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Sammanfattning 

Detta är en studie om det nationella provet i svenska för årskurs 9. Arbetets syfte har varit att 
undersöka hur några lärare uppfattar att de nationella proven påverkar de prioriteringar som 
de gör runt ämnets innehåll. Med andra ord: hur de nationella proven påverkar undervisningen 
i svenska i årskurs 9. Leder proven till att den dagliga undervisningen fokuserar vissa mål på 
bekostnad av andra mål? Eller är det snarare så att provens existens hjälper till att ställa 
kursplanens innehåll i fokus på ett sätt som gynnar elevernas måluppfyllelse? 

Undersökningen genomfördes i form av semi-strukturerade intervjuer med fem stycken lärare 
som i dagsläget undervisar i svenska. Dessa lärare har varit involverade i genomförande och 
bedömning av nationella prov mellan två och femton gånger. Den intervjuguide som användes 
berörde två stycken teman; de nationella proven samt kursplanen i svenska och dess 
skrivningar om ämnets centrala innehåll i årskurs 7-9. 

Årligen genomför cirka 100 000 elever de tre delprov som ingår i det nationella provet i 
svenska för årskurs 9. Trots att proven inte mäter alla kursplanens mål är de mycket viktiga 
redskap för lärarnas bedömning och betygssättning. Lärarna i denna studie ser provresultaten 
som ett mått på (och garant för) sin egen bedömningsnivå, att de hamnat rätt i sin 
helhetsbedömning av elevens måluppfyllelse.  

Under en längre tid har det konstateras relativt stora avvikelser mellan elevernas provbetyg 
och deras samlade terminsbetyg. En sådan avvikelse behöver inte alltid vara ett problem, men 
den kan också visa på att lärares bedömning inte är likvärdig över landet. Problematiken blir 
extra tydlig när långa texter ska bedömas och bedömningsanvisningarna lämnar stort 
tolkningsutrymme till den enskilde läraren. Ett arbetssätt som rekommenderas för att råda bot 
på likvärdighetsproblematiken är sambedömning. Sambedömning problematiseras i denna 
studies resultat utifrån risken för att skolkulturer skapas samt de tendenser till skillnader i 
villkor som anas mellan lärare på kommunala respektive fristående skolor.  

Det blir tydligt i denna studies resultat att det nationella provet påverkar undervisningen i 
relativt stor utsträckning, inte minst genom de grundliga förberedelser som genomförs inför 
provet. Detta väcker frågor om var gränsen går mellan att ge eleverna så goda förutsättningar 
som möjligt och att förbereda dem så pass mycket att provresultatet inte säger något om 
elevens kunskaper utan snarare är en produkt utav en längre tids strategiska förberedelser? 

Nyckelord: bedömning, kursplan, lektionsinnehåll, måluppfyllelse, nationella prov, svenska, 
årskurs 9 

Keywords: assessment, course syllabi, lesson planning, national tests, Swedish, year 9 
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1. Inledning 
”Men åh, varför behöver jag kunna det här?” är en allt annat än ovanlig fråga i de svenska 
klassrummen när lustdrivna elever i högstadieåldern har en lektion i svenska (eller valfritt 
annat ämne, för den delen). I ett sådant läge skulle läraren kunna starta en diskussion om 
kunskapernas egenvärde, de mål som eftersträvas i kursplanen eller kanske till och med prova 
att säga att det inte alltid kan vara enkelt i skolan med en hänvisning till läroplanen: 

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara 
den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter 
(Skolverket 2011a:10) 

Att en utomstående betraktare som lyssnade på konversationen skulle få höra ett annat svar än 
de ovanstående alternativen är dock antagligen mer troligt. Ganska ofta skulle läraren följa det 
minsta motståndets lag och svara den gnällande eleven någonting i stil med: ”Du måste kunna 
det här för att klara av nationella proven sen.” 

I samma stund som ett sådant svar ges antas elevens motivation för lärande sträcka sig endast 
till den personliga nyttan i form av ett godkänt (eller ännu bättre) provresultat. Mellan raderna 
utgår den som svarar då ifrån att eleven i fråga inte ser att kunskapen i sig har ett egenvärde. 
En syn ganska långt ifrån styrdokumentens kunskapstörstande elev. Med den här sortens 
retorik blir de nationella proven använda som både morot och piska under terminens gång. 

Varje år genomför mängder av elever de nationella proven i svenska; i årskurs 3, 6 och 9 samt 
i gymnasiet. Vid alla dessa hållplatser i utbildningssystemet testas elevernas muntliga och 
skriftliga förmåga samt deras läsförståelse med hjälp av olika delprov. För de drygt 100 000 
eleverna1 som går sin sista termin i årskurs 9 är det tre stycken delprov i svenska som står på 
programmet och trots att proven inte ska betraktas som examensprov anses de mycket viktiga 
för elevens samlade slutbetyg. Skolverkets två huvudsakliga syften med de nationella proven 
är att ”stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning samt att ge underlag för 
en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på huvudmannanivå och på 
nationell nivå” (Skolverket 2011g). 

De nationella proven tillmäts stor vikt av många lärare när det gäller bedömning och 
betygssättning. Själva genomförandet av det nationella provet i svenska tar relativt mycket 
lektionstid i anspråk under vårterminen i årskurs 9 och min upplevelse är att förberedelserna 
inför provet ofta kan pågå under tämligen lång tid dessförinnan.  

Detta reser intressanta frågor kring hur det nationella provet påverkar undervisning och 
bedömning, vilket blir det kunskapsintresse som detta arbete kommer att kretsa omkring. Att 
närmare undersöka lärares uppfattningar av provens inverkan på undervisningen borde kunna 

                                                            
1 År 2010 fick 101 389 stycken elever i årskurs 9 ett sammanvägt provbetyg i svenska och 6 360 stycken årskurs 
9-elever fick ett sammanvägt provbetyg i ämnet svenska som andraspråk. År 2009 handlade det om 106 048 
respektive 5 717 stycken. Allt enligt Skolverkets officiella statistik (SiRiS 2011) 
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säga något om vilka återverkningar proven får på det lektionsinnehåll som eleverna får 
möjlighet att tillskansa sig, något som i förlängningen kan antas styra deras måluppfyllelse.2 

Detta leder vidare till en genomgång av den företeelse som står i studiens centrum; det 
nationella provsystemet. Denna genomgång kommer att fokusera provsystemets design idag 
samt hur olika slags nationella prov har sett ut samt motiverats genom tiderna. I anslutning till 
detta förklaras även de olika betygssystem som verkat i svensk skola de senaste decennierna. 
Även det ämnesprov i svenska som genomförs i årskurs 9 kommer att beskrivas och 
problematiseras i fortsättningen av detta kapitel. En del av den forskning och statistik som är 
relevant för beskrivningen berörs i detta kapitel, men genomgången av det forskningsfält som 
behandlar nationella prov och kunskapsbedömning återfinns i nästkommande kapitel.  

1.1 Det nationella provsystemet 
När det 1994 infördes nya läroplaner i grund- och gymnasieskolan (Lpo94 respektive Lpf94) 
stöptes även betygssystemet om till att ett målrelaterat istället för att mäta relativt, som det 
hade gjort tidigare. I samband med att betygssystemet reformerades så gjordes de nationella 
proven om så att även de blev målrelaterade. Med tiden har de nationella proven främst 
kommit att få en avgränsad betygsstödjande uppgift (Lundahl 2006). Provsystemet innehåller 
frivilliga diagnostiska material såväl som ett antal ämnesprov för grundskolan. För 
gymnasieskolans del utarbetas kursprov i engelska, matematik samt svenska och svenska som 
andraspråk (Uppsala Universitet 2011b). 

Det är Skolverket som beställer de nationella proven för hela utbildningssystemet och dessa 
konstrueras av specialiserade ämnesgrupper vid några svenska universitet. Prov i matematik 
samt svenska och svenska som andraspråk ges i grundskolans årskurser 3, 6 och 9. Från och 
med årskurs 6 tillkommer prov i engelska och i årskurs 9 genomför eleverna dessutom ett 
kursprov i något av ämnena biologi, fysik eller kemi. De ämnen som det ges nationella prov i 
inom gymnasieskolan är engelska, matematik samt svenska och svenska som andraspråk. 
Nationella prov är frivilliga för elever i den kommunala vuxenutbildningen och erbjuds då 
inom samma ämnen som i gymnasiet, medan de nationella slutproven för elever inom sfi 
(svenskundervisning för invandrare) är obligatoriska (Skolverket 2011h). 

Enligt Skolverket har samtliga de nationella prov som ges i den svenska skolan två 
huvudsakliga syften, nämligen att ”stödja en likvärdig och rättvis bedömning och 
betygssättning” samt ”ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven 
uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå”. Dessutom ska proven kunna 
bidra till ”att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna” samt ”medföra en ökad 
måluppfyllelse för eleverna” (Skolverket 2011g). Provens syften är tämligen omfattande och 
det finns kritiska röster mot detta, som anser att proven, som dessa ser ut idag, har alltför 
många syften att fylla. Skolinspektionen (2011) framhåller att det finns målkonflikter mellan 
provets olika syften, vilket gör det svårt att förena en mätning av samtliga syften i ett och 

                                                            
2 Termen ”måluppfyllelse” är etablerad både i forskning och i utbildningspolitisk debatt. Eventuellt blir den 
termen något problematisk att använda framöver med tanke på det som den syftar på bytt namn. Det som i den 
tidigare kursplanen hette mål att uppnå har i Lgr11 blivit omdöpt till kunskapskrav.  
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samma prov. Lundahl (2009) menar att de dilemman som kan uppstå mellan provens olika 
syften har sitt ursprung i förändringarna som genomfördes i skolsystemet vid slutet av 1980-
talet, när den nya mål- och resultatstyrningen behövde tydliga resultatmått samtidigt som 
centralt påbjudna prov kunde motverka den eftersträvade decentraliseringen. Spänningarna 
mellan provens olika syften framträder tydligt i de regeringsuppdrag som ges till Skolverket 
omkring proven.3 Lundahl (2009:120) beskriver utvecklingen som ” … att provens tänkta 
funktion förändras från att proven ska vara ett redskap för likvärdig betygssättning genom 
förebildlighet till att bli ett mått på likvärdighet.” 

1.1.1 Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 
Inom svenskämnena genomförs nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 samt i gymnasiekurserna 
svenska B och svenska som andraspråk B (för elever som börjat gymnasiet före 1 juli 2011).4 
De ämnesprov som genomförs i slutet av årskurserna 3, 6 och 9 ska så allsidigt som möjligt 
prova vad eleven kan i ämnet. Varje år konstrueras nya ämnesprov av den grupp vid 
Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, som har Skolverkets uppdrag att utarbeta 
de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk (Uppsala universitet 2011b). 

Det nationella provet i årskurs 9 är gemensamt för de två ämnena svenska och svenska som 
andraspråk.5 Provet är uppbyggt kring ett övergripande tema, som förändras varje år. Provet 
består av tre stycken delprov; delprov A handlar om läsförståelse, delprov B är en muntlig 
uppgift och delprov C består av en större skrivuppgift. Inför delprovens genomförande får 
eleverna ta del av ett texthäfte innehållande texter och bilder som hör samman med provets 
tema. Texthäftets innehåll ligger till grund för uppgifterna i de två textbaserade delproven. 
Klassen ska gemensamt arbeta med texthäftet och diskutera dess texter som en förberedelse 
inför provet. Delprov A och delprov C genomförs under vårterminen på varsin förutbestämd 
dag, samtidigt i hela Sverige. Det muntliga provet, delprov B, utgår ifrån korta inspelade 
texter och skiljer sig från de andra proven då det inte bygger på texthäftets innehåll. För 
delprov B finns ingen fastslagen dag för genomförande, utan det anordnas under vårterminens 
gång på det sätt som den undervisande läraren finner lämpligt (Uppsala universitet 2011c). 

Den här studien är inriktad mot det ämnesprov som ges inom svenskämnet i årskurs 9 och när 
de nationella proven nämns i texten så är det (om inget annat tydligt framgår av texten) detta 
ämnesprov, samt de tre delprov som är dess beståndsdelar, som behandlas. 

Den forskargrupp vid Uppsala Universitet som är ansvariga för att konstruera de nationella 
proven i svenska och svenska som andraspråk bedriver forskning utifrån inskickade 
elevlösningar. Exempel på avhandlingar som har sitt ursprung i denna forskargrupp behandlar 
muntlig kommunikation i gymnasieskolan (Palmér 2008) samt bedömning av elevtexterna i 
gymnasiets kursprov (Östlund-Stjärnegårdh 2002). Rapportserien Svenska i utveckling har 

                                                            
3 För en genomgång av hur provuppdragen har förändrats genom åren 1992-2008, se Lundahl (2009: 108ff) 
4 För de gymnasieelever som påbörjat utbildningen efter 1 juli 2011 kommer provet istället att ges i kursen 
svenska/svenska som andraspråk 1 eller 3, beroende på om man läser studie- eller yrkesförberedande program 
5 Bedömningsanvisningarna är olika för de två ämnena, bedömningen svenska som andraspråk ”uppmärksammar 
det som är specifikt för andraspråksinlärares språkutveckling och språkbehandling” (Garme 2003:110) 
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också sin hemvist hos institutionen och där behandlas många intressanta ämnen i förbindelse 
med de nationella proven (till exempel Nyström Höög 2010, Ciolek Laerum 2009) . 

1.1.2 Elevernas betyg i relation till deras provresultat 
I det nuvarande systemet är resultatet på det nationella provet att betrakta som ett 
betygsunderlag bland andra betygsunderlag. Det ska vara ett stöd för lärarens betygssättning, 
men hur det påverkar är upp till den enskilde läraren då det saknas centralt fastslagna riktlinjer 
för hur stor andel provresultatet bör utgöra av elevens sammanlagda ämnesbetyg. Skolverket 
(2011f) menar att en stor avvikelse mellan provbetyg och slutbetyg kan vara ett tecken på att 
skolan behöver granska sin betygssättning liksom att en mycket god överensstämmelse mellan 
dessa två kan vara tecken på precis samma sak. Enligt läroplanen (Skolverket 2011a) ska 
läraren ”… utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de 
nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper” vid 
betygssättningen. De nationella proven räcker med andra ord inte som enda betygsunderlag. 

När Skolverket (2007) undersökte elevresultaten i årskurs 9 under perioden 1998-2006 visade 
det sig vara betydligt vanligare att en elev tilldelats ett högre slutbetyg jämfört med betyget på 
det nationella provet i matematik och svenska. I ämnet engelska är det däremot ungefär lika 
många som får ett höjt respektive sänkt slutbetyg i förhållande till provbetyget. Mönstret var 
mycket varaktigt under den nämnda tidsperioden, vilket innebär att de ”… genomsnittliga 
slutbetygen i matematik och svenska överstiger de genomsnittliga provbetygen på nationell 
nivå varje år sedan provens tillkomst 1998” (Skolverket 2007:64).  

Med tanke på att de nationella proven varken är tänkta att fungera som examensprov eller kan 
mäta alla de mål som finns upptagna i kursplanen (Skolverket 2007, 2011f) behöver det 
egentligen inte vara ett problem att provbetygen avviker från elevernas sammanlagda 
kursbetyg. Det som framhålls som problematiskt (Skolverket 2007, 2011f) är snarare de fall 
där det tycks förekomma en systematik i dessa avvikelser hos enskilda skolor. Den senaste 
sammanställningen över skillnaden mellan elevernas prov- respektive slutbetyg (Skolverket 
2011f) handlar om de elever som avslutade årskurs 9 under vårterminen 2010. Denna statistik 
visar att den andel elever som inte uppnått målen i matematik är betydligt större i det 
nationella provet (17 procent) än motsvarande andel i slutbetyget (5 procent). Skillnaden 
mellan de elever som inte uppnått målen i svenska vid provbetyg respektive slutbetyg är inte 
lika stor. Däremot är svenska det av provämnena som har störst avvikelse i den andra änden 
av skalan, då 7 procent av eleverna får MVG på provet och 16 procent får det i slutbetyg 
(Skolverket 2011f:4)  

1.1.3 Betygs- och provsystem - en svensk historik 
De nationella proven som de ser ut idag är en tämligen modern konstruktion, men centrala 
prov i andra former har funnits med i det svenska utbildningssystemet under lång tid. De har 
sett ut på olika sätt, motiverats på olika sätt och fyllt olika syften. I detta avsnitt kommer en 
historisk genomgång att göras för att ge en bakgrund till dagens situation och visa på 
utvecklingen. För folkskolans del infördes 1897 ett nationellt betygssystem med en sjugradig 
skala från A till C, där varje betygssteg motsvarades av en benämning, exempelvis ”berömlig” 
(A), ”med utmärkt beröm godkänd” (a) och ”icke utan beröm godkänd” (Ba). Dessa betyg, 
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som kallades för absoluta, hade inte primärt en urvalsfunktion eftersom antagning till 
realskolan på den här tiden skedde via inträdesprov (Tholin 2006).  

Andersson (2002) beskriver hur Frits Wigforss 1938 fick i uppdrag att se över 
antagningsförfarandet mellan folkskolan och de efterföljande instanserna realskola/läroverk. 
Wigforss föreslog att urvalet framöver skulle grundas på elevens betyg från folkskolan, vilket 
medförde en reformering av betygsskalan samt förslag på nytt antagningssystem. Lundahl 
(2009) beskriver hur Wigforss i utredningsarbetet endast fann svaga samband mellan de betyg 
som sattes vid inträdesproven och elevens slutliga betyg i läroverket, vilket han tolkade som 
att inträdesproven inte åstadkom ett lämpligt urval av sökande. Enligt Andersson (2002) 
motiverades Wigforss förslag med demokratiserande och jämlikhetsskapande syften, i och 
med att urvalet till vidare studier kunde ske mer demokratiskt när skolbetygen gjordes mer 
jämförbara. Om skolbetygen fick legitimitet som urvalsinstrument skulle det ”… gagna 
studiebegåvningar bland de obemedlade, som då via sina betyg kunde få plats vid läroverken” 
(Andersson 2002:155).  

Tholin (2006) beskriver att resultatet av den betygsutredning Wigforss ledde blev att betygen i 
den sjugradiga bokstavsskalan användes som grund i det normrelaterade system som infördes 
1949. I detta system var meningen att betygen skulle fördelas i enlighet med en 
normalfördelningskurva, som angav att en viss procent av eleverna bör få ett visst betyg. 
Normalfördelningen skulle motsvara betygsfördelningen på nationell nivå. Som hjälp för 
lärarna infördes standardprov, som skulle ge lärarna en uppfattning om hur den egna klassens 
kunskapsnivå klarade sig i en nationell jämförelse (Tholin 2006). En viktig motivering för 
standardproven var just att de skulle standardisera folkskollärarnas betygssättning över riket 
och de normalfördelade resultaten låg tydligt till grund för elevernas betyg (Lundahl 2009). 

Trots att det relativa betygssystemet utsattes för mycket kritik bestod det i olika former fram 
till 1994. I och med 1962 års skolstadga ersattes den tidigare bokstavsskalan av en femgradig 
sifferskala där normalfördelningskurvan angav följande procentsatser för hur betygen skulle 
fördelas mellan landets elever: 1 (7 % av eleverna), 2 (24 %), 3 (38 %), 4 (24 %) och 5 (7 %). 
Dessa procentsatser gällde för grundskolan fram till läroplanen Lgr 80, då lärarna istället fick 
anvisningen att 3 är normalbetyget och att det i en klass normalt finns fler elever som får 
betygen 4 och 2 än vad det finns elever som får betygen 5 och 1 (Tholin 2006). Även 
standardproven fick en lösare koppling till betygen vid denna tid och syftade därmed inte 
längre till att rangordna inom elevgruppen som tidigare varit fallet (Lundahl 2009). Tanken 
var att standardproven skulle hjälpa lärarna att placera in sina klasser och elever på 
normalfördelningskurvan, men som Wikström (2006) beskriver förekom det på bred front ett 
missförstånd om att det var varje klass som i betygssättning skulle fördelas enligt kurvan, 
vilket kunde innebära att lärare berättade för studenter att de hade slut på ett visst betyg. 
Orättvisan i detta var ett av de vanligast förekommande argumenten mot den här sortens prov. 

Efter ett antal politiska turer (främst orsakade av regeringsskiften som fick tydligt genomslag 
på området) kring en betygsutredning i början på 1990-talet, beslutade riksdagen 1994 att 
införa ett målrelaterat betygssystem med en tregradig betygsskala; Godkänd, Väl godkänd, 
Mycket väl godkänd. Intentionen i riksdagsbeslutet var att betyget Icke godkänd inte skulle 
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förekomma i grundskolan, utan att de elever som inte nådde målen istället skulle få ett 
skriftligt omdöme (Tholin 2006).6 Selghed (2004) poängterar att införandet av ett målrelaterat 
betygssystem medförde en grundläggande förändring i synen på kunskap jämfört med det 
tidigare grupp- och normrelativa betygssystemet. 

Lundahl (2006) framhåller att betyg alltmer kom att bli det centrala måttet på skolans resultat 
under 1990-talets senare del, vilket inte var den ursprungliga tanken, men ”Utifrån ett upplevt 
behov av entydiga resultatmått, rättssäker och likvärdig bedömning vrider sig det nya 
betygssystemet från att uttryckligen inte ämna till att uppmuntra till jämförelser till att i 
huvudsak tjäna till jämförelser – på flera olika nivåer” (Lundahl 2006:381). 

Under läsåret 2011/2012 genomförs en rad reformer i den svenska grundskolan (Skolverket 
2010). Det som främst påverkar de nationella proven i svenska är de nya kursplanerna samt 
den nya betygsskalan (A-F). Den största förändringen rent provmässigt är att de prov som 
tidigare har getts i årskurs 5 nu istället ersätts av ett prov i årskurs 6, vilket även kommer att 
få en stödjande funktion vid betygssättningen när betyg införs i årskurs 6 från och med 
vårterminen 2013. Förändringarna implementeras i etapper; provet för årskurs 3 följer Lgr11 
från 2012, medan de som nu går i årskurs 9 får slutföra grundskolan med målkriterier och 
betygssteg enligt den gamla kursplanen. Det ämnesprov som ges i årskurs 9 kommer att 
genomföras enligt den nya kursplanen från och med 2013 (Uppsala Universitet 2011b).  

  

                                                            
6 Detta innebär också att Icke Godkänd (IG) som betyg endast existerat inom gymnasieskolan. För grundskolan 
gällde följande: ”6 § Som betyg skall någon av följande beteckningar användas: Godkänt (G), Väl godkänt (VG), 
Mycket väl godkänt (MVG)” samt ”7 § Om en elev inte når upp till de mål som lokalt bestämts för ett ämne eller 
ämnesblock, skall betyg inte sättas i ämnet eller ämnesblocket” (Utbildningsdepartementet 1994). 
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2. Studiens teoretiska bakgrund 
I detta kapitel placeras de nationella proven in i en större kontext där kunskapsområden, som 
jag har bedömt vara relevanta för att vidga förståelsen för de nationella provens roll i skolan 
och provens inverkan på lärarnas undervisning, beskrivs i en forskningsgenomgång. 
Genomgången är uppdelad i fyra övergripande teman, där det första behandlar 
kunskapsbedömning och frågeställningar kring hur elevernas måluppfyllelse påverkas av 
kunskapsmätning. Det andra avsnittet fokuserar på vilka aspekter som ingår i lärares 
bedömning. Kapitlets tredje avsnitt berör nationella prov i förhållande till undervisning och 
bedömning. Det fjärde avsnittet placerar den konkurrensutsatta skolan i centrum, ett område 
som även det har påverkan på hur prov och kunskaper bedöms. Detta översiktskapitel avslutas 
med ett delvis fristående avsnitt som redovisar och diskuterar några av resultaten från 
Skolinspektionens pågående arbete med en kontrollrättning av nationella prov.  

För att inleda den här översikten ska vi nu utreda hur andra lärarstudenter har närmat sig 
liknande frågor. Nationella prov och kunskapsbedömningar är områden som engagerar och 
intresserar många blivande lärare och därmed finns det ett antal examensarbeten, framlagda 
vid olika svenska lärosäten, som berör till den här studien angränsande frågeställningar. En 
sökning i DiVA7 gav 44 träffar bland studentarbeten med sökordet nationella prov, sex träffar 
för sökordet lärares planering samt 65 träffar när svenskämnet kombinerades med något av 
begreppen årskurs 9/år 9/högstadiet/grundskolans senare år. De flesta av dessa sökresultat 
leder vidare till studier som är inriktade emot de nationella prov som ges på gymnasienivå 
eller de prov som genomförs i årskurs 3 respektive årskurs 5. Några av dessa undersökningar 
berör även de nationella proven i ett större perspektiv genom att undersöka exempelvis 
betygssättning, bedömning eller andraspråksinlärning genom flera av skolans årskurser. 

När det gäller examensarbeten som behandlar nationella prov inom svenskämnet har en 
överväldigande majoritet av dessa inriktats mot det kursprov som genomförs under 
gymnasiekursen Svenska B (se till exempel Jonsson 2010, Palmkvist & Widerberg 2007). Det 
arbete som kommer närmast de frågeställningar som styr detta arbete är en studie som 
undersöker det nationella provets påverkan på betygsättning och undervisning i kursen 
Svenska B samt huruvida de elever som går på studie- respektive yrkesförberedande program 
ges liknande förutsättningar inför provet (Palmkvist & Widerberg 2007). Resultaten av den 
studien pekar mot att provens existens påverkar svenskundervisningens innehåll på så sätt att 
det finns viktiga moment som får stå tillbaka på grund av att förberedelserna inför provet 
fordrar mycket lektionstid. De moment som särskilt anses påverkas negativt av det nationella 
provets omfattning är språkhistoria och retorik, vilket studiens lärare beklagar. Samtidigt visar 
resultaten att provet bidrar till att vissa moment i undervisningen lyfts fram på ett sätt som 
inte hade gjorts i samma utsträckning utan nationella prov, främst då den sorts kunskap som 
fokuseras för att eleverna ska kunna genomföra provet. 

På provkonstruktörernas hemsida (Uppsala Universitet 2011a) har elva arbeten som berör det 
nationella provet i svenska samlats under rubriken examensarbeten om nationella prov. Av 
dessa behandlar fyra stycken provet för gymnasieskolan, tre stycken provet för de yngre 
                                                            
7 DiVA = Digitala Vetenskapliga Arkivet. Sökningarna genomfördes 2011-10-28 på http://www.diva-portal.org/  
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årskurserna och fyra stycken (ett om bedömning och betygssättning, två stycken om texter 
som analyserats ur ett andraspråksperspektiv samt en narrativ analys av elevtexter) kan inte 
knytas till något speciellt prov. Utifrån denna sammanställning och sökningen i DiVA ser jag 
en tendens att ämnesprovet som ges i årskurs 9, det prov som står i centrum för denna studie, 
har belysts tämligen sparsamt i jämförelse med övriga nationella prov i svenska. Intresset 
tycks ha varit större för de prov som ges tidigare i grundskolan samt i gymnasiet. 

Nästa avsnitt kommer att behandla kunskapsbedömningar av olika slag, eftersom det är en 
ytterst relevant bakgrund att ha med sig i diskussionen om de nationella proven. Prov i alla 
former är en tydlig sorts kunskapsbedömning och som sådan både mäter den elevens 
kunskapsnivå samt signalerar till eleverna vilken kunskap det är som prioriteras i ett ämne.  

2.1 Kunskapsbedömning 
I en kartläggning av svensk bedömningsforskning som utgavs av Vetenskapsrådet 2010 
inleder författarna med att påminna om utbildningssektorns omfattning i Sverige. Utbildning 
är det största politikområdet sett ur ett ekonomiskt perspektiv samtidigt det berör stora delar 
av befolkningen; hela tre miljoner individer var involverade i det svenska utbildningssystemet 
(från förskola till vuxenutbildning/högre utbildning) under 2008 (Forsberg & Lindberg 2010).  
 
Forsberg och Lindberg (2010) hävdar att bedömning, i ett pedagogiskt perspektiv, kan ses 
som ett av de system som används av utbildningen för att signalera vilken kunskap som är 
viktig samt hur ett sådant kunnande kan uttryckas av eleven. I samma tankegång hänvisas till 
att bedömningen, tillsammans med läroplaner, kursplaner och undervisning utgör vad 
Bernstein kallar för utbildningens ”message systems” (Forsberg & Lindberg 2010:8). Av detta 
kan förstås att intresset för betyg och bedömning delvis kan förklaras med de signaler som 
dessa sänder ut, där bedömningen blir ett redskap som hjälper till att klargöra utbildningens 
syften. Enligt Lundahl (2009) går det att se ett tydligt skifte i forskningslitteraturen från 
”testing culture” till ”assessment culture”, där det senare begreppet ibland i svensk 
översättning har kallats för ”pedagogisk bedömning”. Den bärande uppfattningen i en sådan 
typ av bedömningar är att undervisning och bedömning inte kan skiljas åt (jfr Korp 2003). 
 
Med tanke på hur betygssystemen har förändrats och utvecklats (se avsnitt 1.1.3) tycks det 
naturligt att även bedömning och betygssättning har antagit olika inriktningar och fokuserat 
olika aspekter av elevens prestationer genom åren. Forsberg och Lindberg (2010) menar att 
den förskjutning av kunskapssynen som inträffade i och med den läroplan som kom 1994 
innebar ett brott med tidigare traditioner som kom att betona en annan sorts innehåll än 
tidigare; från pensum/stoff till förmåga/kompetens. Enligt dem påverkade denna förskjutning 
undervisningens innehåll likväl som formerna för bedömning, något som ökade komplexiteten 
i bedömningarna och gav lärarna delvis nya arbetsuppgifter. Detta eftersom de nu ska hantera 
frågor som ”… hur kriterier kan tolkas, vad bedömningar kan avse, hur de kan genomföras 
och hur kunnighet kan urskiljas inom olika ämnen och områden” (Forsberg & Lindberg 
2010:30). 
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2.1.1 Formativ och summativ bedömning 
En vanlig uppdelning som görs när det talas om bedömning är uppdelningen mellan formativ 
respektive summativ bedömning (se Korp 2003, Garme 2003). Lundahl (2009) redogör för ett 
vanligt sätt att beskriva motsatsförhållandet mellan de två begreppen; att summativ 
bedömning är en bedömning av lärandet, medan formativ bedömning är en bedömning för 
lärandet. Korp (2003) återger ett träffande citat från amerikanen Robert Stake för att illustrera 
skillnaden mellan de två sorternas bedömning: ”Formativ bedömning är när kocken smakar 
soppan och summativ bedömning är när gästen gör det” (Korp 2003:77). I ett synsätt som 
skiljer de två formerna av bedömning åt är det som skiljer den formativa bedömningen av 
elevkunskaper från den summativa främst att den förra har ett pedagogiskt syfte och inte kan 
användas för urval eller rangordning, vilket är den andra sortens specialitet. Även Garme 
(2003) menar att bedömning kan ha olika syften och att det finns ett dilemma i synen på 
bedömning och vilka syften den ska fylla; bedömning som medel att stimulera utveckling och 
god undervisning respektive bedömning som urvals- och kontrollinstrument (det vill säga 
bedömningens formativa respektive summativa funktion).  

När det gäller formativ bedömning av elever hänvisar Korp till betydelsen i den text av 
Scriven där begreppet först lanserades. Där menas att ”… den formativa bedömningens syfte 
dels är att påverka deras beteende i linje med de uppsatta undervisningsmålen, dels i att 
korrigera fel” (Korp 2003:79). Den formativa bedömningen fokuserar lärandeprocessen 
snarare än det färdiga resultatet, ett synsätt på elevernas kunskapsinhämtning som fokuserades 
i Lpo94 och även finns med i den nya läroplanen Lgr11. Det sägs i Lgr11 att skolan har ett 
uppdrag att tillhandahålla en undervisning som främjar elevernas lärande och 
kunskapsutveckling (Skolverket 2011a). Ett av läroplanens mål betonar dessutom en formativ 
syn på bedömning, där varje elev ska utveckla förmågan att bedöma egna resultat och relatera 
denna bedömning till den egna arbetsprestationen samt de egna förutsättningarna (Skolverket 
2011a), en syn som betonar att ett elevresultat alltid ingår i en större läroprocess. Korp (2003) 
ger några exempel på vanliga situationer där formativ bedömning brukar användas, såsom att 
motivera elever i skolarbetet, att inventera elevernas förkunskaper för att kunna planera 
undervisning på ett bra sätt och att identifiera en elevs behov av stöd i lärandet. 
 
En summativ bedömning inbegriper alltid ett värderande moment och det som kännetecknar 
denna sorts bedömningar av kunskap, enligt Korp (2003), är att de är kopplade till någon sorts 
betygssättning eller rangordning av elevprestationer. Den grundläggande intentionen med en 
summativ bedömning är att generera ”… en så tillförlitlig bild som möjligt av sådana 
kvalitativa och kvantitativa aspekter av elevernas lärande som är relevanta i förhållande till 
undervisningsmålen, och att värdera och tillskriva dessa någon form av betyg eller omdöme” 
(Korp 2003:77). Korp lyfter vidare upp det svenska högskoleprovet som ett tydligt exempel 
på en summativ bedömning. Provresultaten avser inte säga något om en individs kompetens 
eller kunskap, utan de används enbart för att kunna filtrera de sökande till högre utbildning. 

2.1.2 Vad är mätbara kunskaper?  
Kunskap kan ses på många sätt och ur många perspektiv. I samband med införandet av nya 
läroplaner 1994 gjorde Läroplanskommittén ett försök att omformulera kunskapsbegreppet i 
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den svenska skolan. I ett särtryck till utredningen (Skolverket 1994) fördes en diskussion som 
delade in kunskapen i fyra delaspekter; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (ofta 
refererat till som de fyra F:n). Dessa fyra aspekter ansågs samspela med varandra och utgöra 
varandras förutsättningar. Dock kunde aspekterna inte täcka alla kunskapens dimensioner, 
utan lyftes upp i syfte att ”… utvidga kunskapsbegreppet och att motverka en ensidig 
betoning av den ena eller andra kunskapsformen framför andra” (Skolverket 1994:31). De 
fyra aspekterna kom att ingå i Lpo94 och detta synsätt finns kvar i tämligen oförändrat skick 
även i den nya läroplanen Lgr11. I Lgr11 uttalas också att om skolan ska klara av sitt uppdrag 
att främja elevernas lärande förutsätts ”… en aktiv diskussion i den enskilda skolan om 
kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur 
kunskapsutveckling sker” (Skolverket 2011a:10). Att se till så att det finns en aktiv diskussion 
runt vilken kunskap som är viktig att inkludera i skolans undervisning idag och för framtiden 
ingår med andra ord som en del i skolans övergripande uppdrag. Manderstedt och Palo (2010) 
understryker att det finns samband mellan ett samhälles förhärskande kunskapssyn och det 
samhälle som vi har alternativt det samhälle som vi skulle vilja ha. 
 
Frågor som är angelägna att diskutera i samband med kunskapsbegrepp och bedömning är 
varför vi gör kunskapsmätningar, vad vi vill få ut av dem och hur vi använder mätningarnas 
resultat. Biesta (2011) menar att diskussionerna om god utbildning (det vill säga vad 
utbildningen egentligen är till för) helt har försvunnit från agendan. Eftersom vi lever i en tid 
när utbildningsdiskussionen istället kommit att domineras av mätningar, i form av 
rangordningstabeller samt mätningar där utbildningsutfallet ställs i korrelation till pedagogisk 
insats, reduceras diskussionerna om utbildningens kvalitet ofta till att handla om 
utbildningens effektivitet i ganska snäva termer.8 Vidare problematiserar Biesta (2011) 
kunskapsmätningarnas validitet och då inte främst den tekniska validiteten; huruvida vi 
verkligen mäter det vi avser att mäta (2011:22), utan snarare deras normativa validitet; om vi 
verkligen mäter det vi tycker är viktigt eller om vi bara mäter det som vi enkelt kan mäta och 
därför i slutändan kommer att värdera det vi mäter (kan mäta) (2011:22). Huruvida det som 
mäts är det som vi i samhället anser vara viktigt, eller om det som mäts snarare är vad som 
framstår som mätbart, är en frågeställning som är väl värd att beakta i diskussionen om 
nationella proven och elevernas resultat på dessa. Vilken sorts uppgifter ligger i förgrunden i 
de nationella proven? Och vad innebär det för undervisningen och för elevernas 
kunskapsutveckling? Vad innebär uppgiftstyperna för provresultaten samt för den vikt som 
lärarna kan tillmäta dessa i ett vidare kunskapssammanhang?  

2.2 Aspekter som ingår i lärares bedömning 
Trots att det ingår i en lärares profession att bedöma och betygssätta måste bedömning 
behandlas som den komplexa fråga det faktiskt är. Det är en utmaning för den undervisande 
läraren att objektivt bedöma en elevs prestation (på till exempel ett nationellt prov) och 
därigenom bortse från de förkunskaper som läraren har om den aktuella eleven. Även om alla 

                                                            
8 Biesta (2011) exemplifierar hur effektiviteten kan innebära ett tveksamt sökande efter fungerande metoder. På 
grund av den amerikanska lagen Elementary and Secondary Education Act (mer känd som No Child Left Behind) 
kan statliga forskningsanslag numera enbart fås för forskning som genom mätningar av utbildningsutfall relaterat 
till den pedagogiska inputen söker generera vetenskapliga fakta kring ”vad som fungerar” (Biesta 2011:20) 
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lärare kan antas sträva efter en sådan objektivitet i sin bedömning tycks det för många vara 
svårt att uppnå en bedömning som helt lyckas separera elevens prestation från elevens person.  
 
I sin avhandling har Selghed (2004) genomfört intervjuer med 30 stycken lärare som 
undervisar i svenska, engelska och matematik, för att undersöka bland annat vilka aspekter 
som lärarna anser sig väga in när de betygssätter elever. Utifrån de olika aspekter som lärarna 
lyfte fram konstruerades sex olika kategorier som beskriver vad lärarna uttrycker påverkar 
deras betygssättning. Kategorierna är: (a) elevens kunskaper och färdigheter, (b) elevens 
förhållningssätt till skolarbetet, (c) eleven som person/dess personliga egenskaper, (d) rent 
skolorganisatoriska aspekter, (e) externa krav och förväntningar, (f) lärarens personlighet. 
Tre av kategorierna (a-c) anses relatera direkt till eleven, vilket även innebär att det är dessa 
tre som eleven kan påverka genom att visa för läraren att den har uppnått målen och dessutom 
bete sig på ett sätt som uppfattas som lämpligt och trevligt av läraren. Kategori (a) är den enda 
som nämns i samtliga intervjuer och därmed den som anses ha allra störst påverkan på 
bedömningen av elevernas prestationer. Det är dessutom den enda av de sex kategorierna som 
enligt styrdokumenten ska utgöra underlag för betygssättningen.  
 
Selghed (2004) konstaterar vidare att relationerna mellan lärare och elev tycks vara centrala i 
bedömningen. Särskilt viktig upplevs relationsaspekten vara när det gäller de svagpresterande 
elever som får ett G utan att egentligen ha uppnått målen för det betyget. Detta faktum, att det 
tycks vara lättare att underkänna en elev som man inte har en personlig relation till, 
understryks även i en studie som undersöker bedömningarna av nationella prov i svenska på 
gymnasiet, med ett särskilt fokus på de prov som befinner sig i gränslandet mellan IG och G 
(Östlund-Stjärnegårdh 2002, se även Korp 2006). Även Klapp Lekholm (2010) redogör för att 
det finns flera studier som visar att många lärare använder olika underlag för bedömningen 
beroende på elevernas prestationsnivå. Detta yttrar sig på ett sådant vis att högpresterande 
elever i större utsträckning bedöms enbart utifrån sina kunskaper och färdigheter samtidigt 
som lågpresterande elever bedöms utifrån både kunskaper och personliga egenskaper.  

Det gällande betygssystemet är målrelaterat, vilket innebär att elevens kunskaper ska 
bedömas i relation till kursmål och betygskriterier, men inte i relation till andra elevers 
prestationer och betyg. I praktiken skulle samtliga elever i en klass kunna betygssättas med 
MVG om samtligas prestationer motsvarar kriterierna för det. Dock finns fortfarande exempel 
(Selghed 2004, Korp 2006) på lärare som jämför eleverna sinsemellan när de sätter betyg, 
vilket gör betygen relativa till sin karaktär. Ett sådant beteende medför en uppenbar risk att 
betygskriterierna tolkas olika beroende på vilken elevgrupp som ska betygssättas, vilket inte 
är förenligt med innebörden i det målrelaterade betygssystemet.  

Andersson (2002) menar att betygens roll som en motivationsskapande faktor hos eleverna är 
intimt sammanknippad med betygens roll som urvalsinstrument till högre utbildning och att 
detta har gjort att skolarbetet i årskurs 8 och 9 oftast får en mer instrumentell inriktning; 
”Betygen blir studiemål i sig och innehållet kommer mer i bakgrunden. /–/ Skolarbetet får en 
tydligare beviskaraktär och oftast vill läraren och skolan ha skriftlig dokumentation för att ha 
ryggen fri (gentemot elever och föräldrar, min anm.)” (Andersson 2002:160). 
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2.3 Undervisning och bedömning relaterat till nationella prov 
Olika typer av användarutvärderingar har gjorts av Skolverket samt de institutioner som 
utvecklar ämnesproven för att försöka ge en bild av hur de nationella proven fungerar i 
förhållande till provens syften. Enligt Lundahl (2009) är ett genomgående mönster i dessa 
utvärderingar att lärarna har varit nöjda med provens innehåll samt att de anser att proven i de 
flesta fall bekräftar lärarens värdering av elevernas kunskaper. 

Redan på standardprovens tid fanns en medvetenhet om att prov påverkar undervisningen. På 
grund av denna medvetenhet siktade provkonstruktörerna på att inrikta proven mot att testa 
sådant som de menade gick att testa objektivt, något som Lundahl (2009:91) menar var en 
naiv hållning. Provens innehåll och utformning påverkar alltid undervisningen och denna 
insikt vändes från något negativt med standardproven till att framhållas som en stor förtjänst 
med dessa prov, då de kunde medverka till att implementera läro- och kursplaner utifall de 
konstruerades med en medvetenhet om deras styrande effekt (Lundahl 2009).  
 
Selghed (2004) lyfter fram att det inte finns någon anledning att tro att provens betydelse på 
den fronten har minskat i dagens system: ”Risken att prov överhuvudtaget, och speciellt 
nationella prov i dagens betygssystem, kan få en avgörande funktion vid såväl planering som 
genomförande och utvärdering av undervisningen får inte förringas” (Selghed 2004:69). Detta 
område berörs på flera ställen i en forskningsöversikt om kunskapsbedömning (Korp 2003). 
En aspekt som lyfts upp är att prov (både sådana som lärarna konstruerar och nationella prov) 
påverkar innehållet i elevernas utbildning i och med att de påverkar elevernas värdering av 
olika kunskaper. Både svenska och utländska studier ska, enligt Korp (2003) ha visat att 
elever riktar in sina ansträngningar mot det ämnesinnehåll som de tror kommer med på provet 
och mer eller mindre medvetet anpassar sin inlärning efter provens innehåll. Vidare beskriver 
Korp (2003) hur amerikanska och brittiska studier visar att nationella prov påverkar lärarnas 
val av innehåll och undervisningsformer. Ofta beskrivs detta som att lärarna lägger upp 
undervisningen inför standardiserade prov på ett sätt som ska ge den egna klassen 
framstående provresultat. Wilson har myntat ett talesätt omkring detta, vilket Korp (2003) 
lånar för att belysa området: ”the assessment tail wags the curriculum dog” (Korp 2003:51). 
 
En något splittrad bild av hur de nationella proven påverkar undervisningen fås genom 
resultatet av den enkät till lärare och rektorer som redovisas i Skolverkets rapport Det 
nationella provsystemet i den målstyrda skolan. Omfattning, användning och dilemman 
(Skolverket 2004). Majoriteten av lärarna anser att de nationella proven inte påverkar 
undervisningen i någon större utsträckning, men cirka en tredjedel av lärarna menar att proven 
påverkar undervisningen vid val av ämnesinnehåll och arbetssätt. Av de intervjuade anser nio 
av tio att proven är ganska eller mycket viktiga. Samtidigt tror en fjärdedel av de intervjuade 
lärarna och rektorerna att skolans uppdrag skulle kunna klaras lika bra utan nationella prov. 
 
När det gäller bedömning specifikt i samband med de nationella proven i svenska, så 
konstaterar Skolinspektionen (2010, 2011; jfr även Skolverket 2007, 2009) att de till provet 
tillhörande bedömningskriterierna lämnar ett stort utrymme för tolkning, vilket särskilt kan 
antas påverka bedömningen av det delprov som innefattar en uppsats, då ett sådant prov 
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medför en stor mängd fri textproduktion från elevens sida. I Skolverksrapporten Provbetyg – 
Slutbetyg – Likvärdig bedömning? (Skolverket 2007) beskrivs ett antal förslag från den 
statliga utredningen om mål och uppföljning i grundskolan (SOU 2007:28), bland annat ett 
om bedömning: ”För att öka kvaliteten i bedömningarna av proven är det önskvärt om en 
ytterligare lärare sambedömer proven med den undervisande läraren” (Skolverket 2007:48). 
 
Skolverket är inte de enda framhåller sambedömning som en lösning på problemen med 
bedömningar som inte var likvärdiga. Exempelvis argumenterar Garme (2003:114) att ”Med 
flera bedömare och med en levande diskussion om vad som menas med kvalitet i skrivna 
texter ökar säkerheten i bedömningen.” Östlund-Stjärnegårdh (2002) har fått fram resultat 
som visar på att lärare är betydligt strängare i sin bedömning när de bedömer texter som är 
skrivna av andra elever än lärarens egna, vilket även det kan tala för användandet av 
sambedömning för att öka likvärdighet och rättsäkerhet i betygen. Numera finns det i 
bedömningsanvisningarna för de nationella proven en rekommendation om att genomföra 
rättningen som sambedömning. Skolinspektionen (2011) är dock av uppfattningen att 
sambedömning inte kan kompensera bedömningsanvisningarnas frikostiga tolkningsutrymme 
och vaga kriterier. Dessutom anser de att sambedömningen behöver problematiseras och 
menar att ”Om proven sambedöms på elevens skola kan en likvärdig bedömning av eleverna 
på den aktuella skolan ske men skillnader kan fortfarande förekomma i förhållande till andra 
skolor i landet” (Skolinspektionen 2011:27). 
 
I detta sammanhang kan det vara värdefullt att göra en internationell utblick i liten skala. I det 
svenska provsystemet är det den undervisande läraren som bedömer elevens provprestation 
med hjälp av betygskriterier och bedömningsanvisningar. I Danmark och Norge förekommer 
liknande prov, men i dessa två grannländer bedöms elevens prov inte av den undervisande 
läraren, utan av en utomstående lärare som agerar som så kallad censor9. På så sätt blir 
elevens provbetyg mer fristående gentemot den undervisande lärarens helhetsbedömning. I 
det danska skolsystemet finns bägge resultaten (provresultat samt sammanfattande 
terminsbetyg) med i elevens betygsdokument. Detta visar att det skulle vara fullt möjligt att 
genomföra bedömningen av de nationella proven på andra sätt än vi i Sverige har valt att göra. 

2.3.1 Problematik - både snällbetyg och betygsinflation 
Vad betygen egentligen mäter i dagens betygssystem kan problematiseras från åtminstone två 
håll; snällbetyg samt betygsinflation. Snällbetygen, där elever godkänns trots att de inte 
uppnått kriterierna för G, exemplifierar ett lärardilemma. Korp (2006) lyfter det yrkesetiska 
dilemmat som en lärare kan ställas inför när det gäller att godkänna elever som egentligen inte 
uppnått målen, något som det i hennes material finns flera exempel på, från de 
yrkesförberedande programmen. Korp menar att lärarnas beskrivningar är tämligen 
samstämmiga kring detta, då de beskriver att ”Eleverna uppfattar målen och kriterierna i 
kärnämnena som irrelevanta för inriktningen i studierna och som allmänt tråkiga, och för 
många elever ligger de på en alltför hög abstraktionsnivå och är därför svåra att nå” (Korp 
2006:263). Vidare hänvisar Korp till en utvärdering från Skolverket som påvisar att många av 
                                                            
9 Befattningen ifråga kallas ”censor” i Danmark (Ministeriet for børn og undervisning 2011) och ”sensor” i 
Norge (Utdanningsdirektoratet 2011), men de arbetsuppgifter som dessa personer utför framstår som identiska. 
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de elever som hade ofullständiga grundskolebetyg under gymnasietiden klarar av 
karaktärsämnen och den arbetsplatsförlagda utbildningen. Att i kärnämnena underkänna 
elever som klarar de yrkesförberedande kurserna och vad gäller kärnämnena deltar i lektioner 
och visar en positiv attityd blir en utmaning för lärarnas yrkesetik. De lärare som undervisar i 
kärnämnen ställs inför ett dilemma huruvida de ska följa styrdokumenten eller skydda sina 
elever från misslyckande, ett dilemma som enligt Korp (2006) fick olika innebörd beroende 
på om kärnämnesläraren ingick i ett arbetslag med företrädesvis yrkeslärare eller ett arbetslag 
där kärnämneslärarna utgjorde majoriteten. Trots att Korps resultat gäller gymnasieelever 
finns det egentligen ingen anledning att tro att detta bedömningsdilemma ser annorlunda ut 
för lärare i årskurs 9. Även i årskurs 9 är ett G mycket värdefullt, inte minst utifrån det faktum 
att en elev som inte uppnår G heller inte blir behörig till ett av gymnasiets nationella program. 

I den andra änden av betygsskalan möter vi problematiken kring betygsinflation, en företeelse 
som undersöks av Cliffordson (2004), som konstaterar att betygsmedelvärdet har ökat årligen 
sedan införandet av det målrelaterade betygssystemet och att det är andelen höga betyg som 
ökat snarare än elever som fått G istället för IG. Via en jämförelse av gymnasiebetyg i relation 
till studieframgång i högre utbildning hos sju årgångar elever konstaterar Cliffordson (2004) 
att hela den konstaterade ökningen av betygsmedelvärdet representerar en betygsinflation. 
Enligt Wikström (2006) kan en del av inflationen antagligen förklaras av att det förekom en 
övergångsperiod mellan betygssystemen, där lärarna behövde lära sig hur de skulle använda 
de målrelaterade betygen. Huvudorsaken tror hon dock beror på konkurrensen som är inbyggd 
i skolsystemet i kombination med betygskriterier som möjliggör subjektiva tolkningar. 
Wikström (2006) diskuterar även denna fråga i termer om vilka elever som använder sig av 
möjligheten att utforma sina gymnasieprogram strategiskt med de kurser som förväntas ge 
högsta möjliga jämförelsetal samt av möjligheten att betygskomplettera. Vlachos (2010) visar 
statistik på att ökad konkurrens mellan skolor tenderar leda till en högre andel toppbetyg. Den 
betygsinflation som enligt flera studier existerar är alltså primärt ett resultat av att skolorna 
numera verkar på en marknad som präglas av konkurrens i och med att elever väljer sin skola. 

2.4 Den konkurrensutsatta skolan 
Sedan några decennier tillbaka verkar svenska skolor på en konkurrensutsatt marknad, där 
elever och föräldrar fritt kan välja vilken skola de vill gå på. Under 1990-talet genomfördes 
fler reformer än de två som hittills har diskuterats (ny läroplan och betygsskala). Wikström 
(2006) beskriver två genomgripande förändringar med ekonomiska förtecken. Skolan 
kommunaliserades, vilket innebar att kommunerna gavs makten att fördela pengarna i den 
lokala skolbudgeten. Dessutom ändrades regelverket för fristående skolor så att det blev 
enklare att starta friskolor och enklare för dessa skolor att få offentlig finansiering i och med 
att varje elev som valde skolan förde med sig en skolpeng.10 Detta medförde att antalet 
friskolor ökade dramatiskt under några år; 1992 fanns 16 fristående gymnasier och 2005 var 
antalet uppe i 241 stycken, enligt Wikström (2006). Hur dessa förändringar av skolsystemet 
har påverkat de nationella proven och betygen kommer att förklaras närmare i detta avsnitt. 

                                                            
10 För en genomgång av hur det svenska skolpengssystemet fungerar samt hur de fristående skolornas 
elevunderlag ser ut, se Vlachos (2010: 18-22) 
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Antalet elever som går i fristående grundskolor ökar stadigt, enligt Skolverket (2011d) har 
antalet elever som går i en fristående skola de senaste tio åren ökat med mellan 3000 och 
10 000 elever årligen. Läsåret 2010/11 uppgick andelen elever i en fristående skola till 
närmare 12 procent och detta läsår var dessutom den första gången som det fanns minst en 
fristående skola etablerad i samtliga svenska kommuner (Skolverket 2011d). På så sätt kan det 
hävdas att skolmarknaden har spridit sig över hela landet och konkurrensen om elever verkar 
inte enbart i städerna, utan även på landsbygden. Ytterligare ett faktum som gör att 
konkurrensen om eleverna hårdnar är att elevkullarna kommer att sjunka några år framöver 
(Skolverket 2011d), vilket gör att det finns färre elever att konkurrera om för skolaktörerna. 

Ett av de tre utvecklingsområden som Skolverket (2011e) lyfter fram i sin årliga 
lägesbedömning utgår just ifrån att skolsystemet blir allt mer mångfacetterat, något som 
Skolverket menar får konsekvenser på två skilda områden. För det första anser Skolverket att 
de som myndighet måste bli bättre på att anpassa utformningen av sina insatser för att kunna 
nå alla typer av skolor då det finns systematiska skillnader i vilka huvudmän som deltar i 
utvecklingsinsatser och vilka som inte gör det. För det andra understryks att det föränderliga 
skolutbudet ökar behovet av saklig och lättillgänglig information för elever och föräldrar. 

I frågan om hur de fristående skolornas intåg har påverkat lärarnas bedömning är det svårt att 
få en enhetlig bild, då flera perspektiv måste vägas in. Det är dock uppenbart att den nya 
situationen med konkurrens mellan skolor har påverkat lärarnas arbete. Ett perspektiv lyfts 
fram av Korp (2006), då det i hennes undersökning förekom flertalet lärare som beskrev hur 
de blir pressade av sina rektorer att inte underkänna för många elever. Dessa lärare arbetade 
på enheter där elevernas resultat generellt sett hade en låg nivå och låga resultatnivåer innebär 
dålig marknadsföring och på så sätt färre sökande, vilket i sin tur leder till att fler elever med 
låga betyg och stort stödbehov börjar på skolan kommande termin. I förlängningen leder färre 
elever även till att skolpersonal måste sägas upp. Korp (2006) menar att rektorerna, som en 
effekt av systemet med elevpeng och en decentraliserad ekonomi, blir tvungna att ställa 
likvärdighetsfrågorna i relation till konkurrensläget och skolans budget. 

Wikströms (2006) resultat visar att konkurrensutsatta skolor, med vilket hon avser både 
fristående och mindre skolor, är mer generösa i sin betygssättning och att det främst är 
andelen höga betyg som ökat hos dessa. En delvis annan bild ges av Skolinspektionen (2010, 
2011). I deras rapporter menas det att de fristående skolornas bedömning inte på något 
övergripande plan visar upp större avvikelser än vad de kommunala skolornas dito gör. 
Samma sak för relationen mellan resultatet på nationella proven och samlingsbetyget. Vlachos 
(2010) konstaterar att skillnaderna i betygssättning mellan kommunala och fristående skolor 
har varit små de senaste åren. Däremot visar Vlachos på att de fristående gymnasierna tycks 
ha varit generösare i betygssättningen några år kring sekelskiftet och att de fristående 
grundskolorna förefaller ha varit generösa under första hälften av förra decenniet. Det finns 
därmed inga statistiska belägg för att varken de fristående eller de kommunala skolorna är 
systematiskt generösare i sin betygssättning i dagsläget. Det som kan komplettera bilden är att 
alla skolor (fristående såväl som kommunala) kan antas bli påverkade av den konkurrens som 
de lever med, vilket är en slutsats som i viss mån stöttas även av Vlachos (2010). 



 
 

20 
 

I Skolverkets lägesbedömning finns en skrivning som kan tolkas understryka dessa tendenser; 
”Många huvudmän och skolor lägger mycket resurser på att marknadsföra sina utbildningar. 
Även jämförelser redovisade i form av rankinglistor används oftare i marknadsföring av 
skolan” (Skolverket 2011e:13). Forsberg och Lindberg (2010) menar att betygen på en 
konkurrensutsatt skolmarknad blir ”… den hårdvaluta som skolor och kommuner kan använda 
som konkurrensmedel. I rankningar av skilda slag kan de ge en bild av hur skolorna ”ligger 
till” (Forsberg & Lindberg 2010:34). I sammanhanget nämns att många aktörer deltar i att 
använda data kring elevers prestationer i ett sådant komparativt syfte; medier, politiker, 
myndigheter på olika nivåer, enskilda skolor, föräldraföreningar samt forskare och utredare 
som deltar i projekt där provresultat och betyg används (Forsberg & Lindberg 2010). En 
konsekvens av att betyg och provresultat används på detta sätt är att likvärdigheten i dessa har 
undersökts och i flera fall ifrågasatts, något som har lett till ett särskilt uppdrag hos 
Skolinspektionen omkring de nationella proven. Detta uppdrag avhandlas i nästa avsnitt. 

2.5 Skolinspektionens kontrollrättningsuppdrag 
2009 fick Skolinspektionen i uppdrag av regeringen att, under tre års tid, genomföra en viss 
central rättning av nationella prov från grund- och gymnasieskolan. Av uppdraget framgår 
att skolminister Jan Björklund inte ansåg det finnas tillförlitligt underlag för att kunna 
avgöra i vilken utsträckning som de nationella proven rättas korrekt och likvärdigt 
(Utbildningsdepartementet 2009). I regeringsbeslutet hänvisas till att provbetygens 
överensstämmelse med ämnesbetygen varierar mycket mellan olika skolor, tämligen 
konstant i ett flerårsperspektiv. Syftet med en central rättning är således främst att stödja en 
likvärdig provbedömning över landet och Utbildningsdepartementet (2009) motiverar vidare 
den centrala rättningen med att den ska kvalitetssäkra provsystemet.  Uppdraget går ut på att 
Skolinspektionen ska samla in ett urval kopior av rättade elevlösningar och rätta dessa 
ytterligare en gång. Resultaten från kontrollrättningen ska användas för att analysera om de 
nationella proven uppfyller sina syften och fungerar underlättande för en likvärdig 
bedömning och betygssättning över hela landet (Utbildningsdepartementet 2009).  
 
Upprinnelsen till att Skolinspektionen fick detta uppdrag finns i betänkandet Tydlig och 
öppen. Förslag till en förstärkt skolinspektion (SOU 2007:101), där utredaren slog fast att en 
uppföljning av betygs- och provsystem är en viktig utgångspunkt för att Skolinspektionen 
ska kunna granska betygens likvärdighet. I utredningen görs överväganden kring om det 
skulle vara gynnsamt för Sverige att införa en centraliserad rättning, men det bedöms inte 
som en framkomlig väg. Dock anser utredaren att det bör inrättas en verksamhet med en 
nationell bedömning av rättningen av nationella prov. (Statens offentliga utredningar 2007). 
Bakgrunden var en utbredd oro för betygens bristande likvärdighet, bland annat konstaterade 
Skolverket (2007) att det fanns stora skillnader mellan hur skolor sätter betyg i förhållande 
till resultaten på de nationella proven. De fann att vissa skolor uppvisade en hög 
nettoavvikelse (högre slutbetyg än provresultat) och andra en låg nettoavvikelse (lägre 
slutbetyg än provresultat) och att en klar tendens visade att det var samma skolor som 
uppvisade höga respektive låga nettoavvikelser inom ett ämne mellan olika år. Detta ansågs 
tyda på att det i flera fall tycks fanns en etablerade skolkulturer, där lärarna har en samsyn 
kring hur man betygssätter eleverna i förhållande till deras provresultat. Det problematiska i 
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sammanhanget är den stora variationen mellan skolornas avvikelser, där vissa är mycket 
höga och andra mycket låga. Det stora spannet av avvikelser såg Skolverket (2007) som en 
indikation på att skolorna tolkar betygskriterierna mycket olika, vilket antogs bevisa att det 
finns betydande problem med bristande likvärdighet i betygssättningen. 

2.5.1 Resultat från kontrollrättningen av nationella prov 2011 
2011 var det andra året som nationella prov kontrollrättades. Urvalet bestod av 34 895 prov 
från 750 skolor, skrivna under vårterminen 2010. Den siffran gäller samtliga ämnens prov i 
samtliga årskurser, men enbart de delprov som kunde omrättas samlades in. I praktiken 
innebar det att de prov som genomfördes i grupp, redovisades muntligt eller innehöll 
laborativa moment inte rättats om (Skolinspektionen 2011). Kontrollrättningen av de prov 
som skrevs 2010 utfördes av 178 stycken lärare som visstidsanställdes för uppgiften. De krav 
som ställdes på kontrollrättarna var att de skulle vara utbildade för att undervisa i aktuellt 
ämne och årskurs samt ha erfarenhet av att bedöma nationella prov i aktuellt ämne och 
årskurs. Skolinspektionen försåg de kontrakterade lärarna med provet, dess 
bedömningsanvisningar samt de elevlösningar som skulle rättas om (Skolinspektionen 2011). 
Vissa prov har även rättats en tredje gång, i en så kallad andra omrättning, och det handlar om 
de fall där det förekom stora eller avgörande avvikelser mellan den ursprungliga 
bedömningen och omrättarens bedömning.11 Resultatet från den andra omrättningen fick 
avgöra om det var ursprungsrättningen eller omrättningen som skulle gälla. Om en andra 
omrättning gav ett tredje värde gällde den första omrättarens resultat (Skolinspektionen 2011). 

Efter den kontrollrättning som genomfördes 2010 fick Skolinspektionen kritik för att 
omrättarnas bedömning kunde påverkas av att deras omrättaruppdrag hade medfört en 
striktare hållning. Skolinspektionen (2011) bemöter den kritiken bland annat genom att tillstå 
att det har förekommit att omrättare bedömts som icke trovärdiga i sin bedömning. Dessa 
personer har friställts från uppdraget och de aktuella proven har bedömts på nytt. Dessutom 
säger sig Skolinspektionen (2010, 2011) ha fått indikationer på att många av omrättarna 
upplever att de kan förhålla sig mer korrekt gentemot provens bedömningsanvisningar (och 
därmed vara striktare i sin tolkning av bedömningsanvisningarna) i rollen som omrättare 
jämfört med när de rättar sina egna elevers nationella prov. Detta ses som stärkande för 
kontrollrättningens resultat snarare än en felkälla. Skolinspektionen har redovisat resultatet 
som avvikelser, där det kallas för negativ avvikelse när elevens svar vid kontrollrättningen 
bedöms motsvara ett lägre betyg än vad ursprungsrättaren givit och det omvända (att elevens 
svar vid kontrollrättningen bedöms motsvara ett högre betyg än ursprungsrättarens) kallas för 
positiv avvikelse. För samtliga omrättade delprov i samtliga ämnen går avvikelserna främst i 
negativ riktning, det vill säga att den ursprungliga bedömaren har gett ett högre betyg än vad 
Skolinspektionens bedömare gjorde. 

Skolinspektionen (2010, 2011) påpekar nogsamt att det inte är möjligt att påstå att den 
bedömning som de kommit fram till vid kontrollrättningen är mer korrekt än den bedömning 

                                                            
11 ”Med stora eller avgörande skillnader avses här prov där antingen ursprungsrättarens bedömning eller omrättarens bedömning inneburit 
ett IG eller att eleven bedömts som att denne inte nått målen, eller att antingen omrättaren eller ursprungsrättaren gett betyget G och den 
andre gett betyget MVG” (Skolinspektionen 2011:34).  
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som gjorts av ursprungsbedömaren, när dessa två skiljer sig åt. Det som de då istället 
konstaterar med visshet är att två stycken lärare har gjort olika bedömningar av samma 
elevprestation. Skolinspektionen (2010, 2011) motiverar detta ställningstagande med att det 
inte går att döma ut någon bedömning som felaktig, med tanke på att de 
bedömningsanvisningar som medföljer proven är ”… omfattande och komplexa och ger stort 
utrymme för tolkning” (Skolinspektionen 2011:5). För svenskämnet utgår bedömningen av 
elevens prestation från värdeord som inte är ömsesidigt uteslutande och därmed lämnar stort 
utrymme för den enskilde lärarens tolkning. Exemplifiering av vagt formulerade 
bedömningsanvisningar kan hämtas från bedömningsanvisningen för det nationella provet i 
Svenska B (gymnasiekursen) vårterminen 2010. För Godkänt: ”Språket är huvudsakligen 
tydligt, om än inte helt korrekt.” För Väl godkänt: ”Språket är klart, varierat och i stort sett 
korrekt. Stilen är anpassad till situationen.” För Mycket väl godkänt: ”Språket är stilistiskt 
säkert och väl anpassat till situationen” (Skolinspektionen 2011:14). 

Generellt sett visar resultatet av kontrollrättningen att det, för vissa delprov, finns omfattande 
avvikelser mellan den ursprungliga bedömningen och Skolinspektionens bedömning. Framför 
allt gäller det de delprov där eleven ska svara i form av en längre sammanhängande text, 
vilket följaktligen främst innebär de uppsatser som skrivs i svenska och engelska i årskurs 9 
samt gymnasiet. Avvikelserna mellan de bedömningar som gjorts av ursprungsrättaren 
respektive Skolinspektionen är däremot få eller mycket få när det gäller de delprov där det 
finns fasta svarsalternativ eller där svaren endera är rätt eller fel, en tendens som gäller för 
samtliga årskurser och ämnen. Däremot menar Skolinspektionen (2010) att sådana delprov 
inte borde behöva vara föremål för några avvikelser alls, med tanke på karaktären hos svaren.  

Avvikelserna är generellt sett färre i proven från årskurserna 3 och 5 än i proven från årskurs 
9, vilket förklaras med att av många av de frågor som ställs där är av en typ där svaret är 
endera rätt eller fel. I tidigare årskurser är elevernas svar korta och koncentrerade, vilket 
minskar tolkningsutrymmet vid bedömningen (Skolinspektionen 2011). Med samma logik är 
det inte förvånande att flest avvikelser förekommer i gymnasiet, där både uppgifter och svar 
är mer omfattande, vilket leder till bedömningar av en komplexare art. Uppsatsproven i 
svenska (i årskurs 9 samt på gymnasiet) är de delprov där det finns flest avvikelser och även 
de delprov där de största avvikelserna, mätt i antal betygssteg, förekommer. När det gäller 
omrättade delprov från gymnasiekursen förekommer avvikelser mellan ursprungsbedömaren 
och Skolinspektionens bedömare i närmare 50 procent av fallen. I de gymnasieuppsatser där 
ursprungsrättaren har bedömt prestationen som MVG har Skolinspektionens bedömare i hela 
elva procent av fallen bedömt samma prestation som IG (Skolinspektionen 2011:15).  

2.5.2 Specifika resultat för ämnesprovet i svenska i årskurs 9 
När det gäller ämnesprovet i svenska för årskurs 9 har två av de tre delproven varit föremål 
för omrättning; delprov A (läsförståelse) samt delprov C (uppsats). När det gäller delprov A 
efterfrågades 3 589 prov skrivna på vårterminen 2010 och efter ett bortfall på 648 prov (18 
procent av urvalet) ingick 2 941 prov i omrättningen (se tabell 1). De 2 941 proven 
härstammar från 41 skolor och resultaten på skolnivå visar att Skolinspektionens bedömning 
avviker från ursprungsrättarens bedömning i mellan 25 och 71 procent av proven. När det 
gäller sex av skolorna så finns det en avvikelse vid minst 50 procent av proven 
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(Skolinspektionen 2011:75f). En jämförelse med omrättningen av de prov som skrevs under 
vårterminen 2009 visar på mycket närliggande resultat och därför visas båda årens resultat i 
tabell 1. Resultatet från det första årets omrättning grundar sig på 2 526 prov från 38 skolor. 
Fem av dessa 38 skolor uppvisade en avvikelse vid minst 50 procent av proven 
(Skolinspektionen 2010:27). 

Tabell 1: Delprov A, avvikelse mellan ursprungsrättning och Skolinspektionens rättning vad gäller prov som skrivits 
vårterminerna 2009 respektive 2010 (efter Skolinspektionen 2010:27, Skolinspektionen 2011: 75) 

  Prov från 2009  Prov från 2010  

 Antal Procent Antal Procent 
Negativ avvikelse 721 28 936 32 
Positiv avvikelse 246 10 230 8 
Ingen avvikelse 1559 62 1775 60 
Totalt antal prov 2526 100 2941 100 

Negativ avvikelse: Kontrollrättningen < Ursprungsrättningen  
Positiv avvikelse: Kontrollrättningen > Ursprungsrättningen  
Ingen avvikelse: Kontrollrättningen = Ursprungsrättningen 

När det gäller delprov C efterfrågades 3 589 prov skrivna på vårterminen 2010 och efter ett 
bortfall på 547 prov (15 procent av urvalet) så kontrollrättades 3042 stycken. Dessa 3 042 
prov härstammar från 41 skolor och resultaten på skolnivå visar att Skolinspektionens 
bedömning avviker från ursprungsrättarens bedömning i mellan 27 och 70 procent av proven 
(se tabell 2). När det gäller tio av skolorna finns det en avvikelse vid minst 50 procent av 
proven (Skolinspektionen 2011:77f). Även här visar en jämförelse med kontrollrättningen av 
de prov som skrevs vårterminen 2009 på ett mycket närliggande resultat. Detta resultat 
grundar sig på ett något mindre urval; 2 122 insamlade prov från 37 skolor. För elva av dessa 
37 skolor uppvisades en avvikelse vid minst 50 procent av de kontrollrättade exemplaren av 
delprov C (Skolinspektionen 2010:28). 

Tabell 2: Delprov C, avvikelse mellan ursprungsrättning och Skolinspektionens rättning vad gäller prov som skrivits 
vårterminerna 2009 respektive 2010 (efter Skolinspektionen 2010:28, Skolinspektionen 2011: 77) 

  Prov från 2009  Prov från 2010  

 Antal Procent Antal Procent 
Negativ avvikelse 697 33 1011 33 
Positiv avvikelse 238 11 311 10 
Ingen avvikelse 1187 56 1720 57 
Totalt antal prov 2122 100 3042 100 

Negativ avvikelse: Kontrollrättningen < Ursprungsrättningen  
Positiv avvikelse: Kontrollrättningen > Ursprungsrättningen  
Ingen avvikelse: Kontrollrättningen = Ursprungsrättningen 

2.5.3 Slutsatser dragna av kontrollrättningen 
Skolinspektionen (2011) påpekar att det är allvarligt för de enskilda eleverna att det finns så 
pass omfattande avvikelser och att betygssättningen skiljer sig kraftigt åt mellan skolor i 
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urvalet. De framhåller att det finns två faror med den bristande likvärdigheten; dels att eleven 
får ett felaktigt betyg som kan påverka dennes möjligheter till vidare studier, dels att elever 
riskerar att gå miste om stödinsatser när den undervisande läraren bedömer elevens prestation 
som godkänd trots att denne egentligen inte nått målen. En reflektion värd att understryka är 
just att en bristfällig likvärdighet i bedömningen drabbar elever i båda ändar av spektrumet; 
de lågpresterande som trots godkänt betyg kanske hindras från att nå den kunskapsnivå de har 
rätt till, likväl som de högpresterande som eftersträvar höga jämförelsetal och riskerar att bli 
begränsade i sitt framtida yrkes- och studieval på grund av det fenomen som kallas 
betygsinflation och diskuteras i avsnitt 2.3.1 (jfr Vlachos 2010, Cliffordson 2004). 

Sammanfattningsvis ifrågasätter Skolinspektionen (2011) om de nationella proven kan uppnå 
ett av sina huvudsakliga syften, att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning. 
Skolinspektionen menar att det övergripande problemet är att de nationella proven idag har ett 
alltför omfattande syfte. Bägge de år som kontrollrättning genomförts har Skolinspektionen 
understrukit tre områden som är problematiska för likvärdigheten i provsystemet. För det 
första menar Skolinspektionen (2010, 2011) att det krävs olika sorters prov för att kunna 
uppfylla samtliga syften på ett fullgott sätt. För det andra betonas att 
bedömningsanvisningarna är omfattande, komplexa och ger stort utrymme för tolkning. För 
det tredje påpekas att undervisande lärares möjlighet att förhålla sig objektiv vid 
bedömningen av sina elevers prov kan påverkas av den relation som finns mellan lärare och 
elev samt den kunskap om eleven och dennes tidigare prestationer som läraren besitter. 

Detta avsnitt, som redogör för kontrollrättningsuppdraget, knyter ihop flera av de trådar som 
jag har lyft upp i bakgrunden och forskningsöversikten (kapitel 1-2). Eftersom 
Skolinspektionens resultat tydligt visar på den inneboende komplexiteten hos 
kunskapsbedömningar, en komplexitet som påtagligt manifesteras i den täta förekomsten av 
att två lärare bedömer exakt samma prestation efter exakt samma bedömningsanvisningar och 
ändå landar i två fundamentalt olika betyg (exempelvis de elva procent av 
gymnasieuppsatserna som bedömts som MVG av en bedömare och IG av en annan). Detta 
visar på en problematik som kan uppstå när ett betyg framställs som en neutral enhet, objektiv 
i förhållande till utföraren (den som betygssätter) likväl som till produkten (det som 
betygssätts). Det är även intressant att reflektera kring den vikt som provresultaten tillmäts i 
olika sammanhang, då uppfattningarna om provens betydelse i hög grad kan antas påverka 
undervisningen och därmed elevernas kunskaper i svenskans olika kunskapsområden. 

Mot bakgrund av det som nu beskrivits är det dags att gå vidare. All den kunskap som finns 
om bedömning, kunskapsmätning och de aspekter som ingår i lärares bedömning av 
elevprestationer i allmänhet och provprestationer i synnerhet är viktig att ha med sig. Det är 
även relevant att betänka hur dessa kunskaper samverkar med undervisning, styrdokument 
samt faktorer som följer av att skolor konkurrerar med varandra om elevunderlaget. Allt för 
att i slutändan vända blicken åter mot de nationella proven samt hur de påverkar 
undervisningen i svenska. Utifrån denna bakgrundsbeskrivning kan det skapas hypoteser som 
talar för att proven är viktiga och har stor påverkan likväl som hypoteser om motsatsen. I 
anslutning till avsnitt 2.5 om Skolinspektionens uppdrag kring kontrollrättning reses flera 
intressanta frågeställningar kring vad som skulle vinnas respektive gå förlorat i ett provsystem 
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där de nationella proven rättas centralt och/eller av lärare på en annan skola. En undersökning 
som vill rikta in sig mot detta skulle exempelvis kunna inkludera en jämförelse med andra 
länders provsystem, såsom Storbritannien och våra nordiska grannländer. Dessa intressanta 
frågor hamnar dock helt utanför det här arbetets intresseområde, eftersom en avgränsning 
måste göras. Detta sammanfattande stycke leder oss därmed vidare till det kapitel där den här 
studiens kunskapsintresse fokuseras, syftet formuleras och frågeställningarna konkretiseras. 

 
 

 

  



 
 

26 
 

3. Syfte och frågeställningar 
De nationella proven är ett av de tydligaste redskapen för att mäta högstadieelevernas 
måluppfyllelse i svenska. Därför fyller de nationella proven en viktig funktion för eleven, för 
läraren och för skolan. Elevernas samlade provresultat används i olika sammanhang som en 
indikator på kvaliteten i skolans undervisning och för jämförelser mellan skolor som att 
provresultaten vore ett objektivt mått på elevernas måluppfyllelse. Det som då inte tas i 
beaktning är att ett betyg (likväl som ett provresultat) är en produkt av många olika faktorer 
och inte alltid kan antas fungera som en objektiv måttstock, såsom har diskuterats i 
bakgrundsavsnittet med hjälp av Östlund-Stjärnegårdh (2002), Selghed (2004), Korp (2006), 
Lundahl (2006, 2009) och Skolinspektionen (2010, 2011). 

Det är i sammanhanget också viktigt att komma ihåg att svenskämnet omfattar betydligt mer 
än sådant som kan mätas med hjälp av nationella prov. Skolverket (2011f) betonar att inte alla 
svenskämnets mål mäts med hjälp av de nationella proven, vilket gör att dessa provresultat 
inte är tänkta att vara det enda underlaget som ligger till grund för elevens slutliga termins- 
eller kursbetyg. Kursplanens kunskapskrav är många och omfattande, vilket konkretiseras av 
alla de arbetsområden som ryms inom det centrala innehållet för ämnet i årskurs 7-9 (bilaga 
3). Att så många mål ryms inom ramen för svenskan benämner Teleman (1992:4) träffande 
som svenskämnets innehållsträngsel. Denna innehållsträngsel (i kombination med en 
begränsad timplan) leder tämligen naturligt till att tidsbrist ofta uppstår. Denna tidsbrist 
tvingar lärarna att göra prioriteringar i form av didaktiska val som, i sin tur, påverkar vad 
eleverna de facto får lära sig under lektionerna i svenska.  

Syftet med denna studie är primärt att undersöka hur några lärare upplever att de nationella 
proven påverkar deras undervisning, med hänseende till de prioriteringar som lärarna gör 
omkring lektionsinnehållet. Påverkar de nationella proven den dagliga undervisning som ges i 
svenskämnet i årskurs 9? Och i så fall; hur påverkar proven undervisningen? 

De frågeställningar som styr det vidare arbetet utreder det övergripande syftet från olika 
perspektiv. I vilken del av svenskämnet anser dessa lärare att tyngdpunkten finns idag? Går 
det att skönja tendenser som visar på att de nationella proven leder till att den dagliga 
undervisningen fokuserar kursplanens mål på ett sätt som gynnar elevernas måluppfyllelse? 
Eller medverkar de nationella proven, genom sin existens och utformning, snarare till att vissa 
av kursplanens mål fokuseras på bekostnad av övriga mål?  

Eftersom undervisning och bedömning i detta fall är nära sammanlänkade spelar även 
bedömningsfrågor en viktig roll i arbetet med att söka förståelse för de nationella provens 
påverkan på svenskundervisningen. Hur stor betydelse tillmäts det nationella provet i lärarnas 
helhetsbedömning av elevernas måluppfyllelse och hur resonerar de kring detta? Använder sig 
dessa lärare av sambedömning och vilka reflektioner gör de omkring detta arbetssätt?  
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4. Metod 
I detta metodkapitel presenteras hur jag har utformat och genomfört denna studie. Kapitlet 
består av sju stycken avsnitt; val av forskningsansats samt datainsamlingsmetod, urval av 
informanter, presentation av informanterna, procedur, genomförande av intervjuer, 
bearbetning av data samt studiens etiska överväganden och tillförlitlighet. 

Inledningsvis motiveras valet av forskningsansats respektive datainsamlingsmetod. I 
resonemanget beskrivs hur denna metod anpassats till studiens frågeställningar samtidigt som 
en viss metodkritik inkluderas. Sedan beskriver jag hur studiens informanter valdes ut, vilka 
problem som uppstod under processen samt hur det slutliga resultatet blev; hur många och 
vilka informanter som deltog i studien. Studiens informanter presenteras därefter tämligen 
grundligt. I avsnittet procedur återges föreberedelserna inför de intervjuer som ingår i studien. 
Efterföljande avsnitt ägnas åt att beskriva tillvägagångssättet för intervjuerna samt hur det 
insamlade datamaterialet behandlades. I samband med detta görs även överväganden kring 
studiens trovärdighet och äkthet. Metodkapitlet avslutas med forskningsetiska överväganden. 

4.1 Val av forskningsansats samt datainsamlingsmetod 
Den här studien avser att utreda några lärares upplevelser av de nationella proven i svenska 
och hur de nationella proven påverkar deras undervisning och bedömning i ämnet. Då syftet 
med studien är att lyfta fram lärarnas egna uppfattningar framstår det lämpligaste sättet få fatt 
på lärares reflektioner kring proven är att fråga några lärare om detta. Bryman (2002) anser att 
ambitioner liknande mina inte kan uppfyllas med en undersökning som samlar in kvantitativa 
data (exempelvis en enkät), då en sådan undersökning resulterar i ett datamaterial som i första 
hand riktats in mot forskarens frågeställningar. Som kontrast kan framhållas hur en intervju 
som söker generera data av kvalitativ art är uppbyggd runt mer öppet formulerade 
frågeställningar och därmed tillåter informanterna att utveckla sina svar tämligen fritt.   

Eftersom fokus i denna studie ska handla om att få fatt i informanternas upplevelser och 
spegla deras uppfattningar runt proven och ämnet behöver intervjuns frågor vara av en mer 
generell art. Bryman (2002) beskriver hur intervjuaren i en kvalitativt inriktad intervju anser 
det vara önskvärt att intervjun rör sig i olika riktningar, vilket kan ge en unik kunskap om vad 
informanten upplever som relevant och viktigt. Denna önskan tillåter intervjuaren att avvika i 
tämligen stor utsträckning från den intervjuguide de utgår ifrån samt gör att de kan ställa helt 
nya frågor för att följa upp intervjupersonernas svar. Detta medför också att jag inte ser någon 
vinst i att eftersträva tydligt förbestämda frågor och en styrd intervjuprocess som kan 
säkerställa det standardiserade elementet i själva intervjuprocessen. En sådan intervjuprocess 
resulterar i den sortens datamaterial som inte kan besvara frågeställningarna i denna studie. 

Enligt Bryman (2002) kan en kvalitativt inriktad intervju vara av två slag; ostrukturerad eller 
semi-strukturerad. Den semi-strukturerade intervjun är uppbyggd på ett sådant sätt att 
intervjun utgår från bestämda frågor eller teman, som oftast sammanfattats i en intervjuguide. 
Det är dock inte säkert att frågorna kommer i samma ordning som de gör i intervjuguiden, 
beroende på hur intervjun utvecklar sig. En intervjuguide brukar innehålla några specifika 
teman som ska beröras under intervjun, men samtidigt ge informanten stor frihet att utforma 
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svaren på egen hand och intervjuaren stor frihet att ställa följdfrågor. Likaså beskriver 
Denscombe (2009) hur intervjuaren vid en semi-strukturerad intervju har en lista med ämnen 
som ska behandlas, men är inställd på att vara flexibel med i vilken ordning dessa frågor tas 
upp samt låta informanten utveckla sina idéer. Eftersom det inte kan misstänkas att kvaliteten 
på de svar som kommer ges är beroende av att frågorna ställs i samma ordning och med exakt 
samma ordalydelse valde jag att göra intervjuer av det semi-strukturerade slaget. De ämnen 
som jag vill beröra i intervjuerna med lärarna låter sig dessutom mycket väl struktureras under 
två huvudteman i en intervjuguide. 

4.2 Urval av informanter 
De kriterier som jag satte upp på mina blivande informanter var två; att de i dagsläget skulle 
undervisa i ämnet svenska samt ha varit involverade i genomförande och bedömning av det 
nationella provet i svenska för årskurs 9 minst en gång under de senaste fem åren. En 
förhoppning från min sida var att få tag på ett urval där det ingick lärare som hade olika lång 
tid i yrket bakom sig, för att se om deras reflektioner kring provet skilde sig åt i några 
väsentliga hänseenden och denna spridning kunde också uppnås bland studiens informanter. 

Tämligen många svensklärare kan antas falla innanför ramen för mina kriterier och därför 
valde jag slumpmässigt ut fem stycken högstadieskolor i en medelstor stad. Slumpen fick 
styra eftersom jag inte ansåg representativitet vara viktigt i den här studien, med tanke på att 
antalet informanter skulle komma att bilda ett allt för litet urval för att studiens resultat ska 
kunna göra anspråk på att generaliseras till en större lärarpopulation.  

Via skolornas hemsidor kunde jag hitta e-postadresser som gick direkt till de lärare som 
undervisade i svenska och det var via dessa adresser som jag skickade ut inbjudan till lärarna. 
Ett brev (bilaga 1) skrevs inför den första kontakten med lärarna. Samtliga svensklärare på de 
fem utvalda skolorna fick ett exemplar av brevet via e-post. I brevet framgår syftet med 
studien och dess frågeställningar, vilka lärare som inbjuds att delta samt hur intervjun ska gå 
till och hur lång tid den beräknas ta i anspråk. Det framgår även av brevet att materialet ska 
behandlas konfidentiellt, att de deltagandes identiteter inte kommer att kunna röjas samt att 
studiens resultat kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom lärarutbildningen.  

Samtidigt som lärarna bjöds in kontaktades rektorerna på de fem aktuella skolorna och 
informerades om att svensklärarna på deras skola hade bjudits in att delta i denna studie och 
att rektorerna var välkomna att höra av sig med frågor. För att ha god kännedom om studiens 
syfte och metod fick rektorerna dessutom samma brev som skickades till lärarna (bilaga 1). 
Ingen av rektorerna återkom med ett svar, vilket jag tolkade som att de inte hade något emot 
att svensklärarna bjöds in till studien. Dessutom ansåg jag att rektorernas tystnad signalerade 
ett implicit medgivande till att intervjua de lärare som valde att delta. 

Brevet skickades ut till 23 svensklärare vid dessa fem högstadieskolor. Tio dagar senare tog 
jag åter kontakt med dem för att fråga om de hade möjlighet att delta i studien. Gensvaret blev 
dessvärre sämre än förväntat, då 23 inbjudningar resulterade i två positiva svar. Många av de 
som tackade nej till deltagande gjorde det varken kort eller koncist. I typexemplet av sådant 
svar påtalade den svarande att studiens ämnesområde är angeläget, men ursäktade sig med att 
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tiden inte räcker till denna höst, som är mer förändringsintensiv än på länge. Att många valde 
att ursäkta sig utförligt när de tackade nej kan sägas visa på att dagens situation, då många 
reformer parallellt ska implementeras i den svenska skolan. Att detta haft en stressande 
inverkan på lärarkåren kan exempelvis spåras i en arbetsmiljöundersökning från Lärarnas 
Riksförbund (2011:21) där 36 procent av de tillfrågade säger att deras arbetssituation har 
försämrats det senaste året. I samma undersökning (Lärarnas Riksförbund 2011:29) uppger 90 
procent av lärarna att mängden administrativa uppgifter har ökat under de senaste fem åren, 
utan att några andra arbetsuppgifter har försvunnit för att kompensera.     

Den bristande responsen torde inte kunna handla om enbart tidsbrist, eftersom inbjudan kom i 
god tid innan intervjuerna skulle genomföras och därtill gav lärarna betänketid. När jag sedan 
återkom till de inbjudna lärarna bad jag dem svara inom två veckor och gav förslag på fyra 
veckor samt antydde att det var helt upp till dem att bestämma tid för intervjutillfället. De 
faktiska intervjuerna kom att äga rum innan skoldagens början, efter skoldagens slut samt mitt 
under skoldagen, då den aktuella läraren hade lektionsfri tid. Därmed anser jag att jag har 
varit flexibel och tillmötesgående gentemot de inbjudna i fråga om tidsaspekten. 

I ett andra försök valde jag att bjuda in några lärare som är verksamma i en landsortskommun. 
Samtliga av de som då inbjöds tackade ja till deltagande. En faktor som kan ha påverkat dessa 
tre till att tacka ja är den personliga faktorn. Tack vare att jag var bekant med en lärare på den 
här orten fick jag en naturlig ingång till att enbart bjuda in de svensklärare som jag visste var 
intresserade av att delta. En faktor som troligen spelade större roll än den personliga i att de 
här lärarna var mer positivt inställda till att delta i intervjuer är dock den geografiska. Den 
aktuella kommunen ligger tämligen långt ifrån en lärarutbildning och lärarna bjuds därför inte 
i lika hög grad in till studier som denna eller besöks av lärarstudenter på verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU). I den mellanstora staden finns däremot en högskola med lärarprogram, där 
en stor andel av studenterna genomför sin del av VFU på skolor i den aktuella staden. 

De informanter som ingår i studien hittades således med en sorts kombination av det som 
Bryman (2002) kallar för bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Ett bekvämlighetsurval 
uppstår då studiens informanter främst består av de personer som råkar finnas tillgängliga för 
forskaren, vilket i det här fallet skulle syfta på de två lärare som tackade ja till min första 
inbjudan. Ett snöbollsurval uppstår då forskaren initialt får kontakt med några personer som är 
relevanta för undersökningens tema och dessa sedan hjälper forskaren att få kontakt med 
ytterligare informanter. Detta var fallet med resterande tre informanter i den här studien, som 
bjöds in efter tips från personliga kontakter på skolorna där de arbetar. 

Från början tänkte jag intervjua ungefär åtta informanter, helst i gruppintervjuer med två eller 
tre personer samtidigt. Min övertygelse är att när en grupp bestående av personer som känner 
varandra för en framåtsyftande diskussion, kan resonemangen nå ännu längre än när de 
diskuterar samma frågor var och en för sig. Denscombe (2009) menar att det kan vara en 
fördel med gruppintervjun när man poängterar gruppkaraktären i en sådan; ”… ett kvalitativt 
incitament beträffande det sätt varpå gruppdiskussioner kan vara mer belysande. /–-/ 
Gruppintervjun bygger i denna bemärkelse på gruppdynamik. Den utnyttjar de sociala och 
psykologiska aspekterna av gruppbeteende för att främja deltagarnas förmåga att bli delaktiga, 
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uttrycka sina åsikter och reflektera över andras synpunkter” (2009:237). Dock blev det inga 
gruppintervjuer i slutändan, eftersom endast två av mina informanter arbetade på samma skola 
och i det fallet kunde en gruppintervju inte låta sig göra rent praktiskt.  

Om jag skulle ha kunnat göra om någon del i forskningsprocessen hade jag redan från början 
vänt mig till lärare som arbetade i en mindre ort. Det enda problemet med genomförandet av 
dessa intervjuer var att det uppstod betydligt längre restid för mig vid varje intervjutillfälle än 
vad jag hade planerat för, ungefär en arbetsdag per intervju. Detta begränsade möjligen antalet 
informanter som jag hann intervjua. Om jag istället valt att från start vända mig till lärarna på 
den mindre orten (och fått samma positiva gensvar som jag nu fick) hade jag kunnat planera 
in särskilda dagar på den orten och då ha styrt genomförandet av intervjuerna till de dagarna. 

4.3 Presentation av informanterna 
De informanter som har deltagit i studien är fem till antalet. Denna presentation av 
informanterna innehåller de bakgrundsvariabler som får anses vara relevanta för studien; 
vilken utbildning informanterna har, hur många år de arbetat som lärare samt vilka ämnen och 
årskurser de undervisar i. Dessutom redovisas hur många gånger som läraren varit inblandad i 
genomförande och bedömning av nationella prov i svenska i årskurs 9 samt övriga 
erfarenheter av nationella prov och längden på den aktuella intervjun. 

I tabellen nedan presenteras de fem informanter som deltagit i studien: 

Namn* År som 
lärare 

Utbildning Antal 
nat. 
prov** 

Andra än 
svenska*** 

Alicia Sju Svenska & matematik åk 1-7 Tre Nej 
Beatrice Fem Svenska, religion & psykologi gymn. Två Nej 
Christina Sjutton Svenska & engelska åk 1-9 + spanska Femton Ja (15 i engelska) 
Daniel Sex Svenska och SO, åk 4-9 Två Ja (1 i engelska) 
Emelie Fjorton Samtliga SO-ämnen, åk 4-9 + svenska Sex-sju Nej 
Tabell 3: Studiens informanter  
* = namnen är fingerade ** = antal nationella prov i svenska för årskurs 9, *** = varit inblandad i 
genomförandet av andra nationella prov i årskurs 9 (läs: engelska, matematik eller något av NO-ämnena) 
 

I samband med transkriberingen fingerades informanternas namn enligt ett alfabetiskt system. 
Den som först intervjuades fick ett namn på A, den andre sammankopplades med ett namn på 
B och så vidare. Den enda upplysning om informanten som fås genom det fingerade namnet 
är dennes kön, då jag menar att det är relevant information att fyra kvinnor och en man deltog 
i studien. De skolor som lärarna arbetar på benämns som Skola A/B/C/D, även detta enligt 
mönstret att den första skolan kallas ”Skola A”, den andra ”Skola B” och så vidare. 

Den första person som jag intervjuade var Alicia och den intervjun tog dryga 40 minuter. 
Alicia har en bakgrund som fritidspedagog, ett yrke som hon arbetade med under åtta års tid 
innan hon vidareutbildade sig till lärare. Hon tog ärarexamen för sju år sedan och har sedan 
dess arbetat på ”Skola A”, där hon för närvarande undervisar i svenska och hemkunskap för 
årskurs 7-9. Skolan i fråga är en fristående skola på en mellanstor ort. Alicias lärarexamen 
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innehåller matematik och svenska för grundskolans tidigare år och har en specialpedagogisk 
inriktning. Hon har genomfört tre stycken nationella prov i svenska för årskurs 9. 

Beatrice arbetar på samma fristående skola som Alicia, den som i denna studie kallas för 
”Skola A”. Tidsåtgången för min intervju med Beatrice var 29 minuter och det är den enda 
intervju där ljudkvaliteten på inspelningen ibland är mindre bra. I nuläget undervisar Beatrice 
årskurserna 8 och 9 i svenska samt årskurs 9 även i bild och slöjd. Det är hennes femte år som 
lärare och hon har en examen som gymnasielärare i svenska, religion och psykologi. Beatrice 
har varit med om att genomföra och bedöma två stycken årgångar av nationella prov i 
svenska, men inte heller hon har erfarenhet av proven i andra ämnen än svenska. 

Den kvinna som fått det fingerade namnet Christina arbetar på en kommunal skola belägen på 
en mindre ort i Norrland som här kallas för ”Skola B”. Hon är den mest erfarna läraren i 
denna studie med en tjänstgöringstid på sjutton år. Under sina sjutton år i yrket har hon 
genomfört och bedömt årskurs 9:s nationella prov i svenska och engelska samtliga år utom 
två, det vill säga femton gånger i vartdera ämnet. Intervjun med Christina motsvarar en 
inspelning på 46 minuter. I botten har hon en utbildning som 1-7-lärare, vilken hon har 
kompletterat upp så att hon sedan 1997 även är behörig i språkämnena för årskurserna 4-9. 
För tillfället undervisar Christina årskurs 7-9 i spanska och engelska samt årskurs 9 i svenska. 

Daniel är den enda manliga informanten i studien och han arbetar sedan fyra år tillbaka på en 
fristående skola i en medelstor svensk stad (här kallad ”Skola C”) och dessförinnan arbetade 
han två och ett halvt år på en skola på annan ort. Intervjun med Daniel var 33 minuter lång. 
Han tog sin lärarexamen för sex år sedan med inriktning mot grundskolans senare år i svenska 
och SO-ämnen. Under det här läsåret undervisar han en åttondeklass samt två niondeklasser i 
svenska och SO. Han har genomfört det nationella provet i svenska två gånger och för några 
år sedan vikarierade han i engelska och fick då genomföra det provet vid ett tillfälle. 

Den sista informanten ut i denna presentation är Emelie och intervjun med henne blev 37 
minuter lång. Emelie har arbetat som lärare i fjorton år och hennes arbetsplats är en 
kommunal skola i en medelstor stad, som hädanefter kallas för ”Skola D”. Hon har en 
lärarexamen som innefattar tre stycken av de fyra SO-ämnena och det fjärde har hon läst till i 
efterhand, likväl som att hon har kompletterat sin utbildning med kurser i svenska. Just nu 
undervisar Emelie niondeklassare i svenska och SO samt åttor i SO. Från och med nästa år 
kommer hon dock enbart att undervisa i SO. Under sin tid som lärare har hon hunnit med att 
genomföra och bedöma sex eller sju nationella prov i svenska. 

4.4 Procedur 
När jag bestämt mig för att det var semi-strukturerade intervjuer som skulle genomföras 
startade arbetet med att ta fram en intervjuguide. Bryman (2002) beskriver hur en 
intervjuguide i själva verket kan vara en lista med frågeställningar som ska beröras under 
intervjun. ”Det avgörande är att frågorna gör det möjligt för forskaren att få information om 
hur de intervjuade upplever sin värld och sitt liv och att intervjuerna rymmer flexibilitet. Det 
sistnämnda rör själva genomförandet av intervjun lika mycket som intervjuguiden som sådan 
(kanske ännu mer)” (Bryman 2002:304–305). 
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Målet var att intervjuguiden skulle struktureras efter några tematiska områden som tydligt 
återspeglade studiens syfte. Min strävan var att guiden skulle beröra relevanta teman samt 
innehålla sådana frågor som kunde leda informanterna på rätt spår genom att efterfråga sådan 
information som kunde hjälpa till att besvara studiens frågeställningar. De frågor som 
formulerades försökte jag hålla öppna, vilket tillåter informanterna att besvara dem med sina 
egna ord och inte redan med frågan leda dem in i någon bestämd tankegång. 

Bryman (2002) menar att det alltid, om möjligt, är klokt att genomföra en pilotundersökning 
innan man startar med den egentliga intervjuundersökningen. Han argumenterar (2002:171) 
att en pilotundersökning gör att man kan säkerställa att frågorna fungerar som man tänkt sig 
och utesluta de frågor som av olika anledningar inte fungerar samtidigt som pilotstudien ger 
intervjuarna vana och säkerhet. Jag ville genomföra en pilotstudie för att prova uppdelningen 
mellan mina teman, se hur väl frågeställningarna fungerade och testa inspelningsutrustningen. 
Det blev också ett bra tillfälle att se hur det material som jag tog med (det centrala innehållet 
förstorat till A3-format) fungerade under intervjuns gång. Pilotintervjun genomfördes med 
hjälp av två av mina tidigare kurskamrater, även de blivande svensklärare i slutfasen av sin 
utbildning, och den varade i 40 minuter. Efter pilotintervjun valde jag dels att låta ett tema 
utgå med tanke på tidsramen för intervjun, dels att formulera om några av mina 
frågeställningar för att göra dem mer öppna för informantens tolkning. Inspelningen av 
pilotintervjun har inte transkriberats och dessa data ingår heller inte i den här studiens analys 
och resultat. Detta ter sig självklart utifrån att informanterna inte uppfyller de kriterier som jag 
ställde på de informanter som ingår i studien, då de inte är färdiga lärare och därför inte har 
genomfört nationella prov på egen hand, utan endast medbedömt. 

Den slutliga intervjuguiden (bilaga 2) delades upp i två teman; de nationella proven samt den 
nya kursplanen i svenska. Vissa, för studiens syfte ytterst väsentliga, frågor berör bägge dessa 
teman och under intervjuerna var det dessa frågor som jag försökte använda för att skapa en 
röd tråd mellan de bägge temana. Informanterna fick inte ta del av frågorna på förhand. Detta 
eftersom jag ville ha spontana svar samt eftersträvade, helt i enlighet med den semi-
strukturerade intervjumetoden, att kunna ändra i frågornas ordningsföljd samt ställa 
följdfrågor och låta intervjun utvecklas enligt ett mönster som liknar ett naturligt samtal. 

Till intervjuerna valde jag att ta med ett material med kursplanens centrala innehåll för 
årskurs 7-9 (se bilaga 3). Den gällande kursplanen i svenska är uppbyggd på så sätt att den 
inleds med en text som förklarar ämnets syfte; ”en kort motivering till att det enskilda ämnet 
finns i skolan” (Skolverket 2011b:4). Syftet avslutas med några långsiktiga mål, som 
beskriver vilka förmågor undervisningen i svenska ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla, vilket kan beskrivas som ämnets kärna. Enligt Skolverket (2011b) är det dessa 
förmågor som ligger till grund för formuleringarna om kunskapskrav i olika stadier.  

Svenskämnets centrala innehåll är uppdelat i fem kunskapsområden, som i sin tur är knutna 
till de långsiktiga målen som finns i den avslutande delen av syftestexten. Dessa fem 
kunskapsområden återkommer genom alla grundskolans årskurser och kallas för: Läsa och 
skriva; Tala, lyssna och samtala; Berättande texter och sakprosatexter; Språkbruk samt 
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Informationssökning och källkritik. ”Det centrala innehållet i kursplanen anger vilket 
obligatoriskt innehåll som ska behandlas i undervisningen. Innehållet är indelat i 
kunskapsområden som tillsammans ringar in centrala delar av ämnet” (Skolverket 2011b:10). 

Det finns flera anledningar till att jag vid intervjuerna valde att ta med mig det centrala 
innehållet istället för skrivningarna om kunskapskrav eller syftestexten. För det första anser 
jag att detta är den del i kursplanen som tydligast visar på svenskämnets bredd och djup. För 
det andra är beskrivningarna i det centrala innehållet mer detaljerade än vad kunskapskraven 
är. Dessutom menar jag att det finns en uttrycklig linje mellan svenskämnets kunskapskrav 
och det centrala innehållet. För det tredje framhåller Skolverket (se citat ovan) att dessa fem 
områden anger vilket innehåll som är obligatoriskt att inkludera i undervisningen. Den fjärde 
anledningen är också den viktigaste och det är att det centrala innehållet blir ett tydligt och bra 
diskussionsunderlag när man, som jag gjorde i intervjuerna, ber lärare att reflektera över vilka 
delar av ämnet som får mycket respektive lite plats i deras undervisning i olika årskurser samt 
vilka av dessa mål och förmågor som de anser mäts i de nationella proven. Detta har en tydlig 
koppling till studiens frågeställningar, som fokuserar hur de nationella proven påverkar 
undervisningen samt undrar hur proven påverkar vilka kunskaper som hamnar i förgrunden. 

4.5 Genomförande av intervjuer 
Med samtliga informanter genomfördes enskilda intervjuer och informanterna fick bestämma 
tid och plats för mötet eftersom jag ansåg det vara viktigt att de kände sig bekväma på platsen 
där intervjun skulle genomföras. I samtliga fall valde de att genomföra intervjun på sin 
arbetsplats, i anslutning till arbetsdagen. Intervjuerna genomfördes i utrymmen där vi fick 
sitta ostörda efter att intervjun hade startat, såsom tomma klassrum, grupprum eller 
informantens arbetsrum. Intervjun med en av lärarna förflyttades dock till dennes hem, vilket 
hon föreslog på grund av att hon var hemma med sjukt barn den dagen som vi hade bokat in 
intervjun.  Jag bedömer inte att det hastiga miljöbytet påverkade den aktuella intervjun 
negativt eftersom den fortfarande genomfördes i en miljö som var trygg för informanten. 

Den intervjuguide som intervjuerna utgick ifrån (bilaga 2) inleddes med några enkla frågor 
om bakgrundsfakta. Exempelvis vilken utbildning informanten har samt hur länge som denne 
arbetat som lärare. Denna inledning syftade till att ge intervjun en mjukstart samtidigt som 
svaren på frågorna bekräftade att informanten uppfyllde de kriterier som hade ställts upp för 
deltagande i intervjun; att denne undervisade i svenska samt hade varit involverad i 
genomförandet och bedömningen av nationella prov under de senaste fem åren. Efter denna 
inledning var intervjuguiden indelad i två teman. Det första temat berörde frågor kring det 
nationella provet i svenska och det andra temat fokuserade på kursplanen i svenska. När vi 
kom in på det andra temat valde jag även att ta fram ett exemplar av kursplanens centrala 
innehåll (bilaga 3), upptryckt i dubbelt A3-format. Varför jag valde att ta med just det centrala 
innehållet motiveras utförligt i avsnitt 4.4. 

Intervjufrågorna skickades inte ut innan intervjutillfället, men jag inledde varje intervju med 
att sammanfatta syftet med denna studie, berätta vilka teman som var tänkta att beröras under 
intervjun samt även säga att jag beräknade att intervjun skulle vara 30-45 minuter. Detta sades 
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för att påminna om att jag var medveten om tidsbegränsningen i förhoppningen att de skulle 
slappna av och inte oroa sig för att intervjun drar över den tiden. Intervjuerna varade mellan 
29 och 46 minuter. Samtliga informanter gav sitt samtycke till att jag använde en digital 
inspelningsutrusning under intervjun. Dessutom använde jag en vanlig bandspelare som 
säkerhet, utifall något fel skulle inträffa med inspelningen. Inspelningen var nödvändig för att 
underlätta en djupare analys av de svar som framkom under intervjun. Att jag inte behövde 
koncentrera mig på att skriva ner svaren var en förutsättning för att jag skulle ha möjlighet att 
vara en aktiv intervjuare som kunde ställa följdfrågor och be om exemplifieringar.  

Med aktiv intervjuare menar jag att jag strävade efter att inta ett förhållningssätt som 
uppfyllde kriterierna för en framgångsrik intervjuare, en lista omfattande tio punkter som 
Bryman (2002:306) lånat av Kvale samt kompletterat med ytterligare två punkter. Den här 
listan beskriver den framgångsrike intervjuaren som insatt, strukturerad, tydlig, hänsynsfull, 
sensitiv, öppen, styrande, kritisk, minnesgod, tolkande, balanserad och etiskt medveten. Detta 
strävade jag efter i syfte att kunna skapa en bra intervjusituation och ge informanterna ett 
tryggt, säkert och professionellt intryck av både mig som intervjuare och studien som helhet. 
Som man frågar får man svar och jag är övertygad om att väl förberedda frågor som ställs av 
en lugn och intresserad intervjuare har större chans att få intressanta och välutvecklade svar. 

En sak som kan ha påverkat datamaterialet var att genomförandet av intervjuerna drog ut på 
tiden. I den ursprungliga inbjudan (bilaga 1) föreslogs att intervjuerna i första hand skulle 
bokas in under en tvåveckorsperiod, men att det fanns en stor flexibilitet från min sida för att 
tillmötesgå lärarnas önskemål. Detta medförde att de fem intervjuerna kom att genomföras 
under en period av sex veckor. Den positiva aspekten av detta var att jag blev en allt säkrare 
intervjuare för varje intervju och fick gott om tid för reflektion mellan de första och de sista 
intervjuerna. Den goda tiden för reflektion medförde även en negativ aspekt, då jag i de två 
sista intervjuerna kan ha ställt frågor som upplevdes som mer ledande än i de tre första 
intervjuerna. Det skulle i så fall ha medfört en felkälla i och med att de tre första intervjuerna 
fick en större påverkan på resultatet, då svaren som framkom där i viss mån kom att influera 
frågeordningen samt följdfrågor i de två sista intervjuerna. Faran för en sådan påverkan är 
något som jag strävat efter att vara medveten om under analysen av datamaterialet.  

Precis som Bryman (2002) rekommenderar skrev jag efter varje intervju kortfattat ner 
uppgifter omkring intervjusituationen. Det handlade om var intervjun gjordes, hur den gick 
samt upplevelser av intervjusituationen och miljön, för att kunna ha dessa detaljer med mig 
när arbetet med att analysera av det insamlade materialet tog sin början. 

Från början hade jag en förhoppning om att informanterna skulle vara fler till antalet, men 
som jag redogjort för ovan (i avsnitt 4.2) kom urvalet att bestå av de personer som tackade ja 
till att delta. Det finns naturligtvis för- och nackdelar med detta. De som tackade ja kan antas 
vara personer med stort intresse för studiens teman, vilket är bra med tanke på att de 
antagligen har reflekterat mer än genomsnittsläraren kring dessa frågor. Men det skulle även 
kunna anses påverka resultaten negativt att informanterna är särskilt intresserade av ämnet 
och därmed kanske inte representerar lärarkåren. Att ha en urvalsgrupp som är representativ 
för hela gruppen lärare är viktigt i en studie som önskar att dess resultat ska kunna 
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generaliseras (Stukát 2005). Dock har jag aldrig tänkt att resultaten från denna studie ska 
kunna generaliseras till alla lärares upplevelser, då antalet informanter därtill är alltför litet. 
Intentionen har istället varit att beskriva och analysera några lärares upplevelser av hur de 
nationella proven påverkar deras undervisning och därmed elevernas måluppfyllelse.  

4.6 Bearbetning av datamaterialet 
Då det är mycket tidskrävande att behandla och analysera kvalitativt material har antalet 
informanter fått begränsas till den hanterliga mängden av fem personer. De genomförda 
intervjuerna motsvarar en sammanlagd inspelad samtalstid på tre timmar och sex minuter. 
Alla intervjuer har transkriberats i sin helhet, vilket resulterade i 75 sidor renskriven text (med 
typsnittet Times New Roman i storlek 12 pt samt enkelt radavstånd). Det transkriberade 
dokumentet motsvarar en ordagrann avskrift av intervjun, vilket innebär att talspråkliga 
uttryck har skrivits ut precis som de låter på inspelningen och sådant som tankepauser och 
skratt är markerat. Det är utskrifterna av de transkriberade intervjuerna som har legat till 
grund för analysen av det insamlade materialet.  

En av fördelarna med att göra personliga intervjuer, som lyfts av Denscombe (2009) är att det 
är mycket lättare att transkribera en inspelad intervju som endast innefattar en informant, 
eftersom det bara finns en annan röst (utöver intervjuaren) att känna igen och att endast en 
person som pratar i taget. Trots att ljudkvaliteten på inspelningarna överlag var god är detta en 
aspekt som verkligen inte ska förringas i sammanhanget.  

Det finns särskilda risker förknippade med genomförandet av intervjuer, såsom att 
informanterna kan undanhålla information eller försöka försköna verkligheten genom sina 
svar. En annan risk med intervjuer finns i att frågorna kan vara formulerade på ett sådant sätt 
att svaren på dem inte får fram den information som intresserar mig eller att jag gått miste om 
att ställa högst relevanta följdfrågor. En tredje risk är att den som tolkar materialet kan 
missuppfatta eller feltolka informanternas svar. Jag försökte dock vara tydlig under 
intervjuerna för att undvika missförstånd, exempelvis kring vad jag menade med olika 
begrepp såsom ”nationella prov” eller när jag pratade om den gamla respektive nya 
kursplanen. I och med att intervjusvaren spelades in och jag, som beskrivet ovan, strävade 
efter att vara en aktiv intervjuare finns det också många inslag i utskrifterna där jag formulerar 
om frågan efter att informanten verkat frågande inför den samt där jag ber om förtydliganden 
och exemplifieringar för att bättre kunna greppa informantens svar. Under tolkningsprocessen 
har jag strävat efter att inta ett kritiskt förhållningssätt gentemot materialet och aktat mig för 
att lägga allt för stor vikt vid otydliga utsagor eller lösryckta citat, utan snarare sökt teman och 
sammanhang i informanternas svar. 

Som ett alternativ till begreppen reliabilitet och validitet lyfter Bryman (2002) fram 
alternativa kriterier som bättre kan användas för att bedöma kvalitativt inriktade studier. En 
studies trovärdighet är enligt den modell som Bryman refererar till beroende av fyra stycken 
delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, en möjlighet att styrka och konfirmera. 
För att skapa en tillförlitlighet i resultaten krävs att forskningen utförts i enlighet med 
existerande regler samt att resultaten rapporteras till de studerade så att de kan bekräfta att 
forskaren uppfattat verkligheten på trovärdigt och riktigt sätt. Ofta är det svårt att skilja 
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resultaten av kvalitativt inriktade studier från den verklighet som de beskriver (då fokus ligger 
på intensivt studium av en mindre grupp). Därför uppmanas forskaren att med hjälp av fylliga 
redogörelser förse utomstående med tillräcklig information för att de ska kunna bedöma hur 
pass överförbara resultaten är till en annan miljö. För att skapa pålitlighet behöver forskaren 
säkerställa att det finns en fullständig redogörelse för forskningsprocessen. ”Att kunna styrka 
och konfirmera innebär att forskaren, utifrån insikten att det inte går att få någon fullständig 
objektivitet i samhällelig forskning, försöker säkerställa att han eller hon agerat i god tro. Det 
ska med andra ord vara uppenbart att forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar eller 
sin teoretiska inriktning påverka utförandet av och slutsatserna från en undersökning” 
(Bryman 2002:261). Studien har utförts i enlighet med gällande regler och i såväl metod- som 
resultatkapitel strävat efter att ge fylliga redogörelser för de val som gjorts och på vilka 
grundvalar som just de valen gjordes.  

Vidare diskuterar Bryman (2002) aspekter på en studies äkthet. Det handlar bland annat om 
huruvida studien ger en rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som finns bland de 
som studerats, om studien kan hjälpa de som medverkat i den att nå en bättre förståelse av sin 
sociala situation och om studien bidrar till att de deltagande personerna kan få en bättre bild 
av hur andra i deras miljö upplever företeelser. Denna studie har ett omfattande 
resultatkapitel, där utgångspunkten är att ge en rättvis bild av samtliga fem informanter och 
deras uppfattningar kring de teman som ingick i intervjuerna. Studiens syfte bär också på en 
förhoppning om att klargöra hur de nationella proven hänger ihop med lärarnas 
lektionsplanering, vilket i förlängningen förhoppningsvis kan skapa större förståelse för detta. 

4.7 Etiska överväganden i denna studie 
De forskningsetiska aspekterna av studien har jag försökt att ha med mig under arbetets gång. 
Stukát (2005, jfr även Bryman 2002) sammanfattar de etiska principer som bör styra 
forskningen som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Det första kravet handlar om att forskaren tydligt ska informera de berörda 
personerna om studiens syfte samt att deras deltagande är frivilligt och kan avbrytas närhelst 
de så önskar. Samtyckeskravet innebär att informanterna själva har rätt att bestämma över sin 
medverkan. Uppgifter om informanterna ska behandlas med största möjliga konfidentialitet, 
vilket innebär att alla personuppgifter ska lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att 
utomstående inte kan identifiera enskilda informanter. Nyttjandekravet slutligen innebär att de 
uppgifter som samlats in endast får användas för den avsedda forskningen. 

De flesta av dessa aspekter berördes redan i den inbjudan som gick ut till lärarna (bilaga 1) 
och innan intervjuerna startade så informerades samtliga informanter ytterligare en gång om 
att deras deltagande är frivilligt samt att de när som helst under studiens gång har rätt att dra 
tillbaka sitt samtycke till att delta. Dessutom tydliggjordes syftet med studien, att deltagarna 
inte skulle kunna identifieras samt vad resultatet skulle användas till. En svaghet kan vara att 
denna information gavs innan jag frågade om de godtog att intervjuerna spelades in och därför 
finns informanternas samtycken inte nedtecknade i det transkriberade materialet. Å andra 
sidan kan man anta att intervjuerna aldrig hade ägt rum utan ett sådant samtycke. Därmed 
anser jag att studien uppfyller de krav som kan ställas på den vad gäller forskningsetik.  
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5. Resultat och analys  
I detta kapitel redovisas resultaten av studiens empiriska undersökning samt analyser av detta 
resultat. Resultatet har utifrån de fem lärarnas utsagor i intervjuerna grupperats i sex stycken 
övergripande kategorier. Först avhandlas lärarnas generella uppfattningar om det nationella 
provet och de tre däri ingående delproven. Sedan följer ett avsnitt om det nationella provets 
påverkan på undervisningen. Därefter redogörs för tankar om bedömning i samband med de 
nationella proven samt reflektioner kring skolledningens roll. Kapitlets två avslutande 
kategorier berör lärarnas uppfattningar av den nya kursplanen i svenska samt övriga aktuella 
reformer. Under varje avsnitt kommer lärarna själva till tals med hjälp av ett eller flera 
belysande citat som har hämtats ifrån det transkriberade intervjumaterialet.  

Naturligtvis ligger det en risk i att provens roll och betydelse överdrevs under intervjuerna, då 
lärarna var fullt medvetna om att det var just dessa som utgjorde studieintresset i denna 
undersökning och flera av intervjufrågorna uttryckligen handlade om olika aspekter av de 
nationella proven. Dock menar jag att den risken balanserades tämligen bra av intervjuns 
andra del, där informanterna diskuterade svenskämnet och kursplanen på ett mer övergripande 
plan utifrån ämnets centrala innehåll i årskurs 7-9. De olika sorters svar som intervjuns två 
delar resulterade i kan sammantaget ge en god helhetsbild över vilken betydelse som den 
aktuella läraren tillmäter proven i sin undervisning. 

5.1 Lärarnas generella uppfattningar om provet 
Om man ser till helheten av intervjuernas utsagor så är lärarna som ingår i den här studien 
nöjda med det nationella provet. De menar att proven har en bra och tydlig struktur, att de 
olika delproven mäter de viktigaste målen i svenskämnet samt ger den enskilde läraren ett gott 
stöd i dennes helhetsbedömning av elevens måluppfyllelse. Det finns emellertid en del 
reservationer omkring aspekter som har med provet att göra och dessa kommer att redovisas i 
följande avsnitt. Men på det stora hela kan lärarnas inställning gentemot det nationella provet 
enbart tolkas som positiv. Christina beskriver sin allmänna känsla kring proven så här: 

Och då är ju nationella provet där, det är ju precis… det är ju jättebra för man 
ser ju precis om eleven kan läsa och förstå, ja, om eleven kan uttrycka sig, om 
eleven behärskar hantverket, om eleven kan läsa mellan raderna, om eleven kan 
samtala om nånting som man har hört i tal, i grupp, i klass… (Christina) 

Samtliga lärare arbetar med tidigare års nationella prov som ett naturligt inslag i 
undervisningen, främst för att förbereda eleverna inför det kommande provet. På så sätt blir 
proven ett naturligt inslag i den löpande undervisningen och kan därmed få större möjligheter 
att lyckas fylla det syfte som säger att de ska kunna bidra till att konkretisera kursplanerna 
och ämnesplanerna (Skolverket 2011). I hur stor utsträckning som lärarna upplever att de 
nationella proven påverkar deras undervisning diskuteras nedan, i avsnitt 5.2. 

Alla lärare, förutom Emelie, påtalar på eget initiativ att resultaten från det nationella provet 
också kan användas för att bedöma dem som lärare. De menar att proven kan ge dem ett slags 
kvitto på att de har inkluderat rätt innehåll i sin undervisning, men framför allt understryks 
uppfattningen att provens resultat ger en tydlig avstämning vad gäller den enskilde lärarens 
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bedömningskompetens. Det tycks råda konsensus kring uppfattningen att betyget och 
provresultatet inte bör skilja sig allt för mycket åt, vilket belyses i citatet från Christina: 

Om jag har en elev nu då som… som har ett VG… och han eller hon presterar ju 
undermåligt på nationella provet, då är ju jag ute och cyklar när det gäller 
betyget för den... Nån liten diff kan det ju bli, man kan ju ha en väldigt dålig dag 
men att det får ju inte vara som natt och dag. (Christina) 

Genomgående menar lärarna att provresultaten tydligt visar på elevernas måluppfyllelse av ett 
antal centrala mål i svenskämnet. Därför kan provens resultat användas som en tydlig 
indikation på om läraren är rätt eller fel ute i sin helhetsbedömning av elevens kunskaper. 
Skiljer det för mycket mellan betyg och resultat anser lärarna i studien att det är ett tydligt 
varningstecken som signalerar att någonting blivit fel, vilket exempelvis Daniel konstaterar: 

För jag känner att om jag har satt MVG på en elev och eleven inte klarar 
nationella proven till exempel då har ju jag gjort en miss i min bedömning. Så 
det är precis som jag säger till eleverna att det är viktigt att det går bra… men 
samtidigt är det ju minst lika stor koll på mig, att jag har en bra bedömningsnivå 
på dom. (Daniel) 

Av citatet framgår det att Daniel företräder en syn där provresultatet visar att lärarens 
helhetsbedömning kan mätas emot provbetyget. Det finns dock en betydande trubbighet med 
ett förhållningssätt som ger en sådan roll till provresultatet. Det är nämligen inte 
oproblematiskt att lärarna framställer det nationella provets resultat som något de ser som 
närmast en oberoende faktor i sammanhanget. Ty även om provresultatet och 
helhetsbedömningen framställs som två stycken separata enheter i lärarnas resonemang så 
skulle dessa två lika gärna kunna betraktas som två olika sidor av samma mynt, i och med att 
det är den undervisande läraren som ansvarar för bägge bedömningarna. För trots att det 
nationella provresultatet och terminsbetyget är två olika saker (även om det första ingår i det 
senare) produceras bägge två av den undervisande läraren, något som denne gör utifrån sin 
uppfattning av elevens måluppfyllelse.  

Lärarna arbetar mycket med olika former av med- och sambedömning, vilket innebär att flera 
lärare samarbetar om att bedöma elevernas provprestationer. Detta motiveras främst från 
lärarnas sida med att de eftersträvar en tydlig likvärdighet i bedömningen av proven. Olika 
aspekter på detta med sambedömning lyfts fram i avsnitt 5.3.1, vilket också föranleder mig att 
problematisera denna bedömningsform och särskilt som den kommer till uttryck hos de tre av 
informanterna som arbetar på fristående skolor. 

5.1.1 Åsikter om de tre delproven 
Det nationella provet i svenska består av tre stycken delprov, där delprov A mäter 
läsförståelsen, delprov B är ett muntligt prov och delprov C är en uppsatsuppgift. Utifrån de 
generella och övergripande uppfattningar som diskuterades i det inledande avsnittet ska vi nu 
gå vidare med lärarnas olika åsikter om dessa tre delprov; hur de är utformade och uppdelade, 
vad de mäter samt hur de genomförs och bedöms.  Det är motiverat att beskriva det som att 
lärarna anser att dessa delprov är olika värdefulla för deras bedömning av elevernas 
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måluppfyllelse. Det delprov som lärarna anser ger minst värdefull information samtidigt som 
det är svårast att organisera på ett bra sätt är delprov B. De följande tre avsnitten kommer att 
ägnas åt en redovisning av lärarnas uppfattningar om de olika delproven. 

5.1.1.1 Delprov A: elevernas läsförståelse 
När det gäller läsförståelsen så anser lärarna att delprov A är svårt och kräver mycket av 
eleverna. En välutvecklad läsförståelse framställs därtill som en mycket viktig färdighet för 
eleverna att få med sig i livet och detta är något som samtliga lärare säger sig ägna mycket tid 
åt att arbeta med under högstadietiden (se vidare avsnitt 5.2.1 om hur eleverna förbereds inför 
proven). Ingen av lärarna har några invändningar mot att ett av det nationella provets delprov 
testar just läsförståelse. Åsikterna kring detta delprov handlar främst om provets 
svårighetsgrad, de svårigheter som kan uppstå i samband med bedömningen av frågor där 
svarsalternativ saknas och eleven formulerar sin egen motivering i löpande text (så kallade 
öppna frågor) samt hur lång tid som eleverna har på sig att göra provet. 

När det gäller bedömningen beskriver tre av fem lärare hur de ägnar sig åt sambedömning, det 
vill säga ett samarbete kring bedömningen, även när det gäller vissa svar på detta delprov.  

De här slutna svaren på läsförståelsen, dom är ju enkel dom. Men de här öppna 
svaren… ja, som är relevanta. Även om man har skrivit jättemycket så kan man 
ju bara… Så kan man ju ha svarat fel. (Christina) 

Christina syftar i citatet på den sortens frågor där svarsalternativ helt saknas, men det finns 
även en frågetyp där eleverna både ska välja ett svarsalternativ och motivera det val de gjort. 
Daniel påtalar ett bedömningsdilemma som kan uppstå i samband med den sortens halvöppna 
frågor på grund av den resonerande och motiverande karaktär som svaren har:  

Ja, och det är också en grej som är väldigt… svårbedömd. För då kan det vara 
att de ska välja ett alternativ och sedan motivera varför. Om de har valt fel 
alternativ då, men ändå gör en jättebra motivering så får jag ändå inte sätta 
poäng. Och det är sånt som jag kan störa mig på. (Daniel) 

Detta bedömningsdilemma, där eleverna ombeds motivera sitt svar men endast har möjlighet 
att få poäng för svaret om de dessutom kommer fram till den korrekta slutsatsen, upplever 
Daniel som mycket frustrerande. Troligen är det också liknande dilemman som de övriga har i 
åtanke när de menar att den här sortens frågor kan vara svårbedömda. 

Vad gäller den tid som eleverna har på sig att genomföra provet är det främst två personer 
som berör detta i sina svar, men deras åsikter skiljer sig radikalt åt. Daniel säger så här: 

De har ju gott om tid. Det är ju väldigt få som inte hinner färdigt med uppsatsen 
eller med läsförståelsen och det finns ju även specialfall där man får sitta längre 
med läsförståelsen så att de ska ha gott om tid på sig. (Daniel) 

Emelie däremot betonar vid flera tillfällen att tidsåtgången för delprov A är underskattad och 
att flertalet elever inte hinner slutföra provet. Hon uttrycker sig bland annat på detta vis: 
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De hinner liksom inte igenom det… ja, alltså egentligen är det bara de absolut 
bästa som faktiskt hinner igenom hela och där tycker jag nog att det skulle vara 
mera tid så att man faktiskt får chans att reflektera och inte behöver stressa… 
(Emelie) 

En möjlig förklaring till spännvidden mellan deras uppfattningar kan spåras om man betänker 
sammansättningen av de elevgrupper som de vanligtvis undervisar. Daniel arbetar på en skola 
med idrottsprofil och som en följd av detta beskriver han eleverna med ”Det är många som är 
tävlingsinriktade”. I Emelies klasser finns det många elever som inte har svenska som 
modersmål och därför kan antas vara tämligen svaga läsare, vilket troligen blir extra 
problematiskt i samband med den tidspress som finns när delprovet ska skrivas.  

Som en fortsättning på detta kan nämnas att det är i samband med delprov A som lärarna 
pratar om de elevgrupper som har sämre förutsättningar än övriga på grund av att de är svaga 
läsare. Detta handlar då dels om de elever som har läs- och skrivsvårigheter, dels om elever 
som har svenska som andraspråk.12 Det märks att lärarna i allmänhet ömmar för dessa 
elevgrupper och alla fyra skolorna arrangerar anpassade provsituationer för dessa elever. Den 
vanligaste varianten innebär att en mindre grupp elever genomför provet tillsammans med 
specialpedagogen i ett eget rum där det är lugn och ro, där de får längre tid på sig att arbeta 
med provet och dessutom kan få en paus under provets gång. Den som uppehåller sig längst 
vid ämnet är Alicia, som har kontaktat Skolverket i några fall kring elever med svår dyslexi 
och försökt få svar på om vilken mening det är att läsförståelsen för en sådan elev ska mätas: 

... vad det är man mäter. För en kille som har väldigt svår dyslexi exempelvis. 
Då kan man ju fråga om det är rätt att mäta läsförståelsen eftersom det är inte 
hans sätt att lära in. Där orsaken till att man hellre skulle lägga vikten vid 
hörförståelse… att man inte ens skulle mäta läsförståelsen, eftersom han kan 
inte… han har inte förmågan att läsa en text som är lång och då menar jag lång 
text för honom det kan ju vara en A4-sida. /–/ Nä, han har ju liksom inte orkat 
läsa… och då har jag då frågat om man istället får lyssna. För det har man ju 
tänkt att han får använda de hjälpmedel som han har normalt, men då fick jag till 
svar från Skolverket att ”nej, då var det inte läsförståelse man mätte utan då var 
det hörförståelsen istället” och då sa jag att då kan inte han genomföra provet 
(Alicia) 

Av detta citat framgår en viss frustration över att en elev som har tillgång till särskilda 
hjälpmedel inte får använda sig av dessa i samband med det nationella provet i läsförståelse. 
Alicias frustration bottnar även i att hon upplevt att Skolverket inte har kunnat ge några goda 
motiveringar till varför de här eleverna ska genomföra provet och hon menar att det strider 
emot läroplanens intentioner om att undervisningen ska anpassas till elevernas förutsättningar 

                                                            
12 Av de elever som har ett annat modersmål än svenska läser vissa ämnet SVA (Svenska som andraspråk) och 
andra gör det inte, vilket beklagas av Emelie, den av lärarna som har störst erfarenhet av SVA-elever. Hon menar 
att många elever väljer bort SVA på grund av en felaktig bild att SVA är det man läser innan man är tillräckligt 
bra på svenska. Hon tycker det är synd att SVA fått ett sådant rykte, då de med annat modersmål lär sig svenska 
på ett annat sätt och därför utvecklas bättre när de undervisas av utbildade SVA-lärare efter det ämnets kursplan. 
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och behov. Beatrice, som arbetar på samma skola som Alicia, berör också dessa frågor i sin 
intervju och säger att de två har diskuterat mycket kring hur det är möjligt att anpassa 
provsituationen på samma vis som de till vardags anpassar undervisningen för denna 
elevgrupp. Även hon redogör kort för de diskussioner (samma diskussioner som berörs i 
citatet ovan) som Alicia haft med Skolverket runt situationen för enstaka elever. 

5.1.1.2 Delprov C: att skriva en uppsats 
Delprov C, som består av att eleverna ska skriva en uppsats ses, i likhet med delprov A, som 
ett självklart delprov. Syftet som lärarna motiverar det med är att delprov C visar om eleverna 
behärskar det skriftliga hantverket. Stora delar av de diskussioner som förekom i intervjuerna 
omkring detta delprov handlade om hur lärarna arbetar med att förbereda eleverna inför 
provet samt hur bedömningen går till och vilka svårigheter som finns med denna. Dessa 
diskussioner finns följaktligen återgivna i andra avsnitt i detta kapitel (se avsnitt 5.2.1 om hur 
eleverna förbereds inför proven samt avsnitt 5.3 om bedömning). 

Det nationella provet har alltid ett övergripande tema och detta brukar vara omfattande och av 
en allmängiltig karaktär.13 Delprov C innefattar fyra stycken uppgifter, där eleverna fritt kan 
välja mellan dessa fyra. Varje uppgift har en tydlig uppgiftsbeskrivning där det står att texten 
ska tillhöra en viss genre. Att texten ska tillhöra en viss genre innebär att den ska vara skriven 
på ett sådant sätt att den uppfyller genrens krav på exempelvis tilltal, språkbruk och stilnivå 
samt vara strukturerad på ett sätt som gör att den rent stilmässigt passar in i den aktuella 
genren. Vad det är som språk- och stilmässigt kännetecknar texter inom olika genrer är något 
som lärarna arbetar mycket med i sina förberedelser inför proven. Lärarna vittnar om hur 
eleverna påverkas av denna kunskap när de väljer uppgift. De två citaten nedan får belysa 
detta samt hur en majoritet av eleverna strategiskt väljer den uppgift där de känner sig säkrast 
på formen. Enligt de tre lärare som kommenterar detta så brukar den populäraste uppgiften 
vanligen vara av en karaktär som innefattar ett personligt berättande från elevens sida. 

Sen kan det ju naturligtvis vara så att är de lite osäkra på genren… de har ju fyra 
olika att välja på… Så då kanske man tar det som man är säkrast på, även om 
det kanske har den rubrik som man var minst då intresserad av (Emelie) 

- -    - 

Ja, det är ju fyra stycken att välja mellan. Och är de då osäker på hur en krönika 
ser ut, då tar de ju nånting annat /–/ Ja. Oftast är det så när man rättar de där 
proven att det är en som 80 procent har valt, oftast är det en av uppgifterna som 
tilltalar väldigt många. (Daniel) 

Här kan man se hur även eleverna anpassar sin prestation – medvetet eller omedvetet – efter 
nivån på de förvärvade kunskaperna. De elever som åsyftas i de två citaten ovan väljer 
taktiskt den sorts uppgifter som de är säkra på att klara av. Helt i linje med vad Garme (2003) 

                                                            
13 Exempel på de senaste årens övergripande teman för ämnesprovet i årskurs 9: ”I gränslandet” (vårterminen 
2010), ”Nattliv” (vårterminen 2009) och ”Vad väljer du?” (vårterminen 2008) (Uppsala Universitet 2011b). 
Exempel på vilken sorts texter som kan ingå i ett sådant texthäfte ges av Garme (2003:108–109) 
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uttrycker är provkonstruktörernas intention: ”Alla provuppgifter passar inte samtliga elever, 
men varje elev ska kunna hitta en uppgift som gör att denne kommer till sin språkliga rätt.”   

5.1.1.3 Delprov B: den muntliga provuppgiften 
Det som skiljer de nu beskrivna delproven (delprov A samt C) från det tredje delprovet är att 
lärarna har en hel del kritiska synpunkter omkring delprov B. De kritiska synpunkterna 
handlar främst om två aspekter. För det första uttrycker tre av lärarna att provet inte ger så 
mycket ny information om elevernas måluppfyllelse medan de andra två inte direkt berör 
frågan. För det andra beskriver samtliga lärare provet som svårorganiserat och/eller något som 
tar lång tid att genomföra. Då de flesta är av åsikten att det muntliga delprovet upptar mycket 
lektionstid under vårterminen i årskurs 9 är det motiverat att se det som att delprov B påverkar 
undervisningens innehåll genom att eventuellt tränga ut annat innehåll som inte hinns med. 
Den upplevda tidsbristen berörs närmare i avsnitt 5.5.1. 

Alicia och Beatrice får bidra med varsitt typiskt citat kring dessa två aspekter: 

Jag tycker att den muntliga delen, den skulle man kunna hoppa över. Därför att 
jag upplever att… i och med att jag har mina egna elever i tre år så vet jag exakt 
hur de ligger till muntligt. Om jag inte vet hur de ligger till muntligt när de går i 
årskurs nio, om det är jag som har haft dem i tre år, då är det ju någonting annat 
som är fel. Jag borde kunna göra en bedömning utifrån ett visst antal frågor per 
elev istället som ingår i den naturliga undervisningen för det är ju då man får se 
deras rätta jag… I en provsituation där man ska krysta fram någonting och de 
ska lyssna på någon text och sedan diskutera ger inte en rättvis bild av vad de 
kan tycker jag. (Alicia) 

- -    - 

Nä, jag tycker inte att man får ut så mycket av det… om man jämför med den tid 
det går åt… det tycker jag inte. /–/ Man håller ju på under hela vårterminen för 
att få till det fullt ut. (Beatrice) 

En anledning till att delprov B upplevs ta upp mycket lektionstid kan vara att det ska 
genomföras i par till skillnad från de två andra delproven som hela klassen skriver vid samma 
tillfälle. Merparten av lärarna beskriver hur de tar ut små elevgrupper ur klassen när provet 
ska genomföras istället för att låta par eller kvartetter genomföra provet inför helklass, vilket 
också vore en möjlighet. Tre av lärarna redogör för strategier i samband med provets 
genomförande som innebär att de samarbetar med andra lärare genom att låna mindre 
elevgrupper när klassen har lektion i ett annat ämne samtidigt som svenskläraren har 
lektionsfri tid. Detta borde i förlängningen kunna påverka svensklektionerna, eftersom lärarna 
i dessa fall tar av sin planeringstid för att genomföra de nationella proven på ett smidigt sätt. 

Ett positivt perspektiv som lyfts upp kring delprov B är det som Christina och Emelie betonar. 
Det handlar om hur vissa av de elever som inte kommer till sin rätt i skriftliga uppgifter 
istället kan få chansen att bevisa sina kunskaper i det muntliga delprovet.  
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Och där tycker jag att man får ut jättebra. För då kan det vara nån som man inte 
betror nånting om någonting som blommar ut… och åh… man blir ju förvånad 
vad han eller hon kan då… (Christina) 

Även Alicia, som i det här avsnittets första citat menar att det muntliga delprovet borde 
hoppas över, är fullt medveten om att vissa elever kan lyftas med hjälp av det muntliga 
delprovet när de får chansen att visa en annan sorts kunskap. Hon menar dock att detta är 
något som hon ändå skulle kunna göra i ordinarie undervisning med välvalda texter under 
terminens gång, även om det inte fanns ett nationellt prov i stil med delprov B.  

Sammanfattningsvis menar dock lärarna, vilket även inkluderar de två som inte ifrågasätter 
det muntliga delprovet som sådant, att det är tveksamt om tidsåtgången för delprov B är 
motiverad. Deras tveksamhet grundar sig i åsikter om att provet tar lång tid att genomföra, 
samt att det i många fall inte bidrar med särskilt mycket matnyttigt; tidsåtgången känns 
tveksam när de ställer den i relation till vad de bedömningsmässigt får ut av provet samt vad 
eleverna får ut av det i form av en lärandesituation. 

5.2 De nationella provens påverkan på undervisningen 
Det är svårt att skapa sig en enhetlig bild kring hur lärarna upplever att de nationella proven 
påverkar deras undervisning. På en rak fråga huruvida de tror att deras undervisning och/eller 
lektionsplanering hade sett annorlunda ut om inte de nationella proven hade funnits svarar en 
informant ja, två säger nej och två stycken utsagor kan närmast klassificeras som nja-svar. 
När svaren utvecklas vidare berör dock samtliga informanter liknande tankegångar, där 
svenskämnet ses som tämligen fristående från både nationella prov och kursplaner. Lärarna 
ger uttryck för en syn som innebär att ämnet bygger på ett antal hörnstenar. Vidare menar de 
att dessa hörnstenar skulle vara basen i deras undervisning oaktat vilka förutsättningar som 
omvärlden ber dem att förhålla sig till (exempelvis nationella prov) och vilka krav som de 
förväntas att motivera sin undervisning utifrån (exempelvis kursplaner). 

Christina, som är den som klart och tydligt svarar jakande på frågan om hennes undervisning 
hade sett annorlunda ut om inte de nationella proven fanns, menar att: 

Ja, naturligtvis alla genrer och sånt måste vi ju hålla på med ändå. Men man 
kanske inte skulle… man kanske skulle göra mera sånt som man tycker är 
roligt.14 (Christina) 

Svaret ger en känsla av att hon inte tycker att förberedelserna inför provet är särskilt roliga 
alla gånger. Samtidigt svarar Beatrice varken ja eller nej på frågan om hennes undervisning 
skulle ha sett annorlunda om det inte hade funnits några nationella prov att förhålla sig till. 
Hennes bakomliggande resonemang kan dock sägas närma sig Christinas här ovanför: 

                                                            
14 När Christina ombeds utveckla vad hon menar med sådant som är roligt blir svaret ”Dikter… Skriva noveller 
är ju också väldigt kul och så där… /– -/ Det som är problemet är ju tidsbristen. Man vill ju göra så mycket men 
man har ju liksom inte tiden” 
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Alltså, jag tror inte det. Det är ju jättesvårt att säga. Men det är klart att i nian får 
det ganska stort fokus - att nu kommer det ett prov. Men samtidigt så står det ju 
väldigt tydligt, tycker jag, i både gamla och nya (kursplanen, min anm.), vad det 
är man ska göra. Och de bitarna är ju det som kommer sen på de nationella 
proven. Så man skulle ju ändå jobba med de här sakerna. Jag tror inte att det 
skulle vara jättestor skillnad. (Beatrice) 

Det går även att jämföra deras tankar med Alicias. Hon menar att undervisningen hade sett 
likadan ut oavsett om proven inte funnits och motiverar den åsikten med:  

Nej, jag tror faktiskt inte det. För jag planerar oftast inte utifrån de nationella 
provens olika delar och så, utan man tänker… jag tänker ofta så här… lyssna, 
tala, läsa och skriva. Det är de delarna som jag tänker att jag ska ha med och de 
delarna vill jag ha med så mycket som möjligt och både i hur jag undervisar och 
hur eleverna ska jobba. (Alicia) 

Den slutsats som jag drar utifrån materialet är att den syn på nationella provens påverkan på 
undervisningen som varje lärare beskriver i intervjun till stor del beror på hur denne 
uppfattade intervjufrågorna i kombination med hur de ser på svenskämnet och dess olika 
beståndsdelar. Tydligt är att samtliga har en distinkt uppfattning om vilka områden och 
färdigheter som är viktigt att inkludera i svenskundervisningen, något som kommer att 
utvecklas i avsnitt 5.5 som behandlar lärarnas syn på den nya kursplanen. 

Flera av informanterna uttrycker att de nationella proven ingår som en naturlig del i den 
helhet som svenskämnet utgör och menar att de därmed har en naturlig plats i undervisningen. 
De ger intryck av att inte ha reflekterat särskilt mycket över hur de skulle välja att lägga upp 
en svenskundervisning, utan tycks se de nationella provens existens som ohotad och självklar. 
En hållning där proven är en del av helheten framträder i Emelies citat:  

All svenskundervisning ligger ju till grund (för provet, min anm.) naturligtvis, för det 
är ju läsa och skriva. (Emelie) 

Trots att lärarna menar att provet är en naturlig del av helheten så är alla noggranna med att 
påpeka att provet inte är en helt igenom avgörande faktor i helhetsbedömningen av elevernas 
måluppfyllelse. Emelies åsikt skiljer sig åt på den punkten, när hon uttrycker att provresultatet 
väger väldigt tungt både i hennes och Skolverkets ögon. Dock menar även Emelie att det är 
andra faktorer än provresultatet som ingår i helhetsbedömningen av eleven. Hos de övriga 
fyra lärarna framställs provresultatet främst som ett betygsunderlag bland många andra, precis 
som Beatrice uttrycker det: 

För det har jag liksom upplevt att eleverna tycker att det är en väldigt stor grej. 
Egentligen så är det ju liksom en del av alla andra delar. Det är inte bara det här provet 
som det hänger på. (Beatrice) 

Trots att det nationella provet beskrivs som en del av helheten så har det en särställning inom 
ämnet på grund av sin egenart som centralt påbjudet och närmast självskrivet. Även det som 
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diskuteras i avsnitt 5.3; att lärarna ser provets resultat som en måttstock på sin egen 
helhetsbedömning, gör att proven och elevernas resultat på dessa anses som viktiga. 

Oavsett hur stor eller liten plats som lärarna anser att de nationella proven får i just deras 
dagliga undervisning så ger samtliga tydligt uttryck för att de på olika sätt förbereder eleverna 
grundligt inför proven. Utifrån lärarnas utsagor går det att se hur medvetenheten om de 
kommande proven och förberedelserna finns med i undervisningen under en längre tid. Tre av 
informanterna säger uttryckligen att de brukar börja med konkreta förberedelser redan när 
eleverna går i årskurs 8, det vill säga året innan de faktiskt ska genomföra proven. Två 
informanter kan sägas inneha en inkonsekvent hållning, då de å ena sidan berättar om hur de 
vill tona ner provens roll och inte tycker att de påverkar undervisningen i nämnvärd 
utsträckning och å andra sidan beskriver hur de förbereder proven ett år i förväg och planerar 
arbetsområden på ett sätt som fokuserar de färdigheter som mäts i nationella delprov. 
Området förberedelser diskuteras grundligt i nästkommande avsnitt. 

5.2.1 Förberedelser inför de nationella proven 
Det område som mest påtagligt och konkret visar hur de nationella provens existens påverkar 
lärarnas undervisning (och i förlängningen: elevernas måluppfyllelse) är de förberedelser som 
görs inför dessa. När lärarna berättar om hur de förbereder sina elever inför de nationella 
proven så framträder olika bilder. När de beskriver hur de brukar gå tillväga ges exempel på 
flera slags förberedelser, som jag har valt att sortera in under fem olika kategorier. Alla 
lärarna använder sig utav förberedelser som kan härröras till minst tre av kategorierna. Några 
av dessa kategorier (b, c och d) omfattas på något sätt av samtliga informanter i studien. 
Kategorierna innefattar (a) taktiska påminnelser, (b) att öva på och förbereda sig inför 
provsituationen, (c) behandla konkreta arbetsområden, (d) tona ner provets betydelse för att 
lugna eleverna samt (e) att arbeta med bedömning för att skapa förståelse. 

Den första kategorin, taktiska påminnelser, kan handla om repetition av sådant som klassen 
tidigare har arbetat med, exempelvis genom att läraren återigen tar upp ett arbetsområde i 
anslutning till de nationella proven eller på andra sätt genomför genomtänkta och 
strukturerade förberedelser. Christina ger exempel på hur lärarna på Skola B arbetar med 
intensivdagar, ett koncept där svensklärarna avsätter två dagar för att i mindre elevgrupper 
arbeta med gamla nationella prov, gå igenom olika sorters texttyper och vilken information 
som går att hitta i texterna samt låta eleverna öva. Intensivdagarna kan ses både som en 
taktisk påminnelse och ett sätt att förbereda sig på själva provsituationen. 

Så om man har deltagit och varit... vad ska jag säga… lyssnat och… då bör man ju ha 
en god förberedelse på vad som komma skall. (Christina) 

Den andra förberedelsekategorin är just att förbereda eleverna inför provsituationen och 
denna kategori innefattar inte sådana förberedelser som tillhör faktiska arbetsområden inom 
ämnet (som istället har sorterats in i kategori c), utan snarare sådant som innebär att eleverna 
övar sig inför själva provsituationen. Ett bra exempel på en förberedande strategi som tydligt 
tar sikte på att ge eleverna en kunskap som de har nytta av i provsituationen handlar om att gå 
igenom vissa provspecifika ord och begrepp med eleverna i förväg. Det är några av lärarna 
som uttrycker att de brukar använda sig av denna strategi, bland annat Alicia: 
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… och man pratar ganska mycket om ord och begrepp som har med nationella provet 
att göra. Eller jag försöker göra det. Vad är en röd tråd exempelvis? Att man jobbar 
med det… i perioder ändå när man skriver. (Alicia)  

Ännu en provförberedelse som tar sikte på att förbereda eleverna inför själva provsituationen 
är gemensam för alla fem lärarna. Det handlar om att de använder tidigare års nationella prov 
för att preparera eleverna för vad som komma skall, när det gäller delprov A och delprov C. 
Ingen av lärarna ger uttryck för att delprov B (det muntliga provet) förbereds med hjälp av 
äldre prov, utan den uppgiften gås igenom i anslutning till att de första eleverna ska 
genomföra delprovet. Någon uttrycker till och med att eleverna aldrig förbereds inför delprov 
B eftersom det inte är nödvändigt. Att delprov B inte gås igenom lika grundligt som delprov 
A respektive C bedömer jag som sammanlänkat med lärarnas sammantagna uppfattning om 
att det muntliga delprovet är det delprov som ger minst ny information om elevernas 
måluppfyllelse samt är minst viktigt för bedömningen av densamma. 

Den tredje kategorin av förberedelser är den som handlar om att konkreta arbetsområden som 
behandlas i undervisningen tydligt motiveras i relation till de nationella proven. Denna 
kategori inbegriper de arbetsområden som lärarna själva lyfter upp i en beskrivning av hur de 
förbereder eleverna inför de nationella proven. Ett begrepp som nämns av samtliga 
informanter i detta sammanhang är ”genre”, vilket handlar om att eleverna ska förstå vad som 
språk- och stilmässigt kännetecknar texter inom olika genrer samt få möjlighet att öva sig i att 
skriva olika sorters texter. Detta är ett område vars betydelse betonas och som förbereds 
grundligt för att öka elevernas möjligheter att välja bland ämnena i provhäftet till delprov C.  

Och sen försöker man ju, när man har haft dem ett tag, att komma in på genrer. En 
saga kan ju alla skriva och så där. Och… försöka få in dem på att det finns inte bara 
berättelser, utan det finns ju krönikor och det finns ju noveller och så där så att… när 
de går ut nian så ska de ju vara… de som har jobbat efter det man har försökt givit 
dem… att de ska kunna det här med genrer. (Christina) 

Citatet belyser hur Christina för in texter från olika genrer i undervisningen. Alicia, Beatrice 
och Christina nämner även begreppet genre i samband med att de talar om hur eleverna tränas 
i att läsa olika sorters texter för att kunna hitta specifik information. Vad de då talar om, den 
medvetna övning som ryms i läsningen av olika sorters texter hänger nära ihop med nästa 
förberedande arbetsområde som nämns av samtliga informanter i studien, nämligen arbetet 
med läsförståelse. Samtliga understryker behovet av att eleverna uppnår en god läsförståelse. 
Behovet av att arbeta intensivt med läsförståelse motiveras på flera olika sätt i intervjuerna. 
Dels handlar det om att klara det aktuella delprovet. De informanter som uttalar en åsikt om 
detta anser att delprov A är det delprov där flest elever stöter på svårigheter. Dessutom lyfts 
det upp hur viktig läsförståelsen är för att klara de nationella proven i andra ämnen (samt även 
för lärandet i samtliga skolämnen). Slutligen ger flertalet av informanterna uttryck för att de 
ser utveckling av elevernas läsande och medföljande fördjupning av deras läsförståelse som 
ett av svenskämnets absolut viktigaste uppdrag, något som har en självklar del i både 
undervisning och bedömning av måluppfyllelsen. 
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Läsförståelsen gör så att dom klarar det mesta. I de andra ämnena också på de 
nationella proven. Och då menar jag alla ämnen. För det är ju också så med matten. 
Att de som har dålig läsförståelse i svenska klarar ju heller inte mattens nationella 
prov. Det handlar ju mycket om att läsa problemen för att komma fram till 
lösningen… (Beatrice) 

Utöver genreanpassning och läsförståelse nämns några övriga arbetsområden bland det som 
lärarna instinktivt ser som förberedelser inför de nationella proven. Ytterligare två områden 
nämns av fler än en informant och det handlar om hur man disponerar en text (med rubriker, 
innehåll, styckeindelningar) inklusive vikten av att rubriken hänger ihop med själva texten 
samt språkutveckling och ordförråd. 

De intervjuade lärarna beskriver att deras elever som regel är mycket nervösa inför 
genomförandet av de nationella proven och att provresultatet är mycket viktigt i elevernas 
ögon. Faktorer som lärarna tror spelar in i detta är den särskilt högtidliga provsituationen 
(sådant som att det är ett gemensamt provdatum för hela landet, att alla skolans nior sitter 
samlade och skriver) samt att eleverna har en känsla av att hela deras betyg hänger på vilket 
resultat de uppnår på det nationella provet. Som en möjlig förklaring till elevernas 
föreställningar om resultatets betydelse lyftes även det faktum att de standardprov som skrevs 
under elevernas föräldrars skoltid hade en betydligt mer avgörande betydelse för betyget. 

Ja, och sen så får man ju vara noga med att betona för dom att det är ju inte 
jordens undergång om det skulle gå dåligt. För många är ju hypernervös inför 
nationella provet för att de tror att det är det enda som riktigt räknas. (Daniel) 

För att inte en stor nervositet ska lägga krokben för eleverna i provsituationen och påverka 
deras resultat beskriver fyra av fem lärare hur de i sina förberedelser medvetet arbetar med att 
försöka tona ner situationens allvar och avdramatisera de nationella provens roll, vilket jag 
räknar som den fjärde kategorin av förberedelser. Emelie nämner dock kort att även hon 
försöker tona ner situationens allvar. Även de lärare som betonar vikten av att förbereda 
provsituationen ordentligt påpekar ett behov av att tona ner provets betydelse för att lugna 
eleverna och få dem att kunna prestera på sin bästa nivå. Att det finns en viss medvetenhet om 
risken att det kan uppstå ett dilemma i spänningsfältet mellan dessa två sorters förberedelser – 
att förbereda grundligt och samtidigt avdramatisera provens roll – visas exempelvis av 
Daniels reflektion kring hur förberedelsearbetet brukar läggas upp: 

Sen i nian så… veckorna innan så jobbar man ju såklart lite mer intensivt. 
Samtidigt som jag ibland kan få en känsla av att man jobbar lite för mycket med 
det nära inpå. (Daniel) 

Ett annat problem, närliggande det dilemma som belyses i citatet ovan, som kan uppstå när 
förberedelserna blir allt för intensiva är det som tydligt lyfts av Alicia och Daniel samt antyds 
av några av de andra lärarna. Framför allt problematiseras förberedelserna av det som kan 
anses vara provspecifika kunskaper i samband med reflektioner kring de påminnelser som är 
av en mer taktisk karaktär. Var går den hårfina gränsen mellan att ge eleverna så goda 
förutsättningar som möjligt och att förbereda dem så pass mycket att det som mäts på 
provdagen inte är elevens egentliga kunskapsnivå utan snarare resultatet av förberedelserna?  
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Det jag är lite rädd för om man förbereder dem för mycket… det är att man då i 
provsituationen, vid provtillfället, inte mäter viss förståelse för att de har för 
mycket förförståelse. (Alicia) 

Alla de förberedelser som görs kan naturligtvis ingå i en lärandeprocess som resulterar i en 
varaktig kunskap hos eleven och på så sätt bidrar till en vidare måluppfyllelse, men Alicia och 
Daniel lyfter upp detta (exempelvis i citaten ovan) på ett sätt som uppenbarar en möjlig 
motsättning mellan ”provkunskap” och ”verklig kunskap”. Om en sådan motsättning existerar 
är det inte så märkligt att några av lärarna reflekterar över vilken sorts kunskap det är som 
mäts på provdagen och huruvida provresultatet avspeglar en varaktig kunskapsutveckling och 
måluppfyllelse hos eleven eller främst är ett kvitto på att deras provförberedelser har lyckats?  

Den sista kategorin av förberedelser handlar om att medvetet arbeta med bedömning av 
elevtexter för att skapa förståelse för detta och denna kategori skiljer sig från de övriga fyra 
då den i första hand tar sikte på vad som händer efter att provet är skrivet, när det ska 
bedömas. Förberedelser som faller inom denna kategori nämns endast av två informanter, 
men är en självklar del hos dessa två och intressant eftersom den här sortens förberedelser 
sätter in proven och bedömningen utav dessa i ett större sammanhang. De elever som får ta 
del av dessa förberedelser är de som undervisas av Christina och Emelie, vilka har arbetat 
sjutton respektive femton år som lärare. Bägge lärarna brukar dela ut exempel på texter som 
bedömts uppfylla olika betygsnivåer utifrån tidigare års bedömningsanvisningar och låta 
eleverna arbeta aktivt med att diskutera dessa exempel från Skolverket för att skapa en 
medvetenhet om vad det är som bedöms (läs: ska bedömas) i de nationella proven. Både 
Christina och Emelie tycker att eleverna generellt sett brukar visa på en ganska god känsla för 
bedömning när det gäller de här exempeltexterna. Även om de brukar reagera på vissa saker 
som de inte hade förväntat sig att få se, vilket framgår av citatet nedan: 

Generellt så… ja, jag tycker nog det. Faktiskt. Och en sak som de… som jag har 
märkt att de har reagerat på… det är att man kan få MVG fast man har en massa 
stavfel [litet skratt] (Emelie) 

En möjlig reflektion utifrån detta är att eleverna är vana att stavfel rättas i elevtexter och 
därför instinktivt ser stavfelen som något som drar ner helhetsintrycket. Sammanfattningsvis 
går det att se hur samtliga informanter gör medvetna förberedelser med särskilt inplanerade 
moment, genom att arbeta med gamla prov och höja elevernas beredskap för provsituationen 
(samtidigt som de flesta försöker tona ner dess betydelse). Trots detta vill de inte riktigt 
kännas vid beskrivningen om att de nationella proven är ett tidskrävande inslag som genom 
sin blotta existens påverkar svenskundervisningens utformning. Det finns en utbredd 
acceptans kring att proven existerar och mäter vissa färdigheter och detta anses i stora stycken 
vara någonting positivt. Samtidigt menar majoriteten av lärarna att provens existens troligen 
inte påverkar deras egen undervisning i någon större utsträckning, utan menar att denna skulle 
ha sett likadan ut oaktat vilket provsystem som fanns. Denna studies resultat visar dock att det 
finns anledning att förhålla sig skeptisk till utsagor om att proven inte påverkar 
undervisningen i någon större utsträckning. Detta, då det blir tydligt dels att proven ges ett 
stort utrymme vad gäller förberedelser och genomförande, dels att vissa saker lyfts fram med 
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motiveringen att det hör samman med det nationella provet. Det går inte att veta om dessa 
betonade arbetsområden hade ansetts lika viktiga om det nationella provet hade varit utformat 
på ett annat sätt eller alls inte existerat. 

5.3 Bedömning i samband med de nationella proven 
Som lyftes i avsnitt 5.1 så anser samtliga lärare att de resultat som eleverna når på de 
nationella proven hjälper dem i deras heltäckande bedömning av elevens måluppfyllelse. På 
så sätt kan proven sägas få en kalibrerande funktion, då lärarna upplever att proven hjälper 
dem att lägga sin helhetsbedömning på rätt nivå. Uppfattningar om hur pass stor roll de 
nationella provens resultat spelar för elevens betyg varierar mellan lärarna. Spektrat av 
uppfattningar illustreras av två citat, som kan sägas placera Alicia och Emelie i varsin ände av 
skalan:  

det är en fingervisning och att allting man gör i svenska är ju en del såklart (Alicia) 
 
Även om det inte ska vara avgörande så väger det väldigt tungt (Emelie) 

 
De övriga lärarna omfamnar uppfattningar som ligger närmare den som Alicia uttrycker och 
beskriver hur resultatet på det nationella provet är att betrakta som ett underlag bland andra, 
även om det som tidigare nämnts anses viktigt och inte förväntas avvika allt för mycket från 
deras helhetsbedömning. Emelie menar att Skolverket vid en kontroll skulle ifrågasätta om 
eleven fått ett betyg som skiljer sig från resultatet på det nationella provet, något som hon 
tolkar som att Skolverket ser provresultatet som ”väldigt betydelsefullt”. Alla lärarna anser sig 
ha rätt god kännedom om sina elevers kunskapsnivå och menar därför att det sällan är någon 
överraskning för den undervisande läraren hur eleverna presterar på de olika delproven.  
 
Att lärarna anser det vara en viss sorts kunskap som mäts i de nationella proven menar jag 
tydliggörs av återkommande ingredienser i deras svar, exempelvis när det gäller sådant som 
de förbereder eleverna för att göra. Det allra tydligaste exemplet är hur tätt begreppet ”genre” 
hänger samman med uppsatsen (delprov C) och hur avgörande det anses för bedömningen av 
denna att eleven behärskar grunderna i att skriva texter i den genre/texttyp som den valda 
uppgiften tillhör. Emelie påpekar dock att bedömningsanvisningarna menar att det är viktigare 
i gymnasiesvenskans nationella prov att eleven träffar rätt vad gäller textens genre. Hon 
menar att en lyckad genreanpassning för högstadieeleverna främst kan betraktas som en faktor 
som höjer provbetyget.  
 
Ett sätt att tydliggöra vad det är som ingår i bedömningen av elevernas måluppfyllelse är att 
målmedvetet arbeta med att tydliggöra vilka mål som olika uppgifter strävar emot samt fylla i 
olika typer av matriser eller språkutvecklingsscheman. Alicia, Beatrice och Christina 
beskriver hur de arbetar aktivt med sådana matriser under hela elevernas högstadietid för att 
kunna följa upp måluppfyllelsen och se elevernas progression. Den sorts matriser de beskriver 
som ingående i en fortlöpande bedömning är ett exempel på ett formativt bedömningsverktyg. 
De beskriver även hur eleverna vänjer sig vid den här sortens bedömning och även lär sig hur 
matriserna används.  
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5.3.1 Sambedömning 
Samtliga fem informanter ger uttryck för att de nationella prov som deras elever skriver 
genomgår någon form av med- eller sambedömning. Skillnaden mellan dessa två begrepp är 
främst att de används av olika informanter för att beskriva ungefär samma sak. I texten 
kommer jag att använda sambedömning, som jag anser är ett vidare begrepp än 
medbedömning, då sambedömning kan innefatta både de bedömningar som görs av två 
personer och de bedömningar som görs av fler än två personer. I några av det här avsnittets 
intervjucitat förekommer dock begreppet medbedömning istället för sambedömning. 

Sambedömningen kan i stort sett vara av två sorter. Den första sortens sambedömning är den 
som görs i ett mindre sammanhang och innefattar några eller samtliga svensklärare på den 
aktuella skolan. Detta är något som samtliga lärare i studien säger sig arbeta med, även om det 
har organiserats på olika sätt på de olika skolorna. Den andra sortens sambedömning är den 
som sker i ett större sammanhang, där bedömningen av en elevtext sker utanför den enskilda 
skolan genom att texten som sådan lyfts upp till en mer övergripande nivå och bedöms där. I 
denna studie är det en kommunövergripande nivå som då avses, där svensklärare samlas i 
organiserade kommunövergripande nätverk som består av ämneslärare, vilket exempelvis kan 
kallas för en LPP-grupp.15 Det är den första sortens sambedömning, den som är 
skolgemensam, som beskrivs av samtliga fem lärare i materialet. Den andra sortens mer 
övergripande bedömning tillkommer i två av fallen, i intervjuerna med Christina och Emelie, 
som bägge två är starkt positiva till dessa nätverk. Se exempelvis Christina nedan: 

Det är jättebra det. Oj, så bra det är! Man kan tipsa varann och… Så att man får 
en samsyn på bedömningen. Då får vi jobba. Där vecka 44 (under elevernas 
höstlov, min anm.), då har vi en hel hög som vi ska bedöma gemensamt. 
(Christina) 

Arbetsgången i sambedömningen för nationella prov tycks vara tämligen likartad vid de fyra 
skolor där studiens informanter arbetar. De prov som sambedöms är delprov C (uppsatsen) 
samt i mån av tid delar av delprov A (läsförståelsens öppna frågor).  Till att börja med läser 
den undervisande läraren igenom samtliga de prov som dennes elever har skrivit, bedömer 
dem efter medföljande bedömningsanvisningar och ger varje prov ett betyg. Sedan sorteras de 
upp ungefär som Christina beskriver: 

Först så sorterar man ju upp dem då… solklara G… ja, kanske mot VG… 
solklara VG… och MVG. /–/ och de som vi vet, de kan inte bli mer än G… det 
behöver man inte ödsla mer tid på… (Christina) 

Christina beskriver vidare att det är de tveksamma proven som sedan blir sambedömda. 
Därutöver läses alla de prov, som läraren bedömer antingen inte ha uppnått målen eller som 
ett MVG, av en annan lärare. Det är typiskt för övriga informanter, att det är i de fall där 
läraren känner sig osäker på vilket betyg provet motsvarar som det läggs in i den hög som ska 
sambedömas. Det som sedan händer är att minst en lärare till läser igenom provet och gör en 
bedömning, utan att veta vilket betyg som den undervisande läraren övervägde att ge till 
provet. Om sedan bägge lärarna har landat i samma bedömning så läggs provet till 
                                                            
15 LPP = förkortning för ”lokal pedagogisk planering”, en förkortning som nämns specifikt i Christinas intervju 
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handlingarna och i de fall där bedömningarna skiljer sig åt diskuterar lärarna provet med 
varandra innan ett betyg sätts.  

Alla lärarna ser sambedömningen som något positivt som höjer kvaliteten på deras enskilda 
bedömningar. Som Alicias citat här nedan belyser är det främst i de fall där läraren känner sig 
osäker på bedömningen som det är skönt att det finns en struktur för sambedömning. Hon 
menar dessutom att det vore önskvärt att sambedöma samtliga prov, vilket det dessvärre inte 
finns tid eller resurser till i dagsläget. 

De fall där man är säker… jag känner mig säker i min bedömning, då är det ju 
oftast att det är glasklart i förhållande till de exempel som man får från 
Skolverket också. Att man… alltså… känner sig trygg i sin bedömning och vad 
det är för. Men sen, önskvärt skulle ju såklart vara om man har medbedömare på 
alla proven, men jag kan inte kräva det av kollegor. (Alicia) 

En aspekt som är värd att beakta i samband med den första sortens sambedömning är risken 
för att en skolkultur uppstår omkring hur bedömningarna ska utföras. När lärarna på den 
enskilda skolan sambedömer elevernas texter så skapar det framförallt en likvärdighet i 
bedömningen på den aktuella skolan. Att så är fallet kan också förstås med hjälp av direkta 
utsagor från fyra av lärarna (Alicia, Christina, Daniel och Emelie). Det Daniel säger är talande 
även för de övriga tre i denna grupp: 

Det är ju mycket vi samrättar, uppsatserna till exempel för det är ju dom som är 
svårast att bedöma tycker jag… skillnaden mellan VG och MVG och mellan G 
och VG. Då är det ganska bra om man är några stycken som… som undervisar i 
samma för då kan man hjälpas åt att hitta liksom en likvärdig bedömning. 
Åtminstone så att vi här på skolan håller samma nivå. (Daniel) 

Att det finns en likvärdig bedömning på den enskilda skolan är naturligtvis bra för elevernas 
upplevelse av att bli rättvist bedömda och behandlade, men det är långt ifrån säkert att den 
likvärdigheten sträcker sig över den aktuella skolans (eller det aktuella arbetslagets) gränser. 
Som Skolinspektionen (2010, 2011) konstaterar i samband med sitt kontrollrättningsuppdrag 
finns det gott om exempel på skolor där det tycks ha uppstått något av en skolkultur för 
bedömning, där de positiva eller negativa avvikelserna mellan provbetyg och slutbetyg 
återkommer år efter år. Sådana skolkulturer kan åskådliggöras av den andra och mer 
övergripande typen av sambedömning. En mer övergripande sambedömning kan i 
förlängningen också hjälpa till att främja likvärdigheten i ett större perspektiv samt motverka 
att aparta skolkulturer för bedömning uppstår och lever vidare. 

Samtliga av lärarna brukar sambedöma ett urval av uppsatserna. En skillnad finns dock när 
det gäller vilka av dem som har tillgång till övergripande nätverk där sambedömning kan äga 
rum. De lärare i studien som säger sig kontinuerligt ingå i sådana sammanhang är de två som 
arbetar på kommunala skolor; Christina och Emelie. Beatrice säger att Skola A har försökt få 
till ett strukturerat samarbete med en annan skola kring bedömning, men ännu inte lyckats 
med detta. Både Christina och Emelie ger exempel på hur de har varit med om att en 
undervisande lärare har omvärderat en elevuppsats efter att uppsatsen även har bedömts av 
andra lärare i samma kommun. Emelies exempel återges här: 
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Jag vet att förra året när vi satt så kom det fram… det var en elev som hade 
skrivit och… de tyckte att eleven hade gjort en sån otrolig utveckling, men att 
hans nationella uppsats, att den var liksom inte alls i den nivån som… att de 
tyckte som att den var dålig… och gick hem och hade helt ändrat uppfattning 
och den här blev ju då höjd från G till VG efter att vi hade diskuterat den 
tillsammans… (Emelie) 

Med tanke på storleken på denna studies urval kan jag inte generalisera i frågan, men som jag 
tolkar materialet ger de lärare som arbetar på fristående skolor uttryck för att vara mer 
ensamma i sin bedömning av de nationella proven. Dessa tre lärare är nämligen i betydligt 
högre utsträckning utlämnade till att sambedöma endast i det arbetslag som finns på den 
aktuella skolan, vilket kan jämföras med de övriga två lärarna, som är involverade i 
kommunövergripande nätverk. I förbindelse med den kontext som skisseras, med hänsyn till 
kommunala och fristående skolor, bör det beaktas att det finns risker med att de fristående 
skolorna tenderar att framstå som något av egna små isolerade öar, medan de kommunala 
skolorna ingår i ett större sammanhang, såväl nätverks- som sambedömningsmässigt. 

5.3.2 Lärarnas tankar om att undervisande lärare bedömer proven 
I dagsläget är det den undervisande läraren som bedömer en elevs nationella prov, men som 
kan läsas i kapitel 3 tillämpas i andra länder lösningar med exempelvis central rättning av 
proven eller organiserade system där lärarna roterar mellan olika skolor. Dessa två ordningar 
motiveras ofta med att de ska säkerställa att bedömningen endast handlar om elevernas 
ämneskunskaper. Naturligtvis finns det för- och nackdelar med alla dessa ordningar. 

Alla informanterna i studien är väl medvetna om att all bedömning också kan medföra att de 
som lärare tar alltför stor hänsyn till den förkunskap de har om eleven och på så vis riskerar 
att väga in irrelevanta kriterier i bedömningen (såsom den relation man har med eleven eller 
hur pass ordningssam densamme är på lektionerna). I intervjuerna delar de med sig av flera 
kloka reflektioner på temat. Trots att en lärare är fullt medveten om att det enbart är 
provresultatet som ska bedömas när det nationella provet rättas så finns en risk att denne – 
medvetet eller omedvetet – väljer att se genom fingrarna med eventuella brister hos sina egna 
elever, vilket exemplifieras av det som Daniel säger: 

Och sen kan man ju också… som jag har ju haft mina elever i fyra år och då har 
man såklart en bild att ja, han kommer att göra ett bra prov så när jag sitter och 
rättar då har jag ju de tankarna med mig att jag vet att det ska vara bra. /–/ Man 
har ju ändå bakgrunden och vet att ”ja, men det här kan han” och det är ju.. det 
är ju klart att det är ofrånkomligt men det ligger ju en fara i det (Daniel) 

Precis som Daniel ger uttryck för påverkas lärarens förväntningar på elevens resultat till stor 
det av dennes förförståelse kring eleven. Risken med att en sådan förförståelse inverkar på 
bedömningen är att lärarens tankar manifesterar sig som en självuppfyllande profetia. När en 
prestation påverkas av en självuppfyllande profetia innebär det att de elever som man 
förutsätter kan utföra stordåd också gör det, medan de elever som man inte tror ska klara av 
någonting heller inte kommer att klara av detta någonting. Den självuppfyllande profetian 
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brukar normalt sett finnas med i beskrivningar av processer, som en förklaring av hur den 
aktivt kan påverka den prestation som eleven utför, men denna teori kan också användas för 
att förklara hur lärarens bedömning av en färdigskriven text påverkas av tidigare kunskaper 
om eleven. Detta beskrivs mycket tydligt av Alicia i följande citat: 

Där tror jag på ett samarbete mellan flera lärare, för jag tror att man själv har en 
förförståelse… alltså, man har ju en förkunskap om eleverna vilket gör att 
man… någonstans i sin föreställning så vinklar man elever dit man vill ha dem. 
Dels att de som gjort dåliga resultat får sämre resultat för att det är lätt att tänka 
sämre och om det är en elev som man vill ska nå bättre resultat eller som man 
tror kan nå bättre… eller har visat att de har nått bättre resultat, så tror jag att de 
är bättre på det nationella provet och så behöver det inte alls vara. (Alicia) 

Trots dessa risker med dagens system för bedömning ser lärarna i studien inte att det skulle 
vara någon lösning att flytta hela bedömningen av de nationella proven till någon utomstående 
person, utan de har i stället tankar på hur man kan motverka att dessa faror tillåts påverka 
bedömningen av elevernas prestationer. Det som främst lyfts upp som en säkrande faktor är 
att den enskilde läraren måste ha en medvetenhet om att denne är en person och därför kan 
påverkas av sina förutfattade meningar, vilket Beatrice frankt formulerar så här:  

Samtidigt så får man vara jävligt kritisk mot sig själv så att det ska bli en bra 
bedömning för eleven (Beatrice) 

En annan faktor som lyfts upp av flera informanter är att en välutvecklad sambedömning och 
levande bedömningsdiskussion mellan lärarna kan fungera som garantier för att minska 
godtyckligheten i de enskilda bedömningarna. Sammantaget tycks lärarna, trots risk för 
användandet av irrelevanta kriterier och inflytande av den självuppfyllande profetian, ha en 
stor tilltro till sin egen och hela lärarkårens bedömningskompetens, eller som Christina 
sammanfattande säger: 

 Det ligger ju i professionen att kunna bedöma texten, inte personen (Christina) 

Den lärare som skiljer ut sig något på detta område är Emelie. Då de andra fyra resonerar 
betydligt mer kring möjliga för- och nackdelar med det nuvarande systemet så kommer 
hennes svar omedelbart: ”Nej, det gör jag inte. Jag ser inga nackdelar med det”. Emelie 
utvecklar sitt svar med att det handlar om att saker måste bedömas i ett större perspektiv, där 
man ser att processen är större än enbart slutresultatet. Hon lyfter även aspekten att lärarens 
förväntningar på eleven kan påverka bedömningen, men framhärdar i att hon enbart ser 
fördelar med att rätta själv och sedan använda sig av en sambedömning när man behöver hjälp 
eller stöd i bedömningen. 

5.4 Skolledningens roll i helheten 
En av de saker som avhandlades under intervjuerna var hur skolledningarna hanterar de 
nationella proven; vilka signaler som sänds ut till lärarna före, under och efter provet. Den 
sammantagna bilden är att skolledningarna inte sänder ut så mycket signaler till lärarna kring 
det nationella provet. Emelies reaktion på denna fråga är typisk för samtliga informanter: 
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Inte nåt mycket om jag säger så. Utan liksom, det är ungefär någonting som ska 
göras och sen… blir de väldigt glada om det är bra resultat (skratt) (Emelie) 

Lärarna är dessutom överens om att skolledningarna ger intryck av att vara ganska 
opåverkade när det exempelvis gäller de mediedebatter som ofta uppstår i samband med att 
resultaten på de nationella proven offentliggörs. Trots att vissa skolor hyllas i lokaltidningarna 
medan andra skolor får bära hundhuvudet så säger sig inte lärarna ha märkt av att detta är 
något som skolledningen brukar oroas av. Snarare upplever lärarna att det hos rektorerna finns 
en stor medvetenhet om att de resultat som nås på de nationella proven är helt beroende av 
vilken elevgrupp som finns i skolans niondeklasser just det aktuella året och att rektorn oftast 
har god kännedom om denna elevgrupp. 

Det blir aldrig som att det blir någon form av hets, tycker jag. På att mina elever 
måste prestera i jämförelse med någon annan och att det ska jämföras och… 
man vet ju alla att de resultat man får beror mycket på vilken elevgrupp som vi 
har just då. (Beatrice) 

En konkret och tydlig indikation på hur rektorerna värderar lärarnas arbete med det nationella 
provet kom dock fram och den aspekten togs upp av tre av lärarna. Det handlar om en så pass 
grundläggande sak som huruvida svensklärarna ges extra tid för det omfattande arbetet med 
bedömning (och sambedömning) av de nationella proven, eller om rektorerna menar att denna 
arbetsuppgift ska rymmas inom den ordinarie arbetstiden. Christina har varit med om båda 
tillvägagångssätten på Skola B: 

N.N. då när vi hade han som rektor, han var ju den första rektor som gav oss 
ledig tid för rättningen. /–/ Hade man ett prov i en klass så hade man en dag och 
så där. Och jag vet inte om X.X. då, som är vår rektor nu, om hon tänker göra 
lika eller hur det kommer att bli. (Christina) 

Huruvida de lärare som är involverade i de nationella proven anser sig ha den tid de behöver 
för genomförandet kan möjligen vara en indikation på det intresse som skolledningen visar för 
de nationella proven och vilken förståelse som de har för provens omfattning. 

Sammanfattningsvis kan sägas att skolledningarnas signaler inte är något som lärarna har 
särskilt tydliga åsikter om. Det tycks vara ett faktum att svensklärarna tillåts arbeta tämligen 
ostört med såväl förberedelser som bedömning. Det tycks med andra ord inte finnas någon 
irritation som ligger och gnager kring hur rektorerna på dessa fyra skolor agerar i samband 
med de nationella proven i svenska. 

5.5 Lärarna och den nya kursplanen i svenska 
Sedan höstterminens början gäller en ny läroplan för hela grundskolan och till den hör nya 
kursplaner.16 De nya kursplanerna har införts parallellt med de gamla, vilket i praktiken 

                                                            
16 Intervjuerna genomfördes från 27 september till 1 november 2011. Den kurs- och läroplan som refereras till 
som ”den nya” började gälla 1 juli 2011 och under juni månad skickade Skolverket (2011i) ut läroplaner samt 
det kommentarmaterial som anger hur de specifika kursplanerna ska tolkas till alla landets lärare. SKOLFS 
2011:19, den föreskrift som anger kunskapskraven för grundskolans ämnen, beslutades 23/3, utkom från trycket 
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innebär att de elever som går i årskurs 9 får avsluta grundskolan med den kursplan som varit 
gällande under hela deras högstadietid. Eleverna som nu går i årskurs 8 är därmed den första 
årgången att få undervisning i enlighet med den nya kursplanen. Att kursplanerna har införts 
på detta sätt har gjort att de lärare som intervjuas i denna studie har olika god kännedom om 
den nya kursplanen; Emelie har inte alls satt sig in i svenskämnets nya kursplan då hon enbart 
har elever i årskurs 9 och därefter inte längre kommer att undervisa i svenska. Daniel 
undervisar två klasser i årskurs 9 och en i årskurs 8, vilket gör att han fortfarande känner sig 
mest förtrogen med innehållet i den gamla kursplanen. 

Samtliga lärare säger sig vara inne i en period där de lär känna den nya kursplanen och säger 
också uttryckligen att de har arbetat med läro- och kursplanerna sedan i våras. Framför allt de 
tre lärare som redan anser sig arbeta aktivt med den nya kursplanen har hunnit göra en del 
reflektioner kring dess inneboende möjligheter och begränsningar. En sak som dessa tre lyfter 
upp är att den nya kursplanen vid en första anblick kan framstå som tydligare och konkretare 
än den gamla, men att den sedan känns rörigare än den gamla vid en närmare titt. Detta 
eftersom det nu är mer text i form av konkret innehåll att ta hänsyn till i exempelvis det 
centrala innehållet. Slutsatsen som två av dem drar är att det antagligen är en vanesak, 
Beatrice är en av dessa två: 

Tja… på vissa sätt är det tydligare därför att det kan stå mer konkret att du ska 
beröra till exempel sagor eller så… och sen så är det ju för att det nya är så stort 
nu, det är så himla mycket, det är ju svårare att som hålla det här i huvudet än 
det gamla. Jag gjorde ju i alla fall de här sakerna innan. Jag vet inte vart jag hade 
fått det ifrån, men tydligen hade jag ju det med mig någonstans ifrån. Så jag 
tycker inte att… på så sätt känns den struligare… litegrann, att det är så mycket 
text. Men man kommer väl in i den. (Beatrice) 

En reflektion som görs av tre lärare i studien är att språket i kursplanen, kanske främst vad 
gäller kunskapskraven, fortfarande får anses vara ganska luddigt och öppet för tolkning. 
Kunskapskraven är uppbyggda kring ett antal värdeord, vars styrka indikerar vilket betygssteg 
som det handlar om och på så sätt ska visa en progression i bedömningsnivåerna. Beatrice 
förklarar hur svårt det kan vara att använda sig utav värdeorden på ett korrekt sätt: 

Sen nu när man har jobbat lite med den så känns det ganska svårt… att 
bedöma… de här värderingsorden de har, som är nya liksom… det är svårt att 
veta vad som är ”väl underbyggt” eller ”mycket väl”. Var ska man dra gränsen? 
Det handlar ju om såklart om min kompetens att bedöma, men det är inte så 
tydligt som det först kunde verka. (Beatrice) 

De lärare som ordentligt har satt sig in i den nya kursplanen ger intryck av att vara positivt 
inställda till den. Christina lyfter upp aspekten att kursplanerna har blivit tydligare, samtidigt 

                                                                                                                                                                                          
26/4 och trädde i kraft 1/7 2011. (Skolverket 2011c) Det innebär att lärarna hade tillgång till den nya kursplanens 
kunskapskrav tre månader innan dessa skulle börja gälla. 
 
 



 
 

56 
 

som tydligheten gör dem mer omfattande omfångsmässigt och att lärarna därför får förbereda 
sig på att hålla ett högre tempo i undervisningen om allting ska hinnas med: 

Men det är klart att man hinner det man hinner. Man får ju driva på. Och med de 
nya kursplanerna nu då, då läre vi öka tempot. (Christina) 

Det som upplevs ha blivit tydligare och mer omfattande är främst de skrivningar som 
uttrycker vilket som är ämnets centrala innehåll i skolans olika årskurser 1-3, 4-6 och 7-9.  I 
följande avsnitt ska det centrala innehållet för årskurs 7-9 diskuteras närmare. 

5.5.1 Svenskämnets centrala innehåll i årskurs 7-9 
Vid intervjuerna diskuterades ämnets centrala innehåll, såsom det formulerats i kursplanen. 
Diskussionerna tog sin utgångspunkt i ett underlag med det centrala innehållets fem 
kunskapsområden (se bilaga 3). I den nya kursplanen organiseras det centrala innehållet under 
fem stycken kunskapsområden: (1) Läsa och skriva, (2) Tala, lyssna och samtala, (3) 
Berättande texter och sakprosatexter, (4) Språkbruk, (5) Informationssökning och källkritik. 
För att diskussionsunderlagets text skulle vara av läsbar storlek fick jag använda två stycken 
A3-ark till det. Denna upplysning nämner jag eftersom det säger något om hur pass 
textmässigt omfattande kursplanens centrala innehåll för årskurs 7-9 är. 

Den tydligaste och samtidigt mest intressant slutsatsen som kan dras av hur lärarna talar om 
ämnet i relation till kursplanen är svensklärarnas syn på ämnet. Det framkommer en bestämd 
bild av att lärarna anser att svenskämnets innehåll är konstant och att det förblir detsamma, 
tämligen oberoende av vad som står i styrdokumenten. Detta då lärarna ger uttryck för en 
självständig hållning gentemot kursplanen när de förklarar hur de ser på ämnet och dess 
innehåll, vilket gäller både de erfarna lärarna och de som är färskare i yrket. Två stycken 
belysande citat på området har hämtats från Beatrices och Christinas intervjuer: 

Om man tänker på när jag började jobba också… På Lärarhögskolan så är det 
inte så stort fokus på det här med nationella proven – men jag hade ju ändå en 
klar uppfattning om vad jag tyckte det var viktigt att jobba med som lärare inom 
svenska... och sen att det var ungefär samma sak…(Beatrice) 

-     - - 

Men man har ju de här hörnstenarna tala, lyssna, läsa, skriva och vilka än 
kursplaner och läroplaner vi har så är det ju dom hörnstenarna som det handlar 
om. /–/ Och inte är den (den nya kursplanen, min anm.) ju så väldigt annorlunda 
än vad den gamla är. (Christina) 

Vad är det då som lärarna ser som viktigt att inkludera i ämnesundervisningen? Som en 
utgångspunkt tycker de att det ingår i lärarprofessionens uppdragsbeskrivning att få med allt 
det innehåll som är viktigt för eleverna att få ta del av. I intervjuerna närmade vi oss de här 
frågeställningarna från två fronter; dels genom att lärarna berättade vad de arbetar mest med i 
årskurs 9, dels genom att de fick frågan om vilka av de fem kunskapsområdena som de anser 
mäts i de nationella proven. Dessutom går det att se vilka kunskapsområden som lärarna anser 
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vara prioriterade genom att analysera vad det är som de själva lyfter upp i sina svar och vilka 
områden som de inte pratar om eller endast pliktskyldigast nämner i förbifarten. 

När lärarna beskriver vad de arbetar med i svenskämnet under årskurs 9 så nämns två av det 
centrala innehållets fem kunskapsområden i samtligas svar, nämligen läsa och skriva samt 
tala, lyssna och samtala. Den enda kategori som ingen lärare specifikt nämner att de arbetar 
med är informationssökning och källkritik, men som vi ska se i följande avsnitt innebär inte 
detta att den rubriken anses mindre viktig, utan den är i högsta grad närvarande i skolarbetet. 

Tre av lärarna (Alicia, Beatrice, Christina) presenterar sina svar på ett sätt som tydliggör att 
deras undervisning baseras på några uttalade hörnstenar. Det är då läsa, skriva, tala och lyssna 
som det handlar om; färdigheter som enkelt kan ses som tillhörande de två kunskapsområden 
som samtliga informanter nämnde i sina svar. Dessa färdigheter får därmed anses vara 
grundläggande för samtligas syn på hur svenskämnet är uppbyggt och var de anser att 
undervisningens tyngdpunkt bör finnas. 

En annan omständighet som anses ha stor påverkan på svenskundervisningens utformning 
(och i förlängningen kan riskera att begränsa måluppfyllelsen) är tidsbristen. Tre av lärarna 
nämner explicit tidsbrist i sina svar och de övriga två låter denna aspekt skymta mellan 
raderna. Ett av de explicita uttalandena kommer från Christina, som också är av den 
uppfattningen att svenskans timplan är snålt tilltagen i årskurs 9. På Skola B har eleverna i 
årskurs 9 endast 120 minuters svenskundervisning per vecka. 

Det som är problemet är ju tidsbristen. Man vill ju göra så mycket men man har 
ju liksom inte tiden. (Christina) 

Möjligen är detta inget som är unikt för svensklärare, utan kanske skulle även lärare som 
undervisar i andra ämnen mena att deras ämne har en snålt tilltagen timplan om de fick en 
sådan fråga. Till syvende och sist är de lärare som lyfter in tidsbristen som en påverkande 
faktor ändå av den uppfattningen att man hinner det man hinner och det inte tjänar något till 
att försöka stressa igenom så många arbetsområden som möjligt. 

Angående vilka kunskaper och färdigheter som mäts i nationella proven är informanterna ense 
om att det primärt är fråga om tre färdigheter, som ryms under två eller tre kunskapsområden i 
det centrala innehållet. Läsförståelse och hur man angriper texter är det första av dessa 
områden (läsa och skriva samt berättande texter och sakprosatexter). Förmågan att tala om 
texter är det andra området (tala, lyssna och samtala) och slutligen handlar det om det 
skriftliga hantverket; huruvida eleven kan skriva texter med bra flyt, språkbruk och innehåll 
(läsa och skriva samt en liten del av språkbruk). Även de uppfattningar som informanterna 
har kring vilka kunskapsmål och färdigheter som inte mäts genom nationella prov är rätt 
samstämmiga. De lärare som reflekterar kring denna fråga nämner dels informationssökning 
och källkritik, dels vissa delar av språkbruksområdet, primärt då de delar som handlar om 
faktabaserade kunskaper såsom språkhistoria och nordiska språk. 

För att tydliggöra kopplingen mellan kursplanens kunskapsområden och de nationella proven 
är det värt att stanna upp vid detta. Som synes finns det i lärarnas utsagor ett tydligt samband 
mellan de kunskaper och färdigheter som de beskriver vara det som mäts inom ramen för de 
nationella proven samt de kunskapsområden som lärarna bedömer som viktiga att arbeta med. 
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Detta tydliga samband visar sig hos samtliga och får därför antas vara något som påverkar 
undervisningens innehåll. Vidare blir det tydligt att det inte går att antaga att undervisningens 
innehåll påverkas utav de nationella provens innehåll, då en sådan påverkan lika gärna kan ha 
sitt ursprung i kursplanen. De nationella provens uppbyggnad tycks dock kunna hjälpa till att 
betona viktiga delar av kursplanen i svenska. Med tanke på att ett av provens syften går ut på 
att proven ska hjälpa till med att konkretisera kursplanens innehåll får det betraktas som 
någonting positivt att detta också verkar vara fallet. 

I följande avsnitt kommer två av de fem kunskapsområdena i det centrala innehållet att 
belysas närmare. Först handlar det om den rubrik som blev först omnämnd av fyra av fem 
informanter (5.5.2: informationssökning och källkritik). Sedan riktas fokus mot ett område 
som fick finna sig i en betydligt mer undanskymd position, trots att de däri ingående 
kunskaperna nog är vad många främst förknippar med svenskämnet (5.5.3: språkbruk). 

5.5.2 Informationssökning och källkritik 
När lärarna talar mer specifikt omkring det centrala innehållets fem kunskapsområden är det 
ett område som fyra av fem lärare börjar med att kommentera. Det som spontant nämns först 
är ett, för svenskämnet nytt, uppdrag i denna kursplan (Skolverket 2011b), som ryms under 
rubriken informationssökning och källkritik. Att det stoff som understryks eller förtydligas i 
kursplanen kan påverka lärarnas uppfattning, även på relativt kort sikt, kan ses i Alicias 
reflektion nedan. Den utsagan bör ses i relation till det som berördes i föregående avsnitt; att 
ämnet ses som oberoende av styrdokumenten. 

Jag tycker att informationssökning och källkritik… det upplever jag bara rent 
spontant att det har fått mycket större utrymme och det är ju någonting som jag 
automatiskt har börjat tänka på mer också. Diskuterar det mycket mer med 
eleverna och vi började den här terminen med att ha ett arbetsområde som hette 
studieteknik och informationssökning. (Alicia) 

Möjligen påverkas de lärare som arbetat under en längre tid mindre av sådana aspekter. De 
lärare som uttalar sig om att färdigheter rörande informationssökning och källkritik har ett 
tydligt samband med SO-ämnena är nämligen studiens veteraner Christina och Emelie. 
Samtliga lärare är dock överens om att det är viktigt att eleverna får lära sig söka information i 
olika slags källor samt kunna värdera den information som de hittar. Beatrice säger så här: 

Att det läggs större vikt på källkritik i svenskan och det tycker jag är 
jättejättebra, just för att det är… för att man behöver lära sig vara kritisk och inte 
ska tro på allt det man läser till exempel. Vilket man gör ganska ofta när man 
går på högstadiet. Men också lära sig hur man söker information på rätt sätt och 
så där. Och hur man själv är, hur man själv källhänvisar och… det är en stor del 
ju en stor del sen på högre stadier. (Beatrice) 

Precis som Beatrice beskriver ovan menar även Daniel och Alicia att eleverna på högstadiet är 
ganska godtrogna gentemot den information de hittar med hjälp av olika källor. Daniel är den 
som tydligast uttrycker åsikten att eleverna är svaga när det kommer till källkritik: 
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Källkritik är ju ett problem. För det är många som liksom ser Wikipedia som 
den allsmäktiga kunskapskällan./–/ Jo, men det är ju det att står det på Internet 
så stämmer det. Den bilden är det ju många som har och att få dem att förstå att 
vem som helst kan ha skrivit det här… så man kanske ska kolla upp vem har 
skrivit och jämföra med andra källor. (Daniel)  

Christina menar däremot att eleverna är duktiga på detta område, eftersom de är vana från 
SO-lektionerna att arbeta mycket med sådana saker: 

Källkritik och informationssökning, det gör de ju jättemycket på SO:n. Så det 
brukar inte vara något problem. /–/ Ja, och de kan ju det. I och med att de håller 
på med det. (Christina) 

Det är mycket möjligt att det finns verkliga skillnader mellan de elever som dessa lärare möter 
med avseende på deras kunskaper inom det aktuella området. Men det är heller inte omöjligt 
att det är lärarna som värderar elevernas kunskaper på området med hjälp av olika skalor, 
vilket i så fall kan tänkas ha sin grund i deras olika ämneskombinationer. Daniel, som också 
undervisar i SO-ämnen där man arbetar mycket med faktainsamling, kanske ställer högre krav 
på elevernas källkritiska förmåga än andra lärare som saknar motsvarande perspektiv. 

Sammanfattningsvis kan informationssökning och källkritik sägas vara något som samtliga 
lärare uppfattar som en viktighet färdighet i dagens samhälle. Tre av lärarna framhåller den 
här sortens färdigheter som viktiga komponenter i den verktygslåda som behövs för att klara 
av skolgången. Uppfattningarna om elevernas kompetens på området skiljer sig, som påvisat, 
något åt mellan olika informanter i studien. 

5.5.3 Språkbruk 
Det kunskapsområde i det centrala innehållet som får anses vara mest diversifierat till sitt 
innehåll är det som kallas för språkbruk. Under den rubriken ryms följande innehåll: 
språkstrukturer, dialekter och lånord, språksociologiska aspekter på kommunikation med 
hänseende till exempelvis formellt och informellt språk samt aspekter på yttrandefrihet och 
integritet i olika medier och sammanhang, personlig utveckling och språkets betydelse för att 
utöva inflytande, språkhistoria, de nationella minoritetsspråken,17 strategier för att minnas och 
lär genom att föra anteckningar, ord och begrepp som används för att uttrycka känslor och 
åsikter samt värdeladdning och nyanser hos ord samt kunskap om de nordiska språken.  

På grund av kunskapsområdets mångsidiga och blandade karaktär riskerar det, helt eller 
delvis, att hamna lite i skymundan. Endast en av lärarna nämnde detta kunskapsområde som 
det hon arbetar aktivt med i årskurs 9. Till saken hör även att denna informant nämnde 
samtliga kunskapsområden som prioriterade i årskurs 9. Stora delar av det innehåll som 
innefattas i språkbruksområdet anser lärarna inte mäts i de nationella proven, vilket kan 
innebära att just detta innehåll prioriteras bort när annat lyfts fram i samband med 
provförberedelserna i årskurs 9. 

                                                            
17 De fem nationella minoritetsspråken i Sverige är: finska, samiska, meänkieli, romani chib samt jiddisch och de 
har ett särskilt skydd i enlighet med Språklagen (Kulturdepartementet 2009). 
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Två av informanterna lyfte självmant upp någon del av detta kunskapsområde i samband med 
vad de arbetar med på lektionerna i årskurs 9 och/eller som något som mäts i de nationella 
proven. I de tre intervjuer där området inte berördes av informanten valde jag att fråga 
speciellt om hur de såg på detta kunskapsområde och om dess innehåll riskerar att hamna i 
skymundan på grund av områdets karaktär. Av de utsagorna går det dock inte att uttolka några 
enhetliga uppfattningar, då informanterna uttrycker sig svävande i stil med Beatrice nedan: 

Jo, jag kan ändå tänka att språkbruket är lite… ja, att det behöver stärkas… 
åtminstone jag personligen skulle vilja lägga mer fokus på att få eleverna förstå 
att beroende på hur man uttrycker sig muntligt… för skriftligt jobbar vi mycket 
med… så påverkas hur folk uppfattar dig, att man förmedlar vissa saker. 
(Beatrice) 

Efter att ha uttryckt en vilja att stärka språkbruksområdet lyfter Beatrice upp en beståndsdel 
av området, nämligen den som handlar om språkets betydelse för inflytande. Den biten 
omnämns som en viktig sak av ytterligare tre av informanterna. Det aktuella området är 
dessutom angeläget i elevernas vardag, vilket man kan förstå av Daniels motivering till varför 
det är viktigt att beröra i undervisningen: 

Språkets betydelse för inflytande är ju en sån sak som är väldigt viktigt att de 
förstår att. Om du skriver på det här sättet så kommer ingen att ta det på allvar, 
då kommer ingen att lyssna… /–/ Alltså, skillnaden där… att det här språket 
använder du hemma, det här språket använder du i skolan, det här språket 
använder du när du skriver ett brev… Att de liksom får, att de förstår när man 
skiftar. När det är okej att använda smileys och 14 utropstecken. (Daniel) 

Två beståndsdelar i språkbrukshelheten tycks vara typiska sådana områden som behandlas i 
slutet av vårterminen i årskurs 9 när lite tid återstår. Det handlar då om de nordiska språken 
och de svenska minoritetsspråken samt i några fall även språkhistoria. Detta diskuteras av 
Christina, Emelie och Beatrice. Så här uttrycker Christina det hela: 

Det man har nästan minst tid med, det är ju det här med språkbruk i Sverige och 
Norden. Det blir ju bara ett par lektioner. Minoritetsspråken och deras ställning i 
samhället, det är… det rör man också. Jag hittade ett litet bildspel som var bra. 
Där man då kunde se de här olika, så jag tänkte att jag skulle köra det till våren 
med dom. (Christina) 

En anledning till att delar av detta kunskapsområde ofta tycks bli kvar till slutet av årskurs 9 
kan vara att många av dess delar inte direkt mäts med hjälp av de nationella proven.  

När det gäller nordiska språk finns forskningsresultat som indikerar att denna undervisning i 
Sverige har varit bristfällig under en längre tid. INS-projektet18syftade till att mäta och 
värdera språkförståelsen av de skandinaviska språken bland gymnasieungdomar i Norden 
samt jämföra deras förståelse av grannspråken med deras förståelse av engelska (Delsing & 
Lundin Åkesson 2005). Elever i samtliga undersökta länder hade ett markant bättre resultat 
när det gällde förståelse av engelska jämfört med förståelsen av de skandinaviska språken. 

                                                            
18 Förkortningen står för Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationalisering 
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INS-projektet undersökte även om förståelsen för grannspråken har försämrats över tid. 
Resultaten på det området visar att ungdomarnas förståelse av övriga skandinaviska språk har 
försämrats, i jämförelse med en liknande undersökning som genomfördes på 1970-talet. 
Skillnaden är inte så stor i Norge, men desto större bland danska och svenska ungdomar 
(Delsing & Lundin Åkesson 2005). Inom ramen för undersökningen tillfrågades 
testpersonerna även om de fått undervisning om grannspråken i skolan och resultaten visar att 
det bara är ungefär hälften av eleverna som uppgivit att de fått grannspråksundervisning i 
Danmark och Norge. I Sverige är uppgifterna än mer nedslående: ”Det är bara 
danskundervisningen i Malmö som kommer upp i nivå med de andra skandinaviska ländernas 
grannspråksundervisning, som överallt ligger mellan 40 % och 60 %. Få stockholmare verkar 
alltså ha fått grannspråksundervisning över huvud taget. Av dem är det bara en fjärdedel som 
säger sig ha fått någon grannspråksundervisning i skolan (grundskola och gymnasieskola)” 
(Delsing & Lundin Åkesson 2005:105).19 

5.6 Lärarnas tankar om betygsreform och lärarlegitimation 
Den här studien genomfördes under höstterminen 2011, vilket anses vara den mest 
förändringsintensiva terminen på mycket länge inom det svenska skolsystemet. 1 juli 2011 
började en ny läroplan, nya kursplaner samt ny skollag att gälla. Eftersom den nya kursplanen 
fanns med som ett tema i intervjuerna kom diskussionen i flera fall att även tangera några 
övriga reformer. Främst var det den nya betygsskalan och lärarlegitimationen som berördes 
och de tankar som lyftes kring dessa tvåämnen får i varsitt avsnitt avsluta detta resultatkapitel. 

5.6.1 Den nya betygsskalan 
I samband med höstterminen 2011 infördes betygsskalan A-F. Betygsskalan finns med i de 
nya kursplanerna, då varje ämnes kunskapskrav är formulerade i enlighet med denna skala 
och anger vad eleven ska kunna för att uppnå ett visst betygssteg. I likhet med den nya 
kursplanen införs den nya betygsskalan parallellt med den gamla. De fyra informanter som 
denna termin undervisar i både årskurs 8 och årskurs 9 betygssätter följaktligen de elever som 
går i årskurs 9 enligt den gamla skalan (G-MVG), medan de elever som de undervisar i 
årskurs 8 betygsätts enligt den nya skalan (A-F). Att skalorna ska fungera parallellt har de fem 
lärarna inga åsikter om, men flera av dem menar att det kommer bli ovant att formulera sig i 
termer av de nya betygsstegen och förutspår att det behövs en tillvänjningsperiod för detta. 
Dessutom lyfts det som en mycket viktig faktor i sammanhanget att de lärare som undervisar i 
ett ämne diskuterar sig fram till vilka kriterier som ska gälla för de olika betygskriterierna. 

Jag är positiv till att det är fler betygssteg. Eftersom vi sätter betyg idag som inte 
finns, med G+ och VG- och så vidare… (Daniel) 

                                                            
19 En personlig reflektion i sammanhanget är att jag, under 4,5 års lärarutbildning, har fått mycket sparsamma 
kunskaper om minoritetsspråken och att utbildningen inte har innehållit ett enda inslag av nordiska språk (utöver 
svenska). Jag tror inte att min utbildningsgång på något sätt är unik för en blivande svensklärare och naturligtvis 
är det svårt för en lärare att bedriva kvalitativ undervisning inom ämnesområden där denne saknar en reell 
kompetens och hänvisas till eventuella lärobokskapitel eller annat färdigtproducerat material. 
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Som synes ser lärarna det främst som något positivt att betygsskalan får flera steg, något som 
tre av lärarna menar kan ses som en anpassning till den skolverklighet där en stor andel lärare 
under flera års tid har bedömt eleverna med hjälp av plus- och minustecken som Daniel 
exemplifierar i citatet ovan. Plus- och minustecknen var dock närmast värdelösa i praktiken 
då de inte kunde finnas med i betyget, något lärarna menar att eleverna varit väl medvetna 
om. Särskilt G-nivån beskrivs som ett mycket omfattande betygssteg, vilket gör att bland 
annat Daniel tror att eleverna kommer reagera positivt på att betygsskalan utökas. 

Det tror jag absolut att de kommer reagera på, positivt. För det är ju många 
som… när de gör en bra insats tycker dom och så hamnar de på ett G+ och så 
ser dom de här som knappt skrapar ihop ett G- och ska känna att de får samma 
betyg…(Daniel) 

De lärare som nämner detta förväntar sig att en majoritet av eleverna kommer att reagera 
positivt på förändringarna i betygsskalan, eftersom den möjliggör en större spridning över 
betygsskalan och på så sätt troligen kommer att upplevas som rättvisare av eleverna. Hittills 
har de dock inte märkt av några omvälvande reaktioner, åtminstone inte några som anses vara 
utöver de vanliga, vilket visas av citatet från Beatrice. Eleverna reagerar ofta starkt på betygen 
i årskurs 8, eftersom dessa elever upplever en, för dem, ny betygsskala varje hösttermin. 

Det är det ju samma som det har varit tidigare att komma in i det här med att 
åttan får läsa betygskriterier och det tar ju ett tag för dem att fatta. Men det har 
ju inget med nya eller gamla betygsskalan att göra, utan det är ju omställningen. 
Att de inte riktigt förstår... För att de alltid fått matat innan och nu är det inte 
längre så.(Beatrice) 

5.6.2  Behörighet och lärarlegitimation 
Ett område som berördes i flera av intervjuerna, i samband med att vi talade om hur lärarna 
och deras kollegor diskuterade de reformer som är under införande var de behörighetskrav 
som gäller från år 2015. Dessa krav innebär att en lärare enbart får undervisa i ämnen där 
denne har legitimation. Utbildade lärare som har arbetat under minst ett års tid kan ansöka om 
lärarlegitimation och efter 2015 kommer enbart legitimerade lärare att få utföra vissa 
arbetsuppgifter, såsom att sätta betyg. Förhoppningen från statligt håll är att obehöriga lärare 
på så sätt kommer att fasas ut under en övergångsperiod. Lärarlegitimationen kommer även 
att få en påverkan på de nationella proven, eftersom legitimationsbestämmelserna tydligt 
reglerar vilka lärare som får ansvara för betygssättningen i ett ämne. Som lärarna i den här 
studien har påtalat är resultatet på det nationella provet en viktig del i betygssättningen, även 
om provresultatet inte är det enda underlag som räknas in i helhetsbedömningen. 

Det nya systemet orsakar en del problem i skolverkligheten, dels genom att ställa till med 
personliga svårigheter för några av informanterna, dels genom att orsaka vissa 
skolorganisatoriska problem. De personliga konsekvenserna ser dessa naturligtvis mycket 
olika ut. Av presentationen i avsnitt 5.3 kan utläsas att alla de fem informanterna har olika 
lärarutbildningar, trots att de förväntas undervisa och bedöma samma svenskämne.  
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Den lärare som i dagsläget anses behörig att undervisa i årskurs 7-9 kommer inte att med 
automatik vara behörig enligt de regler som gäller från och med 2015. Detta var något som 
flera av informanterna lyfte på egen hand samtidigt som någon istället fick frågan om 
framtida behörighet som en följdfråga när vi pratade om deras utbildning. Av de fem 
informanterna är det enbart två som med säkerhet kommer att vara behöriga för att undervisa i 
årskurs 7-9 även efter 2015 och det är Beatrice, som har en examen inriktad mot att undervisa 
i gymnasiet samt Daniel, som har senarelärarexamen. Christina, som undervisat 
högstadieelever i sjutton år, får enbart tillgodoräkna sig examen upp till årskurs 7, då de 
kurser hon kompletterat sin behörighet med inte godkänns inom systemet för legitimationen. 
Även Emelie, med femton år i svenskläraryrket, har läst kurser i svenskämnet vid sidan av sin 
egentliga lärarutbildning och kommer därför enbart att undervisa i SO-ämnen från nästa läsår. 
Ett citat från Alicia påvisar det dilemma som kan uppstå när en lärare vill arbeta med en 
annan åldersgrupp än den som finns i lärarens examensbevis, något som tycks vara ganska 
vanligt idag, men som efter 2015 inte kommer att vara möjligt utan formell vidareutbildning: 

Det är ju relevant att ställa frågan ”för vems skull gör jag det här?” Om jag nu 
ska plugga för att få en till behörighet… gör jag det för min skull eller gör jag 
det för statens skull eller gör jag det för min arbetsgivare? Och för min del… nu 
vet ju jag att jag är 1-7-lärare och jag får legitimation för 1-7, men… /–/ För jag 
kan ju någonstans gå till mig själv. Jag har läst tre år till fritidspedagog och sen 
över tre år lärarutbildning… så jag känner mig ganska nöjd med det. Jag känner 
inte att jag vill läsa tre år till för att få ut en ny lärarexamen, för jag tycker att jag 
har ganska mycket kompetens för att vara en bra pedagog... men sen kan man ju 
diskutera om jag behöver läsa till några poäng för att få… för vadå? (Alicia) 

De skolorganisatoriska företeelser som lärarna lyfter upp som problematiska i samband med 
denna reform handlar om tre saker; att schemaläggningen kompliceras, konsekvenserna för de 
flerdelade SO- och NO-ämnena samt risken att många duktiga lärare försvinner på grund av 
de nya reglerna. Schemaläggningen beskrivs som en komplicerad syssla redan idag och de två 
lärare som berörde detta tror att det kommer bli värre om och när tjänster ska delas mellan 
skolor. Studiens två SO-lärare menar att vinsten med att eleverna undervisas av lärare som har 
examen i samtliga fyra ämnen kan gå förlorad då en klass kanske får tre eller fyra olika lärare 
istället för att en lärare som de känner väl undervisar i alla fyra SO-ämnen. Flera av 
informanterna upplever att systemet som omgärdar lärarlegitimationen är fyrkantigt uppbyggt 
och inte tar särskilt stor hänsyn till tidigare lärarutbildningar och behörighetsgivande kurser.  
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6. Diskussion 
I detta avslutande kapitel ska undersökningens resultat diskuteras och sättas i relation till den 
redovisade litteraturen. Syftet med denna studie är primärt att undersöka hur fem stycken 
lärare upplever att de nationella proven påverkar deras undervisning med hänseende till de 
prioriteringar som lärarna gör omkring ämnesinnehållet. Tanken var även att utreda om det 
finns tendenser på att de nationella proven leder till att undervisningen fokuserar kursplanens 
mål eller om de nationella proven snarare bidrar till att vissa av kursplanens mål fokuseras på 
bekostnad av de övriga målen. Studien syftade dessutom till att undersöka bedömningens roll 
i samband med det nationella provet; hur resonerar de intervjuade lärarna omkring 
provresultatets inverkan på deras helhetsbedömning och arbetssättet med sambedömning. 

Om man ser till helheten är de lärare som ingår i den här studien nöjda med det nationella 
provet. De tycker att provet har en bra struktur och att delproven mäter de viktigaste målen i 
svenskämnet. I de fall där lärarna intar en mer tveksam inställning gentemot provet kan 
tveksamheten spåras till åsikter de har om svagheter hos de olika delproven. Främst handlar 
det i de fallen om delprov B (det muntliga). Detta delprov uppfattas som tidskrävande att 
genomföra och flera lärare ifrågasätter huruvida detta delprov ger ny information om 
elevernas måluppfyllelse (och/eller kan anses motsvara en lärandeprocess) i sådan 
utsträckning att provets tidsåtgång kan motiveras. Samtidigt anser lärarna att det muntliga 
delprovet kan ge en god extra chans till elever som kanske har svårt att hävda sig skriftligt och 
på så sätt vara ett komplement. Möjligen kan ifrågasättandet och den kluvna attityden föras 
tillbaka till det faktum att det muntliga delprovet är det senast tillkomna i delprovstrion. 
Under den period som det var frivilligt att genomföra det muntliga delprovet så valdes det 
bort av ungefär hälften av gymnasielärarna (Palmér 2008).  

Resultaten visar entydigt att de nationella proven upplevs som en självklar del i svenskämnet. 
De nationella proven innehar dock en särställning inom ämnet tack vare sin egenart som 
centralt påbjudet och närmast självskrivet. Lärarna tycks knappt ha reflekterat över hur de 
skulle vilja lägga upp undervisningen om det inte fanns nationella prov. Att lärarna på det 
stora hela är nöjda stämmer överens med gjorda utvärderingar (Skolverket 2007, 2009) 

6.1 Det nationella provet och undervisningen 
Studiens resultat ger en delvis splittrad bild runt hur de nationella proven påverkar den 
vardagliga undervisningen. Lärarnas hållning gentemot det nationella provet är till viss del 
ambivalent. De vill äta upp kakan och samtidigt ha den kvar – genom att förbereda proven 
ordentligt samtidigt som de inte vill medge att det gedigna genomförandet riskerar inkräkta på 
deras professionella autonomi avseende lektionsplanering och ämnesinnehåll. När lärarna 
beskriver hur de i praktiken arbetar med proven framstår proven som relativt betydande inslag 
i undervisningen, men lärarnas ståndpunkt är trots det att proven inte påverkar undervisningen 
på ett sätt som gör att vissa ämnesområden prioriteras på bekostnad av andra. Lärarna anser 
att de aspekter som de utgår ifrån när de planerar sin undervisning överensstämmer med de 
förmågor som mäts i nationella prov likväl som de kunskapsområden som ses som centrala i 
kursplanen. Antingen stämmer denna bild väl överens med verkligheten eller så är lärarna 
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förhindrade, av sina tankemönster om hur situationen är/borde vara, att se hur svenskämnet 
kunde vara utformat bortom det nationella provets syfte och innehåll. 

Men om den här studiens resultat, som baseras på lärarnas egna uppfattningar, är något 
otydliga på detta område är forskningen till gengäld mycket tydligare i frågan om hur prov 
påverkar undervisningen. Forsberg och Lindberg (2010) lyfter Bernsteins tankar om att 
undervisning tillsammans med läro- och kursplaner samt bedömning utgör utbildningens 
”message system”, det vill säga det som förmedlar vad som är det viktigaste i utbildningen. 
Korp (2003) hänvisar i sin forskningsöversikt till flera studier; några som visar att nationella 
prov påverkar lärares val av innehåll och undervisningsformer och andra som stöder att prov 
(i allmänhet) påverkar innehållet i elevernas utbildning genom att proven starkt inverkar på 
elevernas värdering av olika kunskaper och vad som är viktigt att lära in.  
 
Vad gäller den nya kursplanen är de intervjuade lärarna inne i en ”tillvänjningsperiod”, men 
överlag är de positivt inställda till detta dokument. Dock ger lärarna ett samlat intryck av att 
deras svenskämne skulle se ganska lika ut oavsett vilken kursplan som gäller, eftersom deras 
främsta prioritering när de planerar undervisningen är att den bygger på några viktiga 
hörnstenar (till exempel läsa, skriva, tala, lyssna). Hos lärarna i den här studien framstår 
svenskämnets stoff som tämligen oberoende av styrdokumenten, vilket innebär att de menar 
att deras undervisning skulle ha sett mer eller mindre likartad ut oavsett vad kursplanen säger. 
Manderstedt och Palo (2010) tangerar detta, då de menar att lärares förförståelse av ämnets 
karaktär och innehåll ibland konkurrerar ut det ämnesinnehåll som Skolverket vill definiera. 
 
Lärarna i studien betonar att provresultatet är en viktig del i deras helhetsbedömning inom 
ämnet, men att provet samtidigt inte är av helt avgörande betydelse för denna. De har dock 
uppfattningen av att deras elever som regel ser provresultatet som helt avgörande, vilket 
medför att de är mycket nervösa inför själva provsituationen. En av de förberedelser som 
samtiga lärare i studien på något sätt ägnar sig åt är att försöka tona ner det nationella provets 
betydelse för att på så vis lugna eleverna och förebygga att nervositeten saboterar deras 
resultat. Att tina ner provets betydelse är en av de förberedelser som framträder och detta 
leder oss vidare till en diskussion om övriga förberedelser i samband med proven. 

6.2 Det nationella provets förberedelser  
Det område i resultatet som allra tydligast visar på hur undervisningen påverkas av de 
nationella proven är diskussionen om de förberedelser som görs inför proven. I studiens 
resultat delas förberedelserna in i fem kategorier, varav tre stycken på något vis omfattas av 
samtliga lärare; att öva på och förbereda sig inför provsituationen, att behandla konkreta 
arbetsområden och att tona ner provets betydelse för att lugna eleverna (som behandlades i 
föregående avsnitt). När det gäller konkreta arbetsområden som beskrivs höra samman med 
provet framhålls två stycken av samtliga lärare; att lära sig skriva inom olika genrer och 
behovet av en god läsförståelse. Att arbeta med skrivande i olika genrer är någonting som 
starkt förknippas med det delprov som innebär att eleverna ska skriva en längre uppgift. 
Läsförståelsen motiveras däremot i ett större sammanhang, som en nyckelkompetens för 



 
 

66 
 

framgång i alla ämnen (framgång i form av lärande likväl som i form av provresultat) likväl 
som att läsförståelsen är en av svenskämnets allra viktigaste uppgifter i dagens samhälle. 

En viktig aspekt på förberedelserna är att de är likvärdiga, så att alla elever får känna sig 
bekväma i provsituationen samt har en god kännedom om vad det är som bedöms. Studier 
visar dock att detta inte är fallet idag. Korp (2006) hittade stora skillnader mellan olika 
gymnasieprogram och hennes resultat torde i viss mån kunna översättas till årskurs 9 även om 
grundskolans klasser är mer heterogena än på gymnasiet, där det går en tydlig skiljelinje 
mellan yrkes- och studieförberedande program.20 I detta sammanhang förtjänar skolans 
kompensatoriska uppdrag (jfr Lindensjö 2002) att uppmärksammas, det vill säga att skolan 
har ett ansvar för att utjämna skillnaderna i kulturellt kapital mellan de elever som får en stor 
portion av det hemifrån och de elever som inte får sådana kunskaper med sig. Molloy (2008) 
menar att det i sådana diskussioner kan vara angeläget att prata om skolkapital istället för 
kulturellt kapital. På samma sätt som föräldrar vill ge sina barn kunskaper för framtiden borde 
lärare vara intresserade av att alla deras elever får tillgång till de slags kunskaper som de kan 
använda i sammanhang utanför skolan samt när de går vidare till högre stadier i skolsystemet.  

Som en fortsättning på detta kan nämnas att det i den här studien framkommer att det finns 
elever som strategiskt använder kunskaper de har (möjligen för att dölja andra kunskaper som 
de inte har). I delprov C får eleverna välja mellan fyra sinsemellan ganska olika uppgifter och 
det verkar som att en stor majoritet av eleverna ofta väljer en av dessa fyra. Väl framme vid 
provsituationen har eleverna arbetat en tid med texthäftet, övat på själva provsituationen och 
har sedan möjlighet att välja en uppgift som passar dem. Detta kan man välja att se på olika 
sätt, som att provförberedelserna blir en större läroprocess för eleverna eller som ett 
strategiskt och målmedvetet arbete med sikte på att få eleverna att prestera så höga betyg som 
möjligt. Oavsett vilket av dessa perspektiv man väljer uppenbaras en eventuell motsättning 
mellan ”provkunskap” och ”verklig kunskap”, något som tydligt kan relateras till de frågor 
som Biesta (2011) ställer kring huruvida vi mäter det som vi tycker är viktigt eller om vi mäter 
det som enkelt låter sig mätas? Han varnar för risken att endast sådan kunskap som enkelt kan 
mätas kommer att värderas som viktig i en förlängning. Var går gränsen mellan att ge 
eleverna så goda förutsättningar som möjligt och att förbereda dem allt för mycket – så att det 
slutliga provresultatet inte säger någonting om elevens egentliga kunskapsnivå utan snarare är 
resultatet av en längre tids strategiska och inplanerade förberedelser? Riskerar ett bra 
provresultat att skymma lärarens sikt för elevens kunskapsluckor på andra områden?  
 
Korp (2003:51) använder Wilsons citat ”the assessment tail wags the curriculum dog” för att 
beskriva den forskning som menar att lärare ofta lägger upp undervisning inför 
standardiserade prov på ett sätt som ska ge den egna klassen framstående provresultat. 
Naturligtvis kan sådana förberedelser vara både medvetna och omedvetna från lärarens sida. 
 

                                                            
20 Denna skiljelinje kommer att bli än tydligare i och med den nya gymnasieskolan, Gy11, då inte alla 
gymnasieprogram längre ger högskolebehörighet med automatik. Dessutom kommer de nationella proven i 
svenska/svenska som andraspråk att genomföras i olika delkurser framöver; i kursen Svenska 1 för de 
yrkesförberedande programmen samt Svenska 3 för de studieförberedande programmen. 



 
 

67 
 

6.3 Det nationella provet och bedömning 
Informanterna anser att en av de största fördelarna med det nationella provet finns i att 
elevernas provresultat kan ge information huruvida lärarens helhetsbedömning av elevens 
måluppfyllelse befinner sig på en god nivå. De uttalar sådant som att de förväntar sig att det 
inte finns alltför stor differens mellan elevens provresultat och dennes helhetsbetyg och verkar 
närmast omfatta åsikten att provresultaten kan gå i god för att bedömningen i helhet är gjord 
på rätt nivå. Detta eftersom de ser provresultatet som en enhet i sammanhanget som är 
närmast oberoende från slutbetyg och helhetsbedömning. Detta är inte ett oproblematiskt 
synsätt utifrån att undervisande lärare betygssätter både prov och helhet. Oavsett hur mycket 
det nationella provet än genomgår sambedömning är det alltid den undervisande läraren som 
slutligen ansvarar för det betyg som blir provresultatet. Och som till exempel 
Skolinspektionens kontrollrättningar tydligt har visat kan två olika lärare mycket väl tolka de 
nationella provens bedömningsanvisningar på ett sådant sätt att de väljer att bedöma exakt 
samma provprestation på ett sätt som motsvarar helt olika resultat. Det är till och med ganska 
vanligt förekommande (Skolinspektionen 2010, 2011). Därför förtjänar det faktum att lärarna 
ger sken av att det nationella provresultatet är ett objektivt mått som kan rättfärdiga eller 
ifrågasätta deras terminsbetyg att sättas in i ett större sammanhang och problematiseras.  

En reflektion i sammanhanget är att ingen av informanterna nämner några särskilda 
svårigheter i samband med bedömningen av delprov B. I de fall där lärarna menar att texter 
öppnar för tolkning finns det åtminstone en text att utgå ifrån och hänvisa till, men det 
muntliga provet bedöms samtidigt som det genomförs och efter själva provtillfället finns inget 
underlag kvar att sambedöma, jämföra eller motivera utifrån. Sambedömning tycks heller inte 
förekomma i någon större utsträckning för delprov B. Med andra ord borde risken för att 
irrelevanta kriterier (se Selghed 2004) eller godtycklighet påverkar bedömningen vara minst 
lika stor för detta delprov som för de skriftliga. Kanske är den till och med ännu större? 

Lärarna i studien visar på medvetenhet om svårigheten att utföra bedömningar utan att låta sin 
existerande förförståelse om eleven spela in, vilket kan påverka likvärdigheten. Skolverket 
rekommenderar att de nationella proven sambedöms, vilket kan vara ett sätt att mer eller 
mindre eliminera den här faktorn. Samtliga lärare i studien ger uttryck för att de nationella 
prov som deras elever skriver sambedöms på något sätt. Alla fem använder sig av en 
sambedömning som involverar några eller alla svensklärare på skolan och vissa har även 
möjligheten att sambedöma i större sammanhang; organiserade kommunövergripande nätverk 
med lärare från flera skolor. Det är de lärare som arbetar på kommunala skolor som ingår i 
sådana nätverk, lärarna på fristående skolor har ingen motsvarighet utan är i större 
utsträckning utelämnade till det egna arbetslaget. En risk med den sambedömning som 
begränsas till den egna skolan är att det etableras en skolkultur. En skolkultur kan skapa och 
uppehålla bedömningsnormer inom skolan, men en likvärdighet inom skolan garanterar inte 
att likvärdigheten består i ett större sammanhang. I studiens resultat finns exempel både på 
uttryck för skolkulturer och när nätverksmöten med andra skolors lärare gett aha-upplevelser. 

Informanterna i denna studie reflekterar kring området bedömning och tycks mycket 
medvetna om problem och möjligheter som är förknippade med området. Resultatet visar att 
de har vidtagit åtgärder för att försöka minimera risken för att eleverna ska bedömas på 
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felaktiga grunder, exempelvis genom att sambedöma en stor del av de nationella proven. 
Detta är intressant att lyfta upp i ljuset av att det idag tycks vara allmänt accepterat (från 
exempelvis statligt håll eller i medierna) att ifrågasätta lärarkårens bedömarkompetens på ett 
sätt som drar alla över en kam. Skolinspektionens kontrollrättningsuppdrag (se avsnitt 2.5) är 
en del i den helhet som också kan sägas innefatta andra delar såsom införandet av nationella 
prov i flera ämnen och flera årskurser, att betyg införs från årskurs 6, att kraven på vad som 
måste dokumenteras kring elevens skolgång har hårdnat och införandet av lärarlegitimationen. 
I den statliga utredning som undersöker förutsättningarna för att införa omprövning av betyg 
(SOU 2010:96) finns det dels förslag om att ett överklagat betyg endast ska kunna höjas, inte 
sänkas. Vidare föreslås det i utredningen att om en elev överklagar sitt betyg och läraren som 
satt betyget ”bedömer att betyget inte är uppenbart oriktigt och därför inte ändrar betyget 
enligt elevens begäran föreslår utredningen att någon annan ska kunna granska lärarens 
betygssättning. Utredningen har stannat vid bedömningen att det är rektorn som bör granska 
lärarens betygssättning” (Statens offentliga utredningar 2010:15). Med hjälp av vilka underlag 
som det skulle kunna motiveras att rektorn överprövar de betyg som en lärare satt i enlighet 
med gällande kriterier berörs dock inte. Det är värt att fundera över hur detta kommer 
påverkar undervisningen, när lärarna måste kunna visa upp tillräckligt med underlag vid en 
eventuell överprövning. Blir det enbart skriftliga uppgifter i så fall? Ser man dessa förslag i 
relation till begreppen kulturellt kapital/skolkapital kan man också fundera över vilka elever 
som kommer att överklaga sina betyg och hur det kommer främja likvärdighet i bedömningen 
av elevers måluppfyllelse? 

Avvikelser mellan provbetyg respektive slutbetyg samt mellan två olika bedömare (inom 
ramen för Skolinspektionens uppdrag) kan i många fall konstateras. Diskussionen handlar 
dock ofta om lärarnas bristande bedömningskompetens och inte så mycket om den aspekten 
att de kriterier och bedömningsanvisningar som står till deras förfogande är otydliga och 
lämnar stort tolkningsutrymme för den enskilde läraren. I denna studies resultat diskuteras hur 
det framkommit skillnader mellan olika lärares bedömning av samma prestation/text och att 
skolors bedömning ofta kan baseras på delvis olika lokala mål och kriterier. Dessutom lyfts 
aspekten om hur språket i kursplanen öppnar för tolkning i och med den otydlighet som ibland 
upplevs i de värdeord som beskriver skillnaden mellan de olika betygsstegen. Naturligtvis 
påverkar det likvärdigheten i bedömningen hur läraren skiljer mellan att språket i en text är 
”anpassat till situationen” eller ”väl anpassat till situationen”. Frågan är om det främst är 
lärarnas bedömningskompetens eller de direktiv de ska bedöma efter som kan lastas för detta? 

6.4 Det nationella provet och konkurrensen mellan skolor 
Som beskrevs i avsnitt 2.4 verkar skolorna på en konkurrensutsatt marknad, där elever och 
föräldrar fritt väljer mellan skolorna, som ibland frestas att använda goda provresultat eller 
höga genomsnittsbetyg i sin marknadsföring. Det vore naivt att tro att detta inte skulle ha 
någon påverkan på hur de nationella proven genomförs och bedöms. Vlachos (2010) påpekar 
att ökad konkurrens tenderar att leda till att kundernas önskemål tillfredställs i högre grad, 
vilket ofta även är själva tanken bakom en konkurrensutsättning. Detta rationella synsätt låter 
sig dock inte översättas rakt av till utbildningssystemet, eftersom det där finns en inbyggd 
problematik i att den enskilde eleven vill ha så höga betyg som möjligt samtidigt som 
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samhället har ett intresse av att eleverna lär sig så mycket som möjligt och att betygen är 
likvärdiga över landet. Så höga betyg som möjligt är inget självändamål för samhället, men på 
en konkurrensutsatt skolmarknad riskerar detta ändå att bli ett självändamål för skolorna.  

Den här studiens resultat visar att lärarna i studien inte anser sig pressade av skolledningen 
när det gäller att leverera höga provresultat och godkända betyg, utan de menar att rektorerna 
har stor förståelse för att provresultaten är helt avhängigt vilken elevgrupp som går i årskurs 9 
det aktuella året. Lärarna menar att provresultaten sällan eller aldrig diskuteras på ett sådant 
sätt, utan att det mest handlar om att provet ska genomföras så bra som möjligt. Lärarna i 
studien visar dessutom stor förståelse för vad som drar ner resultaten för övriga skolor i deras 
omgivning och några tyckte det var synd att exempelvis lokaltidningarna inte bryr sig om att 
undersöka bakomliggande faktorer när de gör rankinglistor över provresultat och slutbetyg. 
Faktum är att dessa lärares skolledningar inte tycks sända ut särskilt mycket signaler alls; 
inför provet, under genomförandeperioden eller när resultaten är klara. Detta är intressant, 
men då skolledningarnas roll inte fokuserades i denna studie kan resultaten inte generaliseras. 
Det är även möjligt att lärarna inte vill erkänna att det förekommer en press runt elevernas 
provresultat likväl som det är möjligt att skolledningarna på dessa skolor gör ett gott arbete 
med att låta lärarna utföra sitt arbete, utan påverkan av konkurrensen bland skolor. Lärarna 
säger sig heller inte få ta del av så mycket föräldrareaktioner i samband med provet, men de 
berättar som sagt också att eleverna som regel är väldigt nervösa inför det nationella provet. 
Elevernas nervositet borde kunna förklaras i samband med både de förberedelser de har varit 
med om inför provet och föräldrarnas krav, förväntningar och reaktioner kring provresultatet. 

Hade undervisningen då sett annorlunda ut om de nationella proven inte funnits? Den som 
lyssnar till vad lärarna säger får sluta sig till ”kanske, men troligen inte”. Detta är en slutsats 
som får antas gälla oavsett provsystem. Och oberoende av de styrande läro- och kursplanerna. 
Lärarna nämner exempel på områden som lärarna gärna hade jobbat mera med, men orsaken 
till att inte alla arbetsområden hinns med så grundligt som lärarna skulle önska tycks ofta vara 
svenskämnets innehållsträngsel, som leder till att en tidsbrist uppstår. Det är med andra ord 
inte så att de nationella proven kan belastas i det sammanhanget. På det stora hela menar 
lärarna att deras undervisning baseras på några hörnstenar och enligt lärarna förblir dessa 
hörnstenar desamma oberoende av externa faktorer, såsom nationella prov och styrdokument. 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 
En intressant vidareutveckling av den här studien vore att använda närliggande syfte och 
frågeställningar, fast ur ett annat perspektiv. Det vore spännande att anta ett elevperspektiv 
genom att undersöka hur högstadieelever ser på det nationella provet i svenska och hur 
mycket vikt som de anser att lärarna lägger vid provet; under terminen likväl som i betyget. 

Det vore även intressant att göra en internationell utblick och jämföra centralkonstruerade 
provs syften och betydelse i några länder som har valt olika system för antal prov, provens 
upplägg, genomförande eller bedömning. Går det exempelvis att skönja skillnader mellan 
länder i internationella kunskapsmätningar som talar för att elevers resultat gagnas av en viss 
sorts prov eller bedömning? Eller blir resultaten kanske minst lika bra utan nationella prov? 
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Ett tredje förslag är att göra en diskursanalys av debatten om nationella prov, bedömning och 
synen på avvikelser mellan prov- och slutbetyg. Med debatt menar jag då endera den debatt 
som förs i lärarforum som till exempel fackförbundens tidningar eller den utbildningspolitiska 
debatt som förs i riksdagens utbildningsutskott och i medierna. Skolinspektionens resultat 
(som diskuteras i avsnitt 2.5 i detta arbete) har redan fått en del uppmärksamhet och nästa år 
slutredovisas hela kontrollrättningsuppdraget, vilket torde generera än mer uppmärksamhet.  

En fjärde frågeställning att utreda vidare har uppkommit under arbetets gång. Både de 
nationella provens bedömningsanvisningar och lärarna i denna studie tycks se sambedömning 
som ett sätt att undvika likvärdighetsproblem i bedömningen. Studiens resultat antyder dock 
att det finns en viss skillnad på vilket nätverk som lärare på kommunala respektive fristående 
skolor har tillgång till i samband med den här sortens bedömning. Denna skillnad borde kunna 
utredas vidare för att i förlängningen eventuellt kunna bidra till att klarlägga om det finns 
skillnader i hur dessa lärares elever blir bedömda som beror på sambedömningens kvalitet.



 
 

71 
 

Referensförteckning 
Andersson, H. (2002). Betygen i backspegeln - beskrivning och reflektioner. I Att bedöma 
eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygssättning (s.153-168). Stockholm: 
Skolverket. 

Biesta, Gert J.J. (2011). God utbildning i mätningens tidevarv. Avancerade studier i 
pedagogik. Stockholm: Liber. 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder (1:a uppl.). Malmö: Liber AB. 

Ciolek Laerum, B. (2009) Elever skriver och lärare bedömer - en studie av elevtexter i åk 9. 
(FUMS Rapport nr 228). Uppsala Universitet. 

Cliffordson, C. (2004). Betygsinflation i de målrelaterade gymnasiebetygen. Pedagogisk 
forskning i Sverige, 9 (1), s. 1-14 

Delsing, L-O. & Lundin Åkesson, K. (2005): Håller språket ihop Norden? En 
forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska. Köpenhamn: 
Nordiska ministerrådet. 

Denscombe, M. (2009).  Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
utbildningsvetenskaperna (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Forsberg, E. & Lindberg, V. (2010). Svensk forskning om bedömning – en kartläggning. 
(Vetenskapsrådets rapportserie 2: 2010). Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Garme, B. (2003). Skolan, proven och demokratin. Utbildning & demokrati, 12 (2), s. 105-
117 

Jonsson, A. (2010). Bidrar nationella prov i svenska till likvärdiga betyg? Karlstad universitet 
(examensarbete). 

Klapp Lekholm, A. (2010). Vad mäter betygen? I C. Lundahl & M. Folke-Fichtelius (Red.), 
Bedömning i och av skolan: praktik, principer, politik (s. 129-142). Lund: Studentlitteratur 

Korp, H. (2003). Kunskapsbedömning – hur, vad och varför. Myndigheten för skolutveckling. 

Korp, H. (2006). Lika chanser på gymnasiet? En studie om betyg, nationella prov och social 
reproduktion. Malmö Studies in Educational Sciences, No. 24: Lärarutbildningen Malmö 
högskola  

Kulturdepartementet (2009). Språklag (SFS 2009:600). Svensk författningssamling. 

Lindensjö, B. (2002). Från jämlikhet till likvärdighet. Utbildning & demokrati, 11 (1), s. 57-
69. 

Lundahl, C. (2006). Viljan att veta vad andra vet. Kunskapsbedömning i tidigmodern, modern 
och senmodern skola. Arbetsliv i omvandlig 2006:8, Arbetslivsinstitutet/Uppsala Universitet. 

Lundahl, C. (2009). Varför nationella prov? – framväxt, dilemman, möjligheter. Lund: 
Studentlitteratur. 

Lärarnas Riksförbund (2011). Arbetsmiljöundersökning 2011. Stockholm: Lärarnas 
Riksförbund. 



 
 

72 
 

Manderstedt, L. & Palo, A. (2010). Klart eleverna lär sig… hoppas vi. Svenskläraren, 34 (1), 
s. 6-9 

Ministeriet for børn og undervisning (2011). Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 
2011/2012.  Ministeriet for børn og undervisning. 

Molloy, G. (2008).  Reflekterande läsning och skrivning. Lund: Studentlitteratur. 

Nyström Höög, C. (2010). Mot ökad diskursivitet? Skrivutveckling speglad i provtexter från 
årskurs 5 och årskurs 9 (FUMS Rapport nr 228). Uppsala universitet.  

Palmér, A. (2008). Samspel och solostämmor. Om muntlig kommunikation i gymnasieskolan. 
(Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 74). Uppsala. 

Palmkvist, E. & Widerberg, L. (2007). Nationella prov - en garanti för likvärdiga betyg? Det 
nationella provets påverkan på betygsättningen och undervisningen i svenska B i 
gymnasieskolan. Högskolan Kristianstad: Enheten för lärarutbildning (examensarbete). 

Selghed, B. (2004). Ännu icke godkänt. Lärares sätt att erfara betygssystemet och dess 
tillämpning i yrkesutövningen. Malmö Studies in Educational Science, No. 15: 
Lärarutbildningen Malmö högskola 

Skolinspektionen (2010). Kontrollrättning av nationella prov i grundskolan och 
gymnasieskolan - Redovisning av regeringsuppdrag Dnr. U2009/4877/G. Skolinspektionen 
(Dnr: 01-2009:2796)   

Skolinspektionen (2011). Lika eller olika? Omrättning av nationella prov i grundskolan och 
gymnasieskolan - Redovisning av regeringsuppdrag Dnr. U2009/4877/G. Skolinspektionen 
(Dnr: 01-2010:2643) 

Skolverket (1994). Bildning och kunskap. Särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande Skola 
för bildning (SOU 1992:94). Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2004). Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan. Omfattning, 
användning och dilemman. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2007). Provbetyg – slutbetyg – likvärdig bedömning? En statistisk analys av 
sambandet mellan nationella prov och slutbetyg i grundskolans årskurs 9, 1998-2006. 
Rapport 300. Stockholm: Skolverket. 
Skolverket. (2010). Skola i förändring. Om reformerna i den obligatoriska skolan (reviderad 
version). Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2011a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
Stockholm: Fritzes.  

Skolverket (2011b). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2011c). Statens skolverks författningssamling. SKOLFS 2011:19. Skolverkets 
föreskrifter om kunskapskrav för grundskolans ämnen. Stockholm: Skolverket.   

Skolverket (2011d). Skolverkets lägesbedömning 2011. Del 1. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2011e). Skolverkets lägesbedömning 2011. Del 2 – Bedömningar och slutsatser. 
Rapport 364. Stockholm: Skolverket. 



 
 

73 
 

Skolverket (2011f). Skillnaden mellan betygsresultat på nationella prov och ämnesbetyg i 
årskurs 9, läsåret 2009/10 (PM 71–2011:14). Stockholm: Skolverket. 

Statens offentliga utredningar (2007). SOU 2007:101. Tydlig och öppen. Förslag till en förstärkt 
skolinspektion. Statens offentliga utredningar, SOU 2007:101. Stockholm: Fritzes. 

Statens offentliga utredningar (2010). SOU 2010:96. Riktiga betyg är bättre än höga betyg. 
Förslag till omprövning av betyg. Stockholm: Fritzes. 

Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur. 

Teleman, U. (1992). Grammatik. I Nationalencyklopedin, band 8 (s. 1-4). Höganäs: 
Bokförlaget Bra Böcker AB. 

Tholin, J. (2006). Att kunna klara sig i okänd natur. En studie av betyg och betygskriterier – 
historiska betingelser och implementering av ett nytt system. Borås: Högskolan i Borås. 

Utbildningsdepartementet (1994). Grundskoleförordning (SFS 1994:1194) Svensk 
författningssamling. 

Utbildningsdepartementet (2009). Regeringsbeslut U2009/4877/G. Uppdrag till Statens 
skolinspektion om viss central rättning av nationella prov. Utbildningsdepartementet. 

Vlachos, J. (2010). Betygets värde. En analys av hur konkurrens påverkar betygssättningen 
vid svenska skolor. Uppdragsforskningsrapport 2010:6. Stockholm: Konkurrensverket. 

Wikström, C. (2006). Education and assessment in Sweden. Assessment in Education, 13 (1), 
pp. 113-128 

Östlund-Stjärnegårdh, E. (2002). Godkänd i svenska? Bedömning och analys av 
gymnasieelevers texter. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala 
universitet 57). Uppsala. 

 
Internetkällor 
SiRiS (2011). Statistik avseende grundskolan – Provresultat. Hämtat 2011-10-21 från 
http://siris.skolverket.se/portal/page?_pageid=33,169857&_dad=portal&_schema=PORTAL  

Skolverket (2011g). Det nationella provsystemet. Hämtat 2011-09-05, från 
http://www.skolverket.se/prov_och_bedomning/2.1100/fragor_och_svar/2.747/det-nationella-
provsystemet-1.64856 

Skolverket (2011h). Om nationella prov. Hämtat 2011-10-28, från 
http://www.skolverket.se/prov_och_bedomning/2.1100  

Skolverket (2011i). Utskick av läroplaner. Hämtat 2011-11-28, från 
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/Grundskoleutbildning/2.3072/utskick-av-
laroplaner-1.132538   

Uppsala universitet. (2011a). Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som 
andraspråk: Publikationer. Hämtat 2011-10-28, från 
http://www.natprov.nordiska.uu.se/forskningochpublikationer/publikationer/  



 
 

74 
 

Uppsala universitet (2011b). Om de nationella proven. Hämtat 2011-10-29, från 
http://www.natprov.nordiska.uu.se/omproven/  

Uppsala universitet (2011c). Information om provmaterial och bedömning, årskurs 9. Hämtat 
2011-10-28, från 
http://www.natprov.nordiska.uu.se/provochdiagnosmaterial/arskurs9/infoak9  

Utdanningsdirektoratet (2011). Retningslinjer for sentral sensur. Hämtat 2011-12-01 från 
http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen/Retningslinjer-for-sentral-sensur-ved-sentralt-gitt-
skriftleg-eksamen-i-grunnskolen-grunnskoleopplaring-for-vaksne-og-vidaregaande-opplaring/ 

 

 

  



 
 

75 
 

Bilaga 1 

Gävle den 12 september 2011 

 

Bästa svensklärare! 

Den svenska skolan befinner sig just nu i en intensiv period där många betydelsefulla 
förändringar ska implementeras; en ny läroplan, nya kursplaner och en ny betygsskala för att 
nämna några av de saker som direkt påverkar ditt dagliga arbete. Ett av de verktyg som finns 
för att mäta skolornas måluppfyllelse är de nationella proven. Det finns dock frågetecken 
kring hur de nationella proven påverkar elevernas måluppfyllelse. Detta brev vill bjuda in dig 
att delta i en undersökning som syftar till att belysa problemområdet närmare och bidra till att 
räta ut några av dessa frågetecken. 

Syftet med undersökningen är att bättre förstå vilka strategier som högstadielärare använder 
för att hjälpa eleverna uppnå målen i svenskämnets kursplan samt undersöka i vilken del av 
ämnet som lärarna upplever att tyngdpunkten ligger idag. Dessutom kommer studien att 
fokusera hur dagens nationella prov passar in i den helhet som svenskämnet utgör samt utreda 
hur lärarna upplever att de nationella provens existens och utformning påverkar deras 
undervisning och bedömning. 

Eftersom en viktig del av studien är att undersöka lärarnas egna upplevelser, så efterlyses 
härmed lärare som vill medverka i en intervju som kommer att handla om dessa frågor. De 
lärare som kan bli aktuella för studien bör under de senaste fem åren ha kommit i kontakt med 
förberedelser, genomförande och bedömning av de nationella proven i svenska för årskurs 9. 

Det jag vill fråga dig är hur du upplever din situation som svensklärare och vilka funderingar 
du har kring kursplan, måluppfyllelse, bedömning. Dessutom hur du ser på de nationella 
provens betydelse för skolan, lärarna, upplägget av undervisningen och den enskilde eleven. 

Det kommer att genomföras enskilda intervjuer med de medverkande lärarna. Ett alternativ, 
om några av er föredrar det, är att två stycken lärare blir intervjuade som i grupp. Min 
bedömning är att varje intervju kommer att ta ungefär 45 minuter i anspråk. Intervjuerna är 
planerade att genomföras under vecka 41 eller 42 och kommer att bokas in på en tid som 
passar dig. 

Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och sammanställas på ett sådant sätt att 
varken de deltagande personernas identitet eller de enskilda skolorna kan röjas. 
Undersökningens resultat kommer att avrapporteras som ett examensarbete på avancerad nivå 
inom ramen för lärarutbildningen med inriktning mot grundskolans senare år.  

Om du har frågor eller funderingar så är du hjärtligt välkommen att kontakta mig. Senast den 
30 september kommer jag att återkomma till dig för att höra om du har möjlighet och vilja att 
delta i en intervju och i sådana fall boka in en tid för intervjutillfället. 

Med vänliga hälsningar 

 
    Handledare vid Högskolan i Gävle: 
Eva Älander    Göran Fransson 
E-post: xxx@student.hig.se   E-post: xxx@hig.se  
Telefon: 070-xxx xx xx   Telefon: 026-xx xx xx 
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Bilaga 2 
 
1. Bakgrundsfakta 

- Vilka ämnen och årskurser undervisar du i just nu? 
- Hur länge har du undervisat i svenska? 
- Vilken utbildning har du? När och var utbildade du dig? 
- Hur många gånger de senaste åren har du varit involverad i genomförande och 

bedömning av de nationella proven i svenska i årskurs 9? Har du även varit inblandade 
i genomförandet av nationella prov i engelska eller matematik för årskurs 9? 

 
 
Tema A: De nationella proven 
Vad har du för allmänna tankar och reflektioner kring de nationella proven? 
Tror du att din undervisning hade sett annorlunda ut om det inte hade funnits nationella prov? 
I så fall på vilket sätt? Finns det moment du gärna hade lagt mer tid på? 
Vilka tankar har du kring provets olika delar, upplägg, genomförande etc? 
Beskriv hur du brukar gå till väga för att förbereda dina elever inför de nationella proven. 
Brukar ni i kollegiet diskutera betyg- och bedömningsfrågor i relation till NP? Vilka för- och 
nackdelar ser du med dagens system där undervisande lärare bedömer proven? 
Upplever du att tidsåtgången är motiverat i relation till vad det ger (i form av ett lärande + 
som en kontrollfunktion)? 
Vilka signaler ger din skolledning kring NP – inför dem och när resultaten kommit?  
Så för att sammanfatta… Vad betyder det nationella provet i svenska för dig som lärare? 
För de lärare som undervisar i både svenska och engelska: vilka likheter och skillnader ser 
de i proven, deras utformning, ”tyngd” och elevernas reaktioner/känslor inför dem? 
 
 
Tema B: Den nya kursplanen i svenska 
Vad vet du om den nya kursplanen i svenska?  
Har du gjort några särskilda reflektioner utifrån de nya skrivningarna? 
Hur skulle du säga att kursplanen finns med i undervisningen i ditt klassrum?  
Det finns en lång räcka med kunskapsområden  Vad lägger du och klassen mest tid på av 
dessa områden? Vad lägger ni minst tid på?  Är det något ni gör som helt saknas? Kan man 
generellt säga att tyngdpunkten på lektionerna i årskurs 9 ligger i något av områdena?  
Var skulle du säga att tyngdpunkten i de nationella proven ligger? Tycker du att alla dessa 
mål mäts i de nationella proven eller är det något eller några områden som hamnar utanför? 
Har du andra tankar kring den nya och/eller gamla kursplanen i svenska? 
Har du några övriga tankar eller åsikter om det paket med skolreformer som genomförs nu i 
höst? Är det någonting som ni kollegor diskuterar mycket och känner en förberedda inför? 
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Bilaga 3 

SVENSKÄMNETS SYFTE OCH  
CENTRALA INNEHÅLL ÅRSKURS 7-9 (Lgr11) 
 

 

Figur 1. Ungefärlig modell utformad 
efter det underlag som fanns med vid 
intervjuerna. A = syftestexten, övriga 
figurer = de fem kunskapsområdena  

Syfte 
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om 
svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- 
och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 
sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges 
möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.  
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar 
egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även 
syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans 
med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska 
uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 
man söker och kritiskt värderar information från olika källor.  
I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och 
skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 
om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt 
berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin 
förståelse för omvärlden.  
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska 
språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar 
beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att 
stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa 
förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man 
kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges 
förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.  
Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de 
nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.  
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att  
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,  
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,  
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,  
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och  
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• söka information från olika källor och värdera dessa. 

Centralt innehåll årskurs 7-9 

Läsa och skriva 

• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters 
budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.  

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad 
och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.  
• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons 
på texter.  
• Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för 
språkbehandling i digitala medier.  
• Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.  
• Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.  

 

Tala, lyssna och samtala 

• Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad 
som sagts.  
• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade 
från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och 
mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra 
muntliga presentationer.  
 

Berättande texter och sakprosatexter 

• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga 
världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, 
dramatik, sagor och myter.  

• Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. 
Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.  
• Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.  
• Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden 
och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken 
har tillkommit i.  
• Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel 
tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, 
innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.  
• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska 
komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, 
teaterföreställningar och webbtexter.  
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• Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag 
av argumentation.  

 

Språkbruk 

• Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra 
anteckningar.  
• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och 
begrepps nyanser och värdeladdning. 
• Nya ord i språket, till exempel lånord.  
• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket 
syfte man kommunicerar.  
• Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.  
• Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och 
sammanhang.  
• Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och 
olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter 
mellan de olika språken.  
• Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i 
samhället.  

 
 

Informationssökning och källkritik 

• Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom 
intervjuer.  

• Hur man citerar och gör källhänvisningar.  
• Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett 
källkritiskt förhållningssätt. 

 


