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Sammanfattning 
 
Mitt syfte med detta examensarbete är att ta reda på hur lärare uppfattar det nationella provet. 
För att ta reda på detta närmare undersöker jag fyra olika aspekter av det nationella provet för 
årskurs nio i grundskolan. De frågeställningar jag kommer att ställa handlar om det nationella 
provets olika syften och om frågor kring det nationella provet i samband med bedömning och 
betygsättning. Som metod för detta examensarbete valde jag att göra intervjuer. Jag genomförde 
dessa på en högstadieskola i Mellansverige och jag intervjuade fyra lärare. Jag har i detta 
examensarbete kommit fram till att det inte finns några påtagliga motsättningar mellan det 
nationella provets olika syften. Det finns dock problematik knuten till att lärare rättar de 
nationella proven. Jag har också kommit fram till att lärare anser att det nationella provets 
bedömning och resultat både anses vara tillförlitliga och inte tillförlitliga. Mina intervjuer har även 
påvisat att lärare anser att det nationella provets betyg och slutbetyget i årskurs nio inte är 
jämförbara. 
 
Sökord 
 
Det nationella provet, motsättning, syften, förebildlig, måluppfyllelse, likvärdighet, läroplan, 
bedömning, betyg, grundskolan. 
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Förord 
 
Jag vill först tacka alla de lärare som ställt upp och medverkat i mina intervjuer. Ett stort tack till 
min familj och Miriam Wikman som ställt upp under den tiden jag arbetade med detta 
examensarbete. Utan Er medverkan och stöd hade detta arbete inte varit möjligt att färdigställa. 
Ett tack även till min handledare från högskolan Jan Fredriksson som delgivit mig goda råd och 
”raka puckar” om allehanda saker under skrivprocessen. Då jag genom detta examensarbete även 
sammanfattar min lärarutbildning vill jag tacka lärare och rektorer på min praktikskola och 
särskilt min handledare Megh Tomt Andersen.  
 
Juni 2007 
 
Robert Ehrling 
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1. Inledning 
 
Genom min högskoleutbildning till lärare har jag kommit i kontakt med många frågor som rör 
skolan och min roll som lärare. Dessa frågor har det sista året under min utbildning kommit att 
handla om bl.a. lärares bedömning och betygsättning. Perspektiv och diskussioner som jag 
saknade i dessa frågor var hur lärare uppfattar det nationella provet och vilken roll det nationella 
provet har i bedömning och betygsättning. Jag började parallellt söka information om inom vilket 
ämne jag skulle skriva mitt examensarbete och beslöt följaktligen att inrikta det kring det 
nationella provet. De frågor som jag kommer att diskutera inom ramen för detta examensarbete 
är dels uppkomna från min verksamhetsförlagda utbildning och dels utifrån en rapport i 
skolverket där de skriver följande: 
 
Skolverket har i uppdrag från regeringen bl.a. en uppgift att utarbeta och tillhandahålla nationella 
prov för både grundskolan och gymnasiet. Dessa prov har syften att bl.a. kontrollera elevernas 
måluppfyllelse och att underlätta likvärdig bedömning och betygssättning. Det nationella provet 
har även ett syfte att verka förebildligt på bedömning, undervisning och lärande. På senare år har 
det diskuterats om att se elevernas resultat på de nationella proven också som ett mått på skolors 
kvalitet. Det har kommit att handla om skolledningars ansvar att bedöma kvalitet på skolor och 
sedan rapportera till skolverket. Det nationella provets resultat ligger då nära till hands att 
använda. Skolverket skriver att frågan är huruvida det finns motsättningar mellan alla dessa olika 
syften genom att både verka pedagogiskt och stödjande och samtidigt ha ambitionen att genom 
myndighetsutövning kontrollera skolors kvalitet. Begreppet motsättning handlar alltså enligt 
skolverket i detta sammanhang om att det nationella provets olika syften kan vara så heterogena 
och olika att de är omöjliga att uppfylla.1 Om detta är fallet riskerar vi att inom skolan få ett 
nationellt prov som inte fungerar. Följderna kan då bli att skolverkets kommunikation med lärare 
och elever minskar och det riskerar att resultera i ojämlika bedömningar och betyg. Det ligger 
också ett vetenskapligt problem i detta då det inte finns någon forskning i denna fråga tidigare. 
 
Övriga aspekter knutna till det nationella provet som jag vill diskutera hör ihop med ovanstående 
fråga och handlar om det nationella provets resultat kan anses tillförlitligt att bedöma en skolas 
kvalitet på. Detta då det finns osäkerheter i det faktum att resultaten bottnar i enskilda lärares 
bedömning. Finns det också någon problematik knuten till att lärare rättar de nationella proven 
och är det nationella provets betyg och slutbetyg i årskurs nio jämförbara. Dessa frågor är 
intressanta och väl värda att arbeta med då de alla berör aspekter kring det nationella provet som 
många lärare baserat utifrån min verksamhetsförlagda utbildning vill diskutera. Samtidigt kommer 
frågeställningarna tillsammans ge mig fingervisningar om hur lärare uppfattar det nationella 
provet.  
 
1.2. Syfte 
 
Mitt syfte med detta examensarbete är att ta reda på hur lärare uppfattar det nationella provet. 
För att ta reda på detta närmare undersöker jag fyra olika aspekter knutna till det nationella 
provet för årskurs nio i grundskolan.  
 

 

1 Skolverket - Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan, omfattning, användning och dilemman, 2004a, s. 15 
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1.3 Frågeställningar 
 
För att kunna besvara mitt syfte hur lärare uppfattar det nationella provet behöver jag få svar på 
nedanstående frågeställningar: 
 
• Finns det motsättningar mellan det nationella provets olika syften? 
• Finns det någon problematik knuten till att lärare rättar de nationella proven? 
• Anser lärare att det nationella provets bedömning och resultat är tillförlitliga? 
• Anser lärare att det nationella provets betyg och slutbetyget i årskurs nio är jämförbara? 

 
1.4 Metod och material 
 
Som metod för detta arbete har jag valt att göra intervjuer för att besvara mitt syfte och mina 
frågeställningar. Anledningen till att jag valde att göra intervjuer som metod är att få en kvalitativ 
forskning. Jag genomförde mina intervjuer på en högstadieskola i Mellansverige och jag 
intervjuade fyra lärare, två män och två kvinnor. De hade alla ämnesinriktning i något ämne som 
ingår i det nationella provet. Litteraturen jag använt mig av inom denna uppsats är i huvudsak 
källmaterial hämtade från skolverket. Jag har från skolverket dels använt mig av boken Prövostenar 
i praktiken, grundskolans nationella provsystem i ljuset av användares synpunkter och publikationen Det 
nationella provsystemet i den målstyrda skolan, omfattning, användning och dilemman. Anledningen att jag 
valt dessa källor är att de är relevanta för denna uppsats syfte och frågeställningar, aktuella utifrån 
att de är relativt nya, men också för dess granskade faktainnehåll och saklighet. Övriga källor jag 
använt mig av är boken Pedagogisk bedömning, om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap skriven 
Lars Lindström och Viveca Lindberg och publikationen Rätt mätt på prov skriven av Peter 
Nyström. Dessutom har jag använt mig artikeln Lärare kan inte sätta betyg hämtad från pedagogiska 
magasinet skriven av Lennart Nilsson. Därtill har jag använt mig av material i form av olika 
läroplaner och information från Uppsala universitets hemsida.    
 
1.5 Avgränsningar 
 
Detta examensarbete och dess inriktning är grundskolans senare år, årskurs nio. Det känns inte 
relevant att styra detta arbete till de tidigare åren inom grundskolan då mina studier som 
lärarkandidat bl.a. är inriktade på grundskolans senare del. Jag kommer i detta examensarbete 
endast att undersöka hur lärare på lokal nivå uppfattar det nationella provet och det går inte att 
säkert säga hur generellt giltigt för alla lärare mitt resultat är. Jag anser dock att det inte finns 
något som direkt talar emot att uppsatsens resultat kan antas gälla för situationen i flera skolor. 
Jag har heller inte någon avsikt att jämföra mitt intervjuresultat utifrån kön, de deltagandes 
bakgrund eller ämnesinriktning. Detta eftersom min studie är för begränsad för att en sådan 
jämförelse skulle fungera. Dessa nämnda avgränsningar är gjorda för att inte riskera att detta 
examensarbete skulle bli för omfattande. 
 
1.6 Tidigare forskning 
 
Jag har inte funnit någon tidigare forskning och litteratur som behandlar frågor kring det 
nationella provets olika syften. De databaser jag sökt på är Högskolan Dalarnas eget arkiv 
DALEA samt LIBRIS och ELIN. Däremot finns material som allmänt handlar om prov, 
bedömning och betyg. Som i boken Pedagogisk bedömning, om att dokumentera, bedöma och utveckla 
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kunskap där författarna Lars Lindström och Viveca Lindberg inte diskuterar betygsystem i 
allmänhet utan mer om problematik vid bedömningar inom skolan. De skriver bl.a. att urval och 
innehåll för bedömning är viktigt för att det ger elever en signal om vad de bör kunna. Det är 
väsentligt att examinationsformerna liksom undervisningen inom skolan varieras så att alla elever 
i någon form kan känna att de är duktiga och får visa sina kunskaper, både teoretiskt och 
muntligt.2 En annan sak som de skriver i boken är detta kring hur synen på lärarnas pedagogiska 
bedömning. De konstaterar att den didaktiska forskningen under senare år flyttat tyngdpunkten 
från undervisning till lärande och att detta lett till en ny syn på att dokumentera, bedöma och 
utveckla kunskap. Bedömning syftar idag mera till att befrämja och diagnostisera lärande än, som 
tidigare, enbart till att kontrollera vad eleverna lärt sig. Denna bedömning kan fylla olika 
funktioner och författarna använder här termerna formativ och summativ bedömning. En 
formativa bedömning äger rum under undervisningen för att vägleda och forma lärandet. En 
summativa bedömning äger rum i slutet av en kurs för att utvärdera vad eleverna lärt sig rent 
konkret. Detta ligger enligt författarna i linje med den förskjutning av fokus som sker inom 
skolan och den didaktiska forskningen. Skolan och dess bedömning har också utvecklats från 
förutom en inriktning till ett målorienterat system även blivit mer fokuserad på att läraren 
tillsammans med eleven diskuterar sina betyg.3

 
Peter Nyström skriver i publikationen Rätt mätt på prov utgiven från Umeå universitet om 
validering av bedömningar inom skolan. Han nämner att skolverket har uppfattningen att dagens 
skola i många fall är en ”provskola” och att både lärare och elever har uppfattningen att det 
ibland blir för mycket prov. Nyström anser att en del ”sanningar” bakom prov och bedömningar 
kan behöva omprövas genom att diskutera kring vem som kan och skall bedöma prov och detta i 
förhållande till undervisning och skolans mål. Det är kanske dags skriver författaren att integrera 
prov och andra former av bedömningar mer i skolans undervisning och lärande än tidigare.4 
Bedömningar inom skolan enligt Nyström syftar till att främja lärandet och kan följaktligen ses 
som ett läromedel. Sammanfattat menar författaren i frågan om bedömning inom skolan ha 
följande funktioner och syften; att insamla information, konkretisera mål/kriterier och verka 
lärande.5 Nyström nämner även att kunskap om det nationella provets intention, roll och 
storskaliga form av bedömning inom skolan är dålig och det verkar inte finnas så mycket forskat i 
frågan. Inte heller internationellt finns så mycket skrivet om hur det nationella provets 
bedömning påverkar t.ex. undervisningen.6 En annan syn på det nationella provets roll skriver 
Nyström är att bidra till tolkning av mål och kriterier och denna inverkan kan tänkas ske oavsett 
vilka resultat som eleverna får på provet. Det faktum att proven finns och att lärare och andra har 
tillgång till dem har eventuellt en effekt på hur mål och kriterier tolkas.7

 
Lennart Nilsson skriver i artikeln Lärare kan inte sätta betyg hämtad från pedagogiska magasinet att 
problematiken med tänkandet av det gamla betygssättandet fortfarande lever kvar bland lärare  
trots att man har en ny läroplan att jobba efter. Nilsson menar att vi aldrig kommer att kunna 
skapa ett betygssystem som är helt rättvist. Han hävdar att traditionen att bedöma kvantitet i 
stället för kvalité fortfarande sitter kvar hos många lärare och många har svårt att överge det 
gamla sättet att bedöma och betygsätta. Han belyser olika felaktiga sätt som lärare kan se på de 
nya betygskriterierna idag. Föreskrifterna säger att betygen ska vara kunskapsrelaterade och bygga 

 

2 Lindström Lars & Lindberg Viveca - Pedagogisk bedömning, om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap, 2006, s. 13 
3 Lindström & Lindberg, 2006, s. 11 
 

4 Nyström Peter - Rätt mätt på prov, 2004, förord 
5 Nyström, 2004, s 14 
6 Nyström, 2004, s 15 
7 Nyström, 2004, s. 38 
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enbart på elevernas kunskaper och färdigheter. Men Nilsson menar att många lärare också väger 
in annat i betygssättandet. Han menar att faktorer som t.ex. hur eleverna uppför sig, sköter 
hemuppgifter, är mot kamrater etc. också kan påverka betygssättningen.8

 
2. Bakgrund 
 
För att ge en bild av det nationella provets historiska förankring i skolsystemet och samtidigt 
koppla detta till utveckling av dess syften följer nedan en redovisning av grundskolans nationella 
prov. 
 
2.1 Grundskolans nationella prov i backspegeln 
 
Grundskolans nationella prov har funnits i tre generationer och först ut var examensproven och 
standardproven som senare kom att ersättas av dagens nationella prov. Kraven som ställts på 
eleverna har varierat mellan de olika epokerna. Från examensprovens inriktning på formella 
förmågor till standardprovens inriktning på konkurrens och de nationella provens inriktning på 
kommunikation. 9Detta beskrivs i nedanstående översikt:10

             
Provsystem Kravaccent11 - eleven Kravaccent – provsystemet 
Examensprov Det formella Certifiering 
Standardprov Konkurrens Rangordning 
Nationella prov  Kommunikation Måluppfyllelse 

 
Examensproven kom till på så sätt att det behövdes ett individuellt prov för folkskolan där 
eleverna bara behövde klara minikraven då antalet studenter var lågt. De som inte hade högt 
betyg kunde ändock räkna med att komma in på högre utbildningar och dessa examensprov var 
mycket strikta. Om man t.ex. missade en del av ett provprogram så fick man begära särskild 
prövning mot en avgift och ämnena som provet låg inom var bestämda beroende på utbildning. 
Standardproven infördes som en konsekvens av läroverkens expansion efter andra världskriget då 
det var tidskrävande och dyrt med individuella intagningsprov. Detta eftersom det fanns för 
många sökande. Standardprovens uppgift blev följaktligen att standardisera och normera 
folkskolans betygssättning så att betygsnivåerna blev likvärdiga mellan klasser och skolor. 
Sedermera fick standardproven en likadan uppgift i den nya enhetsskolan och senare grundskolan 
där huvuduppgiften blev att styra betygens nivå och spridning för klassen, inte individen.12 
Jämfört med dagens nationella prov hade standardproven den utformningen att av testteoretiska 
skäl renodla uppgifterna hellre än att kombinera och interagera olika förmågor. Uppgifterna 
bestod ofta av flervalstyper med ledtrådar för vad som kunde vara ett rimligt svar. En ”duktig” 
elev kunde på så vis erhålla flera poäng genom att vara smart utan att ha behövt några större 
ämneskunskaper. Standardproven ändrade inte utformning genom åren utan var tämligen 
likartade i sin sammansättning. Muntliga examinationer fanns inte inom ramen för 
standardproven då dessa ansågs för krångliga och subjektiva. Den tredje generationen provsystem 

                                                 

8 Nilsson Lennart – Lärare kan inte sätta betyg, artikel, pedagogiska magasinet, 20050523 
9 Skolverket - Prövostenar i praktiken, grundskolans nationella provsystem i ljuset av användarens synpunkter, 
2004b, s. 14  
 

10 Skolverket, 2004b, s. 14 
11 Med begreppet kravaccent menas tidstypiska drag hos provsystemen.  
 

12 Skolverket, 2004b, s. 15 
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inom den svenska skolan är som berättat de nationella proven och dessa används inom dagens 
skola. Grunden för de nationella proven lades den 21 april 1994 via ett beslut i riksdagen och 
skolverket fick uppdraget att både konstruera och leverera dessa provsystem för både 
grundskolan och gymnasiet. Samtidigt ifördes även nya läroplaner, läroplanerna för det 
obligatoriska skolväsendet (Lpo-94) och läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf-94).13 
Regeringen skrev nedanstående i ett regeringsbeslut. 
 

Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att utarbeta betygskriterier i anslutning till de nya 
kursplanerna. Härigenom kan en jämförbarhet uppnås i betygssättningen. Särskilt när ett nytt system 
införs, kan dock principen om en likvärdig betygssättning behöva stödjas med hjälp av centralt 
utformade prov. Det är även viktigt att med sådana fortsätta att ge en så god grund som möjligt för en 
rättvis betygssättning över landet, eftersom betygen har en stor roll som urvalsinstrument vid 
intagning till högre utbildning.14

 
De två stora övergripande förändringarna var övergången från en regelstyrd skola till en i 
huvudsak målstyrd skola och detta ändrade ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. 
Definition av kunskapsbegreppet vidgades till att se kunskap som kontextuell, komplex och en 
del av en problemlösning och en sådan definition ställer således krav på de instrument som 
kunskapen skall prövas på.15 Det kom även nya kurs- och timplaner. Med detta även nya direktiv 
vad gäller betygssystemet och det tidigare relativa systemet som hade en fem-gradig betygsskala 
med siffrorna 1-5 ersattes av ett målorienterat system med betygsgraderna godkänd (G), väl 
godkänd (VG) och mycket väl godkänd (MVG). Detta paradigmskifte i betygssystemet och kurs- 
och timplaner gjorde att den nya betygsfilosofin skulle tydligöras genom de nationella proven.16

 
2.2 Definition – Nationellt prov 
 
2.2.1 Provens syften 
 
Det nationella provet med de diagnostiska materialen har fyra uppgifter eller syften att uppfylla:17

 
• Underlätta likvärdig bedömning och betygssättning. 
• Kontrollera måluppfyllelse. 
• Påvisa starka och svaga sidor hos eleverna. 
• Verka förebildligt på bedömning, undervisning och lärande.18 

 
De två första punkterna har med myndighetsutövningen att göra då de är kopplade till elevers 
rättssäkerhet och den andra punkten handlar om att kvalitetssäkra skolan genom att se till att 
elever når upp till de fastställda miniminivåerna inom kärnämnena. Att påpeka elevers starka och 
svaga sidor är en hjälp för lärare, elever och föräldrar. Den sista punkten berör detta kring 
förebildlighet som har att göra med både styrning och valet av ämnenas innehåll och sättet att 
bedöma kunskap.19 Det viktigaste med det diagnostiska materialet är att hitta elevers starka och 
svaga sidor och detta ger även en indikation på hur nära måluppfyllelsen eleverna är och detta är 

 

13 Skolverket, 2004b, s. 16 
14 Skolverket, 2004a, s. 9 
15 Skolverket, 2004a, s. 9 
16 Skolverket, 2004b, s. 17 
17 Skolverket, 2004b, s. 11 
18 Skolverket, 2004b, s. 11 
19 Skolverket, 2004b, s. 11 
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särskilt viktigt under grundskolans senare år. Det nationella provet är under årskurs nio ett 
centralt instrument för att möjliggöra likvärdiga betyg för eleverna.20 Både de diagnostiska 
materialen (DM) och de nationella proven även kallade ämnesprov.(ÄP) har olika pedagogiska 
funktioner beroende i vilket sammanhang och tidpunkt de används inom skolan. Provets syften 
kan uppfattas vara heterogena och det är omöjligt att uppfylla alla samtidigt. Detta illustreras i 
nedanstående översikt där antalet kryss (x) visar hur viktig respektive syfte är.21

 
Instrument Likvärdighet Måluppfyllelse Starka/svaga Förebildlighet 
DM år F-5  xx xxx xx 
ÄP 5 xx xxx xxx xx 
DM år 6-9  xx xxx xx 
ÄP 9 xxx xxx x xx 

 
Det största syftet med det diagnostiska materialet är alltså att identifiera en kunskapsprofil d.v.s. 
starka och svaga sidor hos elever och detta kan även ses som ett mått på hur nära måluppfyllelsen 
eleverna befinner sig. Den uppgiften är även viktig för de diagnostiska materialen, särskilt för 
grundskolans senare år.22  Det diagnostiska materialet har även en funktion att ge lärare stöd i att 
diagnostisera elevernas svårigheter som underlag för nödvändiga insatser. Det handlar dels om att 
kontrollera färdigheter i att läsa, skriva och räkna och dels under skolår nio att ge stöd i 
bedömningen av elevers förhållande till slutmålet.23 Det största syftet med det nationella provet i 
årskurs nio är som berättat att möjliggöra en likvärdig bedömning men också att ha en betoning 
på kontroll av måluppfyllelse d.v.s. om eleverna har uppnått miniminivåerna eller ej. Vad gäller att 
verka förebildligt anses den idag inom skolan vara mer betydelsefull än någonsin och den 
funktionen skall spegla och ge riktning i ämnesmålen om vilka kunskaper och kvaliteter som är 
betydelsefulla inom skolan.24  
 
2.2.2 Provens sammansättning 
 
Grundskolans nationella prov förekommer inom ämnena engelska (Eng), matematik (Ma) och 
svenska (Sv), inklusive svenska som andra språk (Sva). Dessa nationella prov förkommer i årskurs 
5 där de är frivilliga och i årskurs 9 där de är obligatoriska men även om proven i årskurs 5 är 
frivilliga väljer skolor på lokalnivå att göra dem obligatoriska. Diagnostiska prov och diagnostiskt 
material inryms också och dessa är en statlig service till alla kommuner och skolor. Nedanstående 
översikt visar provtyp för respektive årskurs och de nämnda ämnena fördelade inom det 
nationella provet:25  
 

Årskurs Provtyp Ämnen 
Förskoleklass till årskurs 5 Diagnostiskt material  Sv och Sva, Ma, Eng (ej obligatoriskt) 
5  Ämnesprov  Sv och Sva, Ma, Eng (ej obligatoriskt) 
6-9 Diagnostiskt material  Sv och Sva, Ma, Eng (ej obligatoriskt) 
9  Ämnesprov  Sv och Sva, Ma, Eng (obligatoriskt) 
Gymnasiet/komvux Kursprov  Sv och Sva, Ma, Eng (obligatoriskt) 

                                                 

20 http://www.nordiska.uu.se/natprov/vad 
 

21 Skolverket, 2004b, s. 11 
 

22 Skolverket, 2004b, s. 12 
 

23 Skolverket, 2004a, s. 10 
24 Skolverket, 2004b, s. 12 
25 Skolverket, 2004b, s. 11 
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Sammansättningen av de nationella ämnesproven i svenska, svenska som andraspråk, matematik 
och engelska i årskurs nio består av både muntliga och teoretiska prov. Uppseendeväckande är att 
muntliga prov även förkommer inom matematikämnet där muntlig framställning inte ses som en 
förankrad ämnestradition. Se översikt för årskurs nio nedan:26   
 

Engelska Delprov A Muntlig interaktion och produktion 
 Delprov B Receptiv förmåga, läsa och lyssna 
 Delprov C Skriftlig produktion 
Matematik Delprov A Muntligt delprov i grupp 
 Delprov B Vardagskunskaper, problemlösning 
 Delprov C Blandade uppgifter kring ett tema 
Svenska och svenska som andra språk Delprov A Att läsa och förstå 
 Delprov B Muntlig del 
 Delprov C Skrivuppgift 

 
Varje prov består av tre delprov (A, B och C) varav ett är muntligt och kan göras vid valfri 
tidpunkt medan övriga delprov genomförs vid bestämda datum och provtiden varierar. Proven i 
engelska och matematik är sekretessbelagda i tio år samtidigt som proven i svenska endast är 
sekretessbelagda den termin de ges. Syftet med den tioåriga sekretessen är dels att spara 
kostnader för nykonstruktion av uppgifter och dels användbarheten att under en längre tid 
bedöma samma uppgifter och på så vis få en bild över elevers kunskapsutveckling över tid.27  
 
Om vi tittar närmare på provens form så finns det inte så många kortsvarsuppgifter utan mer 
fokus på att elever skall göra egna utredningar och analyser och det är en stor skillnad från 
standarprovens tid. I det nationella provet i engelska och svenska kunde proven tidigare rättas 
snabbt och enkelt med en plastmall som inte gav läraren något mer utrymme för egen tolkning 
eller bedömning.28 Kritiken mot denna utformning gällde främst provens styrande effekter på 
lärare och även författare av läromedel då det i debatten fördes fram oro att vi skulle få en skola 
som var präglad av renodlade ”luck- och fyller i uppgifter”.29  
 
Inom matematik prövas eleverna i praktiska vardagskunskaper, ämnesmässiga redskap och 
förmåga till nytänkande. Tekniska hjälpmedel kan ibland få användas och uppgifterna i de olika 
ämnesproven är knutna till de olika betygsnivåerna godkänd, väl godkänd och mycket väl 
godkänd.30     
 
2.3 Läroplaner och det nationella provet 
 
Det nationella provet kan inte ses som en isolerad företeelse utan måste förstås och bedömas i 
relation till det styrsystem inom vilket det verkar. Det finns olika typer av läroplaner och varje 
läroplanstyp har sina utvärderingsinstrument. Läroplaner som Lgr-80 och Lpo-94 hade sina 
variationer i innehåll och detta visas i illustrationen som följer:31

 
 
 
                                                 

26 Skolverket, 2004b, s. 13 
27 Skolverket, 2004a, s. 16 
28 Skolverket, 2004b, s. 14 
29 Skolverket, 2004b, s. 39 
30 Skolverket, 2004b, s. 14 
31 Skolverket, 2004a, s. 100 
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Lgr-80 Innehållsbeskrivande                                Lpo-94 Politiskt normerande 
Läroplanen skriven av jurister och pedagoger. Policydokument där forskare är viktiga i 

läroplansskrivningen. 
Regelstyrningen inte lika tydlig som tidigare. Målstyrningen är viktig och tolkningen sker 

på lokalnivå. 
Det står inte angivet vad eleverna skall kunna. 
Fokus på undervisningen, inte resultat 

Krav på egen kvalitetsgranskning och 
utvärdering är en lokal angelägenhet. 

Intresse för utvärdering är måttligt. Värdegrunden har stor betydelse 
 
I Lgr-80 har t.ex. läroplanen fått ökad betydelse som både planeringsunderlag och som 
styrinstrument. Centralstyrningen minskade med denna läroplan och i och med detta ökade det 
lokala inflytandet för kommuner. Innehållet i läroplanen blev allmänt känt och det ställde större 
krav på denna lokala styrning och dess tolkning. Man började diskutera mål kontra innehåll och 
vad gäller det nationella provsystemet så behöll man standardproven från tidigare läroplaner och 
någon utvärdering lade man inte vikt vid. I Lgr-80 betonas att utgångspunkten bl.a. skall vara 
elevers olika bakgrunder och erfarenheter. I och med Lpo-94 introducerades en helt ny 
läroplansstruktur där man lade läroplanen och kursplanen som skilda dokument. Den nya 
läroplanen jämfört med den tidigare Lgr-80 hade värdegrunden och frihet i tolkning mer i 
centrum och var mer målstyrd. Det var nu upp till läraren att välja metod och material för att 
uppnå dessa mål och konkreta direktiv om innehåll i undervisningen byttes ut. Lärare insåg att 
standardprovets utformning av likartade innehåll inte längre passade in utan det vara lärarens 
egen bedömning som var det viktigaste. De nationella proven blev alltså betygsstödjande genom 
förebildlighet.32  
 
Betydelsen av dessa prov försköts samtidigt från att vara ett betygsgrundande instrument med 
fokus på lärarnas yrkesutövning mot att bli ett utvärderingsinstrument. Utveckling skedde från att 
vara en kunskapsbedömning för lärande mot att bli kunskapsbedömning av lärande. Det kan även 
förklaras i termerna av att det nationella provets roll övergick från en formativ till en summativ 
bedömning.33  
 
2.4 Bedömning av det nationella provet 
 

Prov kallas ibland instrument, och dagens nationella prov har inte det självspelande pianot som ideal, 
men knappast heller den så personliga sångrösten. En violin, med såväl objektiva produktegenskaper 
som finstämda samspelskvaliteter, är kanske den bästa jämförelsen.34   
 

Prov är osäkra som mätinstrument och elevers reslutat kan variera mellan olika provtillfällen. 
Som jag redan skrivit är ett av det nationella provets syften att stödja en likvärdig bedömning och 
en rättvis betygssättning. Det är läraren som har ansvaret att betygsätta eleverna och i 
styrdokument står det bl.a. att det nationella provet inte kan pröva alla mål som finns uppställda 
inom skolan.35 Det nationella provet leder ofta till generella betygshöjningar i de fall där eleverna 
legat lågt tidigare och lärare tycks ”hellre fria än fälla”.36 Det nationella provet skall inte tillskrivas 
någon större vikt vid betygssättning annat än att vara betygsstödjande på tre olika sätt. Den första 
punkten där det nationella provet skall fungera som betygsstödjande är som ett mått på den 
enskilda elevens måluppfyllelse. Som andra punkt kommer att det nationella provet skall fungera 

                                                 

32 Skolverket, 2004a, s. 92 
33 Skolverket, 2004a, s. 93 
34 Skolverket, 2004b, s. 47 
35 Skolverket, 2004a, s. 52 
36 Skolverket, 2004b, s. 47 
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som mått på den egna gruppens grad av måluppfyllelse. Som tredje punkt kommer det nationella 
provets roll som betygsstödjande genom att verka förebildligt som stödmaterial för lärare.37 
Resultat av ett prov inom skolan kunde tidigare på real- eller studentskrivningarnas tider vara 
avgörande om en elev blev godkänd eller inte och dessa prov kallades för examensprov. Det var 
dåtidens nationella prov som mätte prov som mått på den enskilda elevens måluppfyllelse. Dylika 
prover finns inte inom dagens nu gällande läroplaner utan de försvann då grundskolan och 
gymnasieskolan som berättar reformerades under 1960- talet. Inom dagens skola finns en annan 
medvetenhet vad gäller att visa vad elever kan och inte kan. En fråga att ställa sig är ”om 
föreställningar om examensprov idag har försvunnit ur det allmänna medvetandet om vad det 
nationella provet är.” Resultatet från det nationella provet skall vägas in i bedömningen vid 
betygsättandet av en elev men det är viktigt att hela bilden av en elevs prestationer kommer fram. 
Det är läraren som själv vid bedömningen av eleven bestämmer hur stor betydelse som skall tas 
från de nationella proven då han/hon har tillgången till den samlade bilden av elevens 
prestationer.38  
 
Som mått på den enskilda gruppens måluppfyllelse använde skolan sig efter examensprovens tid 
av standardprov och centralprov. Provens roll blev att ge upplysningar på hur en klass förhöll sig 
till övriga elever i landet som läste samma kurs. Det finns röster som gör gällande att om 
betygstödjet skulle gälla för att bedöma nivå på en grupp och inte den enskilda eleven så kunde 
ett alternativ vara att låta elever genomföra de nationella proven anonymt. Kritiken mot en sådan 
diskussion ligger främst i att det nationella provet skall fungera, om inte som ett examensprov, så 
i varje fall som ett underlag för en enskild bedömning av elever.39  
 
Vad gäller det nationella provets roll som betygsstödjande i form av att förmedla förebildligt 
material är det väsentligt att innehållet i det nationella provet stämmer överrens med det som 
eleverna i skolan arbetar med. Detta stoff varierar naturligtvis beroende på vilket ämne man har 
det nationella provet i och även de olika provens sammansättning. Detta tilltrots finns ingen 
säkerhet att alla elever ges likvärdiga materiella förutsättningar för att på så vis visa sin 
måluppfyllelse. Det nationella provet har följaktligen kanske inte sin viktigaste funktion genom 
det resultat eleverna visar utan istället i den informationen som ges genom hur måluppfyllelse kan 
prövas och bedömas. Själva utformningen av det nationella provets bedömningsanvisningar till 
uppgifterna skulle kunna fungera som ett underlag för en lärares övriga bedömningsarbete och på 
så vis fungera som en sorts likvärdighet genom förebildlighet.40       
 
2.5 Det nationella provets resultat som ett mått på kvalitet 
 
Insamling av det nationella provets resultat spelar en alltmer större roll och det kan kopplas till 
övergången från en regelstyrd till en mål- och resultatstyrd skola. Det är staten som sätter upp 
målen med proven och kommunerna och lärarna har sedan ansvar för att målen nås. Staten 
kontrollerar en skolas kvalitet genom att insamla både elevers betyg och elevers resultat av de 
nationella proven. Det infördes 2001 en skärpning av dessa kvalitetskrav och detta har bidragit till 
ett ökat behov av insamling av statistiska underlag från skolor såsom reslutat från de nationella 
proven. På nationellt initiativ besöker och inspekterar skolverket bl.a. därför skolor sedan 2003 
för att granska den lokala skolans kvalitetsförankring. Man har också från skolverket valt att 

 

37 Skolverket, 2004a, s. 84 
38 Skolverket, 2004a, s. 85 
39 Skolverket, 2004a, s. 86 
40 Skolverket, 2004a, s. 87 
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tillämpa den s.k. SALSA- modellen för att undvika att en skolas resultat på de nationella proven 
inte leder till ”förenklade slutsatser” utan det är viktigt att hänsyn tas även till variabler och 
faktorer som ligger utanför skolans kontroll. Sådana aspekter som påverkar en skolas resultat kan 
vara föräldrars utbildningsnivå och tillgången till olika former av social och kulturella aktiviteter.41 
SALSA- modellen korrigerar sedan resultatet från det nationella provet med hänsyn just till 
elevers föräldrars utbildningsnivå, andelen elever med utländsk bakgrund samt hur många pojkar 
och flickor det går på skolan. Denna form av insamling av resultat påverkar lärares arbete och 
innebär en ökad belastning. I de ämnen som det nationella provet inte ingår såsom 
samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen, slöjd, bild och musik använder man sig av 
andra nationella utvärderingar för att ge en nationell bild av kunskapsläget.42

 
3. Intervju 
 
Innan jag inledde mina intervjuer så gav jag de medverkande information om att denna intervjus 
material kommer att behandlas konfidentiellt och i enlighet med Högskolan Dalarnas principer 
och krav om forskningsetik. Jag gav också en bild av detta examensarbetes upplägg, syfte och 
problemformuleringar.43 Jag gick bl.a. igenom skolverkets uppställda syften med det nationella 
provet. Min tanke var att inte vara ledande i mina frågeställningar men samtidigt var det av vikt 
att de medverkande fick en bakgrund och sammanhang kopplade till frågeställningarna. Jag 
genomförde som berättat mina intervjuer på en högstadieskola i Mellansverige och jag 
intervjuade 4 lärare, två män och två kvinnor, som alla hade ämnesinriktning i något ämne som 
omfattas av de nationella proven alltså matematik, svenska och engelska. I följande avsnitt 
kommer jag att presentera, analysera och diskutera mitt resultat från intervjuerna. 
 
3.1 Intervjuresultat 
 
Lärare 1 
 
Anser ni att det finns det motsättningar mellan det nationella provets olika syften? 

 
Det handlar ytterst om riktlinjer i undervisningen om hur vi ska bedöma och bedriva vår 
undervisning. Intressanta och relevanta frågeställningar och den pedagogiska biten finns i alla 
dessa syften du pratat om och de har att göra med hur vi som lärare ska bedriva 
undervisningen och hur vi ska bedöma, det ger en pekpinnar. Jag finner inga direkta 
motsättningar om vi ska använda ett sådant begrepp och det nationella provet ger ju inte en 
helhet utan en viss bild. Vad gäller det nationella provets syften tror jag att det finns en 
mängd olika åsikter om dessa och uppfattningarna varierar mellan lärarna.  

 
Finns det någon problematik knuten till att lärare rättar de nationella proven, och i så fall vilka? 

 
Denna diskussion är mer vanlig inom ämnena svenska och engelska och sen är det ju detta 
att sätta sig in rättningen och skapa bedömningssätt och elevlösningar då man ju inte har 
konstruerat provet själv och har mer koll. Att låta lärare t.ex. rätta proven från andra skolor 
skulle inte gå att genomföra praktiskt men däremot hur man gör med rättningen inom skolan 

 

41 Skolverket, 2004a, s. 28 
42 Skolverket, 2004a, s. 31 
43 Se bilaga 1 
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kan diskuteras. Jag tror att bedömningen av de nationella proven blir likvärdig som det är 
men det är klart att det kan skilja sig åt men då det t.ex. inom matematik finns både en 
muntlig del och en skriftlig betyder det att jag som lärare ser hur eleverna reagerar utan att 
jag skall vara delaktig i deras resultat. En ide vore att en lärare blev friställd och tog hand om 
den muntliga delen och då skulle andra lärare ta hand om den andra teoretiska delen av 
provet. Den muntliga delen är väldigt tidskrävande men väldigt bra. Det är viktigt att det 
finns riktlinjer i lärarens bedömning, vad det är som är viktigt att bedöma så det inte bara blir 
subjektivt och godtyckligt. En ide vore, som jag tror är på gång, att en myndighet tolkar de 
mål som finns uppställda och på så vid underlättar lärarens bedömning men det kan också 
påverka lärarens frihetsutrymme, om man ska ha en likvärdig bedömning så måste grunderna 
vara lika och tolkningen måste ske mera uppifrån. 
 

Är det nationella provets bedömning och resultat tillförlitliga? 
 
Den stora skillnaden ligger mellan betyget G och IG där det inte stämmer och det kan bero 
på att vissa elever bara skiter i det. Men det finns problem gällande bedömning i olika ämnen. 
Det nationella provet kan ge andra direktiv där det står att man ska ta hänsyn till rätt många 
saker och om man ska hårddra det hela så blir det ungefär att om man inte kan läsa eller 
skriva så kan eleven ändå bli godkänd i svenska. Och då förstår jag inte riktigt hur de 
nationella proven kommer in bilden, eleverna får ju inte godkänt på de nationella proven 
men de kan få g i ett betyg och då har vi en situation där skolor inte gör det de ska göra.  
 
Då skolverket genom det nationella provet kommer fram till att här har vi 20 stycken elever 
som har IG på de nationella proven men det finns inte en enda elev som har IG i 
svenskämnets betyg. Då blir det ju konstigt och skolledningen är ju då ivrig och ställer sig 
frågan hur kan detta gå till, vi har de här resultaten på de nationella proven och de här inom 
ämnet. Och det är detta dom skriver om i tidningar så det är en stor fråga. De elever som är 
bättre har större chans att göra ett bra resultat än de som är sämre.  
 
En annan sak är detta med rättningen av de nationella proven inom matematik och det är en 
väldigt positiv bedömning som handlar om att om man har tecknat talet så kan det ge poäng 
och det är något vi lärare pratar om, alltså att om man är beredd att försöka och ge en insats 
på varje uppgift så kan det löna sig. Det är lika inom rättningen av andra prov också.  Vi 
pratar en hel del vi lärare och det nationella provets riktlinjer och vi prövar också tidigare 
material av det nationella provet på eleverna innan men det borde ju inte vara så egentligen 
då det nationella provet inte bör skilja sig från övriga prov. Det tar bort stressen också men 
samtidigt förbereder man ju eleverna för det egentliga provtillfället och det kan ju innebära 
ännu mer stress. 
 

Är det nationella provets betyg och slutbetyget i årskurs nio jämförbara? 
   

Elever som inte når upp till målen får betyget G och det gör att man som lärare ställer frågan 
vad detta beror på och då anser man att det eleverna har gjort innan eller under alla år 
motsvarar ett G trots att de inte fixar det på det nationella provet. Då har vi frågan är det så 
att de får glädjebetyg eller är det så att det nationella provet har svårt att mäta det här.  
 

Lärare 2 
 
Anser ni att det finns det motsättningar mellan det nationella provets olika syften? 

 
Jag ser inga direkta motsättningar utan mer att syftena drar åt samma håll och det som jag 
tycker är allra viktigast med det nationella provet är detta kring att läraren får ett svar på vad 
det är vi ska sträva mot, en gemensam bild då våra mål är diffusa. Ett problem kan vara att 
man betonar dessa syften olika men jag vet inte riktigt. Jag ser fram emot det nationella 
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provet inom So-ämnena för just att vi ska få en likvärdighet. Fördelen med det nationella 
provet är att man får en samsyn.     
 

Finns det någon problematik knuten till att lärare rättar de nationella proven, och i så fall vilka? 
 
Här på skolan rättar i alle fall svensklärarna sina varandras nationella prov. Det är bra om 
man rättar proven med flera andra lärare då man är färgad av vissa saker, såsom elevers 
sämre handstil och sämre bedömning och jag tror att det är så. Varje bedömning är oavsett 
att man har måluppfyllelsen att beakta en form av subjektiv bedömning, vi kan ju inte ha mål 
som bara beskriver rätt eller fel, så är det ju inte. En instans som tolkade målen på nationell 
nivå istället för på lokalnivå skulle det göra det lättare för lärarna men samtidigt skulle 
lärarnas spelrum riskera att försvinna. 
 

Är det nationella provets bedömning och resultat tillförlitliga? 
 
För en del elever står det ju still bara de får ett prov framför sig men samtidigt tror jag att de 
är utformade på ett sätt att de ska vara ganska tillförlitliga med flera moment och både 
muntligt och skriftligt.  
 

Är det nationella provets betyg och slutbetyget i årskurs nio jämförbara? 
 

Jag har inte riktigt koll på vad andra lärare resonerar i denna fråga men vad jag har sett så 
vägs det nog in en del och hoppas att det gör det men det får inte vara något avgörande. När 
betyget på det nationella provet blir ett annat än det man själv sätter så måste man ju börja 
fundera om jag gör fel uppgifter till eleverna då det nationella provets konstruktion är att 
vara riktvisande vad eleverna skall kunna.  

 
Lärare 3 
 
Anser ni att det finns det motsättningar mellan det nationella provets olika syften? 
 

Ja, för att svara kort och koncist därför att det första syftet är ju till för att vi måste 
kontrollera huruvida elever når upp till de definierade miniminivåerna i olika förmågor inom 
ämnena. Det andra syftet är att verka förebildligt på bedömning och ge en fingervisning till 
skolorna från skolverket i att så här ser vi på vad uttrycket kunskap betyder. Och då kan vi 
tolka det så här att bara för att en skola får dåliga resultat på de nationella proven så behöver 
det ju inte betyda att eleverna är dumma i huvudet utan det betyder att dem har tolkat det på 
ett annat sätt. Skolans undervisning stämmer inte överrens med skolverkets riktlinjer, de har 
tolkat de på olika sätt och där kommer alltså skolans lärare in i bilden. Detta betyder att 
skolverket ändå uttrycker sig rätt tydligt genom de nationella proven när de talar om att det 
här vill vi att skolorna skall lära ut.  
 
En klok lärare ser till att även följa upp skolverkets kriterier genom att studera det nationella 
provet inom sina respektive ämnesområden. Skolverket är fortfarande idag en rikslikare. Men 
det är klart att då vi nu har definierat de här kriterierna på det här viset så behöver det inte 
vara någon motsättning utan det handlar alltså om vad det är jag som lärare är beredd att 
ställa upp på.  
 
Om det skulle bli någon motsättning så måste man kanske förbättra den intima 
kommunikationen mellan skolverket och skolans personal, en form av kompetensutveckling 
av personalen i form av kurser och dylikt. Skolan blir så bra som dess ledning gör den till och 
man får således också den personal man förtjänar. Det nationella provet är också ett betyg på 
oss lärare och vårt sätt att undervisa såväl som på eleverna. Låt mig tillägga också angående 
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syftet kring att mäta kvaliteten på skolor att det är beställaren eller konstruktören av det 
nationella provet som sätter ribban för kvaliteten. Utformningen på de nationella proven 
talar om vad de förväntar sig för kvalitet. För att kunna bedöma kvaliteten på någonting så 
måste man ju sätta upp kriterier för vad begreppet kvalitet innebär.  
 

Finns det någon problematik knuten till att lärare rättar de nationella proven, och i så fall vilka? 
 
Ja, det handlar ju återigen om lärarens tolkningsföreträde och det här är speciellt inom språk 
som svenska och engelska som det här gäller. Matematik är lite enklare vad gäller rättningen 
som är mer tydlig i vad man är ute efter. Om alla ställer upp på vad som gäller d.v.s. 
skolverket uttrycker sina kriterier tydligt och klart, läromedelsförfattarna följer skolverkets 
riktlinjer och vi lärare följer också de då det gäller vår undervisning då är vi ju samstämmiga.  
Om det fortsätter så får framtiden utvisa och man ändrar ju saker hela tiden i förhållande till 
samhällsutvecklingen och det gäller att skolverket måste gå först och vara i frontlinjen. Detta 
är också viktigt för lärarna att veta att skolverket går i bräschen när det gäller att trampa upp 
nya stigar och nya idéer. Uppföljning och återkoppling från skolverkets sida är också oerhört 
viktigt för att dom ska kunna se vart dom är på väg. Alltså, problematiken ligger i hur läraren 
har förstått skolverkets kriterier vad gäller bedömningar. Det är den subjektiva tolkningen 
som styr och det gäller verkligen att man är insatt i frågeställningarna.  
 

Är det nationella provets bedömning och resultat tillförlitliga? 
 
Ja, under förutsättning att av det vi redan diskuterat fungerar och på en större skola kan 
lärare jämföra bedömningen med andra och kanske byta. På en mindre skola kan detta bli 
problem då det finns för få lärare. Här på skolan byter vi de nationella proven mellan lärare 
inom ämneslagen, vi kollar varandras bedömningar och ser hur vi har tänkt. En 
medbedömning är alltid positiv därför den kan stärka mina egna ställningstaganden som 
lärare. Om vi har olika bedömningar och åsikter så diskuterar vi det och försöker komma 
fram till en lösning och ett resultat.   
 

Är det nationella provets betyg och slutbetyget i årskurs nio jämförbara? 
 

Icke helt nödvändigt, nej, därför att problemet är att det nationella provet är ett moment där 
du går in momentalt i en lång axel av verksamhet, ett skeende där du kollar som en 
diagnostik men man kan aldrig få en helhetsbild genom att ha det nationella provets resultat 
som ett underlag för ett slutbetyg. Elevens hela utveckling måste man se till och det är den 
man sätter betyg på anser jag. Det finns ingen skola i Sverige som är så bra att bedöma som 
folkhögskolorna därför att de har en helhetsbedömning på eleven.  
 
Man bedömer elevens situation när dom kom till skolan och när de lämnar och ser då 
utvecklingen över tid och det bedömer man lika mycket som vad eleven har lärt sig och 
tillgodogjort sig vad gäller ämnen. Man ser också hur eleverna utvecklas som individer och 
det anser jag är strålande. Så visst är det nationella provets betyg i och för sig viktigt men det 
får inte vara ledande i någon betygssättning. Här på skolan tror jag att de flesta lärarna ser det 
som betygstödjande och de hänger inte upp hela sin bedömning bara på ett nationellt prov 
men det är mer känslig om man har elever som står mellan att få att G och ett IG i betyg.  
 
Man måste ha klart för sig att det finns elever som inte klarar av att genomföra ett nationellt 
prov och dom gör bottennapp i provet men är annars hur skickliga som helst. Sådana elever 
har jag haft massor och då kan jag inte gå efter det nationella provets bedömning och jag kan 
ju definitivt inte, eller behöver inte sätta ett IG på en sån elev bara för att de dippat i det 
nationella provet. 
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Lärare 4 
 
Anser ni att det finns det motsättningar mellan det nationella provets olika syften? 
 

Visst kan det kännas som att det inte riktigt stämmer överrens, det är t.ex. väldigt hårda krav 
på de nationella proven och de känner eleverna också men för att svara på frågan så finns det 
väl inte någon direkt motsättning som jag ser det.  Måluppfyllelsen är väl viktigast för det 
andra vet man ju oftast ändå och jag anser att vi skulle klara oss utan de nationella proven, de 
är mer för andras skull än för vår tycker jag. 

 
Finns det någon problematik knuten till att lärare rättar de nationella proven, och i så fall vilka? 
 

Det beror ju på vilket prov det är, vissa prov som det bara är ett svarsalternativ där det bara 
är att rätta men t.ex. det muntliga och uppsats är ju en annan typ av bedömning som är 
väldig ojämn fast man har mallar och så. Och den tiden vi får för rättning är bara en halv dag 
och det är ju ingenting men det är väl olika beroende på vilken skola man är på. Det är väl 
också rektorns ansvar att göra det nationella provet inom skolan till en positiv upplevelse.   

Är det nationella provets bedömning och resultat tillförlitliga? 
 
Jag tycker att kraven är lite för höga överlag och jag tycker det nationella provet är svårt men 
det varierar från år till år också. Det känns som att vår undervisning ligger mycket lägre vad 
gäller krav än vad de nationella proven är.  Det är svårt att testa ett betyg genom ett prov då 
det är så mycket som spelar in, det är en press för eleverna och då kanske de inte gör sitt 
bästa heller. Det är därför bra att det finns flera moment. Det som också är så jobbigt för 
lärarna och eleverna är väl just provformen och att alla sitter samma dag och att det är så 
stort. Man kanske kunde utforma det på något annat sätt för som det är idag anser jag att det 
nationella provet inte kan ses vara tillförlitligt. 
 

Är det nationella provets betyg och slutbetyget i årskurs nio jämförbara? 
 
Ja, de är de, jag brukar använda mig av det nationella provets resultat till att jämföra lite med 
min egen uppfattning. De nationella proven styr inte direkt min betygssättning men de är ett 
redskap och ett stöd för att se att man är inne på rätt spår. Som jag svarade i den tidigare 
frågan så går det ihop med att jag tycker kraven är lite för hårda.   

 
3.2 Intervjusammanfattning 
 
Lärare 1 anser att det inte finns några direkta motsättningar mellan det nationella provets olika 
syften. Uppfattningen om det nationella provets syften kan variera beroende på vilken lärare man 
frågar. Rättningen av det nationella provet kan diskuteras men läraren finner bedömningen som 
den är idag uppfylla kravet på likvärdighet. Tolkning av målen inom skolan måste ske mer genom 
myndigheter för att underlätta att ge en likvärdig bedömning. Detta spelar även roll i huruvida det 
nationella provets bedömning och resultat är tillförlitliga. Dock kan lärarnas frihetsutrymme 
krympa om myndigheter tolkar målen. Det nationella provets betyg och slutbetyget i årskurs nio 
är inte jämförbara. Detta eftersom ett betyg i årskurs nio ska se till hela elevens utveckling och 
läraren ställer frågan hur bra det nationella provet är att mäta just detta. 
 
Lärare 2 menar att det inte finns några direkta motsättningar mellan det nationella provets olika 
syften. Ett problem kan dock vara att man betonar det nationella provets syften olika. Fördelen 
med de nationella proven är att lärare får en likvärdighet och en samsyn vad gäller 
målbeskrivningarna. En instans som tolkade styrdokumentens mål på nationell nivå istället för på 
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lokalnivå skulle det göra det lättare för lärarna att bedöma de nationella proven men samtidigt 
skulle lärarnas spelrum riskera att försvinna. Läraren tycker att det nationella provets bedömning 
och resultat är tillförlitliga då provet är varierande i sitt innehåll och utförande. Det nationella 
provets betyg och slutbetyget i årskurs nio är jämförbara men inte avgörande. 
 
Lärare 3 är av uppfattningen att det både finns motsättningar mellan det nationella provets olika 
syften och att det inte gör det. En motsättning kan vara att lärare tolkar dessa syften olika p.g.a. 
att kommunikationen mellan skolverket och skolans personal är för dålig. Läraren menar 
samtidigt att det inte behöver vara någon motsättning utan det handlar istället om vad lärare är 
beredda att ställa upp på. Det finns problematik knuten till att lärare rättar de nationella proven 
genom att det handlar om lärarnas tolkningsföreträde. Detta gäller även som svar på frågan om 
det nationella provets bedömning och resultat är tillförlitliga. En medbedömning av andra lärare 
är alltid positiv därför den kan stärka egna ställningstaganden. Det nationella provets betyg och 
slutbetyg i årskurs nio är inte nödvändigtvis jämförbara då det nationella provet inte kan mäta en 
elevs helhetsbild utan enbart går in monumentalt.   
 
Lärare 4 tycker att det nationella provets syften inte riktigt stämmer överrens men att det inte 
finns någon direkt motsättning. Av syftena är måluppfyllelsen viktigast och det nationella provet 
är mer för andras skull än för lärarna inom skolan. Det kan finnas problematik knutet till att 
lärare rättar de nationella proven beroende på vilket prov och bedömning läraren gör. För att det 
nationella provets bedömning och resultat ska vara tillförlitliga är det bra att provet inrymmer 
flera moment. Läraren anser dock att det nationella provet inte är tillförlitligt då provets 
svårighetsgrad varierar från år till år och skiljer sig därmed från den vanliga undervisningen.  Det 
nationella provets betyg och slutbetyg i årskurs nio är jämförbara eftersom man kan använda det 
nationella provet som ett stöd och se att ens egen undervisning följer uppställda mål. 
 
3.3 Intervjuanalys 
 
Efter att ha genomfört mina intervjuer som handlat om fyra aspekter av det nationella provet 
drar jag först slutsatsen att lärarna inte tycker att det finns några motsättningar mellan det 
nationella provets olika syften. Alla lärare ansåg att det inte finns någon motsättning enligt 
skolverkets definition. Men två av lärarna i intervjun anser dock att det kan finnas en 
näraliggande problematik i att lärare betonar dessa syften olika. Alltså anser lärarna i mina 
intervjuer att det ändock kan finnas problem kring att det nationella provets syften är så pass 
olika att det råder vissa motsättningar. Men motsättningarna verkar ligga i att det nationella 
provets syften bara betonas olika. Det är meningen att det nationella provets syften just skall 
betonas olika så jag anser att det inte behöver innebära ett problem. Det centrala är att lärarna är 
medvetna om det nationella provets olika syften och dess olika betoningar och att de 
överrensstämmer med skolverkets mål. Mina intervjuer har inte påvisat att något av det nationella 
provets syften ska ha fått ge vika. Följaktligen kan jag utifrån detta inte anse att det heller finns 
några motsättningar mellan det nationella provets olika syften. 
 
De syften inom det nationella provet som lärare anser är viktigast att betona i årskurs nio skiljer 
sig inte åt från skolverkets uppställda ambitioner. Mitt intervjuresultat visar att det nationella 
provets syften kring likvärdighet och måluppfyllelse är viktiga. Att ingen lärare nämner något om 
det nationella provets syften att påvisa starka och svaga sidor hos eleverna är inget konstigt. Det 
snarare befäster att lärarna har koll på de olika syftenas funktioner. Detta eftersom det 
diagnostiska materialet av det nationella provet som har detta kring svaga/starka elever som syfte  
inte ingick i min studie. Något jag däremot märkte var en stark talan och prioritet för det 
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nationella provets roll i förebildlighet inom skolan. Här menar jag att anledningen till att samtliga 
intervjuade lärare pratade om hur viktig det är med att verka förebildligt hänger ihop med att det 
finns svårigheter i att tolka läroplanens mål. Att verka förebildligt inom skolan handlar om att ge 
riktning i ämnesmålen om vilka kunskaper och kvaliteter som är betydelsefulla inom skolan. 
Enligt min intervju eftersträvar lärare inom skolan tydligare uppställda mål kring undervisningen 
och det nationella provet anser de hjälpa till med detta.  
 
Nyström skrev att det nationella provet just kan bidra till tolkning av mål och kriterier och att 
denna inverkan kan tänkas ske oavsett vilka resultat som eleverna får på provet. Bara det faktum 
att proven finns och att lärare och andra har tillgång till dem har eventuellt en effekt på hur mål 
och kriterier tolkas. 44Att vara just förebildlig inom skolan anser jag höra ihop med det nationella 
provets syfte kring att underlätta likvärdig bedömning och betygssättning. Den kopplingen gör 
även lärarna i mina intervjuer då de säger att förutsättningen för en likvärdig bedömning handlar 
om att tolka läroplaners mål på likande sätt. Två av de intervjuade lärarna vill se en ökad styrning 
från myndigheter i form av att skolverket tolkar uppställda mål inom skolan. Men de anser 
samtidigt att ”lärarnas frihetsutrymme” eller lärarnas ”spelrum” skulle riskera att minska. Jag 
tolkar att dessa begrepp är knutna till maktpositioner och betyder att lärarna är oroliga för att det 
lokala inflytandet över den kommunala skolan då skulle minska till förmån för en mer 
centralkontrollerad skola. Detta är intressant med tanke på att då den nuvarande läroplanen Lpo-
94 infördes minskades styrning från staten och samtidigt ökade det lokala inflytandet för 
kommunerna.  
 
Mina intervjuer visar att det nationella provets syfte genom att verka förebildligligt inom skolan 
kan stödja lärare att tolka läroplanens mål och detta utan att medföra någon motsättning med 
andra syften. Det nationella provets olika syften verkar utifrån mina intervjuer sträva åt samma 
håll nämligen att på olika vis verka pedagogiskt stödjande inom skolan. Detta även utifrån syftet 
att se elevernas resultat på de nationella proven också som ett mått på skolors kvalitet. 
Problematik knuten till att lärare rättar de nationella proven har enligt mina intervjuer handlat om 
att lärarna ser problem kring att göra en likvärdig bedömning. De kopplar ihop det med 
svårigheter att tolka diffusa uppställda mål och diskussionen hör ihop med den ovan kring att 
verka förebildligt. Jag menar att lärarna anser att detta problem kring bedömning gäller generellt 
inom skolan och inte just i rättningen av det nationella provet. Jag ser att anledningen till att vissa 
lärare hjälps åt i rättningen och bedömningen av det nationella provet hör ihop med svårigheter 
att tolka skolverkets mål. Här menar jag i likhet med lärare i min intervju att det är positivt att det 
nationella provets sammansättning innehåller flera moment då det underlättar att resultatet ska 
vara tillförlitligt.  
 
Att lärare gör medbedömningar och låter andra lärare rätta samma prov eller uppgift av en elev 
behöver inte heller vara specifikt för det nationella provet. Däremot verkar det som utifrån mina 
intervjuer att kraven vid bedömningen är hårdare vid det nationella provet än vid ett vanligt 
ämnesprov. Min tolkning är att detta resulterar i att lärare ”delar på bördan” och tar hjälp av 
andra lärare vid bedömningen då ansvaret känns tyngre i och med att en skolas kvalitet också 
mäts genom det nationella provets resultat. Men att tänka på är att denna bedömning av en skolas 
kvalitet även sker via insamling av elevers betyg och inte enbart genom det nationella provets 
resultat. En anledning till att ingen av lärarna kommenterat kring SALSA- modellen är nog för att 
det är en uppgift för rektorerna att administrera. Jag anser att det råder således delade meningar 

 
44 Nyström, 2004, s. 38 
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om det finns någon problematik knuten till att lärare rättar de nationella proven. Osäkerheten 
verkar ligga generellt inom skolan då det handlar om strävan efter likvärdiga bedömningar men 
likväl ligger problematiken även inom bedömningen av det nationella provet. Huruvida det 
nationella provets bedömning och resultat är tillförlitliga hänger ihop med en likvärdig 
bedömning av uppställda mål och som berättat det faktum att det nationella provet innehåller 
olika moment.  
 
Lars Lindström och Viveca Lindberg skrev bl.a. om nyttan med att variera undervisning och 
examinationsformer och även mellan muntligt och skriftligt.45 Jag kan konstatera att det 
nationella provet innehåller just dessa variationer i sin sammansättning så det kan hjälpa elever att 
stärka sina kunskaper. Hälften av lärarna jag intervjuat ansåg att det fanns problem med det 
nationella provets bedömning och tillförlitlighet. En lärare lyfte fram problem kring att det 
handlar om en lärares tolkningsföreträde medan en annan hänvisade till att provets svårighetsgrad 
varierar från år till år. Jag menar att en bedömning alltid är en subjektiv bedömning och problem 
knutna till detta handlar om att lärare tolkar saker olika. Det nationella provet har bl.a. syftet att 
kontrollera måluppfyllelse genom en summativ bedömning men även att verka vägledande 
genom en formativ bedömning. Då en bedömning handlar mycket om tolkningar och inte bara 
måluppfyllelse som på standardprovens tid är det från skolverkets sida också bestämt att lärare 
ska rätta de nationella proven, lärares bedömning har faktiskt varit själva poängen med det 
nationella provet från början.  
 
Att svårighetsgraden på det nationella provet enligt mina intervjuer uppfattas varierar från år till 
år kan säkerligen påverka hela provets pålitlighet generellt. Men att förankra det till att provets 
bedömning och resultat inte skulle vara tillförlitliga beror nog mer på att det nationella provet 
inom svenskämnet skrivs om varje år. Min analys är att då detta sker varieras både innehåll och 
även just svårighetsgrad år från år. På frågan om det nationella provets betyg och slutbetyg i 
årskurs nio är jämförbara kan jag konstatera att majoriteten av de lärare jag intervjuat anser att så 
inte är fallet. Detta eftersom de menar att ett betyg i årskurs nio ska se till hela elevens utveckling 
och det nationella provet kan inte mäta en elevs helhetsbild.  
 
Jag är av uppfattningen att en anledning till detta kan vara att den summativa bedömningen av 
det nationella provet som ska mäta vad elever lärt sig har sina begränsningar. Både det nationella 
provet inom matematik och engelska är ungefär detsamma en längre tid och möjliggör på så vis 
att lärare kan bedöma samma uppgifter. Lärarna får på så vis en bild över elevers 
kunskapsutveckling över tid. Men detta gäller under förutsättning att lärare i årskurs fem 
använder sig av det nationella provet inom matematik och engelska då det inte är obligatoriskt. 
Inom svenskämnet är det en ny sammansättning av provet varje termin vilket gör det svårt att 
mäta en elevs helhetsbild. Det nationella provet har alltså nackdelar i att klara av att mäta en elevs 
kunskapsutveckling över tid. Utifrån aspekten hur mycket det nationella provets resultat ska 
vägas in vid bedömning anser jag i likhet med skolverket att de ska fungera betygsstödjande och 
det visade mitt intervjuresultat också.  
 
 
 
 

 

45 Lindström & Lindberg, 2006, s. 13 
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4. Slutsats 
 
Jag har genom min undersökning där jag intervjuat lärare kring fyra aspekter och frågeställningar 
knutna till det nationella provet tagit reda på hur lärare uppfattar det nationella provet. Jag drar 
slutsatsen att det inte finns några motsättningar mellan det nationella provets olika syften. Detta 
eftersom mina intervjuer har påvisat att det nationella provets syften inte är så pass olika att något 
av syftena anses vara omöjliga att uppfylla. Lärare anser dock att det kan finns problem knutna till 
att det nationella provets syften betonas olika. Min analys visar att då detta är tanken med det 
nationella provet så förefaller det inte vara ett problem. Detta med förutsättning att lärarna är 
medvetna om det nationella provets olika syften och dess olika betoningar och att de 
överrensstämmer med skolverkets mål. Det finns problematik knuten till att lärare rättar de 
nationella proven då lärare enligt min intervju ser problem kring att göra en likvärdig bedömning. 
Detta problem kring att göra en likvärdig bedömning och betygssättning gäller generellt inom 
skolan och det är inget som är signifikativt i förfarandet av rättningen av det nationella provet. 
Min undersökning visar också att lärare använder sig av medbedömningar även vid bedömning av 
vanliga ämnesprov och det behöver inte heller vara signifikativ för det nationella provet.  
 
Jag har också kommit fram till att lärare anser att det nationella provets bedömning och resultat 
både anses vara tillförlitliga och inte tillförlitliga. De lärare som inte anser att det nationella 
provets bedömning och resultat är tillförlitligt menade att det finns problem kring lärares 
tolkningsföreträde och att provets svårighetsgrad varierar från år till år. De lärare som anser att 
det nationella provets bedömning och resultat är tillförlitliga menar att det finns en likvärdig 
bedömning av uppställda mål. Dessutom har min undersökning visat att det nationella provets 
innehåll av olika moment främjar en tillförlitlig bedömning och resultat. Mina intervjuer har 
också påvisat att lärare anser att det nationella provets betyg och slutbetyg i årskurs nio inte är 
jämförbara. Detta eftersom de menar att ett betyg i årskurs nio ska se till hela elevens utveckling 
och det nationella provet kan inte mäta en elevs helhetsbild. 
 
5. Diskussion 
 
Först i denna diskussion vill jag kommentera kring min metod och efter att ha tagit del av 
resultaten från mina lärarintervjuer kan jag konstatera att jag inte riktigt fick den mängd svar jag 
trodde jag skulle få. Jag hade förväntningar på fler utförliga svar på frågan om motsättningar 
mellan det nationella provets olika syften. Detta då jag hade uppfattningen att förhållandevis 
många lärare ansåg att det nationella provets olika syften och ambitioner kunde innebära problem 
inom skolan. Jag kan tolka detta på flera sätt, dels att lärarna i min intervju inte anser att det finns 
någon motsättning och då heller inte något att diskutera. Eller dels att själva frågeställningen 
kring syftena inte hade någon förankring på den skolan där jag gjorde mina intervjuer. Jag får 
utifrån detta rikta kritik mot mig själv och min förberedande undersökning.  
 
Desto mer jag arbetat med detta examensarbete har jag kommit till förståelsen att kring det 
nationella provet finns mycket att diskutera. Enbart mina frågeställningar skulle ensamt kunna 
utgöra huvudsyftet i en egen uppsats. Då mitt resultat bl.a. visar att lärare lyfter fram det 
nationella provets syften att verka både förebildligt inom skolan och stödja en likvärdig 
bedömning har detta sina skäl. Jag anser som berättat att detta är ett av det nationella provets 
syften men samtidigt också en följd av lärares strävan i att tolka läroplanens upplevda diffusa mål. 
Lärare känner en osäkerhet i vilken kunskap som är viktig att förmedla inom undervisningen. I 
och med införandet av läroplanen Lpo-94 så gick skolan från att varit regelstyrd till en i huvudsak 
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målstyrd skola. Frågan handlar inte om att lärare vill ha tillbaka en läroplan som är regelstyrd utan 
det handlar snarare om att tydliggöra de mål som finns uppställda inom Lpo-94. En lärare i mina 
intervjuer sade att den interna kommunikationen behöver förbättras mellan lärare och skolverket 
och jag kan inte annat än att hålla med. Det är skolverket som bör gå i det främre ledet vad gäller 
skolforskning och utveckling. Ansvaret ligger sedan på rektorer på skolor att förmedla nya 
direktiv och ny forskning från skolverket. Det är viktigt att allehanda pedagogiskt material 
verkligen kommer fram till lärarna. En skola blir så bra som dess ledning gör den till. Med hjälp 
av en bättre kommunikation mellan skolor och skolverket ökar säkerligen lärares kunskaper hur 
uppställda mål bör tolkas och vilken undervisning som anses vara viktig. En fråga att diskutera 
kan vara om det behövs just tydligare mål eller om tolkningen av läroplanen bör ske mer genom 
skolverket istället för på lokal nivå.  
 
Genom mina intervjuer har det kommit fram diskussioner om att få det nationella provet även 
inom andra ämnen såsom So och No. Lärare eftersträvar en likvärdighet i bedömningar och det 
gör säkerligen elever också. Som det är nu då det nationella provet bara finns inom svenska, 
matematik och engelska så ger det signaler till elever att inom dess ämnesområden är det viktigast 
att ha kunskap. Det finns problem i detta inom skolan och vår nuvarande skolminister Jan 
björklund har kommit med ett förslag att lägga fram i riksdagen att införa det nationella provet i 
alla ämnen. Jag har åsikten att mer prov inom skolan inte är det första vi behöver för att komma 
till rätta med problem med bl.a. en orättvis bedömning. Dessutom förefaller det enligt Nyströms 
artikel att både lärare och elever anser att det finns för många prov inom skolan. Det vi behöver 
är som jag redan skrivit en ökad kommunikation med skolverket och eventuellt en ny läroplan 
där målbeskrivningarna är tydligare och lättare för lärarna att tolka. Skolverket kan samtidigt 
införa det nationella provet i alla ämnen då jag menar att det bör främja en likvärdighet i 
bedömning och betygssättning men det löser ensamt inte alla problem. 
 
Vad gäller just detta kring bedömning och problematik knutet till att lärare rättar det nationella 
provet anser jag att det vore att strida mot läroplaners föreskrifter och lärarnas profession att 
basera ett slutbetyg på enbart provresultat. Det är läraren som har ansvaret att betygsätta eleverna 
och det nationella provet kan inte pröva alla mål som finns uppställda inom skolan. I Sveriges 
radios P1 och programmet Kaliber diskuterades den 27 maj förhållandet mellan lärares 
bedömning av betyg och det nationella provets resultat. Det visade sig enligt programmets 
undersökning att även om elever misslyckas på det nationella provet så ökar chanserna att ändå få 
ett bra betyg om du går på en friskola. 46 Läroplanens uppställda mål kring undervisning och 
bedömning är samma inom den kommunala skolan såväl som den privata så varför denna 
skillnad finns bör diskuteras.  
 
Min undersökning visar att lärare anser att det nationella provets betyg och slutbetyg i årskurs nio 
inte är jämförbara men samtidigt att det nationella provets resultat skall vara stödjande i 
betygsättning men inte ledande. Det är tänkt att en viss mängd kunskap ska ge ett visst betyg men 
det verkar som att valet av skola spelar in i betygsättningen. Jag tror att en av anledningarna till att 
det förhåller sig på detta sätt är frisklorna har krav på sig att marknadsföra sin skola som 
synonym för god undervisning och goda resultat. Detta för att friskolorna får inkomster för varje 
elevs skolgång och är beroende av att så ha många elever som möjligt och det skiljer sig från den 
kommunala skolan. Jag menar att det på dessa grunder är vanligare med ”glädjebetyg” inom 
friskolorna än inom den kommunala skolan. Denna betygsinflation är självfallet inget gott tecken. 
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En annan anledning till att elever har större chans att få ett bra betyg inom friskolan även fast 
man gjort bort sig på det nationella provet kan vara att man helt enkelt inte vill ha elever inom 
friskolor som presterar dåligt.  Det kan handla om att föräldrar till elever inom friskolor har en 
större medvetenhet vad de vill med sina barns studier än de i den kommunala skolan. Jag tror 
också att på så vis har vi fler studiemotiverade elever och en mer homogen grupp i en friskola än 
vad man har i den kommunala skolan. Det finns en större bredd och spännvidd i den kommunala 
skolan vilket gör att det blir svårare för lärarna att undervisa och göra en likvärdig bedömning då 
man har en stor bredd på kunskapsnivåerna.  
 
Det är ett bra tecken att det nationella provet i olika sammanhang diskuteras och utvärderas som 
så mycket annat inom skolan. Det nationella provets ambitioner och syften verkat kunna gräva 
fram saker och synligöra brister som inte fungerar inom en skola och det är ett gott betyg. Det 
kan som detta examensarbete visar handla om lärares svårigheter att tolka målbeskrivningar eller 
om orättvisa i bedömningar och betygssättningar. Förslag till fortsatt forskning inom detta 
ämnesområde kan vara att göra en undersökning om lärares och elevers mer generella attityder 
och värderingar kopplat till det nationella provet. Detta är en intressant fråga och skolverket har 
ställt den tidigare genom olika publikationer men det var några år sedan och inom skolan ändras 
åsikter snabbt. Jag hoppas att resultatet av den framtida studien likt detta examensarbete kommer 
att hamna hos skolverket för att på så vis främja kommunikationen mellan (blivande) lärare och 
myndigheter.   
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Bilaga 1  
 
Intervju: Arbetes syfte och intervjufrågor 
 
Genom min högskoleutbildning till lärare har jag kommit i kontakt med många frågor som rör skolan och min roll 
som lärare. Dessa frågor har det sista året under min utbildning kommit att handla om bl.a. lärares bedömning och 
betygsättning. Perspektiv och diskussioner som jag saknade i dessa frågor var hur lärare uppfattar det nationella 
provet och vilken roll det nationella provet har i bedömning och betygsättning. Jag började parallellt söka 
information om inom vilket ämne jag skulle skriva mitt examensarbete och beslöt följaktligen att inrikta det kring det 
nationella provet. De frågor som jag kommer att diskutera inom ramen för mitt examensarbete är dels uppkomna 
från min verksamhetsförlagda utbildning och dels utifrån en rapport i skolverket där de skriver följande: 
 
Skolverket har i uppdrag från regeringen bl.a. en uppgift att utarbeta och tillhandahålla nationella prov för både 
grundskolan och gymnasiet. Dessa prov har syften att bl.a. kontrollera elevernas måluppfyllelse och att underlätta 
likvärdig bedömning och betygssättning. Det nationella provet har även ett syfte att verka förebildligt på bedömning, 
undervisning och lärande. På senare år har det diskuterats om att se elevernas resultat på de nationella proven också 
som ett mått på skolors kvalitet. Det har kommit att handla om skolledningars ansvar att bedöma kvalitet på skolor 
och sedan rapportera till skolverket. Det nationella provets resultat ligger då nära till hands att använda. Skolverket 
skriver att frågan är huruvida det finns motsättningar mellan alla dessa olika syften genom att både verka pedagogiskt 
och stödjande och samtidigt ha ambitionen att genom myndighetsutövning kontrollera skolors kvalitet.  
 
Begreppet motsättning handlar alltså enligt skolverket i detta sammanhang om att det nationella provets olika syften 
kan vara så heterogena och olika att de är omöjliga att uppfylla. Om detta är fallet riskerar vi att inom skolan få ett 
nationellt prov som inte fungerar. Följderna kan då bli att skolverkets kommunikation med lärare och elever minskar 
och det riskerar att resultera i ojämlika bedömningar och betyg. Det ligger också ett vetenskapligt problem i detta då 
det inte finns någon forskning i denna fråga tidigare. 
 
Övriga aspekter knutna till det nationella provet som jag vill diskutera hör ihop med ovanstående fråga och handlar 
om det nationella provets resultat kan anses tillförlitligt att bedöma en skolas kvalitet på. Detta då det finns 
osäkerheter i det faktum att resultaten bottnar i enskilda lärares bedömning. Finns det också någon problematik 
knuten till att lärare rättar de nationella proven och är det nationella provets betyg och slutbetyg i årskurs nio 
jämförbara. Dessa frågor är intressanta och väl värda att arbeta med då de alla berör aspekter kring det nationella 
provet som många lärare baserat utifrån min verksamhetsförlagda utbildning vill diskutera. Samtidigt kommer 
frågeställningarna tillsammans ge mig fingervisningar om hur lärare uppfattar det nationella provet.  
 
Mitt syfte med mitt examensarbete är att ta reda på hur lärare uppfattar det nationella provet. För att ta reda på detta 
närmare undersöker jag fyra olika aspekter knutna till det nationella provet för årskurs nio i grundskolan. De frågor 
jag vill att ni ska besvara och diskutera i denna intervju är följande: 
 
 
 
• Anser ni att det finns det motsättningar mellan det nationella provets olika syften? 

 
• Finns det någon problematik knuten till att lärare rättar de nationella proven, och i så fall vilka? 

 
• Är det nationella provets bedömning och resultat tillförlitliga? 

 
• Är det nationella provets betyg och slutbetyget i årskurs nio jämförbara? 
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