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Sammanfattning 

I föreliggande studie undersöks hur lärare arbetar med bedömning av de nationella proven i 

NO i skolår 9. Eftersom ett huvudsyfte med de nationella proven i NO är att stödja en rättvis- 

och likvärdig bedömning och betygsättning (Skolverket 2013) är det av intresse att klargöra 

om, och på vilket sätt, proven kan fungera som ett redskap för likvärdig bedömning. Empirin 

bygger på semistrukturerade intervjuer genomförda i fokusgrupper på tre olika skolor. Utifrån 

en intervjuguide och exempel på provfrågor och bedömningsanvisningar diskuterade lärarna 

bland annat hur bedömningen går till, eventuella svårigheter med bedömningsarbetet och hur 

bedömningsanvisningarna används. De teoretiska utgångspunkterna för studien finns i 

pragmatismen och läroplansteorin och med diskursanalytiska verktyg analyserar studien 

innehåll, handlingar och konsekvenser av bedömningspraktiken. Intervjuerna analyserades 

med avseende på att försöka hitta likheter och/eller skillnader i lärarnas diskussioner om 

provens innehåll och bedömningen av dessa. Inspiration till analysen hämtades från det 

Öhman & Öhman (2012) benämner inläsning respektive utläsning vilket kortfattat innebär att 

meningsinnehållet i empirin analyseras. Totalt deltog 12 lärare i studien och resultaten visar 

på en komplexitet när det gäller att uppnå likvärdig och rättvis bedömning. Vidare visar 

resultaten i studien en variation i hur lärare arbetar med proven och bedömningen av dessa.  

 

Slutsatsen är att bedömningsarbetet med de nationella proven i NO är komplext. Att uppnå en 

likvärdig och rättvis bedömning är avhängt en rad faktorer som till exempel tydlighet i 

implementeringsarbetet, möjligheter till sambedömning och lärarens personliga medverkan i 

arbetsprocessen. Lärarnas olika kunskapssyn inom ämnet NO medför att de gör olika 

didaktiska urval av t.ex. ämnesinnehåll vilket får konsekvenser för vad som privilegieras och 

vad som utgör grunden för bedömningspraktiken. Föreliggande studie visar att möjligheterna 

för att uppnå en likvärdig och rättvis bedömning begränsas även av ett antal ramfaktorer 

såsom ökad arbetsbörda och begränsade möjligheter för sambedömning. En central rättning 

av proven skulle kunna bidra till en mer likvärdig och rättvis bedömning enligt de lärare som 

medverkat i den här studien.   

 

 

Nyckelord: likvärdig och rättvis bedömning, nationella prov i NO, bedömningspraktik, 

fokusintervju.  
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1 Inledning 

Svensk skola har flera nationella prov än någonsin tidigare. Det är prov i flera ämnen och det 

är prov i flera årskurser. Vi tycks gå mot ett utökat kunskapsbedömande (Lundahl 2009). Med 

anledning av detta är det befogat att undersöka vilka konsekvenser centralt styrda prov får för 

lärares verksamhet. Vilken funktion fyller de nationella proven? Arbetar lärare på samma sätt 

eller på olika sätt med nationella prov och dess bedömning? Nationella prov kan bidra till 

både en högre standard på undervisningen och ökade kunskaper hos eleverna men de kan 

också leda till att arbetet i skolan fokuserar på det som testas på nationella prov, istället för av 

innehållet i kursplanerna (Britton & Schnieder 2007 s.1009). Med den här studien vill jag 

utveckla kunskap om de aspekter som kan tänkas påverka lärares arbete med bedömning av 

de nationella proven i de naturorienterade ämnena (NO). 

 

Ett huvudsyfte med proven är att de ska underlätta en mer likvärdig och rättvis bedömning 

(Skolverket 2013). Det existerar få svenska forskningsstudier om nationella prov, särskilt i 

NO eftersom det hittills endast genomförts fyra provomgångar i skolår 9 sedan starten 2009. 

Därför är de lärarenkäter som en stor andel NO-lärare fyller i efter varje provomgång 

(www.edusci.umu.se) samt rapporter och sammanställningar som Skolverket och 

provkonstruktörerna (Umeå Universitet) gett ut värdefulla källor och bidrag till information 

om lärares uppfattningar av proven och provens bedömningspraktik. Det faktum att det finns 

så lite forskning i ämnet och att de rapporter och den litteratur som har publicerats indikerar 

på svårigheter med likvärdighet, bidrar till syftet med den här studien. En rapport från 

Skolverket (2004) visar till exempel att 6 % av de tillfrågade lärarna anser att de nationella 

proven (avser ma, eng och sv) nästan inte alls är till stöd för principen om en likvärdig 

bedömning och en rättvis betygssättning (Skolverket 2004 s.34). Lärarenkäterna från proven i 

NO 2011 visar att endast 5 % använder medbedömare på den teoretiska delen av NO-provet 

(www.edusci.umu.se). Ovanstående information utgör en utgångspunkt för föreliggande 

studie och motiverar värdet i att undersöka närmare hur lärare arbetar med likvärdig och 

rättvis bedömning.  

 

 

http://www.edusci.umu.se/
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2 Bakgrund 

Regeringen införde nationella prov i NO-ämnena (fysik, kemi och biologi) läsåret 2009-2010 

för att höja resultaten i naturvetenskap, öka måluppfyllelsen och ge stöd för en mer rättvis och 

likvärdig bedömning av elever. År 2013 har syftet med de nationella proven delvis reviderats 

och huvudsyftet är nu 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 (www.Skolverket.se). Entydigare kriterier och externa 

prov som till exempel nationella prov är ett sätt för staten att mäta om skolan uppfyller det 

den förväntas uppfylla (Lundahl 2006 s. 388).  

 

För att undersöka om bedömningspraktiken i Sverige är rättvis och likvärdig har Skolverket 

gjort en kvalitetsgranskning av 20 kommuner. Granskningen visar att både stat som kommun 

underskattat komplexiteten i det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet och inte tillsatt 

tillräckligt med resurser för att ge lärarna förutsättningar för att diskutera betygssättning 

tillsammans för att säkerställa en rättvis och likvärdig bedömning. Slutsatsen blir att det är 

den lokala skolan och indirekt lärarna som inte förstår det målrelaterade systemet och som 

därför också har omfattande problem med betygssättningen. Kompetensutveckling i form av 

fortbildning om likvärdig och rättvis bedömning samt betygssättning skulle enligt rapporten 

leda till förbättringar (Skolverket 2002 s.167). 

2.1 Begreppen likvärdig och rättvis 

Det skulle vara teoretiskt möjligt att utveckla de nationella proven med extremt hög 

likvärdighet om man till exempel utformade alla uppgifter som flervalsuppgifter. Med hjälp 

av en automatiserad rättning skulle likvärdigheten i det närmaste kunna bli total. Ett problem 

med ett sådant prov är dock att det inte skulle överensstämma väl med kursplanen och 

betygskriterierna, vilket är ett krav. Provet skulle exempelvis inte kunna användas för att 

bedöma elevens förmåga att praktiskt genomföra en naturvetenskaplig undersökning 

(Skolverket 2013). Enligt provkonstruktörerna (vid Umeå Universitet) utgår konstruktionen 

av de nationella proven i NO från en avvägning mellan likvärdighet och rättvisa. Skolverkets 

definition av vad en likvärdig och rättvis betygsättning innebär lyder:  
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En rättvis betygsättning innebär att det betyg en elev fått i ett visst ämne eller i en viss kurs ska 

visa elevens kunskaper och färdigheter i det som ska ingå i kursen enligt kursplanen och som 

motsvarar betygskriterierna för betyget. Med likvärdig menas att måttstocken för bedömningen 

är densamma för alla elever. Ett betyg i en klass ska motsvara ett likadant betyg i en annan klass 

(Skolverket 2004). 

Likvärdighet på proven innebär att elever som svarat på samma sätt ska bedömas lika oavsett 

vem som bedömer svaren. Likvärdiga kunskaper ska ge samma betyg (Skolverket 2004). 

Forskning (t.ex. Gipps 1994) har dock visat att en rättvis bedömning förutsätter enkla 

frågeformuleringar av typ flervalsuppgifter för att olika bedömare ska bedöma lika. Rättvisa i 

bedömning kan ur både etiska och sociologiska aspekter anses viktiga för individen. Etiskt 

bör bedömning alltid sträva efter att göra den enskilda individen rättvisa och sociologiskt 

används rättvisa bedömningar för att fördela livschanser vid t.ex. intagning till universitet 

(Lundahl 2010 s. 305).  

 

Skollagen 1 kap 9§ refererar till att ”utbildningen inom skolväsendet skall vara likvärdig.”, 

(www.riksdagen.se). Däremot föreskriver inte skollagen att betygssättningen ska vara 

likvärdig. I budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr.16, s. 46) angav 

regeringen följande: 

För att nationella prov ska kunna bidra till en likvärdig och rättvis betygsättning krävs det att de 

genomförs på ett rättssäkert sätt och att bedömningen är objektiv. Regeringen avser därför att ge 

Skolverket i uppdrag att kvalitetssäkra de nationella proven. Regeringen har beräknat att 15 miljoner 

kronor ska avsättas per år från och med 2013.  

2.2 Nationella prov då och nu 

Utökandet av antal nationella prov kan ses som ett led i de stora förändringar det svenska 

skolsystemet genomgått de senaste decennierna, från en regelstyrd skola till en mål- och 

resultatstyrd skola. Staten har lämnat över huvudansvaret för skolan till kommunerna och i 

och med reformeringen av betygssystemet under 1990-talet förändrades också de centrala 

proven till att bli målrelaterade. Med detta följde att proven förlorade ett syfte att vara 

stödjande till den relativa betygssättningen (Lundahl 2006 s.375-404). Ett mål- eller 

kunskapsrelaterat system innebär att elevernas prestationer jämförs med de fasta 

kunskapsnivåerna som utgörs av kunskapskraven. Eleverna kan på förhand veta vilka 

förväntningar och krav som finns på dem och systemet är väl anpassat för formativ 

bedömning (Jönsson 2013). År 1999 kom ett nytt provuppdrag som betonade de nationella 

http://www.riksdagen.se/
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provens främjande av likvärdighet samt att de skulle användas för att kvalitetssäkra och 

kontrollera resultaten av utbildningen. Nationell likvärdighet blir centralt efter att de 

nationella målen 2001 görs till utgångspunkt för kommunernas egenkontroll (Lundahl 2009 

s.98-111). Utvecklingen och förändringarna av de nationella proven utifrån de olika 

reformerna visar att provens funktion förändrats från att vara ett verktyg för likvärdig 

betygsättning till att bli ett mått på likvärdighet (ibid. s.120). 

 

De nationella proven i NO består av två delar, del A som är teoretisk och består av skriftliga 

frågor och del B som är en laborativ del där eleverna ska planera, genomföra samt utvärdera 

en vetenskaplig undersökning. För bedömningsarbetet av proven har lärarna 

bedömningsanvisningar (bilaga 3) till sin hjälp samt mer praktisk information om proven i 

läraranvisningarna. Bedömningsanvisningarna innehåller rätta svar samt exempel på 

elevlösningar. Proven genomförs under sista terminen i skolår 9 och den enskilda skolan 

ansvarar för det organisatoriska upplägget, liksom hur den laborativa delen genomförs samt 

hur rättningen organiseras. En skola blir tilldelad antingen provet i biologi, kemi eller fysik. 

Alla resultat samlas in via provkonstruktörernas hemsida (www.unisciumu.se) och ett fåtal 

prov från några skolor sänds in för kontrollrättning efter det att ämneslärare på skolan gjort 

sin bedömning. Proven 2009 genomfördes som en provomgång och de proven finns som 

exempel på Skolverkets hemsida tillsammans med några nya exempeluppgifter. På 

skolverkets hemsida ges även möjligheter att studera bedömningsanvisningar och exempel på 

bedömning (www.Skolverket.se). Alla prov efter 2009 är belagda med sekretess.  

2.3 Bedömning av nationella prov och betygsättning 

Av läroplansformuleringarna framgår det att betyg ska gälla kunskaper i ämnet och att 

bedömning och betygsättning ska utgå från kursplanernas mål och med betygskriterierna 

som utgångspunkt. Närvaro, ambition, flit och läxläsning ska således inte ligga till grund för 

betygsättningen, om de inte är en direkt förutsättning för att uppnå målen som vid till exempel 

laborationsarbete (Skolverket 2009 s. 4). Bedömningen i grundskolan förväntas vara allsidig 

vilket innebär att läraren grundar sin bedömning på varierade bedömningsformer och vid flera 

bedömningstillfällen. De nationella proven ska inte utgå från något visst undervisningssätt 

eller innehåll i speciella läromedel men ska dock pröva elevernas kunskaper i relation till 

kursplanens mål. Utvärdering av elevernas kunskaper ska bedömas utifrån proven i 

kombination med lärarens övriga kontinuerliga bedömningar (Skolverket 2004). De olika 

http://www.unisciumu.se/
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nationella proven, eller något annat enskilt prov, ska således inte ligga till grund för hela 

bedömningen i ett ämne. De nationella proven ska bidra till enhetliga bedömningsgrunder 

över hela landet och skapa förutsättningar för en rättvis och likvärdig bedömning (Skolverket 

2009). 

 

Skolverket samlar in provresultaten från de nationella proven med syfte att ge underlag för en 

analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på huvudmannanivå och på 

nationell nivå. Det finns ingen regel från statens sida om hur nära slutbetygen ska ligga 

provbetygen. Snarare finns det ur prov- och betygssystemets perspektiv flera goda skäl för en 

lärare att sätta ett annat slutbetyg på en enskild elev än vad resultatet blev på det nationella 

provet. Om det rådde en total överensstämmelse mellan provbetyg och slutbetyg för varje 

enskild elev i en klass eller på en skola skulle det betyda att proven fungerar som 

examensprov, vilket de inte är tänkt att göra - varken för enskilda elever eller för klasser, 

skolor eller kommuner. Skolverket har i flera sammanhang uttryckt stark oro för tendensen att 

de nationella proven får en sådan vikt för betygsättningen av enskilda elever att de kommit att 

likna examensprov (Skolverket 2006 s.16). Det anses som omöjligt att konstruera och 

genomföra ett enda prov som allena ger en tydlig bild av en enskild elevs kunskaper i ett 

ämne.  De nationella proven är inte heller helt tillförlitliga på aggregerad nivå som ett mått på 

kunskaperna i ett ämne. Provfrågor byts ut varje år och provresultaten varierar i högre 

utsträckning än slutbetygen vilket tyder på att betygsgränserna i proven varierar, snarare än att 

den totala kunskapsnivån för årskullen skulle variera i sådan utsträckning (Skolverket 2006 

s.17).  

Lärarenkäterna som genomfördes efter provomgången 2009 (Skolverket 2010 s.43) visar att 

nästan hälften av alla lärare bedömde de nationella proven i NO ensam. Vissa elevprestationer 

medbedöms, fler på den teoretiska delen än den laborativa. På frågan om hur lärarna uppfattar 

bedömningsmaterialet svarar ungefär 70 procent av lärarna att bedömningsanvisningens 

allmänna beskrivning av svaret fungerar ganska bra eller bra. Något färre, ungefär 60 procent 

av lärarna svarar att elevexemplen fungerar ganska bra eller bra (Skolverket 2010 s.43). Det 

faktum att lärare uppfattar bedömningsmaterialet olika och dessutom i stor utsträckning 

arbetar enskilt med bedömning motiverar varför den här studien genomförs. Studien ämnar 

undersöka vilka aspekter som kan påverka hur lärare förhåller sig till proven utifrån dess 

innehåll och lärarnas förhållningssätt till bedömning.  



3 Tidigare forskning 

Didaktikens kärna ligger i valet av undervisningsinnehåll och dessa val påverkas av 

undervisningstraditioner (Säfström 2000). Vid all undervisning gör läraren ett urval av 

undervisningsinnehåll utifrån till exempel läromedel och kursplaner (Lundqvist 2009; 

Lundqvist et.al 2012). Det urval som görs är centralt för lärarens arbete, har stor betydelse för 

undervisningen och är en del av lärarens didaktiska kompetens (Englund 1990). Lärare har 

olika kunskaps- och ämnesuppfattningar inom sitt ämne och tolkar således målen och 

kriterierna i styrdokumenten på olika sätt. Utifrån det kan externa prov som t.ex. de nationella 

proven få en normativ funktion eftersom de konkretiserar styrdokumentens intentioner 

(Gunnemyr 2011 s.149). Urvalet av frågorna på de nationella proven leder till en didaktisk 

diskussion om grunderna för urvalet och värderingar av de kunskaper och färdigheter som 

skolan lär ut, samt om likvärdighet i bedömningen av proven (ibid. s.149). Lärares arbete med 

nationella prov innebär att lärare behöver välja hur de ska förhålla sig till nationella prov och 

bedömningen av dessa. Lärarna gör således en mängd val både i sin undervisning inför proven 

samt i sin bedömningspraktik. 

 

Forskning visar på oenighet kring hur stor betydelse centralt styrda prov har för 

undervisningen i klassrummet (Au 2007). Den ena falangen menar att centralt styrda prov 

utgör en begränsad faktor bland många i lärarens urval av undervisningsinnehåll medan den 

andra falangen hävdar att dessa prov underminerar undervisningen genom att lärare anpassar 

undervisningen utifrån proven snarare än läroplanen (Au 2007). Det urval som läraren gör 

beror mer på lärarens värderingar av vad de uppfattar som relevant undervisningsinnehåll än 

på extern styrning såsom implementering av nationella prov enligt Webb & Vulliamy (2006 

s.251). Forskning som berör centralt styrda prov samt implementeringar av nya kurs- och 

läroplaner är sparsam i Sverige (Boesen 2006; Korp 2006) men det finns flera internationella 

studier (jmf. Ryder & Banner 2012; Au 2007; Broadfoot & Black 2004; Eggen 2004) i ämnet. 

En forskningsstudie som jämför implementeringar av nya läroplaner och externa prov i 

Finland respektive England visar att lärarnas personliga värderingar och erfarenheter har stor 

påverkan på hur de acklimatiserar sig till externa förändringar, och därmed även på utfallet av 

implementeringen (Webb & Vulliamy 2006). Arbetet med att framställa läroplaner, 

kursplaner och nationella prov genomförs oftast flera år innan de når vardagen för 
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undervisande lärare. Många lärare känner sig inte delaktiga, eller ens i samförstånd med dessa 

styrdokument (Orpwood 2001). Goodson & Hargreaves (2006) har kommit fram till att 

framgångar vid stora förändringar såsom t.ex. implementering av nya reformer förutsätter tre 

integrerade och harmoniserade kontexter som benämns externa, interna och personliga. En 

extern styrning kan förenklat beskrivas som styrning ovanifrån, t.ex. från staten som beordrar 

nationella prov. Den interna kontexten berör skolans organisation och arbetet som lärarna 

utövar i kollegiet. Den personliga kontexten representerar lärarens ämneskompetens och 

konkreta arbetsuppgifter. Särskild betydelse för implementeringen har möjligheter till 

samarbete mellan ämneskolleger och en fungerande ämnesinstitution, det vill säga den interna 

kontexten (Goodson & Hargreaves 2006). Goodson & Hargreaves (2006) har också studerat 

och genomfört undersökningar av reformförändringar under flera decennier i amerikanska och 

kanadensiska högstadieskolor. Deras resultat visar att det finns lite forskning på hur dessa 

reformer fungerar i skolsammanhang. En extern styrning i form av reformförändringar som 

t.ex. införande av fler nationella prov kräver att lärare känner hängivenhet och möjligheter till 

måluppfyllelse för att resultaten ska bli varaktiga och generaliserbara. En extern styrning per 

definition innebär inte att en inre hållbar förbättring äger rum (ibid. s.127). Ryder & Banner 

(2012 s.2-3) påpekar att implementeringsarbetet med nya kurs- och läroplaner och därmed 

arbetet med bedömning av elevarbeten inte enbart beror av goda ämneskunskaper och 

pedagogisk expertis hos lärarna (personlig kontext) utan att de interna och externa 

kontexterna har betydelse för utfallet. En rättssäker och likvärdig betygsättning förutsätter 

enligt Ryder & Banner (2012) att alla lärare och rektorer som utfärdar betygsdokumenten är 

väl förtrogna med betygskriterier, kursplaner och övriga bestämmelser. För att bli kompetent i 

detta arbete måste det ges förutsättningar till ett aktivt lokalt kursplanearbete där 

betygskriterierna tolkas och anpassas utifrån det stoff och de undervisningsmetoder som 

används. Att enbart känna till de skrivna dokumenten skapar ingen trygghet i 

bedömningsarbetet, utan diskussioner mellan ämneslärare både på den egna skolan och på 

olika skolor är avgörande för att få en samsyn på måluppfyllelse och kunskapskvaliteter 

(Ryder & Banner 2012 s.18). Samarbete kring bedömningspraktiken krävs för att trygga en 

likvärdig och rättvis betygssättning.  

 

Den forskning som finns kring nationella prov i Sverige behandlar proven i svenska, engelska 

och matematik (Korp 2006; Boesen 2006). Proven i NO-ämnena är som nämnts så pass nya 

att det inte publicerats mycket svensk forskning ännu. Resultaten i Korps (2006) avhandling 

om nationella prov på gymnasiet, visar att bedömningen av nationella prov på gymnasiet är en 
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komplex process som kräver sambedömning för att uppnå likvärdighet i bedömningen. Var 

tionde gymnasielärare i Korps (2006) studie visar sig endast ha sporadisk kontakt med 

kollegor eller rådgör informellt med kollegor kring svårbedömda elevprov (ibid. s.246). 

Eftersom det finns politiska mål om att säkra likvärdigheten i betygsättningen kan nationella 

prov vara ett redskap i strävan att uppnå likvärdighet enligt Korp (ibid. s.246). Studien belyser 

även att likvärdigbedömning är i stort sett ett outforskat område och något det behövs mer 

kunskap om (ibid.). 

 

Ur ett politiskt perspektiv finns det ytterligare en anledning till ökningen av centralt styrda 

prov, nämligen att svenska elever ligger långt ned på rankinglistorna vid internationella 

jämförelser av elevers kunskaper som till exempel TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study) och PISA (Program for International Student Assessment) 

(www.regeringen.se). En finsk rapport (Ahtee, Lavonen & Pehkonen 2008) som behandlar 

framgångarna hos de finska eleverna i PISA undersökningar visar på en del skillnader mellan 

undervisningen i Finland och Sverige. Finland har legat i topp i dessa internationella 

jämförelser när man testat kunskaperna i naturvetenskap hos 15-åringar i OECD länder. I den 

finländska rapporten lyfts de finska lärarnas forskningsbaserade undervisning fram. Lärarna 

förväntas reflektera mycket kring sin undervisning, både under sin utbildning och som 

verksamma lärare och genom en fortlöpande fortbildning förväntas lärarna ständigt förbättra 

undervisningsförmågan. Fler förklaringar till de finska framgångarna anses bero på att 

laborativa moment används flitigt i undervisningen för att öka elevernas förståelse av 

naturvetenskap (Ahtee, Lavonen & Pehkonen 2008). Andra studier (Lunetta; Hofstien et.al. 

2007 p. 399) har visat att fler laborativa moment inte per automatik kan anses höja 

måluppfyllelsen men att det ofta motiverar eleverna till fortsatt lärande inom NO. I den finska 

rapporten (Ahtee, Lavonen & Pehkonen 2008) framkommer att de finska elevernas goda 

läsförmåga anses vara avgörande för att lyckas i alla skolämnen. 

 

Orpwood (2001) har forskat om implementering och konsekvenser av nationella och 

internationella tester. Orpwood (2001) pekar på en rad problem när det gäller både nationella 

och stora internationella tester. En utmaning enligt Orpwood (2001) är att undervisningen i 

NO består av många olika moment eller ämnesområden och provfrågorna ska bygga både på 

dessa och på målen i styrdokumenten. Det kan skapa validitetsproblem enligt Orpwood 

(2001s.142). Det finns svårigheter med att skapa prov som balanserar förhållandet mellan de 

många olika momenten och ändå går att genomföra på rimlig tid (ibid.). I den vanliga 
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undervisningen går det att göra kortare områdestest (unit tests) på ett begränsat ämnesområde 

medan de större nationella proven försöker täcka upp ett större omfång av NO- 

undervisningen. För att lyckas som elev gäller det att försöka lista ut vad som kommer på det 

nationella provet. När det gäller de stora internationella testerna som TIMSS blir urvalet av 

provfrågor ännu större eftersom de utgår från styrdokument från många olika länder (ibid.). 

Orpwood (2001 s. 142) menar att en provdesign med en stor provbank samt multipla 

testböcker skulle kunna lösa problemet. 

 

De traditionella testerna som används vid stora jämförelsetester (PISA, TIMSS etc.) tenderar 

att testa faktakunskaper eller kunskap som kan memoreras. För att kunna testa nya kursmål i 

NO såsom förmågor att tillämpa sina NO-kunskaper i vardagliga situationer behövs nya typer 

av prov (Orpwood 2001). Även om det pågår flera styrdokument (curriculum) projekt på 

nationell nivå når de sällan de stora internationella testerna. Det tycks också råda en viss 

konservatism bland NO-lärare där de traditionella testerna känns bekanta och bekväma. När 

en referensgrupp av högstadielärare fick testa nya provfrågor för nationella prov visade det sig 

att lärarna tenderade att välja frågor som liknade provfrågor vid universitetsexaminationer. 

Frågor av mer traditionell karaktär accepterades alltså i högre utsträckning. Detta skapar 

problem när proven ska matcha mål i nyare styrdokument enligt Orpwood (2001 s.143). 

 

Broadfoot & Black (2004) förklarar att trenden med stora internationella jämförelser av 

testresultat måste tillämpas med viss försiktighet. Det råder en stark tilltro på att all form av 

mätbara resultat kan användas för att rangordna kvalitén på de enskilda skolorna till ett helt 

lands jämförelse. Studier som Broadfoot & Black hänvisar till (bl.a. Shen & Pedulla 2000; 

Shen 2002) visar att när stora nationella reformer genomförs och därtill nya nationella tester 

kan variationen inom en nations tester vara större än om man jämför olika länders resultat 

(Broadfoot & Black 2004). Regeringar tycks vara snabba med att dra slutsatser utifrån 

placeringen på den internationella jämförelsen och de förklaringsmodeller som används är att 

länder som placerar sig högt har en annan läroplan eller möjligen en annan pedagogisk 

strategi (Broadfoot & Black 2004). Broadfoot & Black menar att mer nyanserade förklaringar 

kan hittas i skillnader inom kultur och tradition. 

 

I England har nationella prov spelat en vital roll i skolsystemet under lång tid och NO 

tillsammans med matematik och engelska räknas till de viktigaste skolämnena (Newton 

2009). Proven konstrueras och bedöms externt (ibid.). De nationella proven i England 
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exkluderar laborativa uppgifter vilket kritiker menar gör att de laborativa momenten i 

undervisningen inte prioriteras (Jönsson 2010 s.148). Proven har ifrågasatts och trots att man i 

England tillämpar extern bedömning råder tvivel om huruvida elever missbedöms (Newton 

2009). Det är viktigt att i sammanhanget påminnas om att det är kursplanerna som styr vad 

eleverna ska lära sig och därmed utvärderas mot (Jönsson 2010 s.149). Alla bedömningar har 

styrkor och svagheter och de nationella proven kan sägas mäta både elevers stresstålighet och 

lärares bedömningskompetens men bör inte tillmätas alltför stor vikt då det endast utgör ett 

(eller ett fårtal) bedömningstillfällen (ibid. s.149).   
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4 Teoretisk referensram 

4.1 Pragmatism, didaktik och läroplansteori  

I det här avsnittet avhandlas studiens teoretiska utgångspunkter, pragmatismen och den 

läroplansteoretiskt förankrade didaktiken. Avsnittet inleds med en kort historisk bakgrund och 

därefter behandlas pragmatiskt inspirerad diskursanalys och dess användning som ett 

analysverktyg till den föreliggande studien.  

 

John Dewey är en amerikansk pragmatiker som haft stor genomslagskraft med en pragmatisk 

och nyttoinriktad läroplansteori. Enligt Dewey ska läroplanen utgå från individens krav och 

behov, något som fått betydelse vid utvecklingen av metoder för målbestämning vid 

utvärdering. I ett pragmatiskt perspektiv förändras handlingar utifrån de övertygelser vi har. 

Världen blir således annorlunda än om våra tankar och handlingar inte påverkat. Pragmatism 

som teori gör individen uppmärksam på sina val och visioner som utgångspunkt för socialt 

handlande (Lundgren 1989). 

 

Ett pragmatiskt angreppsätt tar hänsyn till att handlingar är situerade i utbildningspraktiker 

där individuella och/eller institutionella syften påverkar handlingarna (Almqvist et al. 2008). I 

en pragmatisk diskursanalys undersöks en verksamhets meningsinnehåll där språket som 

används är utgångspunkten. Språket representerar inte bara en beskrivning av världen utan 

innefattar all kunskap som får sociala konsekvenser. Språkbruket blir därmed också ett sätt att 

värdera. Orden är förenade med en viss mening genom de regler som styr det språkbruk där 

ordet används (Öhman & Öhman 2012).  

 

En teoretisk utgångspunkt för studien finns inom den pragmatiska läroplansteorin. Den 

läroplansteoretiskt förankrade didaktiken härrör från den ”innehållsrelaterade pedagogiska 

forskningen”, som numera benämns didaktik. Under 1980-talet formade två 

forskningsinriktningar i Sverige (Lundgren 1989). Marton (1986) har varit tongivande för den 

ena, den mer psykologiskt inriktade didaktiken som undersöker elevers uppfattningar och 

hantering av innehåll i fenomenografiska undersökningar. Englund (1990, 1996, 1997) 

representerar den läroplansteoretiskt förankrade didaktiken som kortfattat kan sägas 

undersöka urval i utbildning och den kontext innehållet sätts in i. Englunds läroplansteoretiskt 
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förankrade didaktik kan sägas anta en mer allmän diskussion kring vad som karaktäriserar ett 

skolämne och ämnets sociala konsekvenser. I den pragmatiska läroplansteorin som bland 

annat Östman (1995) och Hjälmeskog (2000) använt sig av i sin forskning är innehållet 

centralt och det finns alltid en möjlighet, eller öppning för flera olika val, eller alternativ och 

således blir det möjligt att forma utbildning på olika sätt något som den här studien önskar 

belysa utifrån synen på de nationella proven.  

 

Läroplansteori syftar till att besvara frågor som hur urvalsprocessen av innehåll i utbildningen 

går till och hur mål formuleras för utbildning samt hur innehåll i utbildning organiseras 

(Lundgren 1989 s. 231). En läroplan växer fram ur olika föreställningar om mål, innehåll och 

metod utifrån olika ekonomiska, sociala och kulturella krav (Lundgren 1989). I ett historiskt 

perspektiv uppfattas olika typer av kunskaper mer väsentliga att undervisa om än andra 

beroende av synen på kunskap och ideologier (ibid. s.231). Läroplansbegreppet vidgas enligt 

Lundgren (1989) till att gälla hela den filosofi och de föreställningar som finns bakom en 

konkret läroplan (jmf. engelskans curriculum).  

Historiskt har fyra typer av läroplanskoder vuxit fram och som Lundgren (1989) benämner; 

klassisk-, realistisk-, moralisk- och rationell läroplanskod. Dessa kategorier har byggts upp 

kumulativt och således innehåller den rationella läroplanskoden spår av alla de tre tidigare. 

Med dessa begrepp kan försök göras till att förklara och beskriva hur föreställningar om 

skolans styrning och kontroll blivit till och sedan cementerats. Olika ramfaktorer påverkar all 

undervisning och organisationen av densamma. Dessa ramar definierar Lundgren, med 

utgångspunkt i Dahllöfs (1971) arbeten som faktorer lärare inte har någon kontroll över. Dels 

existerar konstitutionella ramar (som t.ex. skollagen) och dels finns organisatoriska ramar 

(som t.ex. klasstorlek) och slutligen fysiska ramar (som t.ex. utrustning och läromedel). 

Ramarna ligger till grund för ett visst undervisningsmönster och vad som anses som 

meningsfull undervisning eller i denna studie vad som är meningsfullt att testa med centralt 

styrda prov. Det tycks råda ett stabilt mönster över tid och över olika utbildningssystem som 

kan anses vara en anpassning till de krav som inblandade ställer på skolan, resurser och 

förkunskaper osv. Ramarna kan ses som samhällets krav och behov på utbildning. 

Förändringarna inom skolan skapas bland annat när det uppstår motsättningar mellan 

läroplanskoder och ramarna. Förändringarna i skolans verksamhet nås inte förrän en tid efter 

de politiska reformerna införts varför genomslagskraften kan sägas vara större ideologiskt än 
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objektivt (Lundgren 1989). På de nationella proven görs ett externt urval av ett visst innehåll, 

vilket samtidigt betyder att annat innehåll utesluts.  

4.2 Vision I och II och undervisningstraditioner  

För att vidare förstå den läroplansteoretiska didaktiken är en utvidgning av ordet läroplan på 

sin plats. Läroplan ska inte enbart ses om ett konkret dokument i det här sammanhanget. 

Engelskan curriculum är egentligen mer passande då det innefattar den historiska och 

sociopolitiska kontexten samt kursplaner och läromedel. Styrdokumenten ger målen med 

undervisningen och utgör därmed ett urval av ämnesinnehåll.  

 

Roberts (2011 s.11) utgår från begreppet ”visioner” inom NO-utbildningen för att tala om 

ämnets innehåll. Det existerar för närvarande två tongivande visioner som Roberts (2011) 

benämner Vision I och Vision II. Förenklat kan Vision I anses beskriva den traditionella 

naturvetenskapen med studier av fenomen, processer och faktakunskap som per automatik 

medför att man kan tillämpa denna kunskap när så krävs. Vision II sätter in naturvetenskapen 

i olika sammanhang som medför att eleverna kan lära sig att tillämpa naturvetenskapliga 

kunskaper i olika kontexter (Roberts 2011). Dessa visioner ger en bredare syn på vilka 

kunskaper elever förväntas kunna använda och inneha och ger mer än en definition av 

någonting (Roberts 2011 s.12). Visionerna har betydelse för förståelsen av hur lärare gör sina 

urval i undervisning och därmed även hur elevers kunskaper bedöms och utvärderas. Mellan 

Vision I och Vision II råder en slags dragkamp över vilken vision som ska vara mest 

tongivande inom den naturvetenskapliga undervisningen och därmed vid konstruktion av 

provfrågor. Traditionellt har Vision I varit favoriserad bland de akademiska naturvetarna och 

är den kunskap som tenderar att testas i provsituationer (jmf. Orpwood 2001; Roberts 2007). 

Vision II har förespråkats av de som varit involverade i ”science-technology-society” (STS) 

rörelser och ”education for sustainable development” (ESD) (Roberts 2011 s. 14).  

 

Ett annat sätt att kategorisera de syften eller innehållsval som är möjliga inom ett ämne är 

med kunskapsemfaser (se även Östman 1995 s.42). I Roberts (1988) kunskapsemfaser har 

olika syften med NO-undervisningen kategoriserats. Dessa syften kan sedan kopplas till vad 

som bedöms i undervisningen. Innehållet i Roberts (2011) visioner och tidigare forskning 

(Östman 1995; Roberts 1988) visar att det finns olika ”syn” på vilken kunskap som betonas i 



17 

 

undervisningen. Roberts (1988) har utifrån sin forskning funnit följande sju kunskapsemfaser 

inom NO-undervisningen;  

 

Tabell 1 Kunskapsemfaser 

1 The Correct Explanation, eller rätta förklaringen vilket representerar en undervisning 

där bevisföring saknas och rena faktakunskaper betonas.  

2 A Structure of Science, eller vetenskapens intellektuella process som behandlar 

relationen mellan teori och verklighet. Eleverna ska lära sig det naturvetenskapliga 

sättet att tänka. Begrepp och teorier kan förklaras med experiment eller 

demonstrationer. 

3 The Scientific Skill Development, eller vetenskapliga metoden som innebär att 

eleverna undersöker eller löser problem praktiskt genom t.ex. experiment. 

4 The Solid Foundation, översatt den säkra grunden. Karaktäriseras av en undervisning 

där grundfakta kommer före tillämpning av fakta. 

5 An Everyday Coping, eller vardagsemfas. En undervisning som betonar 

naturvetenskapliga kunskaper som kan tillämpas i vardagen 

6 Science, Technology and Decisions eller undervisning som beskriver relationen mellan 

naturvetenskap, normer och beslut och tränar eleverna i att ta ställning.  

7 The Self as Explainer. Att förstå sig själv och därmed kunna sätta sig in i betydelsen av 

naturvetenskapliga upptäckter för jordens utveckling.   

 

Dessa kunskapsemfaser har använts till analysdelen i den här studien där lärarnas tal om 

innehåll kategoriserats med hjälp av de olika kunskapsemfaserna. Svensk översättning finns i 

bl.a. Östman (1995) och används i denna studie för att konsekvent använda det svenska 

språket.  

 

Med hjälp av kunskapsemfaserna är det möjligt att söka efter kategorier, regelbundenheter 

och likheter och skillnader i lärarnas tal om nationella proven och bedömningen av dessa samt 

att identifiera diskurser. Diskurserna påverkas av olika selektiva traditioner. De selektiva 

traditionerna utgörs av traditioner eller sedvänjor som över tid konstitueras inom alla 

institutionaliserade utbildningsverksamheter. Ett visst urval eller en viss 

undervisningstradition kan således utgöra en norm för ett undervisningsområde inom en 

utbildning. Dessa undervisningstraditioner utgör tolkningsramar för lärare. Medvetet eller 

omedvetet kan lärares uppfattning om vad som utgör en god undervisning utgå från dessa 
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undervisningstraditioner Innehållet i undervisningen och val av arbetssätt indikerar val av 

selektiva traditioner (Sund 2008).  

 

Den här studien utgår från ett pragmatiskt perspektiv på lärande där framtida konsekvenser av 

handlingar och tankar kan analyseras. Östman (1995) har utvecklat det pragmatiska 

förhållningssättet genom att belysa vikten av att beakta det eftersträvandevärda i samhället 

som t.ex. miljömedvetenhet vid bedömningar och förklaringsmodeller inom NO.  

4.3 Diskursanalys  

En definition av diskurs som används av Winther-Jörgensen & Phillips (2000) är ”ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen” (s.7). Det existerar flera olika inriktningar av 

diskursanalys. Michel Foucaults (1980) anses representera en vidare syn på diskursanalys än 

den som t.ex. Laclau och Mouffe representerar. En diskurs enligt Foucalut beskrivs som ett 

regelsystem som ger legitimitet till vissa utvalda kunskaper och även selekterar vilka som har 

legitimitet att uttala sig med auktoritet. Regelsystemen i diskurserna kan förändras och har på 

så vis dynamiska inslag (Bergström & Boréus 2005 s. 309). Diskursanalys förutsätter att 

språket används som en social aktivitet som formas i en social kontext. Språket ger alltså 

förutsättningar för vad vi tänker och vad vi gör och det ger oss perspektiv på verkligheten vi 

ingår i och förutsätts förstå. I jämförelse med t.ex. idé och ideologianalys görs inte någon 

distinkt åtskillnad på det som sägs och görs i diskursanalys (Bergström & Boréus 2005).  

Winther-Jörgensen & Phillips (2000 s.28) belyser forskarens roll i diskursen genom att 

förklara att verkligheten utanför diskurserna aldrig kan nås utan diskursen i sig är föremål för 

analysen. Det handlar inte om rätt eller fel utan utifrån vad som sagts eller skrivits undersöka 

vilka mönster som finns. 

 

Utgångspunkten för analysen är inspirerad av pragmatisk diskursanalys (se bl.a. Säfström & 

Östman 1999; Quennerstedt 2008). Förenklat uttryckt undersöks en verksamhets 

meningsinnehåll, i det här fallet lärarnas förhållningssätt till proven. Öhman & Öhman (2012) 

har genomfört en klassrumsstudie där de tillämpar detta analysförfarande och talar om regler 

som uppstår i språkanvändningen i en viss praktik t.ex. i ett klassrum och att dessa regler 

skapar systematiska mönster av inneslutningar och uteslutningar (Öhman & Öhman 2012). 

Språk i detta sammanhang ska betraktas som ett system av kunskap med sociala 

konsekvenser. Genom att tillämpa språket på ett visst sätt förhåller sig lärare till vissa 
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förklaringsmodeller eller sätt att värdera kunskap (Öhman & Öhman 2012). Regler utgör 

normer som både inkluderar och exkluderar sätt att tala om eller se på fenomen, och så 

uppstår en mer självklar verklighet eller en beskrivning av verkligheten som upplevs som mer 

”sann” (Säfström 1999). Genom att studera regelbundenheter samt likheter och skillnader i 

lärarnas tal om bedömning samt deras tal om provens potential att fungera likvärdigt görs här 

en ansats att klargöra meningsinnehåll, eller dess normativitet (se även Östman 2010).  

 

Som inspiration till analysförfarandet tillämpas det som Öhman & Öhman (2012) betecknar 

som inläsning respektive utläsning. Ett liknande analyssätt finns även hos Säfström (1999) 

och Quennerstedt (2006). Det empiriska materialet analyseras utifrån det sammanhang det 

finns i, det vill säga genom att studera i vilket sammanhang de nationella proven återfinns, 

dess syften och vilka ramar och riktlinjer som råder. Det andra sättet att läsa det empiriska 

materialet är att ifrågasätta det som från början kan tas för givet genom att ställa frågor som 

inte helt korrelerar med de ursprungliga frågorna som studien ursprungligen skulle besvara. 

Detta analyssätt skapar en fördjupning av analysen där meningsinnehållet sätts i relation till 

en annan kontext där det kan ses från ett annat perspektiv (ibid.).  
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5 Syfte och frågeställningar 

Som tidigare nämnts syftar de nationella proven i NO främst till att stödja en likvärdig och 

rättvis bedömning och betygssättning. I den här studien undersöks hur lärare arbetar med 

bedömning av nationella proven i NO. Syftet med studien är att med utgångspunkt i lärares 

förhållningssätt till ämnesinnehållet undersöka om, och i så fall på vilket sätt de nationella 

proven kan fungera som ett redskap för likvärdig bedömning. De tre forskningsfrågor som 

används för att ta reda på det är: 

 

1) Vilket innehåll uppfattar lärarna som centralt i proven? 

2) Hur arbetar lärare med bedömning av nationella proven? 

3) Hur resonerar lärare om vad som är rimliga bedömningar av uppgifter och vad som är 

rimliga bedömningar i relation till bedömningsanvisningarna?  
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6 Metod och tillvägagångssätt 

För att söka svar på hur lärare arbetar med bedömning av proven tillämpas kvalitativa 

forskningsintervjuer med fokusgrupper. En fokusgruppintervju har inte individen främst i 

fokus, utan syftar till att deltagarna inspirerar varandra till att se på diskussionsinnehållet på 

olika sätt och se nya dimensioner av det ämne som diskuteras (Halkier 2010). 

Semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide (bilaga 1) genomfördes på tre olika 

skolor med 2-7 lärare i varje fokusgrupp och totalt deltog 12 personer i studien. Med hjälp av 

en intervjuguide samt exempel på provfrågor från NO proven 2009 (bilaga 2) och 

bedömningsanvisningar (bilaga 3) diskuterade lärarna bland annat hur proven används i 

undervisningen, hur bedömningen går till och vad de anser vara ett rätt svar samt rätta svar i 

förhållande till bedömningsanvisningarna. Lärarna fick även svara enskilt på några frågor via 

ett frågeformulär som användes som en säkerhet om intervjuerna inte skulle beröra vissa 

frågeställningar. Det visade sig att det skriftliga frågeformuläret inte tillförde något ytterligare 

till studien och därför har det inte inkluderats i resultatet. Det empiriska underlaget utgörs av 

intervjuerna som ligger till grund för förståelsen av lärares syn på innehållet i proven och 

deras resonemang kring bedömningen av de nationella proven i NO.  

 

Metoden med semistrukturerade intervjuer gjorde det möjligt att ställa följdfrågor och följa 

upp sidospår. En invändning mot metoden skulle kunna vara att studien är baserade på 

information från ett begränsat antal personer. De uttalanden som görs i föreliggande studie om 

”de flesta av lärarna” eller likheter och skillnader mellan de medverkande lärarna ska tolkas 

utifrån att tolv lärare representerar empirin. Studiens resultat kan därför inte uttala sig om 

representativiteten för alla lärare eller alla skolor osv.  Ett annat problem med intervju som 

metod är intervjuareffekten, det vill säga glappet mellan retorik och praktik (Evans 1990). I 

den här studien genomförs intervjuer utan uppföljande observationer av hur lärare praktiskt 

genomför sin bedömningspraktik på skolorna. Det hade varit önskvärt att följa upp 

intervjuerna med observationer av lärares bedömningsarbete, men det fanns inte utrymme för 

det i den här studien. 

 

En intervjustudie som avser undersöka hur lärare arbetar med undervisning och bedömning 

förutsätter att intervjuaren är väl förtrogen med de nationella proven, läroplaner, kursplaner 
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och de olika momenten som undervisas om inom NO. Det är väsentligt att den som blir 

intervjuad inte svarar utifrån vad den tror intervjuaren förväntar sig som svar. 

Forskningsintervju är som ett hantverk och enligt Kvale & Brinkmann (2009) kan intervjuns 

komplexitet inte till fullo läras genom läromedel eller kurser utan det krävs i allmänhet 

övning. Med intervjuer av fokusgrupper var det möjligt att få en uppfattning om lärarens syn 

på de nationella proven i NO men även att få lärarna att mera fritt uttrycka sig kring 

fenomenet nationella prov och bedömning. Att spela in intervjuerna på band och transkribera 

var till stor hjälp eftersom det är lätt att missa något i en intervjusituation om man som 

intervjuare endast för anteckningar. Med hjälp av radnumrering av allt transkriberat material 

var det möjligt att gå tillbaka och analysera och jämföra svar i efterhand.  

 

En semistrukturerad intervju (Kvale & Brinkmann 2009 s. 43) eller det som Halkier (2010 

s.7-8) benämner fokusintervju är lämplig för att försöka förstå undersökningspersonernas 

perspektiv på sin upplevda verklighet. Dessa samtal liknar ett vardagssamtal men som 

forskningsstudie finns ett syfte med intervjun och den semistrukturerade tekniken innebär att 

det varken är ett vardagssamtal eller består av ett slutet frågeformulär. Intervjun utgår från en 

intervjuguide och fokuserar på vissa teman. I tema kan det finnas förslag på frågor. Världen 

som beskrivs utgår från intervjupersonerna och hur de talar om och arbetar med bedömning. 

Tema för den här undersökningen var bedömning och ett frågeformulär upprättades (se bilaga 

1) och testades först med en pilotstudie där en NO-lärare deltog. Frågeformulärets innehåll 

utgick ifrån att de skulle söka skapa förutsättningar för en diskussion om och kring 

bedömningspraktiken samt leda till svar på studiens frågeställningar. 

      

Utifrån lärarnas diskussioner söker studien finna likheter och/eller skillnader i synen på 

bedömning. Resultaten utgår från rådata i form av de transkriberade intervjuerna. För att 

bearbeta intervjuerna och erhålla underlag för att analysera materialet gjordes bearbetningar i 

flera på varandra följande steg. Nedan beskrivs hur empirin systematiskt har analyserats. 

 

1) Det första steget bestod i att närläsa intervjumaterialet för att få en helhetsbild av all rådata. 

Med en repetitiv närläsning var det möjligt att identifiera vad lärarna talade om i relation till 

proven. Dessa kategorier synliggjordes genom anteckningar i marginalen i 

transkriberingsmaterialet.  Lärarnas diskussioner i fokusgrupperna behandlade t.ex. tal om 

innehåll i proven, tal om bedömningsanvisningarna, tal om sambedömning. Två tydliga 

kategorier utkristalliseras ur empirimaterialet. Den ena kategorin handlade om diskussioner 
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om innehållet i de nationella proven. Den andra kategorin handlade om diskussioner om 

bedömning av proven. Dessa två kategorier bildade huvudrubrikerna i resultat & 

analysavsnittet, benämnda innehåll respektive bedömning. 

 

2) I nästa steg analyserades talet om innehåll med hjälp av Roberts (1988, se även Östman 

1995) sju kunskapsemfaser. Lärarnas uppfattningar om provens innehåll får betydelse för 

deras uppfattning om hur de ser på NO-ämnet, vad som bör bedömas i ämnet samt hur de 

tolkar bedömningsanvisningar. Tre av Roberts (1988) sju kunskapsemfaser förekom mest 

frekvent och visade större variation än de övriga fyra kunskapsemfaserna. Uttalandena inom 

de tre kunskapsemfaserna den rätta förklaringen 7.1.1, vetenskapens intellektuella process 

7.1.2 samt naturvetenskap, normer och beslut 7.1.3 kategoriseras inbördes. De övriga fyra 

kunskapsemfaserna återges i 7.1.4. 

 

3) Eftersom kunskapsemfaserna utgår från innehåll var det nödvändigt med ytterligare ett 

verktyg för att analysera talet om bedömning. En kategorisering av lärarnas diskussioner om 

bedömning gjordes. Inom de kategorier som utkristalliserades i talen om bedömning finns 

variationer och med hjälp av Ryder & Banners (2012) begrepp externa, interna och personliga 

belyses olika aspekter inom varje kategori. De personliga faktorerna i den här studien 

representerar t.ex. lärarens personliga syn på tillämpningen av bedömningsarbetet. De interna 

faktorerna är t.ex. skolans rutiner för sambedömning vid rättning av de nationella proven och 

de externa faktorerna i den här studien är t.ex. de externa beslutet av regeringen att införa fler 

nationella prov. 

 

4) I sista steget analyserades lärarnas utsagor med inspiration av Öhman och Öhman (2012) 

metod om inläsning och utläsning. Vid inläsning och utläsning tillämpas ett växelspel mellan 

två olika sätt att läsa det empiriska materialet. Inläsningen handlar om att förstå empirin 

såsom den är utifrån sitt sammanhang som till exempel vad lärarna talade om utifrån 

sammanhangen innehåll i proven samt bedömning av proven. För en fördjupad analys av 

resultaten användes utläsning som ett verktyg att kritisk granska det som framkom i 

inläsningen. Frågor som vad kan tas för givet eller vad är det som exkluderas i lärarnas tal om 

nationella prov och dess bedömning ställdes. Utläsningen beskrivs i egna stycken i både 

innehålls- och bedömningsavsnitten (se 7.2 och 7.4). 
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Inom de två kategorierna innehåll samt bedömning analyserades lärarutsagorna med fokus på 

att hitta likheter och/eller skillnader i talet om innehåll och bedömning. De olika sätt som 

lärarna talar om kunskapsemfaserna och bedömning av proven, det vill säga variationen i 

lärarutsagorna analyserades och undersöks kvalitativt (se resultat i 7.1 respektive 7.3). 

 

Utifrån de teoretiska förutsättningarna och val av metod för studien utgjorde ovanstående 

tillvägagångssätt en systematisk bearbetning av rådata. 

 

I resultat och analyskapitlet återfinns citat från lärarutsagor från intervjuerna med namn och 

radnummer. Radnumret hänvisar till de transkriberade intervjuerna. De tre skolorna benämns 

A, B och C och alla lärare på samma skola har fått fingerade namn med samma 

begynnelsebokstav. Alla lärare på skola A har namn som börjar på A, alla lärares namn på 

skola B börjar med bokstaven B osv.  

6.1 Urval 

För att genomföra intervjustudien var det nödvändigt att göra en mängd urval. Urvalet av de 

tre skolorna utgick från att det skulle finnas en NO-institution med minst fyra NO-lärare för 

att kunna genomföra en intervju med en fokusgrupp. Eftersom det existerar både kommunala 

skolor och friskolor var det önskvärt att få med lärare från båda skolformerna. Geografiskt 

behövde skolorna finnas i Mälardalen för att minimera restiden och slutligen handlade det om 

att lärarna skulle vara intresserade samt ha tid att utföra studien under ordinarie 

ämnesmötestid. Efter att ha undersökt en rad skolor via deras hemsidor, med avseende på 

antal NO-lärare och skolans geografiska läge kontaktades två kommunala skolor och två 

friskolor. De två kommunala skolorna och en av friskolorna valde att medverka. På grund av 

att bara en av de två friskolorna kunde deltaga, bestod den fokusgruppen enbart av två 

personer, vilket utgjorde alla NO-lärare på den skolan. 

 

Vid urvalet av exempelfrågor från tidigare nationella prov var frågorna begränsande till 

provet från 2009 som är det enda som inte är sekretessbelagt. Exempelfrågorna valdes från 

provet i biologi men hade lika gärna kunna vara hämtade från kemi eller fysikproven. Alla tre 

ämnesproven är uppbyggda med liknande struktur och frågetyper. Urvalet av 3-4 

exempelfrågor att diskutera i fokusgrupperna utgick från att de skulle representera de tre olika 

kunskapskvaliteterna biologiska begrepp, naturvetenskaplig verksamhet samt 
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naturvetenskaplig argumentation som alla förekommer på biologiprovet. Frågorna skulle 

även representera olika svårighetsgrad, d.v.s. frågor på G-, VG- och MVG-nivå finns 

representerade (gamla betygsskalan tillämpades på proven 2009). Vid bedömningen av de 

nationella proven i NO utgår lärarna från bedömningsanvisningarna med ett matrissystem 

invid varje fråga. Matrisen representerar i kolumner betygen G, VG och MVG och i rader de 

tre aspekterna av mål utifrån kursplanen, på biologiprovet benämnda; biologiska begrepp, 

naturvetenskaplig verksamhet samt naturvetenskaplig argumentation 

6.2 Validitet och reliabilitet  

Tillförlitligheten i en vetenskaplig studie innebär att undersökningens mätinstrument ska vara 

tillförlitliga. I kapitlet urval ovan beskrivs tillvägagångssättet för hur de tre skolorna i den här 

studien kom att medverka och på dessa tre skolor blev alla ämneslärare i NO tillfrågade om 

att medverka i studien. De bortfall som uppstod berodde på att intervjun genomfördes då en 

lärare var föräldraledig och två andra lärare hade andra möten som krockade med 

intervjutiden. I en kvalitativ forskningsintervju utgör forskaren mätinstrumentet och det är i 

princip omöjligt att helt förhålla sig helt opartisk eller objektiv. Ett sätt att vid kvalitativ 

forskning förhålla sig till reliabilitetskravet är att som Denscombe (2000) ställa sig följande 

fråga: ”Om någon annan genomför undersökningen, kommer han eller hon fram till samma 

resultat och drar han eller hon samma slutsatser?” Den frågan kan den kvalitativt inriktade 

forskaren förhålla sig till. Genom att redovisa forskningsstudiens grundläggande premisser i 

form av syfte och teoretisk referensram samt genomgång av undersökningens metodiska 

överväganden möjliggörs en bedömning av reliabiliteten (Gunnemyr 2011). Begreppet 

validitet syftar till att se om studien mäter det som den är avsedd att mäta. Kvale & 

Brinkmann (2009) menar att validitet i kvalitativa undersökningar bör kopplas till forskarens 

hantverksskicklighet. Det är forskarens förmåga att kontrollera, ifrågasätta och teoretisera sina 

analysresultat som avgör undersökningens validitet (ibid.). För en ökad validitet i 

undersökningen kunde det varit intressant med fler intervjupersoner för att låta fler lärares 

erfarenheter spegla likheter och/eller skillnader i deras bedömningspraktik. Tiden och 

omfånget av denna studie medger inte denna utvidgning och i den här uppsatsen är det 

variationen som är av intresse snarare än att kunna generalisera. 
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6.3 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

som ges ut av Codex (2004) tillämpas i denna studie. Alla vetenskapliga studier bör sträva 

mot att uppvisa god etik (Larsson, 2005). Enligt Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådets föreskrifter (HSFR, 1990) råder en balansgång mellan dels 

forskningsintresset om att skapa och sprida ny kunskap och dels kravet på skydd av individer 

som medverkar i studier. Forskningsrådet förespråkar inte något absolut skydd av de individer 

som medverkar i forskningsstudier utan anser det vara en avvägningsfråga (Larsson 2005). 

Alla medverkande i denna studie upplystes om frivillighen att deltaga och rätten att avbryta 

sin medverkan (informationskravet) under studiens gång. Samtyckeskravet uppfyllds och de 

som blir intervjuade skyddas i möjligaste mån och ges största konfidentialitet 

(konfidentialitetskravet). För att underlätta för läsaren vid citering och jämförelser har de 

personer som intervjuats fått fingerade namn utifrån alfabetets tre första bokstäver. På skola A 

fick alla lärare fingerade namn på bokstaven A, på skola B fick de namn som börjar på B och 

på skola C har lärarna således namn på bokstaven C. Slutligen gäller att alla insamlade 

uppgifter (som ljudupptagningar och frågeformulär) endast används för just den här studien 

(nyttjandekravet). 

6.4 Reflektion över metoden 

För att testa och utvärdera intervjuguiden genomfördes en pilotstudie. I den framkom 

värdefulla insikter såsom att intervjuguiden var för omfattande och innebar att intervjuerna 

inte skulle rymmas inom den tid som fanns till förfogande på skolorna (1h). Några frågor 

kunde därför skrivas om och några flyttades till ett skriftligt frågeformulär. Ursprungligen 

fanns även en tanke om att inkludera exempelfrågor från alla tre NO-ämnena (biologi, kemi 

och fysik) för att alla deltagare skulle kunna känna igen någon fråga. Efter att det under 

pilotstudien visat sig svårt att hinna diskutera alla utvalda frågor från enbart ett ämnesprov 

som exempel (biologi) beslutades att det var tillräckligt med ett ämnesprov och 3-4 frågor för 

att föra en allmän diskussion kring frågetyp och bedömning. Lärares tidigare erfarenheter av 

proven inom ett specifikt NO-ämne var av underordnad betydelse i detta sammanhang då 

studien inte specifikt ämnar undersöka skillnader mellan de olika proven. 

 

Metoden med intervjuer av fokusgrupper ger vid hand både för- och nackdelar. Det finns en 

svårighet att få den intervjuade personen att svara sanningsenligt och inte utifrån vad personen 
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tror att intervjuaren förväntar, eller önskar sig för svar (Kvale & Brinkmann 2009). För att bli 

skicklig på att genomföra en forskningsintervju behövs övning enligt Kvale & 

Brinkmann(2009). Genom tidigare studier där intervju som metod tillämpats, samt i min 

lärarprofession har övningstillfällen getts. De yttre betingelserna för intervjuerna var likartade 

vid alla tre intervjutillfällena och bearbetning samt analysförfarandet skedde i direkt 

anslutning på samma sätt för alla intervjuer. För att stärka reliabiliteten användes en 

intervjuguide. Dessa faktorer är enligt Trost (2010) betydelsefulla för en hög reliabilitet . 

 

Vid varje intervjutillfälle användes en diktafon för ljudupptagning och all text transkriberades 

efter varje intervjutillfälle. En reducering av data sker oundvikligen i detta skede även om allt 

material skrivs ut. Halkiers (2010) rekommendationer om att så långt som möjligt skriva ut 

allt som sägs om än utan utskrift av långa samtalspauser har följts. Även om talspråk skiljer 

sig mycket från skriftspråk har inte talspråket gjorts prydligare vid transkriberingen. 

Ofullständiga satser, korta yttryck som hmm och jaa har skrivits ut och ordföljden har endast 

korrigerats när förståelsen verkat oklar.  

 

Något som framkom i pilotstudien var att lärarna ogärna talade om oenighet i 

bedömningsarbetet mellan de lärare som var närvarande vid intervjun. Lärarna kunde ta upp 

exempel som handlade om andra lärare eller gamla arbetsplatser där det funnits olika synsätt 

vid bedömningsarbete. Med denna erfarenhet i åtanke vore det intressant att genomföra 

individuella djupintervjuer för att undersöka om resultatet möjligen hade blivit annorlunda i 

talet om samsyn i bedömningsarbetet. Att likt Evans (1996) följa upp intervjuresultat med 

klassrumsobservationer, eller i det här fallet observationer under bedömningsarbetet hade 

varit en styrka, men tid och omfång av denna studie tillät inte ytterligare en metod. 

 

Även om intervjuguidens innehåll (bilaga 1) samt exemplen på provfrågor (bilaga 2) 

fokuserade på bedömning av de nationella proven så kom diskussionerna i fokusgrupperna att 

handla mycket om innehållet i proven och om ramfaktorer som påverkar bedömningsarbetet. 

Alla diskussioner var relevanta för studien men gjorde att resultat & analysdelen blev vidare 

och större till omfånget än jag förutspått. Dispositionen i resultat & analys samt 

diskussionsavsnittet behövde utgå från empirin i förhållande till syfte & forskningsfrågor. För 

att redovisa resultaten på ett så läsvänligt sätt som möjligt och för att exemplifiera så många 

lärarutsagor som möjligt gjordes två större rubriker benämnda innehåll i proven samt 

bedömning eftersom det var de två stora kategorier som lärarnas diskussioner handlade om i 
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fokusgrupperna. Talet om innehåll sattes i relation till Roberts (1988, se även Östman 1995) 

sju kunskapsemfaser och det blev tydligt att de tre kunskapsemfaserna; den rätta förklaringen, 

vetenskapens intellektuella process samt naturvetenskap, normer och beslut förekom mer 

frekvent än de andra fyra kunskapsemfaserna. Inom de tre mest frekventa kunskapsemfaserna 

förekom ändå variation som visas i resultat & analysdelen. Dessa tre kunskapsemfaser har fått 

ett större utrymme i resultat- och analysdelen medan de övriga fyra finns med i mindre 

omfattning.  

 

För att analysera talet om bedömning kategoriserades lärarutsagorna utifrån faktorer för 

upprättande av likvärdig bedömning med Ryder & Banners (2012) begrepp externa, interna 

och personliga. För att exemplifiera så många lärarutsagor som möjligt presenteras många 

lärarutsagor i tabellform med efterföljande texter för att ge ett förtydligande och en 

fördjupning av lärarutsagorna. 

 

Studiens syfte att undersöka om, och i så fall på vilket sätt de nationella proven kan fungera 

som ett redskap för likvärdig bedömning beaktar således både lärares förhållningssätt till 

ämnesinnehållet och till bedömning. Föreliggande studies resultat & analysdel blev större till 

omfång än vad jag förutspådde när jag formulerade frågor/teman till intervjuguiden. 
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7 Resultat och analys  

I det här kapitlet redovisas studiens resultat och analys. Empirin utgörs av lärarutsagor från 

intervjuerna. Empirin är uppdelad i två stora kategorier utifrån lärarnas diskussioner, dessa är 

benämnda innehåll i proven samt bedömning. Sist i varje del finns en fördjupning av 

analysen, benämnd utläsning av innehåll samt utläsning av bedömning. 

 

I innehållsdelen återfinns det innehåll som lärarna anser inkluderas i proven. Innehållet utgår 

från Roberts (1988) kunskapsemfaser. I bedömningsdelen återfinns de faktorer som lärarna 

diskuterat angående arbetet med bedömningen av proven. Med inspiration av bl.a. Goodson & 

Hargreaves (2006) och Ryder & Banner (2012) används beteckningarna extern, intern och 

personlig för att beskriva i vilken kontext bedömningspraktiken befinner sig.  

7.1 Innehåll i proven 

I lärarnas samtal behandlas frågor om vilket innehåll som de ser som centralt på proven. I 

tabellerna nedan presenteras de kvalitativt olika sätt som lärarna samtalar om innehållet på.  

Kunskapsemfaserna återfinns i vänster kolumn och de utgår från Roberts (1988) forskning om 

vilket innehåll som dominerat NO-undervisning de senaste 70 åren. Östmans (1995) svenska 

översättningar tillämpas för att konsekvent använda det svenska språket. Mittenkolumnen 

visar de kvalitativt olika sätt som lärare pratar om innehållet på. I högerkolumnen finns 

lärararutsagor från intervjuerna med fokusgrupperna. Lärarutsagorna kategoriseras inbördes. 

 

Resultatet visar att tre av de sju kunskapsemfaserna är de som lärarna återkommer till mest 

frekvent och flest lärare också talar om. Dessa tre den rätta förklaringen, vetenskapens 

intellektuella process samt naturvetenskap, normer och beslut (Roberts (1988). Övriga fyra 

kunskapsemfaser finns med som exempel men förekommer inte i lika stor utsträckning eller 

med lika stor variation i lärarnas diskussioner. 

7.1.1 Den rätta förklaringen 

Kunskapsemfasen den rätta förklaringen är den kunskapsemfas där faktakunskaper betonas 

och bevisföring saknas (Östman 1995).  
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Resultet visar att kunskapsemfasen den rätta förklaringen talar lärarna om på fyra olika sätt. 

Lärarna uttrycker variation i sina diskussioner där några uttrycker att proven testar för lite 

fakta, andra tycker proven testar för mycket fakta, någon lärare betonar att faktakunskaper är 

nödvändiga och ytterligare en annan att korrekthet i förklaringar ska krävas. Dessa fyra olika 

sätta att tala om den rätta förklaringen illustreras i tabell 2 nedan. 

 

            Tabell 2. Analys utifrån kunskapsemfasen den rätta förklaringen 

Kunskapsemfas  Inkludering & 

exkludering i proven 

Lärarutsagor från 

intervjuerna  

Rätta förklaringen För lite faktakunskaper  Faktakunskaperna har 

nedtonas väldigt mycket 

känns det som (Axel 157) 

Rätta förklaringen Användning av korrekta 

begrepp  

Man ska väl kunna 

resonera om någonting 

inom till exempel biologi 

men också kräva att de ska 

använda viktiga begrepp, 

de ska kunna få med både 

näringskedja, producent 

och en konsument, de 

orden i sitt resonemang för 

att få högre poäng eller 

betyg än om de bara kan 

resonera i allmänhet 

(Alma 184) 

Rätta förklaringen 

 

 

Faktakunskap behövs  ..det är viktigt med 

detaljkunskap för att 

kunna resonera stort och 

vi tycker ju ändå att det är 

viktigt med fakta för att 

kunna föra en diskussion 

som är så riktig som 

möjligt (Axel 159) 

Rätta förklaringen För mycket detaljer Jag tycker vissa frågor är 
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lite väl detaljfrågor 

(Charlotte 65) 

 

Ovanstående exempel visar att det inom samma kunskapsemfas (rätta förklaringen) finns 

olika synsätt och/eller förhållningssätt till vad lärarna anser som centralt innehåll på proven.  

Några NO-lärare i studien uttrycker att faktakunskaper bör vara centrala för NO-

undervisningen och också testas på de nationella proven medan några andra lärare uttrycker 

att faktafrågor utgör detaljer som inte är nödvändiga att testa på proven. Uttryckt annorlunda 

betyder detta att konsekvensen av att inkludera faktafrågor gör att något annat innehåll 

exkluderas och vise versa. Om ett visst innehåll inkluderas så exkluderas något annat. 

Tidigare forskning av t.ex. Östman & Almqvist (2010) belyser just detta med att lärare har 

olika ämnesfokus och således gör olika aktiva val i undervisningsinnehållet. Dessa 

prioriteringar av ämnesinnehåll får konsekvenser för eleverna och beror av lärares vana och 

tradition i sin undervisning enligt forskning av t.ex. Webb & Vulliamy (2006) och Östman & 

Almqvist (2010). Vissa lärare i den här studien anser att faktakunskaper är helt nödvändiga i 

NO för att utveckla en förmåga att resonera och/eller ta ställning. Någon tycker att det borde 

ställas högre krav på att eleverna använder korrekta begrepp. Axel förklarar varför 

faktakunskaper är nödvändiga enligt honom:  

 

Adam och jag har ju haft den diskussionen om det är viktigt med detaljkunskap för att kunna 

resonera stort och vi tycker ju ändå att det är viktigt med fakta för att kunna föra en diskussion 

som är så riktig som möjligt. Jag kan ju ha synpunkter, jag kan ju prata om t.ex. religion, jag kan 

ju ha åsikter men de är inte säkert att de bygger på naturvetenskaplig grund. (Axel 159) 

 

Skillnaderna i lärarnas uppfattning av ämnesinnehållet i proven kan stödjas av tidigare 

forskning av till exempel (Lundqvist et al. 2012, Lidar et al. 2012; Fensham & Corrigan 1995, 

Webb & Wulliamy 2006) som visat att NO-lärares undervisningssätt och ämnesfokus varierar 

beroende på vilken inriktning läraren har i sin undervisning. I denna studie är det möjligt att 

utläsa att några lärare kan tänkas göra val i enlighet med ett visst synsätt där undervisning av 

naturvetenskapens begrepp med fakta och förståelse är det primära medan andra ser på NO-

undervisningen mer som en tillämpning av kunskaper för att hantera vardagssituationer eller 

problemställningar av naturvetenskaplig karaktär. Dessa val av undervisningsfokus kan även 

antas påverka lärares syn på hur de bedömer vad som är rätt och fel i elevernas svar på proven 

och hur de tolkar svaren i bedömningsanvisningarna.  
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7.1.2 Vetenskapens intellektuella process 

Vad man kan se som förenar lärarsamtalen om den laborativa delen av proven är planeringen 

eller processen med det laborativa arbetet. Det är den kunskapsemfas som behandlar 

relationen mellan teori och bevis och med fokus på hur man bör tänka när man planerar, 

genomför och utvärderar en vetenskaplig undersökning. I termer av kunskapsemfaser 

benämns den vetenskapens intellektuella process. Det är också innehållet i den 

kunskapsemfas som lärarna uttrycker mest samstämmighet om och lärarna uttrycker att den 

laborativa delen på provet fyller en viktig funktion. De anser att det är bra att eleverna får 

planera, genomföra och sedan utvärdera en laboration. Lärarna talar om vetenskapens 

intellektuella process på två olika sätt, dels om att arbetsmetoden vetenskaplig undersökning 

är bra och dels om arbetsmetoden är bra så är undersökningen för simpel på proven. Dessa två 

sätt  illustreras med lärarutsagor i tabell 3 nedan. 

 

            Tabell 3. Analys utifrån kunskapsemfasen vetenskapens intellektuella process 

Kunskapsemfas  Inkludering & 

exkludering i proven 

Lärarutsagor från 

intervjuerna  

Vetenskapens intellektuella 

process 

 

Vetenskaplig undersökning 

är mer än genomförande 

Jag märker väl att jag mer 

jobbar med planera och 

följa upp och inte enbart 

genomförandet. Det lägger 

man ju vikt vid mycket på 

de nationella proven (Anja 

20) 

Vetenskapens intellektuella 

process 

 

Eleverna utformar egen 

vetenskaplig undersökning  

..det laborativa är bra, att 

de själva ska konstruera 

och så, men sen kanske de 

är lite väl simpla, men det 

är väl kanske bra att alla 

klarar av det… (Barbro 

180) 

 

Det lärarna talar om som centralt är just momenten i en vetenskaplig undersökning. Detta 

arbetssätt skiljer sig dock från hur laborationsarbete vanligtvis går till i undervisningen. Flera 
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lärare anser att eleverna inte får möjlighet att öva på det arbetssätt som krävs på nationella 

provet i den vanliga undervisningen. Lunetta & Hofstien et al. (2007 s. 397) visar att mycket 

av NO-undervisningen trots reformförändringar fokuserar på att förmedla information snarare 

än att låta eleverna själva genomföra laborationer med öppna frågeställningar eller själva 

planera undersökningar. Deras undersökningar av inlärning utifrån laborationsarbete visar att 

laborationer av undersökande karaktär kan bidra till en positiv och fruktsam inlärning jämfört 

med demonstrationslaborationer eller föreläsningsbaserad NO-undervisning. 

Laborationsbaserad undervisning ger eleverna möjlighet att lära, samtidigt som de får 

möjlighet att konstruera kunskap genom att göra något praktiskt. För att uppnå detta behöver 

eleverna ges möjlighet att reflektera över sina resultat, gärna tillsammans med andra samt få 

möjlighet att använda en rad olika resurser som läromedel och lärare (Lunetta & Hofstien et. 

al 2007 s. 399). Flera lärare i denna studie påpekar att arbetsgången på laborationen är bra 

men att det saknas tid och utrymme för att genomföra det i den vanliga undervisningen.  

Själva innehållet i laborationerna är de mer tveksamma till. Någon tycker att laborationens 

svårighetsgrad är för simpel. Flera lärare påpekar att förberedelserna inför laborationstillfället 

är arbetskrävande. 

 

Jag tycker att själva sättet är bra, det här med planering och själva..att man gör laborationen och 

utvärderingen Jag tycker det är ganska bra utvärderingsfrågor också men jag tycker kanske att själva 

laborationen inte varit jättebra. Något år har det varit bra, förra året var det jättemäckigt, då hade vi 

kemi. (Charlotte 36)  

7.1.3 Naturvetenskap, normer och beslut  

En fråga i intervjuguiden behandlade vad som lärarna upplever nationella proven i NO testar. 

Majoriteten av lärarna i den här studien anser att proven tenderar att ha frågor av mer SO-

karaktär med värderingsfrågor och mycket ställningstagande. Innehållet i kunskapsemfasen 

naturvetenskap, normer och beslut ämnar träna eleverna i att ta ställning i naturvetenskapliga 

frågor. Ett visst innehåll på proven kan tolkas som NO-kunskap av vissa, men som 

samhällsorienterad (SO) kunskap av andra. Läraren Bodil ger uttryck för att NO-kunskaper i 

större utsträckning bör kopplas till samhällsfrågor i undervisningen: 

 

Eleverna och vi själva är inte medvetna om kopplingen NO-samhälle, vi skulle behöva 

medvetandegöra både oss själva och eleverna om det också så att de kan koppla, både när de 

skriver prov, men framförallt i livet, i vardagen. (Bodil 31).  
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Tabell 4 nedan illustrerar de sex olika sätt som lärarna talar om innehållet i proven utifrån 

kunskapsemfasen naturvetenskap, normer och beslut. Lärarna uttrycker att värderingar testas 

för mycket, att värderingar testas för lite, att argumentationen anses viktigare än 

faktakunskaperna, att frågorna på NO-proven upplevs som SO-frågor, att demokratifrågor är 

viktiga även i NO samt att vissa frågor är tvärvetenskapliga. Lärarutsagor visas i tabell 4 

nedan. 

 

            Tabell 4. Analys utifrån kunskapsemfasen naturvetenskap, normer och beslut 

Kunskapsemfaser  Inkludering & 

exkludering i proven 

Lärarutsagor  från 

intervjuerna 

Naturvetenskap, normer 

och beslut 

 

Värderingar testas ..så här är det en helt 

annan typ av frågor, det är 

väldigt mycket 

miljötänkande och 

värderingar. De nationella 

proven i NO skiljer sig 

ganska mycket från 

traditionell NO-

undervisning (Albin 142) 

Naturvetenskap, normer 

och beslut 

 

Argumentation viktig Det krävdes inte så 

mycket naturvetenskap där 

för att få poäng utan det 

var själva 

argumentationen som de 

fick poäng för (Anita 214) 

Naturvetenskap, normer 

och beslut 

 

SO-frågor med värderingar 

och resonemang är vanliga 

på NO-proven 

…här handlar det om att 

plantera frön och hur det 

ändrade människans sätt 

att leva. Det där tycket jag 

faktiskt är en SO-fråga, 

det har ju med historia och 

utvecklingen av våra 

kulturer (Barbro 113) 
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Naturvetenskap, normer 

och beslut 

 

 

 

 

Att kunna ta ställning som 

samhällsmedborgare är 

viktigt 

Det är ju någonting 

jätteviktigt egentligen, det 

här är ju en anledning till 

att vi vill lära dem NO, det 

här är en demokratisk 

fråga, en jätteviktig fråga 

att de inte ska bli lurade av 

tv-reklam eller vad det kan 

vara. (Berit 308)                                             

Naturvetenskap, normer 

och beslut 

 

Demokratifrågor, att kunna 

ta ställning  

Vi skulle behöva prata 10 

eller 20 gånger mer om det 

här. Man skulle kanske få 

in det i undervisningen, 

men att testa den här 

kanske inte är rätt (Berit 

312) 

Naturvetenskap, normer 

och beslut 

 

Hållbar utveckling och 

samhällsperspektiv 

..hållbar utveckling på 

något sätt och visst man 

kan lägga ett rent 

biologiskt resonemang på 

det men man kan också 

lägga ett annat 

resonemang på världssvält 

och… (Axel 208) 

 

En lärare anser att NO-undervisningen borde innehålla betydligt mer av det som till exempel 

fråga 12 behandlar (nationella provet i biologi 2009, bilaga 2). Den handlar om växtodling 

och omställning till jordbrukssamhälle och med följdfrågor som; ”Förklara hur man kommit 

fram till ökade kunskaper om hur skördens storlek påverkas och välj någon annan upptäckt 

inom biologin, förutom kunskapen om frön och odling, som har ändrat människans sätt att 

tänka eller sätt att göra saker på” (biologiprovet 2009, fråga 12 se bilaga 2). I denna frågetyp 

finns även inslag av kunskapsemfasen vetenskapens intellektuella process som behandlar 

relationen mellan teori och verklighet. Denna typ av fråga har förekommit på alla genomförda 

provomgångar i NO och en lärare anser att det är grunden till varför elever ska få 
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undervisning i NO, nämligen att kunna ta ställning och inte bli lurad av t.ex. tv-reklam. Några 

lärare anser att naturvetenskapen får för lite utrymme på proven, det exkluderas således 

medan SO-kunskaper inkluderas. En noggrannare analys av frågorna har gjorts av Almqvist & 

Lundqvist (2013) vars resultat visar att alla frågor på de nationella proven i NO är kopplade 

till kursplanerna i NO. De frågor som lärarna hänvisar till i den här studien är frågor som 

handlar om att avgöra vilket argument som bygger på naturvetenskap, och därmed vad som 

menas med naturvetenskap, vilket Berit (308) pratar om utifrån provfråga 11c (bi 09 bilaga 2).   

Det krävs således kunskap om hur naturvetenskapliga argument kan användas i diskussioner 

och beslutsprocesser. Almqvist & Lundqvist (2013) genomgång av alla frågor på nationella 

proven visar dock att alla uppgifter utom en hänvisar till ett naturvetenskapligt betraktelsesätt 

som överordnad norm.  

7.1.4  Övriga kunskapsemfaser 

I lärarnas tal om innehållet på de nationella proven förekom samtal om, samt variation i de tre 

ovan nämnda kunskapsemfaserna i alla fokusgrupper. De har därför fått större utrymme och 

visas med fler exempel i resultaten. De övriga fyra kunskapsemfaserna (vetenskapliga 

metoden, den säkra grunden, vardagsemfas samt att förstå sig själv) nämns någon gång av 

någon i diskussionerna och exemplifieras nedan.  

 

Kunskapsemfasen vetenskapliga metoden är besläktad med vetenskapens intellektuella 

process men har fokus på att eleverna själva genomför experiment för att undersöka och lösa 

problem. Lärarna i den här studien ger exempel på att de innan de nationella proven i NO 

infördes oftare genomförde laborationer med liten frihetsgrad. De gav givna instruktioner som 

eleverna följde medan de numera försöker träna eleverna i att själva planera och genomföra 

en undersökning.  

 

En lärare i den här studien resonerar kring kunskapsemfasen den säkra grunden, det vill säga 

en undervisning där grundfakta kommer före tillämpning av fakta, i relation till det centrala 

innehållet i kursplanerna:  

 

Fast om man tittar på det centrala innehållet så är det mer fakta, mer detaljerat men det syns inte 

tycker jag på samma sätt i kunskapskraven, där är det vissa begrepp som man ska kunna 

resonera eller kunna men sen är det väldigt mycket annat som inte, det som man tänker sig att 

man ska hinna med otroligt mycket stoff och sen hur blir det med bedömningen? Det stämmer 

inte överens där. (Anja 170) 
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I kunskapsemfasen vardagsemfas sätts vardagskunskaper in i diskussioner och det är ett bra 

sätt att testa elevernas kunskaper för det visar hur väl eleverna har förstått enligt en lärare som 

ger följande motivering:  

 

Jag tycker de här frågorna där man får in kunskaperna i en diskussion testar ganska bra hur väl 

man har förstått, hur väl man har kunskaper, men det gäller att verkligen att hålla det till ämnet. 

(Berit 175 )   

 

Ett exempel på att kunskapsemfasen att förstå sig själv ges lite utrymme i läraren Bodils 

undervisning visar hennes kommentar ”Naturvetenskapens historia hinner man sällan med i 

undervisningen”. 

 

7.2 Utläsning av innehållsdel 

I nedanstående del av analysen genomförs en fördjupning och kritisk granskning av det 

lärarna exemplifierat i sina diskussioner om innehållet i proven.  

 

Vid en utläsning av lärarnas tal om innehållet i proven är det påtagligt att de utläser olika 

innehåll i proven. Dessa olikheter i lärarnas syn kan förväntas påverka deras 

bedömningspraktik och tolkning av givna elevsvar i bedömningsanvisningarna. Tre 

kunskapsemfaser är mest frekvent representerade och inom dessa emfaser finns skillnader 

som visar att lärare har olika ämnesuppfattningar och syn på kunskap. Vissa lärare betonar 

inte samma kunskaper och färdigheter som andra lärare eftersom de inte med nödvändighet 

uppfattar ämnet på samma sätt. I den faktabaserade traditionen förmedlar undervisningen 

företrädelsevis vetenskapliga fakta och begrepp (Sund 2008 s.27). Alla val som lärare gör i 

sitt undervisningsinnehåll, och det urval av innehåll som görs till de nationella proven 

påverkas av värderingar och världsbilder. Dessa värderingar och intressen från lärare och 

provkonstruktörer vävs in i de regler som styr och konstituerar utbildningspraktiken. När 

valen av innehåll är regelbundet och pågår under en längre tid så bildas en selektiv tradition 

som styr NO-diskursen (Svennebeck 2004 s. 57). Med endast fyra genomförda nationella prov 

i NO är det i dagsläget för tidigt att uttala sig om vilken styrning av NO-diskursen som dessa 

prov har. Vad som dock är tydligt är att ett visst innehåll inkluderas i proven medan ett annat 

innehåll exkluderas. Det finns lärare i den här studien som anser att NO-kunskaper kan skiljas 

från mer samhällsorienterade frågor medan andra lärare ser ett ökat behov av att integrera NO 

och SO-frågor i undervisningen och därmed även på prov. Föreliggande studie visar således 
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en variation kring vad lärarna anser vara ”rätta” NO-kunskaper. Uppfattningen att frågorna är 

av mer SO-karaktär är lärarnas bild av provens innehåll men i en närmare analys har inte 

proven den SO-karaktär som lärarna ser. Det finns inga ekonomiska, sociala eller etiska 

resonemang som svarsalternativ (Almqvist & Lundqvist 2013). Vidare har Östman & 

Almqvist (2011) visat hur värderingar och normer är viktiga för elevers lärande i NO. Att 

kunna förhålla sig till politiska uttalanden och etiska spörsmål utgör nödvändiga kunskaper 

för elevers uppfattning av naturvetenskapen i förhållande till sin omvärld och socialisationen i 

densamma (ibid. s. 171-172). Kunskaper i NO ska vara relevanta i undervisningen och blir 

användbara till vardagen först när kunskaperna interagerar med sociala, kulturella och 

ekonomiska aspekter i vardagen (ibid. s. 172). 

 

Det lärarna anser som givande och bra med den vetenskapiga undersökningen är att eleverna 

får planera, genomföra och utvärdera en undersökning. Detta medför att ett innehåll som 

kännetecknas av vetenskapens intellektuella process inkluderas medan den vetenskapliga 

metoden får mindre utrymme i lärarnas tal om laborationer. Det praktiska arbetet 

(kunskapsemfasen den vetenskapliga metoden) tas för given då det momentet är vanligt i den 

ordinarie undervisningen medan vetenskapens intellektuella process har betonats mer i de nya 

kursplanerna. Några lärare i studien efterlyser läromedel som är bättre anpassade till de 

nationella proven, för både den teoretiska och laborativa delen. Resultaten visar således att 

lärare har olika syn på vilket innehåll som finns representerat i proven. Detta skulle kunna få 

konsekvenser för hur de rättar proven och vad som värderas som ”rätt” svar.  

7.3 Bedömning 

I lärarnas tal om bedömning av de nationella proven diskuterar lärarna olika förutsättningar 

för att utföra bedömningsarbetet. En kategorisering av lärarnas tal om bedömning visar att 

flera faktorer anses begränsande. Resultatet visar tre begränsande kategorier benämnda: 

svårigheter med bedömning, felaktigheter i frågor och/eller bedömningsanvisningarna samt 

hinder för sambedömning. Dessa faktorer kan betraktas som ramfaktorer och återfinns i 

vänster kolumnen i tabellerna nedan.  

 

Inom de tre kategorierna finns variationer som belyses med Ryder & Banner (2012) 

kategoriseringar av förändringsfaktorer för upprättande av likvärdig bedömning, benämnda 

personlig, intern respektive extern. Dessa faktorer redovisas i mittenkolumnen i tabellerna 5 
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och 6 nedan. De personliga faktorerna i den här studien representerar t.ex. lärarens 

ämneskompetens och personlig syn på tillämpningen av bedömningsarbetet. De interna 

faktorerna kan vara skolans rutiner för t.ex. sambedömning vid rättning av de nationella 

proven och de externa faktorerna i den här studien är t.ex. det externa beslutet av regeringen 

att införa nationella prov i NO. Kolumnen till höger ger exempel på lärares utsagor under 

intervjuerna i fokusgrupper. 

7.3.1 Svårigheter med bedömning  

Bedömningsanvisningarna (bilaga 3) som lärarna har till sin hjälp vid bedömningsarbetet 

innehåller exempel på elevsvar, både rätta svar och exempel på svar som inte ska bedömas 

som rätta. Ju högre betygsnivå (VG eller MVG enligt gamla betygssystemet) desto fler 

elevexempel. Lärarna i den här studien tycks dock inte anse att många elevexempel per 

automatik skulle ge mer vägledning. Barbro och Berit har lite olika åsikt om vilka frågor som 

är svårast att bedöma:   

 

Ja, vi tog bara de vi hade fastnat på, om det var något som var oklart i formuleringen av frågorna 

eller nåt som var oklart i hur man skulle bedöma men det blir ju oftast de som är på MVG-nivå. 

(Berit 39) 

Nja, det behöver det inte vara för en del av MVG-frågorna där krävdes det väldigt korta svar och 

jättelite för att få de högre betygen men sen var det några diskussionsfrågor där det är svårare att 

bedöma. (Barbro 41) 

 

Vidare ger lärare exempel där tydligheten i bedömningsanvisningar inte är fullkomlig utan ger 

utrymme för tolkning. 

 

Ja, då fick det inte ingå i svaret det här med transporter till exempel utan det skulle bara handla 

om odlingsbetingelserna och det blir ju lite tokigt för många tänker ju på..och det är ju riktigt för 

transporterna ska ju in där också och då funderar man ju liksom hur de har tänkt sig där 

egentligen. (Barbro 61) 

 

Ibland kan bedömningen skapa problem när man rättar sina egna elevers prov och vet att de 

besitter en kunskap som inte kommer till uttryck på det nationella provet; 

 

Det är ju alltid ett problem, det där hur frågorna formuleras. Man kan ju kännas många gånger, 

särskilt om man känner eleven att jag förstår ju att han eller hon förstår vad som menas men så 



40 

 

har de inte förmågan att uttrycka sig rätt och då känner jag mig så frustrerad. Jag vill så gärna 

sätta rätt men jag får inte för att det är så det ska vara skrivet. (Berit 65) 

 

Cecilia uttryckte på följande sätt en frustration över att styras av bedömningsanvisningarna:  

 

Ja och i bedömningen så har de inte svarat precis så blir det noll poäng fast man vet att eleven förstår, 

men de har inte svarat exakt. (Cecilia 68) 

 

Frågor om naturvetenskaplig granskning och argumentation är svåra att bedöma enligt lärarna 

i den här studien. Eleverna tenderar att ge generella svar och vaga argument på den typen av 

frågor. Lärarna påtalar också att denna typ av frågeställningar är eleverna ovana vid från den 

ordinarie undervisningen och de förekommer sällan på prov förutom på de nationella proven.  

7.3.2 Felaktigheter i frågor och/eller bedömningsanvisningarna  

När det gäller bedömningsanvisningarnas funktion råder det delade meningar bland lärarna. 

En lärare tycker att den utvecklats och blivit mycket bättre år för år. En annan tycker den 

innehåller för många elevexempel och att det styr för mycket av bedömningen. Ett exempel på 

att lärare kan tolka bedömningsanvisningar olika är följande konversation; 

 

Bodil:  Så det är ju den fysiska hälsan, så säg nu att eleven skriver som du gav exempel 

att man kan bli mobbad, det är en sån där..man skulle vilja ge rätt för det  

Barbro:  Ja jag skulle sätta rätt 

Bodil:  Får man göra det enligt… 

Barbro:  Det får man göra hur man vill med, såklart att det är rätt. 

Bodil:  Men jag menar om det inte står som exempel i facit 

Barbro:  Till exempel står det väl…  

Bodil:  Och man kan ju tänka själv också 

 

Även om bedömningsanvisningarna inkluderar både exempel på elevsvar samt ”rätt” svar på 

frågorna upplever lärarna att de är otillräckliga. Nedan följer exempel på det lärarna uppfattar 

som svårigheter i bedömningsarbetet. 
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            Tabell 5. Förutsättningar för lärares bedömningsarbete utifrån bedömningsanvisningarna 

Förutsättningar  Faktorer för 

upprättande av 

likvärdig bedömning 

Lärarutsagor från 

intervjuerna  

Otydlig bedömningsmall Extern & Personlig Nej, att förstå 

anvisningarna, hur har de 

tänkt att vi ska rätta, vad 

ska ge ett VG poäng 

egentligen? (Anita 42)  

Det är inte alltid den är 

tydlig och frågeställningen 

är inte heller alltid 

tillräckligt tydlig för att 

eleverna ska förstå vad de 

ska svara på (Barbro 57)  

Otydliga frågor ger otydliga 

svar 

Extern Jag har för mig att man 

brukar kunna se om det är 

godkänt eller inte men sen 

är nästa nivå svårare att se 

och jag har också för mig 

att man kan få väldigt 

långa svar ibland där det 

egentligen inte står 

någonting (Cecilia 328) 

Frågetyp Extern Öppna frågor som tillåter 

svar på olika nivåer gör det 

svårbedömt (Bodil 198) 

Felaktiga frågor Extern Dessutom finns det 

faktiskt direkt felaktiga 

frågeställningar (Anders 

53) 

 

Ytterligare exempel på att bedömningsanvisningar kan ge upphov till diskussion i 

ämnesarbetslagen ger följande exempel: 
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Det där är ju ändå bara ett utdrag av…vi upplevde att det fanns massa andra grejer som vi tycker 

ändå att det här är acceptabelt när vi rättar det här, utan att det stod i den där, men eftersom vi 

från början inte såg att det stod var vi osäkra på, ska jag ge poäng eller inte och när vi hade suttit 

och resonerat så kom vi fram till att jo, det ger vi rätt för också, att den flickan hon tänkte på det 

här som inte alls fanns med så att ska rättningsmallen vara den enda saliga, är det endast det som 

den tar upp då är det svårt. (Axel 303) 

 

Bedömningsanvisningarna inkluderar flera olika elevsvarsalternativ och de avgränsar vilka 

svar som anses vara giltiga. Lärarna i den här studien visar att det inte alltid är självklart hur 

en uppgift ska bedömas även om man har bedömningsanvisningar. Lärarna visar också 

exempel på att de själva tar beslut huruvida ett svar ska bedömas som rätt eller inte. Även om 

anvisningarna ska ses som exempel på elevsvar så är tanken att de ska hjälpa med 

bedömningen så att den blir likvärdig. Det lärarna i den här studien främst talar om är externa 

faktorer som försvårar bedömningsarbetet. 

7.3.3 Sambedömning 

De flesta lärare i den här studien uttrycker att sambedömning är en förutsättning för att utföra 

bedömningsarbetet så korrekt som möjligt men även för att effektivisera arbetet. Genom att gå 

igenom de frågor som anses svårbedömda och göra tolkningar av elevsvar utifrån  

bedömningsanvisningarna anser lärarna att man oftast kan komma fram till en likvärdig syn 

på vad som ska anses som rätt svar. Någon tar dock upp att på förra arbetsplatsen rådde det 

ofta delade meningar vid bedömning och någon har behövt kontakta provkonstruktörerna för 

att komma fram till hur frågan skulle bedömas.  

 

            Tabell 6. Förutsättningar för lärares bedömningsarbete utifrån sambedömning 

Förutsättningar 

  

Faktorer för 

upprättande av 

likvärdig bedömning 

Lärarutsagor från 

intervjuerna  

Dåligt tilltagen tid för 

sambedömning 

Intern Den tid vi har haft här på 

skolan att diskutera har 

varit väldigt dåligt tilltagen 

(Anja 36) 

Behov av samrättning Intern Det är ju en styrka att vara 

flera för att man kan ju 
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tolka det på lite olika sätt 

och så blir det liksom min 

sanning, så här är det men 

sen när man sitter och 

resonerar och liksom 

grottar ner oss i det då 

kanske det är så här de 

menar, eller ja det är så, så 

det är nog jätteviktigt 

(Cecilia 168) 

Finns det sätt att göra 

bedömningen mer rättvis? 

Extern Ja central rättning (Albin 

86) 

Central rättning garanterar 

ändå inte 100 % likvärdig 

bedömning 

Extern Ja, fast det känns som ju 

att inom den gruppen 

borde det också fela eller 

vad man ska säga fast det 

felar lika mycket för alla 

då kanske (Charlotte 160)  

  

Även om en intention med bedömningsarbetet är att lärare ska sitta tillsammans och 

sambedöma de nationella proven (Skolverket 2013) så tycks det inte alltid ske. 

Provkonstruktörerna vid Umeå Universitet (www.edusci.umu.se) samlar efter varje 

provomgång in statisktik från alla NO-lärare som genomfört provet. Statistik från provet 2011 

visar att på frågan ”Hur används medbedömare vid bedömningen av biologi fysik kemi?” 

(www.edusci.umu.se) svarar 2,5 % av lärarna att proven på laborationsdelen bedöms helt av 

annan än undervisande lärare. Motsvarande siffra på den teoretiska delen är 3,8 % för 

fysikprovet, 5,0 % för biologi provet och 6,8 % för kemi provet. Det vanligaste är att vissa 

elevprov samrättas (medbedöms) vilket sker i mellan 39,0-45,5 % av fallen. Detta 

samstämmer med underlaget som de 12 lärarna som medverkar i den här studien angett vara 

den vanligaste metoden. Forskning av bl.a. Ryder & Banner (2012 s.3) visar att just 

möjligheter till kollegialt samarbete är en bidragande faktor för att uppnå långsiktigt goda 

resultat vid stora förändringsreformer. En lärare av tolv i den här studien har erfarenhet av att 

arbeta som ensam ämneslärare och hade då bedömt alla sina elevers prov på egen hand. Något 

som den läraren beskrev som olyckligt för objektivitetens skull då denne fick fatta alla beslut 

http://www.edusci.umu.se/
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om otydligheter i bedömningen själv och läraren beskrev också en utsatthet över att helt 

ensam stå till svars för bedömningen om någon t.ex. förälder ifrågasatte resultaten och 

betygsättningen. 

 

I den här studien framkommer att en av de tolv intervjuade lärarna fått någon form av 

fortbildning för att genomföra bedömningen av de nationella proven. Den läraren hade varit 

på ett tvådagars seminarium med provkonstruktörerna och konstaterade att alla deltagare och 

arrangörer hade svårigheter med att bedöma och upplevelsen konkluderades med att läraren 

kände sig ”good enough” i sitt bedömningsarbete. Kroksmark publicerade en rapport för 

Skolverket (2002) redan 2002 som betonade vikten av kollegialt samarbete, men lärarna i den 

här studien visar att fortbildning inte kommit till stånd trots att det gått 11 år sedan rapporten 

publicerades. 

7.3.4 Övriga ramfaktorer 

Var och en av de tolv lärarna som medverkar i studien uttrycker på något sätt ramfaktorer som 

är begränsande för antingen förberedelsen, genomförandet eller efterarbetet med de nationella 

proven. Dessa faktorer kan ses som negativa förutsättningar som innebär att läraren upplever 

att de begränsar utförandet av de nationella proven, något som kan jämföras med Gustafssons 

(1999) undersökning av ramfaktorer av lärares verksamhet. Gustafsson (1999) kom fram till 

att skolans ramar blivit mer otydliga och lämnar utrymme för egna tolkningar och att en 

relevant fråga är vem som avgör vad som är en ram för vem. Ramfaktorer begränsar 

handlingsutrymmet och i denna studie kommer det till uttryck genom att lärare berättar om 

hur tidskrävande bedömningsarbetet anses vara och det finns lärare som ifrågasätter de 

nationella provens existens utifrån hur mycket tid förberedelser, genomförande och 

efterarbete kräver. Det finns dock lärare som tycker att proven fyller en viktig funktion och att 

proven ökar ämnets status. 

 

I den här studien tar flera lärare upp språkliga barriärer som ett hinder för att lyckas väl på de 

nationella proven eftersom vissa elevers ordförståelse begränsar dem i både läsförståelse och 

skriftspråket.  

 

Språksvaga elever tycker överhuvudtaget att nationella proven varit svåra. Det är inte lätt för alla 

våra barn som har SVAS (svenska som andra språk) och så att förstå. De kan säkert prestera 

sämre på sådana här prov. (Alma 247) 
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De språksvaga eleverna har även svårare att värdera uttalanden och ta ställning, en typ av 

frågor som hittills alltid förekommit på de nationella proven (se exempelfråga 12 

biologiprovet 2009 bilaga 2). Eftersom kommunikation inom naturvetenskap består av ett 

specialiserat språk med många symboler och tecken är det viktigt att NO-lärare vet hur de ska 

använda dessa symboler och tecken på ett kritiska och reflekterande sätt i klassrummet för att 

få eleverna att utveckla kunskaper i naturvetenskap via ett naturvetenskapligt språk. Texter 

inom NO kan upplevas mycket svårare än motsvarande texter inom humaniora vilket gör att 

elever som annars inte har problem med läsförståelse möter svårigheter inom just NO (Davis 

& Green 1984). Geijerstam (2006 s.156) har i sin forskning visat att skrivandet i NO-

undervisningen ofta är perifert. NO-lärare fokuserar på att kommentera innehåll i texterna och 

nämner sällan textens användbarhet. Som ett resultat av det ovan sagda kan elever få svårt att 

klara studierna i NO i högre årskurser om de inte behärskar ett mer avancerad 

naturvetenskapligt skriftspråk. Kunskaper i ämnet som enbart baseras på det muntliga 

vardagsspråket riskerar att utestänga eleverna från en naturvetenskaplig diskurs enligt 

Geijerstam (2006 s.161). 

 

Stoffmängden i NO anses vara väldigt stor och lärare i studien vittnar om att man måste vara 

selektiv i sitt urval av undervisningsinnehåll för att hinna med. Det resulterar i att några 

ämnesområden kanske helt utesluts eller endast behandlas översiktligt. Andra ämnesområden 

kan eleverna ha läst första terminen i skolår 7 och sedan har de inte fått någon möjlighet att 

repetera det innan proven vårterminen i skolår 9. Detta får konsekvenser för elevernas chanser 

att lyckas på de nationella proven. Anders uttrycker det så här; 

 

I NO kan det vara en väldig slump om man har kört de viktiga ämnena eller så har man något 

favoritämne och så kanske man har tur så handlar nationella mycket om det och har man lite otur 

så kommer grejer man inte läst och det ska ju inte eleverna behöva få lida för egentligen, att de 

inte fått en chans att lära sig de sakerna. (Anders 124) 

 

Den stora stoffmängden i NO samt en stress över alla prov både för lärare och elever uttrycker 

lärare i den här studien som en negativ ramfaktor. Någon lärare önskar även bättre anpassade 

läromedel för att bättre förbereda eleverna för de nationella proven. Lärare framhåller under 

intervjuerna att de själva och kollegorna stressar upp sig för de nationella proven och även om 
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det ska betraktas som ett prov bland många andra bedömningsgrundande delar så finns interna 

krav från t.ex. skolledning om att skolan ska lyckas väl.  

 

Cecilia tycker i motsats till provens syften om ökad måluppfyllelse och hjälp för likvärdig och 

rättvis bedömning inte att proven är till så stor hjälp men hon har ändå ändrat sin undervisning 

sedan proven introducerades. 

 

Jag tycker kanske inte att det ger mig så mycket med elevernas kunskaper, fast det är klart jag 

ser deras kunskaper men det tycker jag att jag kan göra vid andra tillfällen också. Men jag 

märker ju att jag har ändrat min undervisning en del sedan de här proven infördes. Jag tycker 

också det är bra att det blivit så man har fått upp statusen på NO-ämnena också, att de är lite 

viktiga och så och även för de som inte är intresserade av naturvetenskap. (Cecilia 100) 

7.4 Utläsning av bedömningsdel 

Lärarna i den här studien anser att de nationella proven fyller en viktig funktion, dels för att 

säkerställa att undervisningen bedrivs på likvärdigt sätt på olika skolor, dels för att höja 

ämnets status. Samtidigt visar resultaten att alla lärare utom en inte får någon fortbildning i 

bedömningsarbetet och att det inte alltid samrättas samt att det inte alltid råder en samsyn i 

bedömningsarbetet.  

 

Bedömningsanvisningarna som ska vara vägledande vid bedömningen är specifika när det 

gäller naturvetenskapliga begrepp som ska inkluderas för ett ”rätt” svar. Detta gör det svårt 

för språksvaga elever som ännu inte behärskar den naturvetenskapliga terminologin. Det kan 

även försvåra bedömningsarbetet för lärarna som känner sina elever och vet att eleven förstår 

men kanske inte kan uttrycka sig på ”rätt” sätt enligt avgränsningarna i 

bedömningsanvisningarna. De språksvaga eleverna presterar sämre på de nationella proven i 

NO (www.Skolverket.se) och en utläsning av detta faktum är att alla elever inte ges samma 

förutsättningar och att utbildningen på så vis inte blir likvärdig. Svårigheter med att tolka 

bedömningsanvisningarna gör att lärarna behöver ta egna initiativ för att avgöra vad som är 

”rätt” svar och därmed kan inte likvärdigheten garanteras. Att både tidigare prov och 

bedömningsanvisningar omfattas av sekretess begränsar det ämnesdidaktiska arbetet. Tidigare 

prov skulle kunna utgöra ett värdefullt autentiskt material för lärare att arbeta med. Det skulle 

kunna bidra med att öka lärares samsyn och ge möjligheter till diskussioner om likvärdig 

bedömning i lärargruppen.  

http://www.skolverket.se/
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Resultaten och analysen av den här studien visar att många externa ramfaktorer hindrar och 

försvårar genomförandet av de nationella proven i NO. Så gott som alla medverkande lärare i 

den här studien påpekar att proven är förknippade med ökad arbetsbörda och svårigheter att 

finna tid för sambedömning. Vid utläsning kan detta faktum sättas i kontrast till syftet med att 

proven ska verka förebildligt, och öka elevers lärande och måluppfyllelse 

(www.skolverket.se). Lärare borde få stöd i arbetet med sin bedömningspraktik för att 

utvecklas inom området samt öka elevers måluppfyllelse. De personliga faktorerna, som till 

exempel lärarnas fortbildning inom bedömningspraktik har hittills inte prioriterats. Studier i 

England (Webb & Vulliamy 2006 s. 229) visar att om lärare upplever reformförändringar 

såsom de nationella provens införande som en påtvingad arbetsbörda är sannolikheten att 

lärarens motivation och undervisning påverkas negativt. Om det personliga sammanhanget 

saknas blir utfallet sämre än om lärare involverats i förändringsprocessen (ibid.). Den externa 

förändring som lärare (och elever) upplever med införande av nationella prov kan begränsa 

lärarnas undervisningspraktik om de upplever att de måste ändra sin undervisning för att den 

ska passa med de nationella proven. Ett fruktsamt förändringsarbete förutsätter en balans 

mellan personliga, interna och externa förändringar. Om lärare kan få konkreta verktyg som 

går att applicera i den egna undervisningen och bedömningspraktiken d.v.s. en förändring av 

en personlig kontext så blir förändringsarbete som mest framgångsrikt (Goodson 2006). 

http://www.skolverket.se/
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8 Diskussion  

Diskussionsavsnittet inleds med en sammanfattning av studiens resultat och följs av en 

uppföljande diskussion utifrån studiens frågeställningar.  

 

Vad kan man förvänta sig när det gäller målet om en mer rättvis och likvärdig nationell 

betygssättning utifrån de nationella proven? Inspirerad av pragmatisk diskursanalys har 

studien resulterat i svar på hur lärare talar om provens potential att fungera likvärdigt. Studien 

visar på komplexiteten med rättvis och likvärdig bedömning. Det är många aspekter som har 

betydelse för hur bedömningspraktiken kan se ut. Lärares didaktiska val skapar olika 

förutsättningar för hur bedömningspraktiken genomförs. För att lärare ska kunna genomföra 

professionella bedömningar av elevernas kunnande utifrån likartade villkor kan olika former 

av underlag, såsom skriftliga och muntliga prov producerade under standardiserade villkor 

vara ett sätt (Lundahl 2009). De nationella provens existens kan ses som berättigat utifrån 

detta, något som lärarna i den här studien också uttryckt. Om proven uppnår sitt syfte med att 

bidra till en mer likvärdig och rättvis bedömning är svårare att dra slutsatser kring. Trots att de 

nationella proven ska kompletteras med lärarens kvalificerade bedömning av flera andra 

undervisningsmoment enligt gällande läroplan (Skolverket 2009), får proven ändå stor 

betydelse för både lärare och inte minst elever. Vissa studier (Black & Williams 1998) visar 

att proven kan bidra till en högre standard på undervisningen och ökade kunskaper hos 

eleverna. Andra studier visar att centralt utformade prov kan leda till att undervisningen styrs 

av innehållet i proven istället för av kursplanerna (Au 2007). Lärare förväntas använda olika 

mätmetoder utifrån vad det är man önskar utvärdera och testa. Betygssättningen blir endast 

tillförlitlig om alla lärare är väl insatta och förtrogna med vad som avses i de nationella 

styrdokumenten och att det råder en samsyn kring bedömning, vilket styrks i forskning av till 

exempel Ryder & Banner (2012) och Cimbricz (2002). Detta kräver att läraren måste ha en 

god bild av elevens kunnande och läraren måste också dela det professionella kollektivets 

uppfattning av innebörden i det som elevens kunnande ska relateras till, det vill säga mål och 

betygskriterier.  

 

Den här studien visar att en av de tolv deltagande lärarna har fått fortbildning i bedömning 

genom ett seminarium med provkonstruktörerna. De andra lärarna har inte fått någon 

fortbildning, vilket kan tyckas anmärkningsvärt då det främsta syftet med de nationella proven 
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är just likvärdig och rättvis bedömning. Det innebär att man ändå ger ansvaret till den 

enskilde läraren eller lärarlaget att tolka och genomföra bedömningen utifrån 

bedömningsanvisningarna. Lärare i den här studien har påpekat att det i stort sett vid varje 

rättningstillfälle råder otydlighet om hur bedömningsanvisningarna ska tolkas. Regeringen har 

avsatt pengar till Skolverket från och med i år (2013) som ska säkerställa att kvaliteten på 

bedömningsarbetet höjs. Hur det mer konkret ska fungera är i dag oklart men resultaten från 

den här studien tyder på att det hittills inte nått lärarna på de skolor som deltagit eftersom de 

inte fått någon utbildning eller information inom bedömningspraktiken.  

8.1 Provens innehåll 

En fråga studien ämnade undersöka var vilket innehåll som lärarna uppfattar att proven testar.  

Resultaten av den här studien visar att lärarna har olika uppfattning om vad de anser att 

proven testar. Faktakunskaper eller kunskapsemfasen den rätta förklaringen (Roberts 1988) 

anser flertalet lärare vara väsentlig kunskap på grundskolenivå och därför relevant att testa på 

nationella prov. Andra lärare i studien tycker tvärtom att de nationella proven inkluderar för 

mycket detaljer och fakta, vilket främst refererar till en syn på kunskap som innefattas inom 

Vision I. Almqvist & Lundqvist (2013) har i sin studie visat att det som tenderar att testas på 

proven är främst kunskaper utifrån Vision I men lärarna i studien tycks inte se detta. Den nya 

läroplanens (Lgr 11) betoning på tillämpade kunskaper med reflektioner, värderingar och 

ställningstaganden inom NO skulle eventuellt kunna bidra till en ökning Vision II-typ av 

frågor på nationella proven. Vilka förutsättningar ges till eleverna att lyckas på de nationella 

proven om lärare har delvis olika syn på vad NO-ämnet bör innehålla? Skulle det kunna vara 

så att en elev vars lärare undervisar helt i enighet med styrdokumenten och inte låter eleverna 

öva på tidigare nationella prov har sämre förutsättningar att lyckas på proven än de elever vars 

lärare undervisar med proven som guide? Den här studien belyser endast att lärare har delvis 

olika syn på vad de upplever att proven testar men studien kan inte uttala sig om elevernas 

olika förutsättningar.  

 

Lärarna i föreliggande studie uttryckte variation i talet om vilka frågor som nationella prov 

bör innehålla. Det meningsinnehåll som de olika lärarna uppfattar representerar deras 

verklighet och syn på ämnet, samt formar deras val av undervisningsinnehåll. Den forskning 

som finns i Sverige som berör karaktären på frågorna är t.ex. Almqvist & Lundqvist 

(kommande) som i sin studie undersökt vilket undervisningsinnehåll de nationella proven i 
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NO har. I den här studien refererar många lärare till att de uppfattar flera frågor på de 

nationella proven som typiska SO-frågor, där eleverna ska argumentera eller ta ställning i 

frågor som berör samhällsvetenskapliga perspektiv eller miljövetenskapliga perspektiv (se 

t.ex. fråga 12 på biologi 09). Almqvist & Lundqvist (kommande) har i sin studie visat att det 

finns frågor på de nationella proven i NO som är NO-frågor insatta i en vardagskontext och 

därmed anknyter de till vardagliga sammanhang. Däremot finns det få frågor där eleverna 

förväntas tillämpa sina naturvetenskapliga kunskaper. Denna vardagsanknytning kan således 

uppfattas som en vardagstillämpning enligt lärarna som deltagit i den här studien. 

 

Lärare i den här studien efterfrågade också läromedel som kunde ge uppslag till den typ av 

frågor som finns representerad på de nationella proven, men som lärarna uttryckte att de 

själva sällan hade med på sina egna prov. En del NO-lärare föredrar traditionella provfrågor 

som de känner igen från sin egen utbildning, vilket visat sig i studier som t.ex. Orpwood 

(2001 s.143) genomfört. Lärare i den här studien påtalade att de försökt göra om sina egna 

prov för att bättre anpassa dem till de nationella proven. Det skulle vara önskvärt med fortsatt 

forskning för att öka kunskapen om relationen mellan kunskapsemfaser och undervisningssätt 

samt korrelationen till lärarens bedömningspraktik i termer av formativ respektive summativ 

bedömning. 

 

Flera av lärarna i den här studien påtalade att proven är omfattande, tidskrävande och skapar 

stress hos eleverna. Det faktum att undervisningen i NO består av tre separata ämnen (kemi, 

biologi och fysik) samt många kurser inom varje ämne gör att kursplanen är omfattande och 

vissa delar behandlas under skolår 7 eller som någon lärare uttryckte det ”inte alls”. Vissa 

moment i undervisningen måste reduceras eller plockas bort för att tiden inte räcker till alla 

moment och detta gör att några lärare uppfattar det som lite av en chansning hur väl 

förberedda deras elever kan vara. Den laborativa delen av provet förutsätter att eleverna 

arbetar individuellt vilket ingen av de lärare som ingick i den här studien sade var möjligt i 

ordinarie undervisning. Eleverna får således inte möjlighet att öva på den typen av laboration, 

varken att arbeta enskilt eller planera sin egen undersökning. En slutsats är därmed att 

eleverna skulle kunna tänkas prestera sämre än förväntat på laborationsmomentet på 

nationella proven eftersom de är ovana med arbetssättet och inte alltid förstår instruktionerna. 

Det är naturligtvis olyckligt att eleverna ges olika förutsättningar och det försvårar syftet med 

att uppnå likvärdighet. Orpwood (2001 s.142) talar också om validitetsproblem med proven 
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eftersom det är svårt att skapa prov som balanserar förhållandet mellan de många olika 

momenten och ändå går att genomföra på rimlig tid.  

 

Eftersom alla ämneslärare har sin uppfattning om ämnet och utifrån vana och tradition 

genomför en rad val för undervisningen (Östman & Almqvist 2010) kommer det alltid att 

finnas olika uppfattningar av hur en relevant provfråga ska konstrueras och därmed också hur 

den ska bedömas. 

8.2 Likheter och skillnader i bedömningspraktiken 

Den andra forskningsfrågan i den här studien berörde hur lärarna arbetar med bedömning av 

de nationella proven. Resultaten av föreliggande studie har visat många exempel på lärares 

olika syn på bedömning och tolkningar av bedömningsanvisningar (se resultat- och 

analysavsnitt). Det är också intressant att notera att från och med i år (2013) är huvudsyftet 

med de nationella proven att stödja en likvärdig och rättvis bedömning. Om lärare både i den 

här studien och via lärarenkäter på www.edusciumu.se visar att det råder otydlighet i 

bedömningsanvisningar och att det därmed är svårt att exakt veta hur man ska bedöma 

innebär det att syftet är svåruppnåeligt.  

 

De skolpolitiska reformerna 2011 har ökat antalet nationella prov både i grundskolan och på 

gymnasiet och dessa prov har blivit ett politiskt verktyg som ska säkerställa likvärdigheten i 

svensk skola. Lundahl (2006) uttrycker en risk med att reliabiliteten blir viktigare än 

validiteten om de nationella proven ska fungera som ett instrument för att säkerställa 

likvärdigheten. Det finns risk för att proven mäter de kunskaper som är lättbedömda och inte 

de kunskaper som vi vill veta något om (ibid.). Den här studien belyser att de nationella 

proven i NO som de är utformade idag inte per automatik innebär att man uppnår en 

likvärdighet i bedömningsarbetet. Frågan är om det är möjligt att konstruera ett sådant prov 

och sådana bedömningsanvisningar? En annan aspekt av detta är att ifrågasätta om ett 

nationellt prov är det som ska utgöra måttstocken på en likvärdig utbildning? 

 

De flesta lärare i den här studien rättar sina egna elevers prov och det skapar inte optimala 

förutsättningar för ett likvärdigt och rättvist bedömningsarbete. För att bedömningen ska bli 

mer likvärdig skulle flera ämneslärare kunna rätta tillsammans för att undvika att den enskilda 

läraren rättar sina egna elevers prov eller att ämneslärare som är ensamma på sin skola byter 

http://www.edusciumu.se/
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prov med en annan skola. Flera forskningsrapporter (Ryder & Banner 2012; Goodson & 

Hargreaves 2006; Webb & Vulliamy 1996) betonar vikten av samarbete för att uppnå 

likvärdighet och för att implementeringar av nya reformer ska bli varaktiga och lyckosamma. 

Om skolor byter prov med varandra får lärare dessutom löpande vidareutbildning i 

bedömarkompetens. Om lärare ges möjlighet att diskutera kvaliteter i elevers visade 

kunskaper och varandras bedömningar kommer även lärarnas bedömningar överensstämma 

bättre. (www.forskning.se). Att lärare uttrycker att det inte ges goda förutsättningar för 

samarbete och sambedömning måste anses som ett misslyckade utifrån de riktlinjer som ges, 

både från regeringen, Skolverket och genom forskning (t.ex. Ryder & Banner 2012; Goodson 

& Hargreaves 2006) kring hur bedömningsarbetet ska utföras.  

8.3 Bedömningsanvisningarna 

Den tredje forskningsfrågan behandlade hur lärare resonerar om vad som är rimliga 

bedömningar av provuppgifter samt bedömningsanvisningarnas funktionalitet. En 

bedömningsanvisning lämnar alltid rum för tolkning så fort det inte handlar om flervalsfrågor, 

vilket sällan förekommer på nationella proven i NO. Med flervalsuppgifter och en 

automatiserad rättning skulle likvärdigheten i det närmaste kunna bli total men det alternativet 

har aldrig vunnit gehör i Sverige, kanske främst på grund av att det skulle innebära en ökad 

kostnad men också utifrån vad proven avser att testa. Att konstruera ett prov med enbart 

flervalsalternativ gör det svårt att testa alla förmågor som ryms inom kunskapskraven i ämnet. 

Den laborativa delen skulle då vara svår att inkludera.  Flera lärare i den här studien önskade 

en central rättning, både utifrån perspektivet att bedömningen av proven upptar orimligt 

mycket tid från lärarens ordinarie arbete och utifrån att det skulle kunna bli en mer likvärdig 

bedömning. En lärare i den här studien påpekade dock att även om bedömningen skulle ske 

centralt så garanteras inte en likvärdig bedömning eftersom den gruppen också utgörs av flera 

individer. 

 

Resultaten visar att det finns stora möjligheter till förbättring av bedömningsanvisningarna då 

så gott som alla lärare refererade till att de upplevt svårigheter vid tolkning av bedömningar. 

Häri ligger likvärdighetens problematik. Om lärare visar att de behöver fatta egna beslut kring 

bedömningen är det rimligt att tro att alla lärare inte drar samma slutsatser och därmed blir 

inte bedömningen likvärdig. Resultaten av lärarsvaren som provkonstruktörerna 

(www.edusci.umu.se) genomför efter varje prov visar tydligt att lärarna inte tycker att 

http://www.forskning.se/
http://www.edusci.umu.se/
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bedömningsanvisningarna är helt tillförlitlig för att kunna genomföra bedömningsarbetet på 

ett rättvist och likvärdigt sätt (se fig.2). På frågan ” Hur tycker du att bedömningsmaterialet 

till provet har fungerat med givna beskrivningar av vad svaret ska innehålla? ” svarar nästan 

80 % ”ganska bra” eller ”bra” medan knappt 20 % tycker ”mindre bra” eller ”dåligt”. 

Figur 2 Statistik från lärarenkät nationella prov i NO 2011 www.edusci.umu.se  Färgkodningen avser de tre olika 

NO-proven: biologi, kemi och fysik. 

 

Resultaten på frågan ”Hur tycker du bedömningsmaterialet till proven fungerat med de givna 

elevexemplen?” visar att ca 50 % av lärarna som svarat på enkäten uttrycker att de givna 

elevexemplen i bedömningsanvisningarna fungerat dåligt eller mindre bra.  Lärare i den här 

studien uttryckte att givna elevexempel i bedömningsanvisningarna kan försvåra 

bedömningen då man styrs av dem.  

 

Teoretiskt förutsätter en likvärdig och rättvis bedömning att lärare tolkar 

bedömningsanvisningarna lika och inte drar några egna slutsatser. I verkligheten uppstår dock 

situationer där lärare måste fatta beslut som inte kan tolkas utifrån anvisningarna. En lärare 

berättade att han gav rätt för ett svar som han ansåg vara rätt utifrån att frågan var 

felformulerad enligt honom. En lärare av de tolv som medverkade i den här studien hade 

kontaktat provkonstruktörerna för att få hjälp med tolkning av bedömningsanvisningarna men 

de allra flesta lärarna vittnade om att de tillsammans i ämnesgruppen eller med en enskild 

kollega bestämt hur bedömningen skulle tolkas. Det är tydligt i denna studie att 

bedömningsanvisningarna inte är tillräckliga för att genomföra bedömning av alla elevsvar. 

 

 

   

http://www.edusci.umu.se/
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8.4 Implementering av nya reformer  

Ett möjligt sätt att förbättra validiteten på de nationella proven är att författare till kursplaner, 

textböcker och prov (både lokala och centrala) ökar sitt samarbete och strävar mot 

gemensamma mål, något som Orpwood (2001 s. 136) påpekade i en artikel redan 2001. 

Utgångspunkten bör vara att utbildning utifrån kursplaner, läromedel samt lokala och 

nationella prov utgår från samma syften och att forskning inom de olika områdena kan dra 

nytta av varandra. Ryder & Banner (2012 s.22) har studerat implementeringar av nya reformer 

och läroplans implementering i England och visat att stora reformer tar lång tid att 

implementera och det krävs många år av pilotstudier och uppföljning för att lyckas. Detta 

verkar stämma överrens med resultaten i den här studien. Enligt lärarnas utsagor under 

intervjuerna framkom att lärare tyckte att de nationella proven och bedömningsmaterialet 

utvecklas och förbättras, även under de fåtal år de genomförts i Sverige. I den här studien går 

det inte att utläsa någon skillnad i synen på likvärdig och rättvis bedömning av de nationella 

proven mellan lärare på kommunala skolor och friskolor och det är inte heller något syfte. 

Medverkande lärarna ger dock uttryck för variation i hur de uppfattar typen av frågor och dess 

relevans. Lärarna i den här studien var till stor del eniga om att de tycker att proven fyller en 

funktion och några lärare anser sig ha ändrat sin undervisning på grund av proven, och då 

främst för att förbereda eleverna för den vetenskapliga undersökningen. Studien kan dock inte 

uttala sig om huruvida lärarnas inställning till proven påverkar deras bedömningspraktik. Det 

Ryder & Banner (2012 s.21) fann i sin forskning var att den personliga kontexten, d.v.s. 

lärarens egen inställning och arbetssätt är avgörande för en lyckosam implementering. En 

extern styrning per definition innebär ingen garanti för att en hållbar förbättring ska äga rum 

(Goodson & Hargreaves 2006). I föreliggande studie framkom att de externa faktorerna såsom 

införandet av obligatoriska nationella prov kräver att lärare anpassar sig till externa faktorer 

och till viss del själva hittar former för genomförande och arbetet med bedömningspraktiken. 

De personliga faktorerna som till exempel lärarens roll för ökad måluppfyllelse kommer i 

skymundan av de externa och interna faktorerna. Den här studien kan konstatera att de flesta 

lärare i studien uppfattar proven som bra men tidskrävande. De nationella proven i NO i 

Sverige har genomförts så få antal gånger att det i dagsläget är för tidigt att uttala sig om dess 

resultat och varaktighet. Vidare forskning kring likvärdig bedömning är önskvärt då området 

är väldigt outforskat och något det finns mycket lite kunskap om, inte bara inom NO-området 

vilket Korp (2006) också belyst i sin forskning. 
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Nationella proven i grundskolan är endast en pusselbit i varje enskild elevs långa utbildning 

men konsekvenserna kan te sig livsavgörande vid varje orättvis eller felaktig bedömning. 

Genom vår utbildning kvalificeras och sorteras vi för fortsatta studier och framtida yrkesliv 

(Lundgren 1989 s.239). Det är viktigt att i sammanhanget påminnas om att det är 

kursplanerna som styr vad eleverna ska lära sig och därmed utvärderas på (Jönsson 2010). 

Alla bedömningar har styrkor och svagheter och de nationella proven kan sägas mäta både 

elevers stresstålighet och lärares bedömningskompetens men de utgör endast ett (eller ett 

fåtal) bedömningstillfällen (Jönsson 2010 s.149).  
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9 Konklusion 

Den här studien är ett bidrag till ökad förståelse av bedömningspraktiken av nationella prov i 

NO. Studien har visat att bedömningspraktiken är komplex och lärare har olika 

förhållningssätt till de nationella proven och till bedömningen av desamma.  

 

Sammanfattningsvis har den här studien visat att syftet med att uppnå en likvärdig och rättvis 

bedömning av de nationella proven inte på något sätt är självklar utifrån det som undersökts i 

den här studien. Lärare ges inte möjligheter till sambedömning med sina ämneskolleger och 

flera ramfaktorer såsom otydlighet i bedömningsanvisningarna och ökad arbetsbelastning 

försvårar arbetet med att uppnå en likvärdig och rättvis bedömning. Det finns dessutom en 

variation inom det som lärarna uppfattar som centralt innehåll i proven. Analysen visar att det 

innehåll som kan betraktas med hjälp av kunskapsemfaserna rätta förklaringen, vetenskapens 

intellektuella process samt naturvetenskap, normer och beslut är det innehåll som lärarna talar 

om som centralt innehåll i proven men värderingen av dessa skiljer sig åt. Några lärare 

uppfattar att proven betonar faktakunskaper och frågor med svar som rätta förklaringar medan 

andra tycker att det borde testas i större utsträckning. Det innehåll som kännetecknas av 

vetenskapens intellektuella process är den kunskapsemfas som lärarna i den här studien är 

mest eniga om. De anser att de frågor som relaterar till den vetenskapliga undersökningen är 

relevanta och tränar eleverna i den naturvetenskapliga relationen mellan teori och begrepp. 

Störst variation visar de svar som berör kunskapsemfasen naturvetenskap, normer och beslut. 

Några lärare uttrycker att de anser att frågor som relaterar till just normer och beslut tenderar 

att vara SO-frågor. Dessa lärare anser att de inte hör hemma på nationella prov i NO eftersom 

de upplever att frågorna inte främst behandlar naturvetenskapliga kunskaper. Andra påpekar 

att frågorna som behandlar normer och värderingar samstämmer med den nya läroplanen och 

dessutom är viktiga för att utbilda framtida samhällsmedborgare att kunna ta ställning. 

 

Bedömningsanvisningarna lämnar utrymme för tolkningar och som exemplet med Barbro och 

Bodils diskussion huruvida man själv får ge rätt för något som inte finns som exempel i 

bedömningsanvisningarna visar, så är lärarna inte samstämmiga i vad som ska bedömas som 

rätt och inte. Det visar att trots att lärarna har bedömningsanvisningar till sin hjälp så lämnar 

det utrymme för tolkningar. 
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De resultat och analyser som politiker, media och Skolverket refererar till kan ibland tyckas 

utgå från snabba slutsatser om resultaten inom svensk skola i allmänhet och om placeringar på 

internationella tester i synnerhet. Den internationella trenden med stora internationella 

jämförelser av testresultat måste tillämpas med försiktighet. Det råder en stark tilltro till att all 

form av mätbara resultat kan användas för att rangordna kvalitén på enskilda skolor och hela 

nationers skolsystem (Broadfoot & Black 2004). Den här studien visar att även om ett 

huvudsyfte med de nationella proven är att stödja likvärdig och rättvis bedömning så finns 

inte alla förutsättningar där för att uppfylla detta syfte. Lärarna efterlyser läromedel som 

korrelerar bättre med proven och eftersom alla prov utom utformningsomgången 2009 är 

sekretessbelagda kan inte gamla prov användas till utveckling av undervisningen. Om tidigare 

genomförda prov inte omfattades av sekretess skulle de kunna användas i undervisningen och 

fylla det didaktiska syftet om förebildlighet.  

 

Att sträva efter en likvärdig och rättvis bedömning av elevers prestationer oavsett deras 

förutsättningar bör anses självklart men med den här studien har jag visat att bedömning av 

standardiserade prov är en komplex process. Bedömning tillhör lärarens professionella 

kunskap och kan inte översättas med en automatisk rättningsprocess. För att lyckas i sitt 

professionella bedömningsarbete behöver nya implementeringar prövas och utvärderas över 

tid och lärare behöver ges förutsättningar och utbildning för sambedömning och utveckling av 

sin bedömningspraktik.   
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10 Fortsatta studier 

Som nämnts tidigare är de nationella proven i NO relativt nya (endast fyra provomgångar har 

hittills genomförts) och för fortsatt forskning vore det intressant att följa utvecklingen av 

proven över en längre tid, och inte minst studera förändringar av proven med de nya kurs- och 

läroplanerna (Lgr 11). Vidare vore det av intresse att undersöka vilka konsekvenser dessa 

skillnader får för eleverna. En jämförelse av den bedömningspraktik som tillämpas i Sverige 

idag med en annan praktik, som t.ex. central rättning i England skulle  kunna ge värdefulla 

insikter i termer av likvärdig och rättvis bedömning.  

 

Med nationella prov i NO även i skolår sex från och med 2013 finns det ytterligare ett 

forskningsområde av intresse. Det faktum att vissa elever i skolår sex tillhör ett högstadium 

och därmed undervisas av ämneslärare i NO medan andra går på mellanstadieskolor och 

troligen har klasslärare som undervisar i de flesta ämnen gör det intressant att studera 

eventuella skillnader i både undervisnings- och bedömningspraktik hos lärare. Införandet av 

betyg och nationella prov i NO innebär sannolikt stora förändringar för lärare som undervisar 

i skolår 6 och det finns begränsat med tidigare forskning inom området. Fortsatt forskning 

skulle kunna bidra med didaktiska diskussioner om nationella provs funktion samt 

bedömningspraktik.  
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Bilagor  

1 Intervjuguide/ underlag för diskussionsfrågor   

Bakgrundsfakta, rutiner för rättning osv. 

 Hur rättas proven på den här skolan? (t.ex. ämneslärare tillsammans, egna elevers prov 

etc.) 

 Vilka är dina huvudvisioner med NO-undervisningen (vad är viktigast när du 

undervisar)?  

 Hur används proven i din undervisning? 

 Hur förbereder du eleverna för nationella prov i NO? 

 Hur påverkas undervisningsinnehållet av att det finns nationellt prov i det ämnet? 

 Vilken roll spelar de nationella proven vid betygsättning?  

 Finns det något du skulle vilja ändra på när det gäller rutiner för rättning/bedömning 

av nationella proven? 

 

Bedömning 

 Finns det något som är svårbedömt med proven, och i så fall vad? 

 Finns det alltid ett rätt svar (kan ni som lärare ha olika syn på rätt svar)? 

 Hur upplever du bedömningen av den praktiska (laborativa) delen? 

 Vad är ett E respektive ett A på dessa frågor (exempelfrågor)?  

 Hur kan du som lärare påverka att bedömningen blir likvärdig för alla elever? 

 Vad tycker du om bedömningsanvisningarna, ger den tillräckligt men instruktioner 

och elevexempel för att du ska känna dig trygg i din bedömning? 

 Har du stött på elevsvar som du tycker är rätt men som inte får stöd i 

bedömningsanvisningarna? 

 Har du haft alla tre (bi, ke och fy) nationella NO-proven? Om ja, upplever du någon 

skillnad när det gäller rättning och bedömning av dem? 

 

Provfrågor  

 Vad är möjligt att testa på nationella prov? 

 Vad tenderar att testas på nationella prov? 

 Är alla frågor på proven ”NO-frågor” anser du? 

 Hur skulle du karaktärisera en bra NO-fråga på ett nationellt prov? 
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2  Exempel på frågor från nationella provet i NO (biologi) 2009. 

Fyra frågor (fråga 6, 7, 11 och 12) har valts ut för att se om det finns någon variation i 

tolkning av bedömningen. Frågorna representerar G, VG och MVG (gamla betygsskalan 

användes vid proven 2009) och behandlar alla tre aspekterna; biologiska begrepp, 

naturvetenskaplig verksamhet och argument. 

 

Fråga 6. (Natprov bi 09) 
Bilden nedan beskriver en vanlig celldelning (mitos) hos människan. Siffrorna inuti cellerna visar 

antalet kromosomer.  

 

(a) Vilken nytta har kroppen av att celler delas och blir dubbelt så många?  

Det finns en annan typ av celldelning (reduktionsdelning eller meios) där antalet kromosomer 

halveras så det blir 23 kromosomer i de nya cellerna som bildas. 

 

b) Av vilken anledning halveras antalet kromosomer i denna celldelning? 

 
 

 

Fråga 7. (Natprov bi 09) 

När du blir rädd och måste fly från en farlig situation kan hormonet adrenalin få blodkärlen till 

benen att vidgas och bli större.  

Varför behövs det mer blod till benen när du ska fly och springa fort? 

 

 

Fråga 11. (Natprov bi 09) 

Övervikt och bantning är populära ämnen i media. Oftast utgår media från skönhetsideal, men det 

kan vara skadligt för hälsan att vara överviktig.  

a) Ge ett exempel på varför det kan vara skadligt för hälsan att vara överviktig.  

Undervikt lyfts inte fram på samma sätt i media men kan också vara skadligt för hälsan.  

 

b) Förklara varför det kan vara skadligt för hälsan att vara underviktig.  

Några personer berättar vad de gör när de bantar. Deras argument är mer eller mindre hållbara 

utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv.  
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c) Välj ett av argumenten och förklara varför det håller för en  

naturvetenskaplig granskning.  

 

d) Några av bantningsmetoderna håller inte för en naturvetenskaplig granskning. På vilket sätt 

skulle någon person, organisation eller företag kunna utnyttja argumenten bakom dessa ohållbara 

metoder? 

 

 

Fråga 12. (Natprov bi 09) 

De första människorna visste inte att om man stoppar ett frö i marken så växer det upp en ny växt. 

När människorna kom på att de kunde odla växter så förändrades mycket i deras vardag. De 

behövde till exempel inte fiska eller jaga lika mycket längre.  

 

a) Ge något annat exempel på hur upptäckten av att man kunde plantera frön ändrade människans 

sätt att leva.  

Förr i tiden försökte människan kanske förklara skördarnas storlek med hjälp av andar, magi eller 

astrologi.  

 

b) I dag har människor större kunskap om vad som påverkar skördens storlek jämfört med 

tidigare. Förklara hur man kommit fram till denna ökade kunskap.  

 

c) Välj någon annan upptäckt inom biologin, förutom kunskapen om frön och odling, som har 

ändrat människans sätt att tänka eller sätt att göra saker på. Beskriv vilka skillnader i 

uppfattningar upptäckten har lett till för människan. 
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3 Bedömningsanvisningar nationella provet i NO (Biologi) 2009 

 

6. Belägg för G (B4+B5): a) Godtagbart svar: Organismen kan växa eller ersätta gamla celler. 

Belägg för VG (V1): b) Eleven använder sina kunskaper om celldelning i ett nytt sammanhang 

genom att förklara att cellerna ska slås ihop vid befruktning och då blir det för många 

kromosomer om antalet inte halverats.  

 

7. Belägg för G (B9): Eleven visar förståelse för blodets funktion genom att förklara att det 

behövs mer syre eller energi till benmusklerna.  

 

11. Belägg för G (B17): a) Eleven ger ett exempel på en negativ hälsoeffekt av 

övervikt. Till exempel: högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, skador på 

leder, skador på lever, sömnapné eller cancer. Belägg för G Naturvetenskapen 

som mänsklig och social aktivitet (B17): b) Eleven ger ett exempel på en negativ 

hälsoeffekt av undervikt. Till exempel: Svag fysisk prestationsförmåga, trötthet, 

ökad känslighet för kyla, ökad känslighet för stress, försvagat immunförsvar, 

störd (eller avsaknad av) menstruation, nedsatt fertilitet, ökad risk för benskörhet 

hos unga, försämrad förmåga att tillgodogöra sig födan. Belägg för VG 

Naturvetenskaplig förståelse av omvärlden (V1): b) Eleven förklarar orsaken till 

en negativ hälsoeffekt. Exempel på elevsvar: ”Om man inte har så mycket 

sparad energi i kroppen orkar man inte jobba lika mycket och blir lättare trött 

eftersom musklerna behöver energi för att fungera.”  

Kommentar: Eleven förklarar varför man har sämre fysisk prestationsförmåga. 

Svaret visar belägg för VG. Läraren markerar ett G-belägg i aspekten 

Naturvetenskapen som mänsklig och social aktivitet och ett VG-belägg i aspekten 

Naturvetenskaplig förståelse av omvärlden.  

 

Elevsvar 2  
”Det som är positivt med det tredje förslaget är att man väljer att äta mindre fett. Om 

man äter mer än nödvändigt så lagras det extra fettet t.ex. runt magen. Om man drar 

ned på överskottet så kommer bland annat det fettet man har runt magen att minska. 

Han bör även minska mängden socker.”  

Kommentar: Eleven använder sina kunskaper för att värdera argumentet och förklarar 

till skillnad från elevsvar 1 hur fysiologin runt metabolismen fungerar. Svaret visar 

belägg för VG. Läraren markerar ett VG-belägg i aspekten Naturvetenskapen som 

mänsklig och social aktivitet och ett VG-belägg i aspekten Naturvetenskaplig 

förståelse av omvärlden i kunskapsprofilen.  

 

Elevsvar 3  

”Den tredje personen gör situps för att få bort fettet från magen vilket är fel. Via 

situps får du större magmuskler, men det får inte bort fettet bara från magen. TV-

shop tror att man bränner bort fett på det området man jobbar med, exempel 

magmuskler. Därför säljer de maskiner som masserar magen. Personer tror att det 

fungerar på det sättet och köper de maskinerna och TV-shop tjänar pengar på det.”  

 

 

Kommentar: Eleven förklarar hur någon kan vinna på att ett felaktigt argument blir vanligt. 

Svaret visar belägg för MVG. 
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12. Belägg för G (B13+B15): a) Eleven visar hur upptäckten av fröets funktion förändrat 

samhället. Exempel på elevsvar: 

 

Elevsvar 1 

”Vi blev mer bofasta eftersom vi skulle skörda maten som vi sått var vi tvungna att stanna 

kvar där eller komma tillbaks.” 

Svaret visar belägg för G. 

 

Elevsvar 2 

”Maten (växternas näring) räckte till fler människor och djur än innan, vilket gjorde att 

mindre folk gick hungriga som i sin tur gjorde att fler människor överlevde och 

befolkningsmängden ökade. Detta gjorde att djuren och människorna frodades och man 

började se att man kunde tjäna pengar på jordbruket. Allt går runt i en god cirkel.” 

Svaret visar belägg för G. 

 

Elevsvar 3 

”Den maten man odlade kunde man sälja eller byta till sig något annat med genom 

byteshandel. Man kunde även skaffa fler barn för nu kunde man mätta alla. Med mer 

grönsaker blev maten nyttigare. Det blev också mer och jobbigare arbete så fler kunde få 

jobb på åkrarna där man odlade.” 

Svaret visar belägg för G. 

Belägg för G (B13): b) Eleven kan med hjälp av exemplet beskriva att ökade kunskaper om 

växter påverkat vår kultur och världsbild. Exempel på elevsvar: 

 

Elevsvar 1 

”Vi uppfann mikroskopet och då kunde man lära sig mer om hur växter fungerar” 

Kommentar: Eleven föreslår en upptäckt som utvecklat kunskapen om växter, men förklarar 

inte hur upptäckten påverkat människans världsbild. Svaret visar belägg för G 

Belägg för VG: (V4+V7) b) Eleven resonerar kring att kunskaper och vetenskapliga metoder 

har utvecklats och förändrat människans världsbild. Exempel på elevsvar: 

 

Elevsvar 2 

”Man behöver veta flera små detaljer som hur näring i jorden fungerar för att förstå hela 

sammanhanget. De hade nog inte gjort alla observationer och experiment som behövdes så 

man trodde att det var gudar som gav fröer till jorden. När man gjort alla odlingsexperiment 

och förstått att växten behöver näring så kunde man lita mer på detta än på gudarna” 

Kommentar: Eleven förklarar hur naturvetenskapliga undersökningar påverkat människans 

syn på jordbruk. Svaret visar belägg för VG. Läraren markerar ett G-belägg och ett VG-

belägg i aspekten Naturvetenskapens karaktär i kunskapsprofilen. 

Belägg för G (B15): c) Eleven ger ett exempel på en upptäckt inom området biologi samt 

beskriver hur världen förändrades. Exempel på elevsvar: 

 

Elevsvar 1 

”När man kom på penicillin kunde fler människor bli friska och det blev fler människor på 

jorden” 

Kommentar: Eleven ger ett eget exempel, men förklarar inte hur uppfattningen av omvärlden 

förändrades. Svaret visar belägg för G. 

Belägg för MVG (M4): c) Eleven ger ett exempel på en upptäckt inom området biologi samt 

beskriver hur världen uppfattades före och efter upptäckten. Exempel på elevsvar: 
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Elevsvar 2 

”Dom hade nog samma förklaring för hur djur och människor blev till som för växterna. När 

man upptäckte hur det egentligen var kunde man bestämma när man ville ha barn.” 

Kommentarer: Eleven förklarar hur ökade kunskaper om befruktning påverkar vår syn på 

familjeplanering. Svaret visar därför belägg för MVG Läraren markerar ett G-belägg och 

ett MVG-belägg i aspekten Naturvetenskapens karaktär i kunskapsprofilen. 

 

Elevsvar 3 

”När men blev medveten om att maten innehåller olika saker som fett och protein så kunde 

man välja mer vad man skulle äta. Innan uppfattade man nog bara att all mat gav energi.” 

Kommentarer: Eleven förklarar hur ökade kunskaper om livsmedel lett till större 

medvetenhet kring födoval. Svaret visar belägg för MVG.  

 

Läraren markerar ett G-belägg och ett MVG-belägg i aspekten Naturvetenskapens karaktär i 

kunskapsprofilen. 

 

Källa: www.edusciumu.se Äp9Bi vt 2009 (hämtat 2013-04-30) 
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