på resultat går till52:  

 
När utvärdering blir ett regelbundet återkommande element i resultatstyrning blir 
den också mer intern. Lägre myndigheter skall redovisa resultat uppåt i systemet 

                                                 
47 Berg, Gunnar. Att förstå skolan – en teori om skolan som institution och skolor som organisationer (Lund: 
Studentlitteratur 2003). 
48 Ibid. 
49 Berg 2003. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Vedung, Evert. Utvärderingsböljans former och drivkrafter. (Uppsala: Institutet för bostads- och urbanforskning, 
Uppsala Universitet, 2004). 
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och de på högre nivå skall sammanställa och värdera uppnådda resultat. 
Utvärdering sker inte i form av uppdrag till forskare utan genom att tjänstemän 
inom berörda myndigheter gör redovisningar av framförallt slutprestationer och i 
mindre grad utfall53.  
          

Med avseende på detta anser vi begreppet utvärdering och de nationella ämnesproven vara 
sammankopplade. Den kvalitetssäkring som görs i samband med utförandet av de nationella 
ämnesproven kan tolkas som att vara av utvärderingskaraktär.  
 

          

 
 
Figur 1: Denna modell visar hur en förändring eller ett resultat bör uppstå. En utvärdering bör alltid 
ligga till grund för en förändring. Efter utvärderingen lämnas informationen till huvudman som delger 
exekutiven uppdrag i form av regler och mål. Exekutiven behandlar dessa och delger i sin tur 
aktörerna uppdraget. Detta skall sedan leda fram till ett resultat som sedan skall utvärderas. 
 

Neorationalistisk organisationsteori 
Denna teori har sin grund i strukturalismen, och med detta menar Berg att skolan växt fram i 
relation till samhällets framväxt och därigenom baserats på olika intressen och intressegrupper. 
Han använder sig i sin teori av en strukturalistisk definition av begreppet institution som innebär 
att en institution vilar på värderingar som är accepterade av samhället och därmed fungerar som 
det målsystem eller regelsystem som så att säga styr verksamheten54. 
 
Den neorationalistiska organisationsteorin fokuserar de relationer som finns mellan huvudman 
och exekutiv. Berg har studerat vem eller vilka som bör ses som skolans huvudman/huvudmän 
och vilka uppgifter som genom dessa läggs på skolorna som organisationer. Han har även 
undersökt om man kan finna skillnader mellan de intentioner huvudmannen har och det faktiska 
innehållet i skolornas verksamhet. Han menar att den neorationalistiske forskaren kritiskt skall 
granska huvudmannens intressen och de relationer som finns mellan huvudman och exekutiv55. 
 

                                                 
53 Vedung 2004 s.7. 
54 Berg 2003. 
55 Ibid. 
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Han skiljer även på begreppen styrning och ledning av och i skolan. Han menar att styrning 
representerar den så kallade institutionella makten över det uppdrag som man ämnar genomföra. 
Ledning, däremot, syftar till den makt organisationen har för att styra genomförandet av 
uppdraget56. 
 
Skolor som organisationer har som uppgift (inte funktion) att bedriva ett arbete som har sin grund 
i huvudmannens värderingar. Man kan säga att institutionen inte skulle fungera utan en 
organisation som utför detta arbete. Berg menar att en organisation är en viss grupp individer som 
arbetar mot ett bestämt mål. Dessa mål bestäms alltså av den tidigare nämnda institutionen57. 
 
Enligt oss innebär detta att man utifrån de relationer som finns mellan huvudmannen (staten) och 
exekutiven (kommunerna) kan analysera organisationens arbete. Här kan man alltså undersöka på 
vilket sätt eller med vilka medel exekutiven arbetar för att uppnå målen som huvudmannen satt 
upp, detta även i relation till frirumsmodellen. Man skulle även kunna undersöka exekutivens 
attityder till beslut tagna av huvudmannen. Till detta kan man även lägga en aspekt ur aktörernas 
perspektiv, vilka Berg menar kan vara antingen lärare eller elever58.  
 
Vi har valt att använda oss av denna teori då vi genom lärares och elevers tankar och erfarenheter 
ämnar granska hur statens intentioner följs eller kan följas gällande de nationella ämnesproven i 
årskurs 9. Som tidigare nämnts har staten successivt givit mer auktoritet till det nationella 
provsystemet. Detta innebär att skolor som organisationer åläggs fler uppgifter att genomföra 
eller fler mål att arbeta mot från skolan som institution. Vi anser att även detta kan granskas 
utifrån den neorationalistiska organisationsteorin i termer av styrning. 

                                                 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
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Syfte och Metod 
 
Syfte 
Som redovisats ovan så har nationella ämnesprov en stor betydelse för en likvärdig 
betygssättning utan explicita formuleringar för hur berörda lärare skall förhålla sig till dem. 
Uppsatsen syftar således till att undersöka berörda aktörers tankar om och erfarenheter av 
ämnesprovens funktion inom skolverksamheten, samt ställa dessa i relation till de riktlinjer som 
Skolverket redovisar. Detta utförs genom tre separata delstudier, vilka i sig bryter ned syftet till 
mer gripbara frågeställningar:  
 

• I den första studien redogörs Skolverkets föreskrifter och riktlinjer angående hur man 
skall använda sig av – samt förhålla sig till det nationella provsystemet. Till detta läggs 
även forskning som bedrivits av andra än Skolverket.   

• Delstudie två behandlar elevernas tankar om och erfarenheter av de nationella proven.  
• Den tredje och sista studien behandlar lärarnas tankar om och erfarenheter av de 

nationella proven.  
 

Dessa delstudier kopplas sedan samman för en jämförelse med utgångspunkt i kategorierna 
Provens syfte och funktion, Betyg och bedömning, Styrning, Undervisning och lärande, samt 
Aktörernas övriga tankar och reflektioner.   
 
Metod 
Denna studies problemformulering tyder på en diskrepans mellan Skolverkets uttalade syfte med 
nationella ämnesprov och hur berörda personer upplever provens användningsområde. På grund 
av detta valde vi att studera ”problemet” ur ett elev-, lärar- och statligt perspektiv. För att uppnå 
validitet i vårt arbete har vi valt att dela in studien i tre delar vilka kommer att knytas samman 
senare i diskussionsdelen. De datainsamlingsmetoder som vi har valt att använda oss av är 
litteraturstudier, intervjuer samt enkätundersökningar. Genom att variera metoder för insamling 
av data upplever vi att man kan finna aspekter att applicera som vi annars inte funnit. Därutöver 
finner vi även att detta ger en möjlighet för ökad validitet i studien. 
 
Backman skiljer mellan ett kvantitativt och kvalitativt metodval. Ett kvantitativt metodval 
definieras till att vara de metoder man använder där data överförs till ”numeriska 
observationer”59. Ett kvalitativt metodval definieras som de metoder man använder då erhållen 
data utmynnar i ”verbala formuleringar”60. I vår studie kommer båda dessa metoder att användas 
då vi lägger vikt vid både numeriska observationer samt verbala formuleringar. Denscombe anser 
att en kombination av dessa som ett metodval är att föredra61. 
 
 
 

                                                 
59 Backman 2008 s.33. 
60 Ibid. 
61 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (Lund: 
Studentlitteratur 2000). 
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Litteraturstudien 
Vi har valt att utföra en litteraturstudie där fokus ligger på att studera de föreskrifter och riktlinjer 
som finns uppställda av Skolverket i relation till aktuell forskning på området. Detta kommer i 
diskussionsdelen att ställas mot de data vi erhållit i samband med enkät- samt intervjustudien.   
 
Urvalet till litteraturstudien baseras på forskning som har anknytningar till de kategoriseringar 
som vi redovisat ovan. Då forskningen inom detta område främst baseras på utvärdering av 
systemet i sig är det Skolverket som har stått som uppdragsgivare. För att öka validiteten i arbetet 
har vi även valt att basera litteraturstudien på andra författares forskning.  

Enkätundersökningen 
För att samla in data angående elevers tankar om och erfarenheter av ämnesproven har vi utfört 
en enkätundersökning. I denna undersökning valde vi att använda oss av de elever som under 
föregående år utförde ämnesprov för årskurs 9. Vi har även valt att tillföra ytterligare en ram för 
urvalet till enkätundersökningen av den orsaken att vi ville se om det fanns variationer i svaren 
som var kopplade till elevernas programval. Följaktligen valde vi elever från tre olika typer av 
program; Naturvetenskapliga programmet (NV), Hotell- och Restaurangprogrammet (HR) samt 
Estetiska programmet (ES). Vi valde just dessa program för att se om det fanns skillnader i svar 
beroende på om eleverna hade en teoretisk, praktisk eller estetisk inriktning. 
 
Urvalet för enkätundersökningen baseras på ett tillfällighetsurval. Med detta menas att vi har valt 
elevgrupp utifrån det mest lättillgängliga alternativet, det som fanns närmast oss och som var 
smidigast att få kontakt med62. Vi väljer att rättfärdiga detta genom att peka på den begränsade tid 
som vi har på oss att utföra studien. Genom enkäter har vi möjlighet att samla in data i större 
mängder och på så sätt få en bild av hur en stor population ställer sig till de berörda frågorna.  
 
Enkätundersökningen har utförts i två kommuner och i en elevgrupp per program från vardera 
kommun. Innan utförandet av undersökningen gjordes en pilotstudie med fyra ungdomar för att 
undgå eventuella missförstånd. En pilotstudie kan likställas med en prövostudie med en mindre 
grupp för att kontrollera upplägget av, i detta fall, enkäten. Utifrån dessa ungdomars 
kommentarer reviderade vi enkäten i hopp om att den ska vara tydlig och mäta det vi avser att 
mäta.    
 
Gällande enkäterna har erhållen data sammanställts i tabellform i vilken vi särskiljt kommuner 
samt program. Utifrån dessa tabeller har vi sedan skapat stapeldiagram där vi redovisar 
elevsvaren som antal i förhållande till populationen.  

Intervjustudien 
För att samla in data angående lärarnas tankar om och erfarenheter av de nationella proven har vi 
utfört semistrukturerade personliga intervjuer. Vid utförandet av denna typ av intervjuer har 
forskaren förberett frågorna innan själva mötet äger rum. De svar som informanterna ger kan vara 
mer utvecklade då inga svarsalternativ ges som komplement till frågorna63. En personlig intervju 
innebär ett möte mellan en forskare och en informant64. Under intervjuerna följdes den mall som 

                                                 
62 Ibid. 
63 Denscombe 2000. 
64 Ibid. 
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vi utarbetat för att möta det syfte som studien ämnar uppfylla. De frågor som togs upp ville vi att 
informanterna skulle svara på utifrån sin egen erfarenhet. De fick således ej ta del av 
intervjufrågorna före mötet. 
 
Då vi ville samla in data angående lärares tankar om och erfarenhet av de nationella ämnesproven 
och deras användningsområden har vi utfört tolv intervjuer. Här gjordes ett subjektivt urval, 
vilket betyder att vi själva bestämde vilka lärare som medverkade utifrån att de uppfyllde 
kriterierna för urvalsramen65. Denna urvalsram bestod i att lärarna skulle vara verksamma inom 
årskurs 9 i grundskolan och att de arbetar eller har arbetat med de nationella ämnesproven. Inom 
vardera kommun har intervjuer utförts med totalt sex lärare; två i vardera av ämnena svenska, 
matematik och engelska. 
 
För att lättare kunna analysera den data vi erhållit har vi spelat in intervjuerna med hjälp av en 
ljudinspelare. Merriam beskriver detta som en möjlighet att utveckla sig själv som intervjuare då 
denna metod bidrar till att man kan lyssna på sig själv och utifrån det utvecklas66. Denscombe 
beskriver även detta som en bra insamlingsmetod då det sker en ”permanent och fullständig 
dokumentation när det gäller det som sägs under intervjun”67.  
 
Erhållen data från intervjutillfällena har transkriberats och sammanställts för att underlätta 
resultatredovisningen. För att uppnå ett flyt för läsaren och anonymitet för de som deltagit i 
studien kommer informanterna att benämnas med hjälp av ett siffersystem. Kommunerna 
kommer att benämnas 1 och 2 samtidigt som lärarna i de olika kommunerna benämns lärare 1-6.   

Etiska överväganden 
Vi har följt Vetenskapliga rådets etiska principer vilka kan delas in i fyra kategorier: 
informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet samt samtyckeskravet. I enlighet med 
den sistnämnda deltog inte elever som var yngre än 15 år i undersökningen. Vi har informerat 
samtliga informanter om studiens syfte och vilken roll de spelar i den, vilket faller in under 
informationskravet. Konfidentialitetskravet innebär att vi är skyldiga att säkert förvara vårt 
material och att detta inte visas för obehöriga personer. Slutligen innebär nyttjandekravet att vi 
endast använder oss av det insamlade materialet till vår studie och inte för andra syften68.  
 
Deltagandet i vår studie har varit helt anonymt och information som kan komma att underlätta en 
identifikation har utelämnats. Vid intervjuerna har ett siffersystem använts och vid 
enkätundersökningen har samtliga elevers svar transkriberats till att vara en del av en helhet. Då 
vi ej redovisar enskilda elevers svar finner vi heller ingen oro för eventuell identifikation på 
individnivå. I övrigt vill vi tillägga att vi har behandlat alla de personer som figurerat i vår 
undersökning med full respekt och professionalitet.    

                                                 
65 Ibid.  
66 Merriam, Sharan B. Fallstudien som forskningsmetod, Lund: Studentlitteratur, 1994. 
67 Denscombe 2000 s. 145. 
68 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, 2002. 
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Resultat 
 
Litteraturstudie 
I samband med föreliggande undersökning genomförs i detta avsnitt en studie av Skolverkets 
föreskrifter och riktlinjer gällande det nationella provsystemet. Detta kommer även att kopplas till 
relevant forskning inom området.  
 
Provens syfte och funktion 
I Auer och Sandqvists rapport Provbetyg – Slutbetyg – Likvärdig bedömning? kan man finna fem 
olika syften som det nationella provsystemet ämnar uppfylla, nämligen:   
 

* bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna,  
* förtydliga målen och visa på elevers starka och svaga sidor (diagnostisk funktion),  
* konkretisera kursmål och betygskriterier (kommentarmaterial), 
* stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning (betygsstöd),  
* ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, 
huvudmannanivå och nationell nivå (uppföljning)69  

 
Provsystemet kan ej mäta alla uppnåendemål som finns för de olika ämnena, och kan därför inte 
verka som ett examensprov. Detta är inte heller syftet med nationella ämnesprov enligt 
Skolverket70. En individ som är verksam inom utbildningsdepartementets ledning skriver att det 
nationella provsystemet är en väldigt viktig del för att säkra kvalitet i betygsättningen71. Något 
som är viktigt att påpeka i sammanhanget är att begreppet kontroll endast är en del av 
provsystemets syfte, men att det även skall fungera som ett verktyg för uppföljning och 
utvärdering72.  
 
I Skolverkets rapport Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan delges man ett antal 
lärares tankar kring syftet med det nationella provsystemet. Majoriteten av lärarna som 
medverkat till resultatet i denna rapport anser att de nationella ämnesproven uppfyller de syften 
som fastställts av Skolverket och att de har ”legitimitet i systemet”73. Man frågade här också 
lärare och rektorer om hur man använder provresultaten. En del av lärarna menade att de används 
som underlag för vidare diskussioner med framförallt elever och kollegor. Dock uppvisar lärarna 
för årskurs 9 att de i mindre utsträckning än lärarna i årskurs 5 använder proven för t.ex. 
uppföljande insatser och information till andra lärare. Detta kan enligt författarna bero på att 
proven kommer så sent i årskurs 9. Här är det även många lärare som anser att det finns 
möjligheter att samarbeta med andra lärare på samma skola angående provens användning men 
att det däremot sällan sker något samarbete med andra skolor74. 
 
I ett av det nationella provsystemets syften ovan ser man en diagnostisk funktion. I Skolverkets 
redovisning av det regeringsuppdrag som gäller utveckling och utformning av proven kan man 

                                                 
69 Auer & Sandqvist, 2007, s.10. 
70 Ramstedt et.al. 2004 
71 Utbildningsdepartementet, personlig kontakt. 
72 Skolverket 2009a. 
73 Ramstedt, et.al. 2004, s.61. 
74 Ibid. 
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läsa att denna funktion bör förstärkas. De menar att bedömningen och resultaten inom 
provsystemet bör leda till en uppföljning av elevernas kunskapsnivå och en anpassning av 
elevens undervisning75.  
 
Bedömning och betygsättning 
I Skolverkets dokument Författningskommentarer för likvärdig bedömning och betygsättning 
finns att läsa om hur de olika föreskrifter som finns bör tolkas. Här menar man att betygen är 
väldigt viktiga för elevernas framtid och att de därför omfattas av en viss rättsäkerhet. Det är 
elevernas rätt att man utövar en likvärdig bedömning och betygsättning i hela landet76. 
 
När man strävar efter att erhålla en redovisning för hur det nationella provsystemet bör användas 
vid betygsättning kan resultatet tyckas vara en aning tvetydigt. Det nationella provsystemets 
främsta mål är att skapa en analys av hur kunskapsmålen nås på olika nivåer samt att detta skall 
verka för en likvärdig betygsättning77. Något som däremot inte beskrivs explicit är hur 
betygsättningen ställs i förhållande till elevernas provbetyg. Skolverket skriver att ”det inte finns 
några juridiskt bindande förordningar eller någon uttalad policy från Skolverket om hur lärare, 
skolor eller huvudmän skall förhålla sig till resultaten från de nationella proven, vare sig på 
elevnivå eller på aggregerad nivå (skolnivå)”78. ”Betygsättningen är överlämnad till den enskilda 
läraren och till de lokala aktörerna”79. Trots detta skriver Författarna till rapporten Det nationella 
provsystemet i den målstyrda skolan att det finns många uppfattningar, främst bland elever och 
föräldrar, om att de nationella ämnesproven har en examinerande uppgift och att betygen till viss 
del är beroende av dem80. 
 
När man talar om skillnader mellan provbetyg och slutbetyg används i litteraturen begreppet 
avvikelse. I svensk skolverksamhet erhåller ungefär 80 % av eleverna samma provbetyg som 
slutbetyg vilket Skolverket anser vara en rimlig siffra utifrån det faktum att det finns andra 
faktorer som ska vägas in vid betygsättningen. De största avvikelserna mellan provbetyg och 
slutbetyg går att särskilja i ämnet matematik. För att exemplifiera detta redogör Skolverket för en 
skola som har en avvikelse på hela 94 %. Å andra sidan kan man läsa om en annan skola som 
avviker med -27%81. Detta neutraliserar Skolverket genom att peka på att dessa siffror inte 
uttryckligen visar på att skolor med höga positiva avvikelser sätter för höga betyg, då det lika 
gärna kan vara de andra skolorna som sätter för låga82. 
 
Författarna till Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan anser att om de nationella 
ämnesproven främst skulle vara ett sätt att kontrollera den egna gruppens måluppfyllelse skulle 
man kunna utföra dem på ett annorlunda sätt. De påpekar att man i så fall skulle kunna låta 
eleverna göra proven anonymt och att läraren sedan skulle sätta betyg på eleverna så att snittet 
stämmer med provresultaten. Man påpekar att detta kanske skulle minska på stressen för eleverna 

                                                 
75 Skolverket. Författningskommentarer för likvärdig bedömning och betygsättning (2009a). 
76 Skolverket 2009a. 
77 Auer & Sandqvist, 2007. 
78 Auer & Sandqvist, 2007, s.11. 
79 Ramstedt, et.al. 2004, s.97. 
80 Ramstedt, et.al. 2004. 
81 Auer & Sandqvist, 2007. 
82 Ibid. 



21 
 

men inte på ambitionen att göra sitt bästa. Det bör påpekas att de menar att detta kunde vara fallet 
OM proven enbart syftade till att mäta gruppens måluppfyllelse och inte den enskilda elevens83.  
 
När det gäller de nationella ämnesproven i allmänhet och de nationella ämnesproven i årskurs 9 i 
synnerhet menar man att man inte kan basera ett slutbetyg enbart på dessa. Lärarna skall utgå från 
varierande material för att kunna bedöma elevernas kunskapsnivå. De måste alltså se till all den 
information de har om elevernas kunskapsnivå när de sätter elevernas slutbetyg i årskurs 9 eller 
när en kurs avslutas. Skolverket poängterar även i denna text att de nationella ämnesproven inte 
prövar eleverna mot alla de mål som eleverna skall uppfylla utifrån kursplanerna i respektive 
ämne. De nationella ämnesproven kan inte bestämma de slutbetyg eleven skall få i slutet av 
årskurs 9 men de ska användas som ett riktmärke för att främja en likvärdighet i landet. Man 
påpekar också att lärarna för att kunna sätta likvärdiga och rättvisa betyg skall diskutera och 
överlägga både kursplaner och betygskriterier inom och mellan skolor. Vår kontakt från 
utbildningsdepartementet påpekar även att detta är viktigt för att öka likvärdigheten84. Slutligen 
utgör de nationella proven ett stöd för lärarna då de konkretiserar målen eller pekar mot vilka 
kunskaper som motsvarar de olika betygstegen85. 
 
Likvärdighet i betygsättning är svårt att uppnå genom det nationella provsystem och de läroplaner 
som finns att tillgå86. Författarna baserar detta påstående på att det inte finns några tydliga 
instruktioner för hur man ska använda proven vid betygsättning och bedömning. De lärare som 
nämns i denna rapport uttrycker en förståelse för mål och betygskriterier och tycker att de är 
tydliga. Man framhåller dock att detta inte är tillräckligt för att främja en likvärdig betygsättning 
då dessa lärares tolkningar av mål och betygskriterier kan skilja sig avsevärt från andra lärares. 
Detta i kombination med bristen på instruktioner för hur provresultaten skall användas anses då 
leda till att den nämnda likvärdigheten känns ytterst avlägsen. ”Signalen blir: du måste göra 
proven men vad du gör med resultaten är din ensak. Det är inte ett tydligt budskap.”87 
 
Styrning 
Den politik som råder i samhället avspeglar vad man finner vara viktigt för svensk 
skolverksamhet. När den nuvarande regeringen tillsattes under 2006 fanns nationella ämnesprov 
för årskurs 9 i ämnena matematik, svenska och engelska samt frivilliga ämnesprov för årskurs 5 i 
samma ämnen88. Under den borgerliga regeringens styrning har det nationella provsystemet 
utökats till att gälla likväl fler årskurser som ämnen. I dagens skola finns från och med 2010 
nationella prov i årskurs 3 (matematik och svenska), 5 (matematik, svenska och engelska) och 9 
(matematik, svenska, engelska samt NO). Utöver dessa prov har vi även icke-obligatoriska 
ämnesprov för årskurs 9 i moderna språk. 
 
I en proposition som regeringen har lagt fram till riksdagen beskrivs likvärdig betygsättning som 
ett stort problem i den svenska skolan. Regeringen önskar därmed från och med 2011 att införa 
nationella ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 samt att dessa skall omfatta fler ämnen. Detta beskriver 

                                                 
83 Ramstedt et.al. 2004. 
84 Utbildnindsdepartementet, personlig kontakt. 
85 Skolverket 2009a, s.11-12. 
86 Ramstedt et al. 2004. 
87 Ramstedt et.al. s.101. 
88 Ramstedt et.al. 2004. 
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man som ett positivt inslag gällande skolornas vetskap om elevernas kunskapsutveckling89. 
Propositionen beskriver nationella proven som en del av betygsättningen, däremot citeras Jan 
Björklund i tidskriften EpochTimes då han säger att ”de nationella proven ska vara mer styrande 
för betygsättningen än idag”90 . I denna proposition föreslår regeringen att nationella ämnesprov 
skall utföras i samtliga ämnen i årskurs 9. Överlag ställer sig en mängd myndigheter bakom 
regeringens förslag, däribland Skolverket. Något som de däremot ej håller med om är att 
provbetyget skall vara starkare förankrat till slutbetyget. Detta finner Skolverket vara fel lösning 
på denna problematik91. 
 
Wikström och Wikström hävdar att det svenska skolväsendet är unikt när det kommer till hur 
man sätter betyg. I ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem bedömer lärare elever utifrån 
subjektivt tolkade mål med hjälp av egenkonstruerade uppgifter som utformas utifrån det stoff 
som man själv finner vara relevant. Således kan bedömningen ses som uppbyggd utifrån 
personliga värderingar som kan kopplas till strävansmålen92. Som ett led i detta förs kontinuerliga 
diskussioner på de högre instanserna gällande likvärdig betygsättning93. I ett personligt brev 
skriver vår kontakt från utbildningsdepartementet att det nationella provsystemet är den enda 
nationella kvalitetssäkringen gällande likvärdig betygsättning i svensk skolverksamhet. Han 
skriver även att denna kvalitetssäkring kommer att förstärkas i samband med att den centrala 
rättningen tas i bruk94. 
  
Den centrala rättningen innebär att skolors rättade ämnesprov kan komma att rättas återigen av 
skolinspektionen. Detta utförs som en del i främjandet för ett likvärdigt betyg. Den totala 
kostnaden för det nationella provsystemet i Sverige 2007 var 37 miljoner kronor. Detta går att 
ställa i relation till Skolverkets beräknade kostnad för den centrala rättningen, vilken bara den 
beräknas kosta 165 miljoner kronor. Om man således genomför en total central rättning skulle 
kostnaden för det nationella provsystemet öka med drygt 550 % till 202 miljoner kronor95.  
Fördelarna med central rättning antas vara att man förstärker likvärdigheten i den nationella 
betygsättningen samt att man i viss mån underlättar arbetsbördan för de lärare som i sitt ämne 
utför nationella prov. Till de nackdelar som uppstår i samband med en central rättning hör den 
stora kostnaden, att lärarna i allt högre grad ”drillar” sina elever inför proven samt hur man ska 
kunna friställa de verksamma lärare som ska utföra kontrollrättningen under vårterminen. Den 
kostnad som en central rättning skulle innebära debatteras flitigt, vilket har lett till att man har 
valt att till en början endast kontrollrätta 10 % av de prov som utförs. I ett regeringsbeslut kan 
man därför läsa att regeringen väljer att spendera högst 20 miljoner kronor för detta ändamål96. 
Detta ställer sig dock Skolverket kritiska till då de anser att det i de flesta fall handlar om 
personliga tolkningar97.   
 

                                                 
89 Regeringens Proposition 2008/09:87. 
90 Bengtsson, Hans. Tydligare styrning av skolan Epoch Times Sverige 2007-05-03. 
91 Regeringens Proposition 2008/09:87. 
92 Wikström & Wikström 2005. 
93 Ramstedt, Kristian. Central rättning av nationell prov (Stockholm: Skolverket 2008). 
94 Utbildningsderpartementet, personlig kontakt. 
95 Ramstedt 2008. 
96 Regeringsbeslut, Utbildningsdepartementet. Uppdrag till statens skolinspektion om viss central rättning av 
nationella prov U2009/4877/G (Stockholm 2009). 
97 Ramstedt 2008. 
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Undervisning och lärande 
Ramstedt et.al. uppger att man genom intervjuer med lärare och rektorer kommit fram till att 
informanterna är övervägande positiva till de nationella ämnesproven. De flesta av de 
medverkande lärarna menar att dessa prov inte påverkar undervisningen i särskilt hög grad men 
en del av dem låter eleverna förbereda sig inför proven genom att de tar upp liknande 
ämnesinnehåll eller arbetar med liknande uppgifter. Lärarna uttalade sig här om att de inte 
planerar och väljer innehåll utifrån de nationella ämnesproven, och att de inte heller påverkar 
valet av läromedel. Det visade sig också att fler rektorer än lärare ansåg att de nationella 
ämnesproven styr undervisningen i för hög grad98.  
 
De lärare som hade mindre än två års erfarenhet ansåg i högre grad än lärare med tio års 
erfarenhet eller mer att de nationella ämnesproven påverkar deras undervisning och val av 
innehåll och läromedel. I övrigt så drar man i denna rapport slutsatsen att de lärare som anser att 
de nationella ämnesproven påverkar undervisningen i högre grad även har en positiv inställning 
till det nationella provsystemet99. 
 
Enligt författarna är det svårt att se hur proven skall kunna stödja undervisningen eller lärandet 
baserat på de resultat eleverna uppnår. Man menar här att proven kan ta upp sådana saker som 
inte tagits upp inom den ordinarie undervisningen, vilket är helt naturligt med tanke på att man 
inom det svenska skolsystemet tillämpar deltagande målstyrning100.  
 
I en intervju utförd av Manfredh påtalar Scherp att om de nationella ämnesproven och betygen 
blir för viktiga finns det tendenser som visar att lärarna förändrar sin undervisning. Denna 
förändring kan innebära att den djupinlärning som är ämnad för eleverna försvinner till förmån 
för att ”träna” inför de nationella ämnesproven. En annan tendens som kan uppkomma är att 
lärarna lägger sin fokus på kvantitativa resultat istället för att främja ett livslångt lärande101.  
 
Aktörernas övriga tankar och reflektioner 
Lärarna i årskurs 9 anger i en enkätstudie utförd på uppdrag av Skolverket att majoriteten av 
deras elever strävar efter att göra så bra ifrån sig som möjligt på de nationella ämnesproven. De 
påpekar dock även att de uppfattar det som att eleverna upplever dessa prov som ett 
stressmoment i skolans vardag. Trots detta anser lärarna att eleverna inte yttrar något missnöje 
angående innehåll eller bedömning särskilt ofta102.  
 
Genom lärarenkäten som redovisas i Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan framgår 
att nästan hälften av de tillfrågade lärarna i årskurs 9 tar avstånd från en utökning av det 
nationella provsystemet till att innehålla fler ämnen. Tre fjärdedelar av alla tillfrågade lärare 
tycker sig inte se att det finns någon risk med att dagens nationella provsystem blir en ensidig 
fokusering på matematik, svenska och engelska103.  
 

                                                 
98 Ramstedt et.al. 2004. 
99 Ramstedt et.al. 2004. 
100 Ramstedt et.al. 2004. 
101 Manfredh, Thomas. Björklund: Mindre som ett lotteri med nya betygen, Dagen 2008-11-05. 
102 Ramstedt et.al. 2004. 
103 Ramstedt et.al. 2004. 
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Lärarna anser att proven upptar mycket tid och planering men att det ändå är värt det i slutänden. 
Trots detta anser de att de nationella ämnesproven är viktiga men att skolan skulle fungera och 
uppfylla sitt uppdrag lika bra om de inte funnits104. 
 
I Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan tar man även upp hur eleverna ser på de 
nationella ämnesproven. De elever som man samtalat med här tror att proven bidrar till en ökad 
likvärdig betygsättning i landet. Elevernas uppfattningar av proven varierar beroende på vilket 
ämne det gäller men även beroende på vilken lärare man har. Enligt denna rapport varierar 
elevernas åsikter mycket mellan de olika grupper man har samtalat med105.  
 
Eleverna som figurerar i denna rapport är inte säkra på hur mycket proven påverkar deras 
slutbetyg men de tror ändå att de nationella ämnesproven väger tyngre än de prov som lärarna 
konstruerar och som finns med i den vardagliga verksamheten106. 

                                                 
104 Ramstedt et al 2004. 
105 Ibid. 
106 Ibid. 
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Enkätstudie  
I denna del sker en redovisning av de svar som gavs av eleverna i samband med att 
enkätundersökningen genomfördes. Detta avsnitt ämnar belysa elevernas tankar om och 
erfarenheter av det nationella provsystemet. Redovisningens främsta avsikt är att ge samtliga 132 
elevers åsikter om ämnet, men det kommer även att göras en jämförelse mellan de deltagande 
kommunerna och programinriktningarna. På grund av enkätens omfång kommer denna 
jämförelse endast att redovisas där en märkbar skillnad uppenbarades. Resultaten presenteras i 
diagramform med en kortare förklaring till varje fråga. Vid jämförelser mellan 
programinriktningar benämns de olika programmen NV – Naturvetenskapligt program, HR – 
Hotell- och Restaurangprogrammet samt ES – Estetiska programmet.  
I diagrammen redovisas svaren som antal, däremot har vi valt att i kommentarerna som är knutna 
till diagrammen benämna elevsvaren som en andel av populationen (132 elever). Detta system 
anser vi ge en bra överblick vid utläsandet av enkätundersökningens resultat. 
 
Bedömning och betygsättning 
Förstudien som gjordes innan denna studie påbörjades visar, i korrelation till de lärarsvar som 
redovisats tidigare, att många elever påverkas negativt av de nationella proven. Den övergripande 
orsaken till varför fallet är sådant hänvisar lärarna till att eleverna tror att det är avgörande för 
deras slutbetyg. De kommande frågorna syftade således till att se hur eleverna resonerar gällande 
slutbetyg kontra provbetyg. I vilken grad styr dessa slutbetyget idag, och i vilken grad borde de få 
styra slutbetyget?  
 

 
 

Figur 13. Elevernas tankar angående den nuvarande relationen mellan provbetyg och slutbetyg – 
Samtliga elever. *Mer än de andra bedömningsformerna.  
 

Det man kan avläsa av detta diagram är att majoriteten av eleverna är överens om att det 
nationella provet är mer styrande för slutbetyget än ett vanligt prov. 54,5 % svarade att det styrde 
mer än ett vanligt prov och 6,8 % ansåg att det styrde slutbetyget till fullo. 8,3 % ansåg att det 
nationella provet inte alls styrde slutbetyget medan 30,4 % menade att det var lika styrande som 
vilket annat prov som helst.  
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I samband med tänkta utökningen och den stärkta auktoriteten av det nationella provsystemet 
fanns ett intresse för att se till hur mycket eleverna ansåg att de nationella proven borde få styra 
slutbetyget: 
 

 
 

Figur 14. Elevernas tankar angående hur relationen mellan provbetyg och slutbetyg bör fungera – 
Samtliga elever. *Mer än de andra bedömningsformerna. 
 

Vid denna fråga kan man istället utläsa att majoriteten av eleverna (43,9 %) ansåg att det skulle 
vara lika styrande som vilket annat prov som helst. Samtidigt kan man se en ökning till 17,4% 
gällande de elever som tyckte att proven inte borde vara styrande överhuvudtaget. 2,3 % av 
eleverna håller fortfarande fast vid att dessa prov skall vara helt styrande för slutbetyget. 36,4 % 
av eleverna ansåg att proven ska vara mer styrande än andra bedömningsformer.  
 
Styrning 
Den första frågan behandlar elevens attityd gentemot den stärkta auktoriteten som provsystemet 
har erhållit under de senare åren. Denna frågas tilltänkta syfte är att se om eleverna ser positivt 
eller negativt till en utökning av ämnesprov för årskurs nio? Resultatet nedan visar till samtliga 
elevers svar:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2: Elevernas tankar angående provens omfattning – Samtliga elever 
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Som man kan läsa av resultatet säger sig majoriteten av eleverna vara nöjda med det antal ämnen 
som ingår i det nationella provsystemet för tillfället. 31 elever (23,5 %) vill ha färre prov medan 
13 elever (9,9 %) vill ha fler. Någon utmärkande skillnad mellan kommunerna kunde ej visas 
genom svaren, däremot kunde man se skillnader i svar mellan de olika programinriktningarna; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3. Elevernas tankar angående provens omfattning - Programjämförelse 

 
Diagrammet ovan visar att de NV-elever som ej svarat att det var en lagom mängd prov nu gärna 
såg att fler prov infördes. Detsamma gäller inte för ES- eller HR-elever. De av dessa elever som 
var missnöjda med dagens utformning såg gärna till en förminskning av antalet prov.  
 
Den efterföljande frågan i denna kategori redogör för elevernas tankar kring vem/vilka 
ämnesproven syftar till att tjäna. Elevernas svar föll som följer: 
 

 
 

Figur 4. Elevernas tankar angående för vem nationella ämnesprov utförs – Samtliga elever. 
 
Diagrammet visar att 37,9 % av eleverna ansåg att det nationella provsystemet var till för dem i 
första hand. 28 % av eleverna ansåg att provsystemet tjänade lärarna främst, medan 31,8 % 
svarade att det finns till för statens räkning. Den återstående andelen, 2,3 % svarade att det fanns 
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ett annat svar på denna fråga. Samtliga av dessa elever svarade att det gjordes för samtliga tre 
parter.   
 
Undervisning och lärande 
I Skolverkets publiceringar kan man inte som utomstående part finna information angående 
riktlinjer för förberedelser inför proven. Det finns dock en hemsida på Internet som många lärare 
väljer att visa för sina elever där man kan ta del av olika avsnitt från gamla nationella prov för att 
på så sätt lära sig hur de är uppbyggda. Observera att detta ej är obligatoriskt för läraren. Nästa 
del i enkätundersökningen berör i vilken grad eleverna uppfattade att de fick ”träna” inför 
ämnesproven. Denna fråga kompletterades även med en förfrågan angående elevernas 
förberedelser inför proven under deras fritid. Inga tydliga skillnader uppfattades mellan 
kommunerna eller programmen.  
 

  
 

Figur 11. Elevernas tankar angående avsatt lektionstid tillägnad förberedelse inför de nationella 
ämnesproven – Samtliga elever 
 

Det man kan utläsa från dessa diagram är att många lärare väljer att låta eleverna träna inför 
nationella proven under utsatt lektionstid. Endast 10,6 % av de tillfrågade eleverna svarade att de 
inte fått någon som helst lektionstid för förberedelser. 25,8 % fick en liten mängd tid (max två 
lektioner) medan hela 34,8 % och 28,8 % svarade att de fick en vecka respektive flera veckor för 
förberedelser.  
 
Då det existerar en möjlighet för elever att finna äldre nationella prov väcktes ett intresse att se 
till hur många av eleverna som väljer att avsätta tid till förberedelser inför proven. 
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Figur 12. Elevernas tankar angående avsatt fritid tillägnad förberedelse inför nationella ämnesproven 
– Samtliga elever 
 

Resultatet visar att den största elevgruppen (40,2 %) inte väljer att träna på äldre prov under sin 
fritid. 39,4 % väljer att spendera någon enstaka timme till förberedelse. Slutligen väljer 20,4 % av 
eleverna att spendera enstaka dagar till att förbereda sig inför proven. Man kan inte heller här se 
någon märkbar skillnad i en jämförelse mellan kommuner och program. 
 
Elevernas tankar och reflektioner 
Nästa fråga behandlade elevernas känslomässiga status inför utförandet av ämnesproven. De fick 
således frågan vilket av dessa prov som de kände sig lugnast/oroligast inför samt hur de mådde 
under denna tid. Svaren blev som man kan läsa nedan:  
 

 
 

Figur 5. Elevernas tankar angående deras sinnesstämning under tiden då nationella proven 
genomfördes – Samtliga elever  
 

Som man kan avläsa av diagrammet så hade eleverna blandade åsikter angående de känslor som 
uppstår i samband med ämnesprovet. 26,5 % av eleverna kände sig stressade, medan 12,9%  var 
helt lugna. 26,5 % av eleverna var funderande och/eller nyfikna över hur det skulle gå och den 
resterande andelen elever, 34,1 %, var nervösa.   
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Figur 6. Elevernas tankar angående vilket prov de kände störst lugn inför – Samtliga elever. 
 

Det man kan utläsa av detta diagram är att de flesta eleverna kände sig lugnast inför svenskans 
ämnesprov tätt följt av det engelska ämnesprovet. Endast 4,5 % av eleverna kände sig mest lugn 
inför NO-provet, medan 21,2 % av eleverna kände sig tryggast med matematiken.  
 

 
 

Figur 7. Elevernas tankar angående vilket prov de kände störst oro inför – Samtliga elever. 
 

Om man istället vänder på frågan och frågar vilket av ämnesproven som eleverna kände sig mest 
oroliga inför så svarade de flesta elever matematik eller NO. Således kan man utläsa att de flesta 
eleverna tycks vara mer förtrogna med språkliga ämnen än naturorienterade. En annan logisk 
förklaring till att många elever kände sig oroliga inför NO-provet kan vara att det var första 
gången som det agerade i det nationella provsystemet. 
Återigen sågs inga märkbara skillnader mellan kommunerna, men en avvikelse syntes vid 
jämförelsen av de olika programmen:  
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Figur 8. Elevernas tankar angående vilket prov de kände störst oro inför – Programjämförelse. 
 

Som man kan se i detta diagram så var det endast en elev på HR som var mest nervös inför det 
engelska ämnesprovet. NV-elevernas svar är jämnt utspridda över samtliga alternativ. 
Denna del – känslor, avslutades med en fråga där eleven fick bestämma ett ord som symboliserar 
nationella proven för dem. Detta sågs som en nödvändighet då man kan kategorisera deras svar 
som antingen positiva – eller negativa begrepp. De negativa begreppen i kommande diagram är: 
missvisande, nervositet, stress, ångestskapande, negativt, jobbigt samt oro. Resterande begrepp 
räknas som positiva eller neutrala.  
 

 
 
Figur 9. Elevernas beskrivning av de nationella proven – Samtliga elever. 
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Diagrammet ovan visar att majoriteten av eleverna associerar de nationella proven med något 
negativt. 54,5 % av de elevsvar som inhämtades föll under den negativa begreppsramen. Det 
begrepp som dock hade högst svarsfrekvens var att de nationella proven sågs som utmanande, 
vilket faller in under den positiva begreppsramen. Det var 28 % av eleverna som gav detta svar.  
Inga utmärkande skillnader kunde utläsas i en jämförelse mellan de olika programmen, däremot 
så kan man urskilja en väldig skillnad mellan de båda kommunerna.  
 
I diagrammet nedan kan man se att i kommun 2 väljer 24 av 55 elever (43,6 %) att beskriva 
ämnesproven i negativ bemärkelse. I kommun 1 däremot är ger samma fråga 48 negativa svar av 
77 möjliga (62,3%). 
 

 
 

Figur 10. Elevernas beskrivning av de nationella proven – Kommunjämförelse. 
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Sammanfattning  
I kategorin Bedömning och betygsättning  kan man läsa att den stora delen elever anser att 
ämnesproven är viktigare för slutbetyget än andra bedömningssituationer. Om dock eleverna 
själva skulle få välja svarar de flesta att det borde vara lika styrande som andra 
bedömningssituationer.   
 
Under Styrning ges en bild över att majoriteten av de tillfrågade eleverna anser att provsystemet 
har en lagom mängd prov för tillfället och att det är ytterst få elever som vill se att en ökning av 
antalet prov sker. Det visade även att elever på NV-programmet hellre såg att fler prov infördes 
än att det skulle tas bort prov. Detsamma gällde inte på HR-programmet där man gärna såg en 
minskning av antalet prov snarare än en höjning. Utöver detta kan man även läsa att de flesta 
elever anser att nationella proven görs för deras egen skull.  
 
Under Undervisning och lärande hävdar nästan 90 % av eleverna att de får spendera tid under 
lektionerna till att förbereda sig för de nationella proven. Man kan även läsa att närmare 60 % av 
eleverna spenderar fritid åt att träna inför proven.  
 
På Elevernas övriga tankar och reflektioner visar enkätsvaren att eleverna känner sig lugnast 
inför språkämnena svenska och engelska. Matematik- och NO-proven är de prov som de känner 
sig oroligast inför. I jämförelsen mellan programmen visar NV-programmen på en jämn 
spridning i denna fråga. Både HR- och ES-programmet visar tydliga tecken på att de största 
orosmomenten ligger inom matematik och NO. Majoriteten av eleverna väljer att benämna 
ämnesproven som något negativt. På denna fråga skilde sig kommunerna, i kommun 2 väljer 
majoriteten ett positivt begrepp som symbol för ämnesproven. I kommun 1 ges en negativ 
begreppsbild.  
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Intervjustudie 
Vi utförde en intervjustudie med tolv lärare från två olika kommuner. Dessa lärare fick svara på 
frågor som berör det nationella provsystemet. De frågor som ställdes behandlade bland annat 
lärarnas tankar och erfarenheter kring de nationella provens syfte och funktion. 
 
Provens syfte och funktion 
Som tidigare nämnts har de nationella ämnesproven fem olika officiella syften, dessutom bör de 
uppfylla vissa funktioner. Utifrån detta frågade vi lärarna hur de anser att de använder de 
nationella ämnesproven och hur de ser på dessa provs syften och funktioner. 
 
Vid intervjuerna fick vi en aning varierande svar på frågorna om de nationella provens funktion 
och syfte. När det gällde provens syfte svarade många av lärarna att det rörde likvärdig och 
rättvis bedömning. En av lärarna uttryckte det hela såhär: ”Det är att försöka säkerställa rättvisan 
för betygsättningen i Sverige, precis som gamla centralprov på ett visst sätt”107.  En annan lärare 
svarade att ”det är ytterligare en chans för eleverna att visa vilka kunskaper de har”108. 
Övervägande pekade dock svaren, som tidigare nämnts, på likvärdighet.  
 
Vid frågan gällande provens funktion fick vi svar som var i princip likställda med frågan om 
syftet. Det framgick av dessa uttalanden att lärarna i vår studie mest fokuserade på de officiella 
syftena angående likvärdighet och till viss grad en diagnostisk funktion. Vi tolkar det som att 
lärarna inte har så stor vetskap om de syften som är fastställda utan att de istället uttalar sig om 
detta utifrån sina erfarenheter av genomförande och bedömning av proven.  
 
Bedömning och betygsättning 
Under hösten offentliggjorde regeringen att Statens Skolinspektion har fått i uppdrag att ta in och 
rätta tiotusentals nationella ämnesprov efter att den ordinarie rättningen är utförd på skolorna. 
Enligt pressmeddelandet vill man genom detta stärka den likvärdiga bedömningen. Man menar 
att om den centrala rättningen visar att samma skola ofta gör felbedömningar kan man gå in för 
att se över skolans betygsättning. I den tidigare nämnda propositionen uttrycker regeringen att 
slutbetyg inte får avvika för mycket eller för ofta från de betyg eleverna erhåller på de nationella 
proven.  
 
Lärarna var övervägande positiva till statens beslut om central rättning, det var endast en av dem 
som hade en genomgående negativ uppfattning av beslutet. Denna lärare menade att ”de 
resurserna kunde läggas någon helt annanstans”109. Läraren pekade även på att detta inte skulle 
behövas om det funnits tydligare instruktioner för hur man ska rätta de nationella proven110.  En 
av lärarna menade att det är bra ”under förutsättning att man får respons som lärare [...] vad jag 
har gjort rätt och fel i min bedömning”111. Vissa av dem menade att det kan vara bra att någon 
som inte undervisar eleverna rättar proven då man lätt blir subjektiv när man rättar sina egna 
elevers prov. De intervjuade lärarna pekade dock både på att proven inte är bindande för 

                                                 
107 Lärarintervju 3, Kommun 2, 2009-09-07. 
108 Lärarintervju 2, Kommun 2, 2009-09-07. 
109 Lärarintervju 2, Kommun 1, 2009-09-09. 
110 Ibid. 
111 Lärarintervju 4, Kommun 1, 2009-09-11. 
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betygsättning och på att det på ett sätt undergräver deras yrkesroll. En av lärarna hävdade ”att de 
inte litar på lärarnas kompetens och sina egna rättningsanvisningar”112.  
 
De flesta av de intervjuade lärarna menade att proven fungerar som ett stöd när de ska sätta betyg 
men att de nationella proven väger ungefär lika tungt som andra prov och uppgifter, att de bara är 
”en del i betygsättningen”113. Två av lärarna från kommun 2 påpekade att resultaten på proven 
mest har inverkan på höjningar av slutbetyg men att det sällan händer att se sänker betyg grundat 
på provresultat. De flesta av lärarna ser det dock som ”en hjälp för mig, se om jag har bedömt 
rätt”114.  
 
Vi valde sedan att fråga de berörda lärarna hur mycket de anser att de nationella proven bör få 
styra slutbetygen. Lärarna uttryckte i stort att proven bör vara en hjälp eller ett stöd. De menade 
att proven inte får vara helt styrande då eleverna kan prestera lägre än vanligt vid de nationella 
proven av en rad olika orsaker, t.ex. förkylning, dålig sömn, stress med mera. De intervjuade 
lärarna menade att de nationella ämnesproven skall fungera som en del i bedömningen, som en av 
alla betygsgrundande uppgifter. En av lärarna ansåg dock att proven till viss grad bör vara 
normerande och motiverar detta med att om man ska ”ha någon typ utav rättvist betygssystem så 
har de en betydande roll, för annars är det risk för det här som man har sett nu med inflation i 
betygsättningen”115. En annan av de intervjuade lärarna menade att ”om man ska ha betyg måste 
de kollas upp” men hävdade även att proven inte helt skall få styra individuella betyg utan 
snarare fungera som en norm för gruppens sammantagna resultat. En tredje lärare ansåg att 
nationella prov skulle kunna väga tyngre än andra prov men att styrdokumenten i så fall måste 
vara tydligare, ”som det är nu har de ingen funktion för betygsättningen”116.  
 
Styrning 
I höst har regeringen lämnat en proposition till riksdagen angående reformer av skolsystemet. Här 
förslår regeringen att det nationella provsystemet skall utökas till att omfatta alla 18 ämnen och 
skall utföras i årskurs 9. Regeringen menar i denna proposition att förslaget ämnar öka 
likvärdigheten och rättvisan inom betygssystemet ” samt ge underlag för analys av i vilken 
utsträckning kunskapskraven nås på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå”117. Med 
tanke på den förändring som kan komma att ske inom skolan ville vi även fråga lärarna för vilka 
de anser att man genomför de nationella proven. 
 
När det gäller denna fråga var meningarna delade. Informanterna kom med förslag som eleverna, 
lärarna, staten, föräldrarna och skolinspektionen. De som menade att proven görs för eleverna 
pekade på att proven hjälper till att försäkra likvärdig undervisning och likvärdiga betyg, 
”grundtanken måste ju vara att det ska vara för eleverna, för att man ska få samma 
undervisning”118. En av lärarna hävdade att provresultaten oftast inte kommer som någon 
överraskning för varken lärare eller elev men att föräldrarna genom proven ”får svart på vitt att 

                                                 
112 Lärarintervju 5, Kommun 2, 2009-09-10. 
113 Lärarintervju 5, Kommun 1, 2009-09-14. 
114 Lärarintervju 3, Kommun 2, 2009-09-07. 
115 Lärarintervju 4, Kommun 1, 2009-09-11. 
116 Lärarintervju 3, Kommun 1, 2009-09-11. 
117 Regeringens Proposition 2008/09:87. 
118 Lärarintervju 2, Kommun 1, 2009-09-09. 
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här befinner sig ditt barn”119. En av lärarna påpekade dock att proven genomförs för elever, lärare 
och för staten men på olika vis120. Läraren pekade här på att staten kan se till så att målen inte 
tolkas på helt skilda sätt på olika platser i Sverige, lärarna får ett stöd i betygsättningen och 
eleverna får ett ”kvitto” på sina kunskaper121. 
 
Med anledning av regeringens proposition valde vi att fråga lärarna om de anser att man ska 
utöka antalet ämnesprov i årskurs 9. När det gällde denna fråga var lärarna en aning tudelade. En 
del av dem var både positiva och negativa på samma gång. De ansåg då att det kan vara bra med 
prov då man sätter betyg i alla ämnen men att det dock medför extra arbete och utsätter eleverna 
för mycket stress. En av lärarna utryckte sig på följande vis: ”Både ja och nej. Ja, därför att det är 
en hjälp, nej, därför att för eleverna blir det lite av ett stressmoment över det hela”122. Andra 
menade att det blir för mycket med prov i alla ämnen, ”vill inte ha någon provskola”123. Ingen av 
de tillfrågade lärarna ställde sig helt positiv till en utökning av provsystemet och de flesta 
motiverade detta genom att peka på den stressituation eleverna utsätts för. En av lärarna påpekade 
att ”styrdokumenten ska vara kanske aningens tydligare om man ska öka nationella proven”124, 
hon hävdade att målen i kursplanerna är för luddiga och att det gör att man nästan kan välja att 
arbeta med vad som helst.  
 
En del av lärarna från kommun 1 tyckte dock att det finns anledning att göra förändringar i 
provsystemet. Två av dem påpekade att det skulle behövas tydligare ramar och mål, särskilt om 
man skall ha prov i fler ämnen, ”det är klart, har man tydliga kursplaner måste de ju utvärderas på 
något sätt men det kräver ju att man har relativt tydliga kursplaner så att alla läser ungefär samma 
sak. Nu måste det ju vara ganska svårt att ha nationellt prov i alla ämnen”125. Lärarna i kommun 2 
uttryckte att de är väldigt nöjda med de nationella proven som de ser ut idag, både när det gäller 
utformning och funktion. 
 
Undervisning och lärande 
Vi ville även i vår studie undersöka om, och i så fall på vilket sätt, lärarna anser att de nationella 
proven påverkar den vardagliga verksamheten. Med anledning av detta valde vi att fråga dem om 
hur de anser att de nationella proven styr deras undervisning och hur de tror att de nationella 
proven styr elevernas lärande. 
 
I hög grad var lärarnas första svar på frågan att proven inte styr undervisningen men att eleverna 
får öva på äldre prov inför provtillfällena. En stor del av lärarna ansåg att proven endast påverkar 
deras undervisning precis innan det att proven skall genomföras, i förberedande syfte. 
Förberedelserna sker ofta genom att eleverna får öva på tidigare nationella prov för att ”de skall 
lära sig provformen”126. En av lärarna påpekade att detta kan vara viktigt då eleverna har ”gjort 
sig en bild av att det är det mest djävulska du kan tänka dig”127 och att övning kan minska den 

                                                 
119 Lärarintervju 2, Kommun 2, 2009-09-07. 
120 Lärarintervju 1, Kommun 2, 2009-09-07. 
121 Ibid. 
122 Lärarintervju 4, Kommun 1, 2009-09-11. 
123 Lärarintervju 3, Kommun 2, 2009-09-07. 
124 Lärarintervju 3, Kommun 1, 2009-09-11. 
125 Lärarintervju 6, Kommun 1, 2009-09-14. 
126 Lärarintervju 2, Kommun 2, 2009-09-07. 
127 Lärarintervju 1, Kommun 1, 2009-09-09. 
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stressituation som uppstår och att eleverna då kan fokusera på innehållet istället för formen. I 
övrigt ansåg de intervjuade lärarna att proven inte styr undervisningen i särskilt hög grad utan att 
man följer de mål och riktlinjer som finns i styrdokumenten.  
 
De flesta lärare tyckte inte att elevernas lärande påverkas av de nationella ämnesproven. En av 
dem uttryckte att ”de nationella proven kommer i slutet av högstadiet, innan dess har de ingen 
fokus på att de nationella proven kommer och vad det är de innehåller”128. Två av lärarna från 
kommun 2 menade att det finns inslag som har en inverkan, en av dem pekade på ”den muntliga 
biten” och den andre sade att proven kan påverka då de ”infört läsgrupper från en tidig ålder”129. 
 
Lärarnas övriga tankar och reflektioner 
I slutet av intervjun valde vi att fråga lärarna om vad de tycker är positivt respektive negativt med 
de nationella proven eller det nationella provsystemet i sig. Vi valde att göra detta för att lärarna 
skulle få en möjlighet att vädra tankar eller åsikter som kanske inte kommit upp tidigare i 
intervjun. Dessa frågor är också mer öppna än de andra som använts i intervjun vilket inbjuder till 
djupare tankar och friare resonemang. 
 
Här fick vi relativt varierande svar från lärarna, vissa av dem fann inget positivt alls med de 
nationella proven medan andra däremot inte kunde finna något negativt. En av lärarna i kommun 
1 poängterade att man kan använda de nationella proven för att motivera de ungdomar som i 
vanliga fall inte gör något. Hon menade att under denna tid gör de åtminstone någonting och ”gör 
de någonting så lär de sig ju mer än om de bara sitter och degar”130. Hon påpekade också att de 
nationella proven hjälper till att konkretisera målen i kursplanen och att ”det är ju bra att man får 
se det konkret”131. Slutligen nämnde denna lärare att en del av den press eleverna utsätts för kan 
vara bra och att det kan förbereda dem för vidare studier och yrkesliv. Hon fick här medhåll från 
en av sina kollegor som menade att ”det är ju en slags utbildning det också att sitta och göra 
sådana här prov”132. Tre av lärarna från kommun 1 pekade på att de nationella proven hjälper till 
att främja en rättvis och likvärdig bedömning. En av dem menade att ”allting tenderar att flyta ut 
om det inte kollas upp”133.  Lärarna från kommun 2 tycks vara överens om att det är ett sätt att se 
om man bedömt eleverna rätt tidigare, en av dem menade att ”jag får ett kvitto på att min 
bedömning stämmer”134.  
 
De flesta av lärarna hade även någonting negativt att säga om endera de nationella proven eller 
provsystemet i sig. Många av dem ansåg att det sätter oerhörd press på eleverna, och då lyftes 
ofta de svagpresterande eleverna fram. Man menade att eleverna fått en sådan bild av proven att 
just situationen skapar stress. Flera av lärarna påtalade även att de nationella proven också 
medför stress och stora mängder arbete för lärarna. En av lärarna från kommun 1 menade att hon 
varken ser något positivt eller negativt på proven eller provsystemet, hon sade även att ”man får 
inte ut så mycket av nationella”135. En annan av lärarna i kommun 1 hävdade att det negativa 

                                                 
128 Lärarintervju 5, Kommun 1, 2009-09-14. 
129 Lärarintervju 3, Kommun 2, 2009-09-07. 
130 Lärarintervju 2, Kommun 1, 2009-09-09. 
131 Ibid. 
132 Lärarintervju 4, Kommun 1, 2009-09-11. 
133 Lärarintervju 6, Kommun 1, 2009-09-14. 
134 Lärarintervju 1, Kommun 2, 2009-09-07. 
135 Lärarintervju 3, Kommun 1, 2009-09-11. 
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skulle kunna vara att ”man kanske blir bunden på något vis till någon mer strikt plan”136.  
Ytterligare en negativ aspekt som många av lärarna påpekade är den tid som det tar för rättning 
och förberedelser inför och efter utförandet av proven. 
 
Sammanfattning 
Angående de nationella provens syfte och funktion kan man i de svar som framkommit se att 
lärarna fokuserar på en likvärdig bedömning och rättvisa betyg. I nästan alla intervjuer återkom 
att proven ska främja likvärdigheten och ha en diagnostisk funktion. Många av lärarna jämförde 
här dagens nationella ämnesprov med de tidigare standardproven och pekade på att man vill ha en 
sorts norm för gruppen, skolan och/eller kommunen. Man pekade även på att provet används för 
att bekräfta eller revidera de egna bedömningarna vid behov men att de oftast har satt betyg som 
stämmer överens med resultaten redan innan genomförandet. 
 
När det gäller bedömning och betygsättning ställdes frågor angående regeringens beslut om 
central rättning, hur mycket de nationella proven styr lärarnas betygsättning idag och hur mycket 
de bör få styra slutbetygen. Majoriteten av lärarna var positiva till beslutet om central rättning. De 
menade bland annat att det kan vara bra att någon utomstående och objektiv rättar proven då man 
själv lätt kan bli subjektiv. Vissa påtalade dock att beslutet tyder på att staten ”inte litar på 
lärarnas kompetens och sina egna rättningsanvisningar”. 
 
Inom området styrning valde vi att undersöka lärarnas attityder mot en utökning av det nationella 
provsystemet, behovet av förändringar i det nationella provsystemet samt för vem man genomför 
de nationella ämnesproven. Till den första frågan var lärarna tudelade. De intervjuade menade 
bland annat att det blir för mycket prov, att det inte skulle fungera med de styrdokument vi har 
idag och att det skulle medföra för mycket stress för eleverna. Trots detta såg de även att, om 
proven skulle bli mer omfattande kanske det skulle kunna leda till att minska dramatiken kring 
proven. Många av lärarna menade också att om man ska kunna säkerställa en likvärdighet bör 
man också ha något instrument för att göra detta inom alla ämnen. 
 
Vi valde även att fråga lärarna om hur de nationella proven påverkar undervisning och lärande. 
Här menade de att undervisningen inte påverkas särskilt mycket men att många låter eleverna 
träna på äldre nationella prov som en förberedelse. Ingen av lärarna trodde egentligen att de 
nationella proven i sig påverkar elevernas lärande men två lärare i kommun 2 redovisade att man 
infört åtgärder för att främja lärandet för att eleverna skall ha större möjlighet att klara de 
nationella proven. 
 
Till sist tillfrågades lärarna om vad de tycker är positivt respektive negativt med de nationella 
ämnesproven. En del av dem menade att proven är bra för att konkretisera målen från kursplanen 
och att man därigenom får en slags norm, andra kände att proven kan vara en hjälp när man vill 
motivera de elever som inte vill göra någonting alls. Däremot ansåg de intervjuade lärarna att 
dessa prov utsätter eleverna för enorm stress och att lärarna får en väldigt stor arbetsbörda i 
samband med de nationella ämnesproven. De ansåg att detta kan skada särskilt de elever som är 
svagpresterande, men även de som är högpresterande då de eventuellt ”låser sig” under pressen. 
 

                                                 
136 Lärarintervju 4, Kommun 1, 2009-09-11. 
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Lärarna i båda kommunerna uttryckte under intervjuerna en övervägande positiv syn på de 
nationella ämnesproven. Det de var mest positiva till var att proven ger dem möjlighet att få ett 
”kvitto” på att deras tidigare bedömningar stämmer. De ansåg även att de nationella proven är vår 
nuvarande skolas enda möjlighet till likvärdig bedömning och rättvisa betyg. 
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Diskussion 
 
I dessa avslutande avsnitt kommer innehållet i uppsatsen knytas samman och diskuteras. 
Diskussionen består av tre delar; Resultatdiskussion, metoddiskussion samt avslutande 
reflektioner och fortsattforskning. 
 
Resultatdiskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka berörda aktörers tankar om och erfarenheter av 
ämnesprovens funktion inom skolverksamheten, samt ställa dessa i relation till de riktlinjer som 
Skolverket redovisar.  
 
Provens syfte och funktion 
Som tidigare nämnts finns fem syften för de nationella ämnesproven i årskurs 9. Om man ställer 
dessa mot de svar lärarna lämnade i de intervjuer som utförts upptäcks en väldig diskrepans. 
Lärarna ser de nationella ämnesproven som ett sätt att bekräfta sin bedömning och för att skapa 
en norm för den enskilda gruppen, skolan eller kommunen. Detta visar, enligt oss, att lärarna inte 
är insatta i de syften och föreskrifter som finns då flera av de syften som redovisats inte nämns. 
Vi vill dock understryka att vi inte endast hänvisar till en brist hos läraren i detta fall, utan även 
till att informationen från Skolverket inte har nått fram till de berörda aktörerna. Samtliga 
informanter bortser från att nationella provet ses som mer än kontroll, att det även ska ses som 
utvecklande och målbeskrivande för såväl lärare som elev137. Detta skriver även Nyström om; att 
det nationella provsystemet allt mer håller på att utvecklas till att bara bli en stor 
bedömningsfaktor i skolverksamheten138. I Naeslunds rapport kan man läsa att man kan ta hänsyn 
till resultatet vid nationella ämnesprov vid betygssättning, men man måste även väga in elevens 
måluppfyllelse vid andra tillfällen 139.  
 
Vi anser att det nationella provsystemets syfte bör formuleras tydligare om det skall fortsätta 
verka för något så viktigt som likvärdig betygssättning. Majoriteten av eleverna förknippar det 
nationella provsystemet med något negativt vilket leder oss till frågan om hur detta kan komma 
sig. Det är egentligen inte underligt när samtliga lärare lägger en stor vikt vid begreppet kontroll. 
Givetvis läser eleverna av sina lärare och inbillar sig att detta provsystem bara handlar om 
bedömning. I Prövostenar i praktiken poängterar författarna detta samtidigt som de lägger tonvikt 
vid att ”provsystemet ska verka, inte värka”140 . 
 
Bedömning och betygsättning 
Skolverkets föreskrifter gällande de nationella ämnesproven i årskurs 9 redovisar inga egentliga 
riktlinjer för hur mycket resultaten på de nationella ämnesproven skall styra elevernas slutbetyg. 
Om man ska jämföra de olika informanterna när det gäller bedömning så har de en ganska 
entydig bild. Lärare och elever anser att proven har en viss styrande roll för bedömningen. 
Lärarna pekar på att de har ändrat betyg efter att nationella proven utförts, men de allra flesta 
hävdar att de ser proven som en del av en helhet. Utifrån den data som vi har samlat in svarar 

                                                 
137 Auer & Sandqvist 2007. 
138 Nyström 2004. 
139 Naeslund 2004. 
140 Naeslund, 2004. s.146. 
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informanterna i stor grad i led med de riktlinjer som Skolverket redovisar angående bedömning. 
Vi ställer oss dock en aning tveksamma till dessa riktlinjer. Skolverket anser att det nationella 
provsystemet skall vara en del av bedömningen. Samtidigt är systemet det enda konkreta 
nationella verktyget för främjande av likvärdig betygssättning. Detta anser vi vara relativt 
tvetydigt, att man inte har nationella ämnesprov som en större del i bedömningen, men de ska 
verka för en likvärdig betygssättning. Hur går detta ihop?  
 
Vi anser att vårt nuvarande betygssystem är att föredra om man ser till ett individperspektiv. 
Genom detta system ser man till den enskilde individens utveckling och till dennes 
lärandeprocess. Från ett urvals- och likvärdighetsperspektiv ser vi dock det grupp- och 
normrelaterade systemet som bättre. Detta system uppfyllde urvalsfunktionen på ett bättre sätt då 
det ställde elevernas kunskaper i relation till varandra vilket innebar att de elever som presterade 
bäst fick de högsta betygen. Detta medförde en större rättsäkerhet för eleverna och man kunde på 
sätt och vis garantera att de elever som uppnått de bästa resultaten och hade mest kunskaper hade 
större chans att ta sig till högre utbildningar. Dagens system fungerar alltså inte på detta sätt. Då 
eleverna, som vi tidigare nämnt, kan få väldigt olika undervisning i olika delar i landet kan man 
inte reglera vilka kunskaper de har och vilka som då presterar bäst. Detta i sin tur leder till att 
systemet inte är rättsäkert och att den så viktiga och påtalade likvärdigheten försvagas drastiskt. 
 
Om man skulle tillämpa Bergs neorationalistiska perspektiv på föregående fråga skulle man 
kunna urskilja en diskrepans mellan de olika aktörerna inom skolverksamheten. Huvudmannens 
intresse framgår inte tydligt, vilket leder till ett tolkningsdilemma för exekutiven. Just 
likvärdighetsbegreppet kopplat till provsystemet kan tolkas på olika sätt av olika aktörer. Vissa 
kanske tror att enbart det institutionella uppdraget i sig är det verktyg som ska främja 
likvärdigheten, men i och med att syftet rymmer fler begrepp än kontroll så anser vi att det även 
krävs ett organisatoriskt arbete i form av bedömningssamtal. Detta skriver även Skolverket då de 
hävdar att det är av stor vikt att lärare får möjlighet att diskutera betygssättning i sitt arbete, både 
inom och utanför den egna skolan. Det är rektorernas ansvar att se till att diskutera de avvikelser 
som uppstår på skolnivå för att bidra till en ökad likvärdig bedömning141. Berg menar att 
organisationen (skolverksamheten) arbetar mot ett bestämt mål uppsatt av institutionen142. Om 
institutionens intressen gällande det nationella provsystemet hade verkställts till fullo anser vi det 
vara ett stort steg på väg mot likvärdighet i betygssättning. Tyvärr framgår inte de institutionella 
intressena och uppmärksamheten riktas endast mot kontroll.  
 
Utifrån detta kan det diskuteras vad det är som gör att exekutiv och huvudman drar åt olika håll i 
denna fråga. I nära anknytning till Bergs neorationalism ligger frirumsmodellen vilket vi anser 
går att koppla till detta dilemma. Skolverksamheten idag har i och med decentraliseringen av 
skolan ett stort frirum gällande hur exekutiven väljer att bedriva sin verksamhet med 
utgångspunkt i läroplaner och styrdokument. De nationella ämnesproven ses av oss som direkt 
styrning utifrån uppdrag av huvudmannen. De flesta verksamma aktörerna inom 
skolverksamheten idag anser att normen ligger i det frirum som finns, så varför vore det konstigt 
om även det nationella provsystemet uppfattas som tolkningsbar styrning. Detta beskriver även 
Berg som ett fenomen då han skriver att ”inte bara skolor som organisationer har ett frirum inom 
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sina institutionellt betingade gränser, utan även skolan som institution har frirum inom sina av 
stat och samhälle sanktionerade yttre gränser”143     
 
Styrning 
Med propositionen angående fler nationella ämnesprov i åtanke frågade vi lärarna om de anser att 
man bör utöka det nationella provsystemet till att omfatta fler ämnen. Här ansåg de flesta av 
lärarna att detta inte var något positivt. Samtidigt höjdes röster för att man, för att nå närmre 
likvärdig betygsättning, egentligen borde finna ett sätt att pröva elevernas kunskaper i alla ämnen 
och inte bara i svenska, engelska och matematik. De intervjuade lärarna menar att eftersom det 
ska sättas betyg i alla ämnen kanske det inte vore en dum idé med fler prov trots allt. Det som 
ansågs vara negativt med detta var framförallt den ökade stressen för eleverna samt den ökade 
arbetsbördan för lärarna. Majoriteten av eleverna ansåg att det idag är en lagom mängd nationella 
ämnesprov. De flesta elever som svarat att de kan tänka sig fler nationella ämnesprov visade sig 
läsa NV-programmet och de elever som vill ha färre prov återfanns till stor del inom ES-
programmet och HR-programmet.  
 
Detta ställs här mot den neorationalistiska organisationsteorin som behandlar relationen mellan 
skolan som institution och skolor som organisationer samt sambandet mellan huvudman, 
exekutiv och aktörer. Berg menar att skolorna som organisationer bör arbeta mot de mål som 
satts av skolan som institution utifrån de riktlinjer som finns uppställda144. Vi tycker oss märka 
att detta inte riktigt är fallet inom skolorna där vi utfört våra studier. Många av lärarna har 
påpekat att de riktlinjer som finns i form av styrdokument inte är tydliga nog och att målen inte är 
klart definierade. Detta gör det svårt för organisationerna att arbeta enligt institutionens intressen. 
 
Resultatstyrning innebär, enligt Berg, ”att en lägsta godtagbar standard specificeras”145. Detta 
sker genom olika former av föreskrifter och riktlinjer vilket även inkluderar de nationella 
ämnesproven och betyg. Dessa används som underlag för utvärdering eller vad som inom den 
offentliga verksamheten ibland kallas ”kvalitetssäkring”146. Han påpekar att detta visar att det nu 
finns ett större intresse för resultatstyrning i dagens samhälle. 
 
Flera av lärarna nämner att man egentligen har för lite styrning utifrån de styrdokument som 
finns. Man menar att målen inte är tillräckligt tydliga och att kriterierna är "luddiga". Den 
rörelsefrihet man kan se mellan styrdokument och betyg kan liknas vid frirummet som Berg 
nämner. Vi anser att man kan tolka detta som att de intervjuade lärarna inte är medvetna om hur 
detta frirum kan och bör utnyttjas och inte heller söker detta. Detta leder oss till att tro att det 
finns en snedvridning av ansvaret för innehåll i undervisningen och metoden för att genomföra 
denna. Utifrån relevansen av likvärdighet i bedömning och betyg kan man även tolka detta som 
diskrepans. Skolverket och regeringen lägger vikt vid likvärdighet samtidigt som lärarna har ett 
stort frirum i sin yrkesutövning. Vi anser att detta får allvarliga konsekvenser då de nationella 
ämnesproven egentligen är det enda konkreta sättet att stärka denna likvärdighet. 
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144 Berg 2003. 
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146 Berg 2003 s. 130. 
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I vår studie har det, som tidigare nämnts, höjts röster både för och emot en utökning av de 
nationella ämnesproven. Ingen av de tillfrågade lärarna var dock genomgående positiv till en 
utökning utifrån de förutsättningar som finns nu. I ett neorationalistiskt perspektiv kan man se 
detta som att skolan som institution och skolorna som organisationer inte genomsyras av ett 
optimalt samarbete när det gäller denna del.   
 
Undervisning och lärande 
I vår undersökning hävdar lärarna att provsystemet inte påverkar deras undervisning, men de 
medger dock att de avsätter tid till att gå igenom äldre nationella prov under lektionstid med sina 
elever. Detta stämmer väl överens med den tidigare forskning som redovisats under avsnittet 
Litteraturstudie 147. Det intressanta ligger däremot i de svar som eleverna gav oss i 
enkätundersökningen. Endast 10,6 % av eleverna lämnades utan lektionstid för förberedelse inför 
nationella proven. Hela 63,6 % svarade att de spenderade en eller flera veckor för att förbereda 
sig inför proven under lektionstid. Vi finner det mycket underligt att lärarna anser att ett 
avsättande av flera veckors undervisningstid inte påverkar undervisningen.  
 
Scherp beskriver nationella proven som en utifrånmotivation för eleverna. Han påtalar samtidigt 
att betoningen på att det är betyget som är det viktiga leder eleverna bort från djupinlärning, 
istället lär eleverna för stunden148. Det kan även vara denna synvinkel som leder till att många 
elever förknippar de nationella proven med något negativt. Att läraren lägger stor vikt vid att 
träna eleverna inför proven speglar vilken vikt läraren anser att proven har, något som eleverna 
säkerligen känner av och känner att de måste leva upp till. Man kan diskutera om det ens borde 
finnas äldre prov att tillgå för läraren. Tanken med provsystemet är att pröva eleverna i så många 
av uppnåendemålen för årskurs 9 som möjligt149. Således anser vi att förberedelserna inför 
nationella proven borde ses som en process som har pågått under hela elevens skolgång, inte som 
något man kan träna till under ett obestämt antal veckor.  
 
Även inom denna kategori går det att applicera Bergs frirumsmodell. När det gäller arbetet med 
de nationella ämnesproven ses skolan som en institution i form av att de verkställer direkta beslut 
från huvudmannen. Om man däremot sätter detta i perspektivet att skolan i nästan all annan 
undervisning agerar med ett stort frirum så menar vi att detta kan inverka på elevens 
förutsättningar att klara proven. Nationella proven är som vi tidigare redovisat ett mått på de 
rådande kunskapskraven i de berörda ämnena och samtliga elever skall ha likvärdiga 
förutsättningar inför dessa prov. Frågan vi ställer oss utifrån vår data är om fallet verkligen är så? 
Om vissa lärare väljer att utnyttja det frirum som erbjuds för att träna eleverna inför proven 
medan andra inte gör det, hur mycket rättvisa är det då sett ur ett elevperspektiv?  
 
Aktörernas övriga tankar och reflektioner 
Flera av lärarna menar att de nationella ämnesproven medför en stor arbetsbörda för dem som 
verksamma lärare. Man anser att det alltid kommer in tolkningsfrågor och att 
rättningsanvisningarna inte är tydliga.  
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Normer var ett återkommande ord som användes av lärarna under intervjuerna. Detta ord gavs 
både positiva och negativa innebörder. Man menade att det kan vara bra med en norm för att se 
om gruppen eller skolan ligger på rätt nivå. Andra menade dock att normerna kan göra att man 
blir fast i en strikt plan och att detta kan leda till att den deltagande målstyrningen suddas ut.  
 
Linde menar att detta kan vara ett dilemma när det gäller kriterierna för betyg. Han påpekar att 
om kriterierna blir för tydliga eller strikta försvinner den deltagande målstyrningen som är ett mål 
för verksamheten men om de blir alltför generella får lärarna som ska sätta betygen ingen 
vägledning150. Vi tycker att detta kan liknas med den problematik man kan skönja här. Om 
proven blir för tydliga och absoluta, både vad gäller rättning och betyg, kan elevernas tidigare 
prestationer ges för lite utrymme och lärarnas kompetens försummas. Men om de nationella 
ämnesproven får för lite tyngd kan det leda till att likvärdigheten tunnas ut än mer och 
bedömningen blir helt subjektiv. 
 
Utvärdering 
Begreppet utvärdering kan appliceras på alla aspekter av den utförda studien. De nationella 
ämnesproven är en del av utvärdering och kvalitetssäkring inom den offentliga sektorn151. Av 
denna anledning har vi valt att använda oss av den tidigare nämnda utvärderingsteorin för att 
diskutera detta område.  
 
Det centrala i utvärderingen är att skaffa information som kan leda till en förändring. Genom 
denna utvärdering kan sedan huvudmannen (staten) utforma föreskrifter, mål och riktlinjer för en 
förändring som exekutiv sedan skall genomföra i sin verksamhet i samarbete med aktörer. Detta 
innebär enligt oss att det ska finnas ett samarbete mellan de olika instanserna. Genom att se till de 
svar vi fått från lärarna angående de nationella ämnesprovens syften och funktion vill vi hävda att 
det finns brister i detta samarbete eller snarare att det brister i samförståelsen. Lärarna i fråga är 
inte direkt medvetna om de nationella ämnesprovens alla syften vilket enligt oss tyder på att de 
inte till fullo kan genomföra det uppdrag som ålagts dem av staten. 
 
Resultaten på de nationella ämnesproven ställs mot elevernas slutbetyg med syftet att utvärdera 
om man kan uppnå en likvärdighet i hela landet. Vi ställer oss frågande till denna utvärdering då 
det inte finns några föreskrifter för hur mycket de nationella ämnesproven skall påverka elevernas 
slutbetyg. 
 
Vedung menar att utvärdering är starkt sammankopplad med resultat inom den offentliga sektorn. 
Detta gör att man kan se en stark koncentration på resultat och slutprestation, och man ser mindre 
till arbetet för att komma fram till resultatet152. Då man från statens sida fokuserar en hel del på 
resultaten på de nationella ämnesproven kan man säga att detta även stämmer för skolan idag. Vi 
anser dock att detta ställer sig mot det mål- och resultatstyrda system som används, särskilt när 
det gäller den deltagande målstyrningen. Vi anser här att då vi har deltagande målstyrning och 
lärarna kan utnyttja sitt frirum blir denna typ av utvärdering snedvriden när man enbart ser till 
resultat och slutprestation. 
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Metoddiskussion  
Att dela in studien i tre delar med olika metodval har visserligen varit tidskrävande, men i 
efterhand anser vi att det har bidragit till en mer nyanserad studie. Den data vi har erhållit genom 
våra metodval har varit avgörande för oss i vår strävan att svara mot studiens syfte.  
 
Något som troligtvis kunde ha förstärkt vår studie och vår analys hade varit att observera hur 
lärare och elever arbetar under tiden de nationella ämnesproven genomförs. Detta har dock inte 
varit möjligt, dels för att tidsramen inte skulle räcka till och dels för att de nationella proven inte 
genomfördes under den termin som arbetet med denna studie ägde rum. 
 
Skolverkets rapport Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan har sin grund i en 
undersökning som liknar den vi genomfört. Av denna anledning valde vi att inte studera 
rapporten förrän efter vi utfört vår egen undersökning. Vi gjorde detta val för att inte påverkas av 
det resultat som där redovisas.  
 
Tyvärr visade det sig under arbetets gång att elevgrupperna i kommun 2 var mindre än de i 
kommun 1. Det skilde även i population mellan de representerade programmen. Detta har viss 
betydelse för de resultat som framkommit men förhoppningsvis påverkar detta inte vår studie 
nämnvärt. 
 
Vi valde att i våra diagram redovisa hur stort antal av de tillfrågade eleverna som valt de olika 
alternativen. I texten däremot valde vi att sedan redogöra för hur stor andel av den totala 
populationen varje stapel i diagrammen motsvarar. 
 
Avslutande reflektioner och fortsatt forskning 
Vi vill avsluta denna studie med att säga att vi har i arbetet riktat kritik gentemot hur de 
nationella proven används, inte gentemot de nationella proven i sig. Vi anser det vara underligt 
hur man ens kan tänka på att förstärka ett system som idag får negativ kritik av sin 
uppdragsgivare – Skolverket153. Vi anser att med tydligare ramar och en större satsning på 
lärarnas bedömningskunskaper skulle det nationella provsystemet fungera bättre än vad det gör 
idag. Samtidigt skulle vi inom skolverksamheten komma ett steg närmare målet – en likvärdig 
betygssättning. 
 
Efter att ha slutfört studien fann vi att en del viktiga frågor som berör ämnet exkluderats på grund 
av den tidsram som vi har haft för arbetet. Som redovisats ovan skall ämnesproven fylla en roll i 
skolverksamheten som främjande av likvärdighet. Då vi finner stort intresse i detta 
problemområde ser vi en möjlighet att undersöka hur ämnesproven fungerar som en grund för 
samtal om betygssättning i skolan.   
  
I dagens skola är det rektorerna som har det yttersta ansvaret för betygssättning, vilket gör det 
intressant att se till hur involverade och insatta dessa är i arbetet med provsystemet. Hur arbetar 
man i skolorna för att främja en likvärdig betygssättning?  Till vilken grad får lärare möjligheter 
att diskutera betyg och bedömning? Hur arbetar skolorna med de elever som ej uppnått godkänt 
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på ämnesprovet men ändå uppnår målen för godkänt i slutbetyget? Möjligheterna för fortsatt 
forskning inom området är stora då det fortfarande finns en mängd pusselbitar som skall fogas 
samman för att uppnå maximalt resultat för alla inblandade parter.    
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Bilaga 1 – Underlag för intervjuer med lärare. 
 
Intervjufrågor – Ämnesprovsansvariga lärare, årskurs nio 
 

l Vilken funktion fyller de nationella proven i er skolverksamhet? 
 

l Vilket/vilka syften anser du att de nationella proven har? 
 

l Provsystemet har nyligen utökats till att även innehålla prov i NO-blocket. Bör man 
fortsätta  
utöka systemet till att innehålla fler prov, minskas till färre?  

 
l Tycker du att det kan finnas anledning att göra andra förändringar i det nationella 

provsystemet?  
 

• Hur känner du inför beslutet att de nationella ämnesproven kan komma att rättas av 
Statens Skolinspektion? 

 
l För vem anser du att man genomför de nationella proven? 

 
l Hur mycket styr de nationella proven din betygsättning?  

� Styr undervisningen? 
� Styr elevernas lärande? 

 
l Till vilken grad bör nationella prov få styra betygen, varför? 

 
l Vad är positivt med de nationella proven enligt dig? 

 
l Vad kan man se som negativt? 
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Bilaga 2 – Underlag för enkäter till elever. 
 
Enkätundersökning 
Kryssa endast i ett alternativ på varje fråga.  
  
1.a   o Kille 
     o Tjej 
  
1.b        Är du 15 år eller äldre?  
  

o Ja 
o Nej 

  
1.c Program/inriktning: 
  

o Naturvetenskapliga programmet 
o Estetisk inriktning 
o Hotell och Restaurang 

  
2.  Nationella proven ges idag i fyra olika ämnen. Anser du att proven ska ges i fler eller 

färre ämnen?  
  

o Ges i fler ämnen    
o Ges i färre ämnen 
o Det är bra som det är 

  
3.a  Vilket av ämnesproven kände du dig lugnast inför?  
  

o Matematik  
o Engelska  
o Svenska 
o   NO 

  
3.b  Vilket av ämnesproven kände du den största oron inför? 
  

o Matematik  
o Svenska 
o Engelska 
o NO 

  
4  För vem anser du att nationella proven görs? 
  

o För lärarna  
o För eleverna 
o För staten 
o För annan: ______________________ 
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5.a    Hur mycket tror du att resultaten på de nationella proven styrde vilket slutbetyg du 

fick då du gick ut årskurs nio?    
  

o Inte alls      o Lika mycket som vilket vanligt prov som helst 
o Mer än ett vanligt prov   o Tror det styrde betyget helt 

  
5.b  Hur mycket tycker du att de nationella ämnesproven borde få styra slutbetyget?   
  

o Inte alls      o Lika mycket som vilket vanligt prov som helst 
o Mer än ett vanligt prov   o Det bör styra betyget helt 

  
6  Hur kände du dig under den tid då ämnesproven utfördes? 
  

o Stressad         o En aning nervös 
o Funderade över hur det skulle gå  o Helt lugn 

  
7.  Hur mycket tid fick du under de vanliga lektionerna till att träna inför proven?  

 
            o Ingen alls      o Högst två lektioner 

o En vecka       o Flera veckor 
  
8.  Hur mycket fritid lade du ner för att träna inför proven?  
  

o Ingen alls    o Någon timme   
o Flera timmar   o Flera veckor 

  
9.  Om du skulle få sammanfatta de nationella ämnesproven med ett ord, vilket av dessa 

skulle du välja? Kryssa i ett alternativ. 
  

o Ångestskapande      o Givande    o Utmanande 
  

o Omväxlande     o Roligt      o Missvisande 
  

o Stress        o Intressant      o Spännande 
  

o Oro       o Positivitet   o Negativitet 
  

o Annat: ________________ 
  
  
Tack för hjälpen! 




