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Sammanfattning 

Denna studie är av kvalitativ karaktär och baseras på halvstrukturerade intervjuer med sex 
spansklärare i gymnasieskolan. Studiens syfte har varit att studera lärares syn på bedömning och 
betygsättning av elevers skriftliga produktion på de nationella provet i spanska utifrån ett 
läroplansteoretisk perspektiv och utifrån teorier om bedömning. Undersökningens resultat visar 
att lärare i varierande grad använder sig av kursplanen vid bedömning av elevers texter och att 
deras bedömningsarbete begränsas av faktorer som resursfördelning som påverkar den tid som 
lärare har till att bedöma elevers texter och till vilken grad sambedömning ges utrymme inom 
lärarnas tjänster. Spansklärare uttrycker även en osäkerhet när det gäller betygsättningen av 
elevers texter då kursplaner lämnar stort tolkningsutrymme i bedömningen. Detta utrymme 
innebär att lärarna tolkar kursplanen på olika sätt och använder sig exempeltexterna som en 
konkretisering av kursplanen. I sitt bedömningsarbete använder sig lärarna också av tidigare 
bedömningsanvisningar då kunskapskraven i den nya kursplanen upplevs som alltför generella 
och svårtolkade.  
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Inledning 
 

Under min tid på VFU och som vikarierande lärare har jag ofta upplevt att det finns en osäkerhet 
när det kommer till språklärarens uppgift att bedöma och betygsätta elevers skrivande. Vid 
bedömningen synes de flesta lärare utgå ifrån en av erfarenhet anskaffad intuition snarare än en 
bedömning utifrån kursplanens kunskapskrav även om denna intuition grundar sig på en kunskap 
om kursplanens innehåll. De nationella proven i moderna språk på gymnasiet är ämnade att 
fungera som ett stöd för lärare i bedömningen och bidra till en  likvärdig och rättvis bedömning 
och betygsättning (Skolverket, 2013). Samtidigt syftar de till att ”ge underlag för en analys av i 
vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell 
nivå” (Skolverket, 2013). För de nationella provens syfte att stödja en likvärdig och rättvis 
bedömning innebär lärares tolkningsutrymme ett problem då varje lärare kan tolka 
kunskapskraven annorlunda. Tidigare studier har visat att de nationella proven används olika på 
olika skolor och program och att kursbetygen och provbetygen stämmer överens i varierande 
grad vilket ger anledning att ifrågasätta i vilken grad proven uppfyller sitt syfte att verka för en 
likvärdig bedömning och betygsättning (Skolverket, 2000; Skolverket, 2003; Korp, 2006). 
Skolverket (2004a: 8) betonar i sin Handlingsplan för en rättssäker och likvärdig betygsättning vikten av 
att betygsättning görs korrekt: 

Det är den enskilde eleven som drabbas av brister i betygssättningen eller när betygssystemet 

utnyttjas så att rättssäkerheten sätts ur spel. Om en elev ges fördelar utan täckning i 

bestämmelserna så sker det på alla andra elevers bekostnad. Vid betygssättningen är eleven 

i en utsatt position, i underläge. Att bli rättvist bedömd är avgörande för en elevs framtid. 

 

Den fria skriftliga delen på det nationella provet i spanska utgör en del av den totala 
bedömningen av elevers kunskaper då den bland annat testar elevens förmåga att ”formulera sig i 
i skriftlig framställning av olika slag” (Skolverket, 2005). Till exempel, för att få betyget A 
formulerar sig eleven ”med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och 
situation...” (Skolverket, 2011a). Hur tolkar då spansklärare dessa kunskapskrav och vilka faktorer 
påverkar lärarnas i deras bedömningsarbete? Med utgångspunkt i ett läroplansteoretiskt 
perspektiv och utifrån teorier om bedömning syftar detta examensarbete ge insyn i hur 
gymnasielärare i spanska ser på bedömning och betygsättning av elevers skriftliga 
språkfärdigheter på de nationella proven i spanska med utgångspunkt i kursplanen. 
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Bakgrund  

Betygsättning och nationella prov fyller en viktig funktion i gymnasiet då de reglerar 
konkurrensen om utbildningsplatser på universitet och högskola och i vidare bemärkelse också 
legitimerar idén om social stratifiering i ett meritokratiskt samhälle.1 Detta har i sin tur stor 
betydelse för elevers och lärares konkreta arbete i klassrummet (Korp, 2006: 16). Under 70- och 
80-talets växte läroplansteorin fram som ett konfliktperspektiv inom utbildningsforskningen där 
relationerna mellan den konkreta undervisningen studerades i förhållande till de faktorer som 
formar den genom bland annat styrdokument och läromedel, men också ekonomiska resurser, 
traditioner och de funktioner som skolan fyller i samhället och för individer (Lundgren, 1989; 
Dahllöf, 1967). En utgångspunkt inom läroplansteorin är att undervisningsinnehållet är beroende 
av historiska förhållanden och av olika gruppers möjligheter att legitimera sin kunskap genom 
utbildning (Lundgren, 1989). Då denna studier ämnar studera spansklärares syn på bedömning 
och betygsättning av nationella prov är det därför viktigt att redogöra för hur synen på betyg och 
bedömning har förändrats genom tiden och hur de nationella proven formats av samhällets och 
skolans utveckling samt vilka konsekvenser de nationella provens bedömningar har för lärare, 
elever och samhället i stort. 

Betyg och bedömning – Ett historiskt perspektiv 

Under 1900-talet har betygsättning, bedömning och synen på kunskaper genomgått stora 
förändringar. Förändringen kan förstås dels utifrån det för tiden rådande upplevda behovet av 
särskilda kunskaper i samhället dels utifrån vad som för tid till annan anses vara ”solida 
kunskaper om barn och graden av deras lärande i skolan” (Korp, 2003: 25; Lundahl, 2006: 6; 
Samuelsson, 2012: 22). I och med industrialiseringen och urbaniseringen ökade kravet på en 
differentierad och utbildad arbetskraft (Lundahl, 2011: 18). Yrkesutbildningen som tidigare 
förvärvats genom deltagande och successivt ökande ansvar kom nu istället att ersättas av en 
formell utbildning i form av yrkesexamen och betyg (Korp, 2003: 27). Offentliga examinationer 
infördes med  motiv att fylla det behov av specialiserad kompetens som uppstått inom den 
växande industrin och byråkratin och som ett sätt att motverka sociala orättvisor (Korp, 2003: 
27). Ur progressivismen växte också tanken om att skapa ett effektivt, jämlikt och rättvist 
samhälle genom en aktiv utbildningspolitik där kunskapsbedömningar av olika slag skulle utgöra 
medel för att åstadkomma dessa förändringar (Lundahl, 2011: 19). I Sverige kom progressivismen 
få en ledande roll i den politiska skoldebatten där dess anfader John Deweys tankar om lärande 

1 Meritokrati beskriver en samhällsordning i vilken individens sociala status och lön baseras på dess förmågor 
eller förtjänster vilka värderas och bedöms utefter utbildningsmässiga meriter (NE (2013), sökord meritokrati). 
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genom delaktighet, aktivitet och arbete kom att ställas emot Edward Lee Thornedikes idé om att 
utveckla skolan genom kunskapsprov byggda på psykometri2, intelligenstester och statistisk 
analys (Lundahl, 2011: 20). I Sverige har det under 1900-talet funnits en spänning mellan 
Thorndikes snarast behavioristiska och administrativa linje där resultat setts som ”administrativa 
storheter” som är enkla att ta fram och använda sig av och Deweys mer pedagogiska hållning att 
”varsamt följa barnens utveckling, nära och under lång tid” (Lundahl, 2011: 25). En pendling har 
skett mellan dessa två linjer beroende på vilka aktörer som fått stöd för sina behov av 
kunskapsbedömningar (Lundahl, 2006: 22-23). Från progressivismen växte dock en gemensam 
idé om att omorganisera utbildningsväsendet efter systematiska undersökningar vilket färgade 
den svenska skolpolitiken i frågan om att genom försök och utvärdering utveckla en gemensam 
enhetsskola. Under 1950-talet kom en omfattande försöksverksamhet med enhetsskola att 
genomföras i Sverige vilket mynnade ut i etableringen av den första gemensamma skolformen 
(Lindensjö & Lundgren, 2000: 49 ff.). Under försöksverksamheten med enhetsskola ifrågasatte 
Skolöverstyrelsen (SÖ) möjligheten att dra objektiva slutsatser från jämförelser via prov och 
betyg och menade att de förbisett de kontraproduktiva konsekvenser dessa jämförelser skapar för 
arbetet i skolan (Lundahl & Forsberg, 2006: 20). 1962 infördes den första läroplanen för 
grundskolan och SÖ fick i uppgift att kontinuerligt utvärdera skolans arbete; Detta blev början på 
en rad läroplansreformer där bristen på precisering i skolans ämnen hamnade i fokus för 
läroplansuppföljningar och utredningar som till exempel MUT-projektet (Målbestämning och 
utvärdering i skolan) vars syfte var att förtydliga målbeskrivningarna i läroplanen (ibid.). Genom 
MUT-projektet som tillkom 1972 och senare SIA-utredningen (Skolans inre arbete) påbörjades 
en diskussion om målrelaterade betyg som en förutsättning för målstyrning och decentralisering i 
stället för central detalj- och regelstyrning. Centrala mål skulle anges från statligt håll medan 
skolor skulle få större ansvar att precisera dessa mål och utvärdera måluppföljningen (Lundahl & 
Forsberg, 2006: 21). Man lyfte dock ett varnande finger för att ersätta den tidigare 
detaljstyrningen med en central prov- och enkätverksamhet vilket skulle kunna bli alltför styrande 
för skolans arbetssätt och undervisningens innehåll (ibid.). 
 

90-talets skolreformer: från regelstyrning till mål- och resultatstyrning 

Övergången från ett relativt till ett målrelaterat betygssystem i början på 90-talet kan ses som ett 
resultat av att betygens urvalsfunktion tonades ner då fler elever kunde beredas plats på högre 
utbildningar till följd av gymnasieskolans utbyggnad och ändrade intagningsregler till högskolan 
(Samuelsson, 2012: 31). Det kan även kopplas till ett behov av utvärderingar och en långtgående 

2 En forskningsgren där kunskaper om mätningar av psykiska egenskaper utvecklas genom statistisk analys. 
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kritik mot det relativa betygssystemets negativa påverkan på skolans verksamhet (Lundahl & 
Forsberg, 2006: 25). Det relativa betygssystemet ansågs ge en bristfällig information om 
utbildningens mål samt ge otillräcklig information till elever och föräldrar (ibid.). Enligt 
dåvarande statsminister Göran Persson stred betygssystemet även mot läroplanens grundläggande 
tankar om solidaritet och samverkan eftersom det uppmuntrade eleverna till konkurrens 
(Samuelsson, 2012: 31). Övergången till ett målrelaterat betygssystem skedde således med 
argumenten att det skulle fungera bättre med målstyrningen av skolan samt främja ett bättre 
arbetsklimat i skolan (Lundahl & Forsberg, 2006: 26).  
 
Övergången till målstyrning innebar en förskjutning av ansvaret för skolverksamheten där 
kommunerna övertog ansvaret för att precisera de centralt formulerade målen och lärarna gavs 
ansvaret att fylla dessa med innehåll (Samuelsson, 2012: 31). Skolans decentralisering och de nya 
kvalitativa kunskapsmålen gav därmed lärare betydligt större tolkningsutrymme då lärarna själva 
nu förväntades konkretisera och förmedla läroplanens innehåll (Lindensjö & Lundgren, 2000: 
passiv; Samuelsson, 2012: 31). I och med att man frångick den stoffstyrda läroplanen som 
tillhandahöll lärare med konkreta exempel på vad som skulle undervisas kom nu nya krav att 
ställas på lärare att tolka de ofta abstrakta formuleringarna och begreppen i kursplanen och på 
egen hand göra ett urval av innehåll att fylla sina lektioner med. Dessa reformer var ett steg bort 
från den syn på kunskap som något enkelt mätbart mot en ny syn på kunskap där fokus lades på 
elevers kritiska tänkande och reflektionsförmåga (Lundahl, 2006: 2). Likväl innebar systemskiftet 
ökad kontroll av verksamheten genom krav på kvalitetsredovisningar, införande av nationella 
prov och inspektioner i verksamheten (Lundahl & Forsberg, 2006).  Skolverket fick i uppdrag av 
regeringen att  

i samråd med kommunsektorn utveckla och effektivisera det nationella uppföljningssystemet så 

att det på ett mer effektivt sätt återspeglar utvecklingen samt utveckla metoder för 

kvalitetsgranskning av skolornas och vuxenutbildningens verksamhet och resultat 

(Regleringsbrev för BÅ 1998 i Lundahl & Forsberg, 2006: 23). 

Skolmyndigheterna använde sig av en mängd olika mått för att utvärdera skolors resultat och 
effektivitet. Kommunerna skulle nu bland annat upprätta kvalitetsredovisningar som tillsammans 
med resultat från nationella prov samlades in och publicerades i databasen SIRIS (Lundahl, 2009: 
167-177.). Syftet var att göra betyg och resultat mer kvalitativa, likvärdiga och mer lämpade för 
underlag för styrningen genom kontroll och offentliggörande (Lundahl & Forsberg, 2006: 23). 
Standardiserade kvalitetsredovisningar, offentliga inspektionsrapporter, ekonomiska sanktioner 
och nationella ämnes- och kursprov i år fem, nio och i gymnasiet utgör under 2000-talet delar i 
ett alltmer omfattande kontrollsystem (Nytell, 2006: 138). 

 

8 

 



Lpf 94, Lpo 94 –Läroplansreformer med problem 

Det målinriktade betygssystemet byggde på en modell där svårighetsgrader inom olika ämnen 
länkades till  kriterier där betyget blev ett betyg på individens utveckling. Läroplanskommittén 
som fått i uppdrag att  presentera betygskriterier valde att skilja mellan strävansmål och 
uppnåendemål där det förra skulle vara utgångspunkter för lärarnas och elevernas val av 
undervisningsmål och de senare skulle ses som ”minimimål som skulle ligga till grund för 
utvärdering” (SOU, 1992: 94 s.175 i Lundahl & Forsberg, 2006: 27). Detta system bemöttes av 
stor kritik efter dess införande då det rådde oklarhet kring hur olika prestationer i olika mål skulle 
vägas samman i ett betyg och huruvida det var eleven eller elevens kunskaper som skulle ligga till 
grund för bedömningen (Lundahl & Forsberg, 2006: 28). I de utredningar som gjordes av 
Skolverket under slutet av 90-talet framgick det att systemet upplevdes som otydligt och att 
betygsättningen inte var likvärdig då det fanns variationer i hur lärare satte betyg både inom 
skolor, kommun och på nationell nivå (Lundahl & Forsberg, 2006: 28). Det visade sig också att 
betygen fortfarande användes för urval av elever till olika högre utbildningar trots att en 
anledning till att man frångick det relativa systemet var just att främja en likvärdig och rättvis 
betygsättning (ibid.). En annan poäng med reformen var att man skulle stärka det regionala 
ansvaret för skolans mål och utvärdering av verksamheten (Lundahl & Forsberg, 2006: 34). 
Tanken var att lärarnas tolkningsarbete och diskussioner kring mål och kriterier kollegor emellan 
skulle, med stöd från Skolverket, ligga till grund för utvärdering och utveckling av skolan.  
Modellen med lokal utvärdering och egenstyre kom dock att visa sig fungera dåligt. Ute i 
verksamheten hade man inte uppfattat det ”dubbla huvudmannaskapet” där staten fortfarande 
var huvudman för skolan via läroplaner och kursplaner och via kravet på resultatuppföljning i 
förhållande till statligt definierade resultatkrav (Sundblad, 2012: 154). Svårigheterna att förstå 
övergången till resultatstyrning under 90-talet kan möjligen härledas till en missuppfattning av 
begreppet mål att uppnå som något som bör eftersträvas snarare än något som beskriver 
kunskaper som regeringen preciserat som en medborgerlig rättighet för elever att utveckla och 
vilket skolan bär ansvaret för att eleven ska få möjlighet till att göra (Sundblad, 2012: 158).  
 
Redan 1993 antogs en proposition med principbeslut om nya förändrade  läroplaner och ett nytt 
betygssystem för samtliga skolformer (SOU 1992/93:220; SOU 1992/93:250). År 2000 
reviderades de gamla läroplanerna och man införde bland annat betygskriterier för det högsta 
betyget Mycket Väl Godkänt i det gamla betygssystemet (Ämnesbetyg i en kursutformad gymnasieskola: 
en översyn av betygssystemet i gymnasieskolan, 2001: 14 ff.). Efter omfattande utredningar av hur mål- 
och uppföljningssystemet skulle kunna förbättras och utvecklas för att säkra kvalitén i 
utbildningen presenterade Statens skolverk i mars 2008 utredningen Framtidsvägen – en reformerad 
gymnasieskola (SOU 2008:27). Med utgångspunkt i denna utredning ger regeringen Statens 
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Skolverk i uppdrag att utveckla och pröva en modell för ämnesplaner i gymnasieskolan där tre 
områden betonas: Stärkande av elevens rätt till en god utbildning, förtydligande av ansvar, 
struktur och regelverk samt en ökad samverkan i gymnasieskolan mellan avnämare och 
skolhuvudmän. (SOU 2008/09:199). Det läggs även i november 2008 fram förslag om införandet 
av en ny betygsskala med betygsstegen A, B, C, D, E och F som ska användas när betyg sätts 
inom det offentliga skolväsendet (SOU 2008/09:66). Beslut togs även om införandet av 
ämnesprov i biologi, kemi och fysik från och med 2009 och fler obligatoriska nationella prov från 
och med 2013 (Skolverket, 2010; Samuelsson, 2012: 35).   
 

Gy 11 – Ett nytt betygssystem  

Den 19 februari 2009 beslutades om införandet av en ny läroplan och ett ny sexgradig betygsskala 
med betygen A, B, C, D och F från och med 2011 vilket ersatte det tidigare tregradiga 
betygssystemet med betygen Godkänt, Väl Godkänt och Mycket Väl Godkänt (Utbildningsutskottet, 
2008). Betygen A, B, C, D, och E betecknar godkända betyg och F icke godkänt resultat. I de fall 
det inte finns tillräckligt underlag för att sätta betyg skall detta anges med ett vågrätt streck. Den 
senaste betygsreformen var som alla tidigare ett resultat av det för tiden rådande bildningsideal 
och upplevda behov (Samuelsson, 2012: 37). Det nya betygssystemet kan ses som en politisk 
symbol i en tid där utbildningsfrågor framlyfts som viktiga för att möte internationell konkurrens 
(Samuelsson, 2012: 36; cf. Skolverket, 2011). Införandet av den nya betygsskalan var bland annat 
ett försök att närma sig den europeiskt gemensamma systemet 7-gradiga ECTS-skalan (European 
Credit Transfer System) (Samuelsson, 2012: 36; cf Skolverket, 2011b: 1). Det främsta argumentet 
för införandet var dock att ”ge lärarna möjlighet till ökad precisering i bedömningen av elevernas 
kunskaper och för att skapa en större tydlighet i  informationen till elever och föräldrar då 
elevernas kunskapsutveckling bättre synliggörs” (SOU 2008/09: 6). 
 
 I och med de nya läroplanen har den ideologiska styrningen av innehållet ökat i och med att det 
skett en ökning av stoffet med det som kallas centralt innehåll. Det centrala innehållet anger ”vad 
som ska behandlas i undervisningen i varje kurs för att eleverna ska få möjlighet att utveckla de 
kunskaper som beskrivs i målen” och konkretiserar särskilda punkter och områden inom varje 
kurs (Skolverket, 2001: 62).  Den nya betygsskalan är likväl fortfarande del av det målrelaterade 
system med centralt utformade betygskriterier. De tidigare strävans- och uppnåendemål har dock 
bytts ut mot kunskapskrav för att råda bot på den språkförbistring som uppstått i och med 94 års 
reform och förtydliga kopplingen mellan kriterierna och de målinriktade kursplanerna 
(Samuelsson, 2012: 36: cf. Sundblad, 2012). Det nya systemet innebär således ökad central 
styrning men förlitar sig samtidigt på lärarens professionella friutrymme och förmåga att tolka 
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kunskapskravens ”värdeord”. Betygssteg finns angivna för betygen A, C och E medan det för 
betygen D och E av läraren ska göras en bedömning huruvida eleven uppfyller betygen A 
respektive C till övervägande del för att få ett B respektive D (Skolverket, 2011: 60). 
 
 I  och med Gy11 och införandet av den femskaliga betygsskalan infördes också en 
progressionstabell för de olika nivåerna för betygsstegen A, C och E. Syftet med denna var att ha 
ett gemensamt system där samma kunskapsuttryck används i alla kurser när samma kunskap 
beskrivs oavsett kurs. Tanken var också att skapa en samsyn av progressionen  mellan 
betygsstegen inom gymnasieskolan (Skolverket, 2011: 54). I progressionstabellen finns 
övergripande förklaringar av de nyckelord som beskriver progressionen vilket ger lärare ett visst 
stöd för sin bedömning då det skapar förutsättningar för en samsyn inom gymnasieskola. Lärare i 
spanska står däremot utan detta hjälpmedel för tolkningen av kunskapskraven då det inom 
moderna språk används andra begrepp för att beskriva progressionen mellan betygen (ibid.).  
Nedan redogörs mer utförligt för hur Regeringen tillsammans med Skolverket menar att 
mellanbetygen B och D ska användas. 

Betygen B och D 

Regeringen påpekar att lärarna utifrån sin professionella kompetens rimligtvis bör kunna bedöma 
elevernas kunskaper utifrån de nationellt angivna betygen för A, C och E för att sätta betygen B 
och D eftersom lärare redan tidigare informellt satt betygen G+ och VG- (Betänkande 
2008/09:UbU5 s. 88; SOU 2008:09:66 s. 14-15). Skolverket (2011: 62) menar dock att 
mellanbetygen ska sättas utifrån en ”helhetsbedömning av de kunskaper eleven visar jämfört med 
överliggande kunskapskrav”  där läraren utifrån ämnets syfte och centrala innehåll bedömer vilka 
delar av kunskapskraven som eleven uppfyller och huruvida eleven sammantaget uppfyller 
kunskapskravet till övervägande del. Betygen D och B betonar de, ”speglar en kunskapsprogression 
där eleven har påvisbara och centrala kunskaper för närmast högre betyg” (Skolverket, 2011c: 10). 
Kunskapsprofilerna kan alltså se olika ut för olika elever, det vill säga, en elev kan uppfylla vissa 
delar  av kunskapskravet för det överliggande betyget och en annan elev andra delar (Skolverket, 
2012c: 10 f.)  Skolverket (ibid.) förklarar att eftersom innebörden av till övervägande del således kan 
bedömas olika från elev till elev kan kunskapskraven för betygen B och D inte preciseras varken 
på nationell eller lokal nivå. Frånvaron av kunskapskrav för mellanbetygen D och B kan således 
ses som ett sätt att undvika ett alltför styrande betygssystem. I förslaget om införandet av en ny 
betygsskala (SOU 2008:09:66. s. 13) betonar Skolverket dock vikten av en nationell likvärdighet 
vid bedömningen av betygen B och D och menar att denna bör uppnås främst genom 
kvalitetssäkringar på lokal nivå. Skolverket har bemötts med kritik från flera håll då bristen på 
nationella betygskriterier för betygen D och B  anses öka risken för att den nationella 
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likvärdigheten äventyras eftersom lärare tenderar att inte sätta dessa betyg för att det inte finns 
tydliga riktlinjer (ibid. s. 13-14). På de nationella proven vilka just syftar till att främja en likvärdig 
och rättvis bedömning ska lärare sätta mellanbetygen D och B på samtliga delprov (Skolverket, 
2005: 2). Studier har dock visat på att lärares bedömning i mångt och mycket inte är likvärdig då 
lärare tolkar kunskapskraven på olika sätt och bedömer elever utifrån olika grunder (Korp, 2006; 
Skolverket, 2005a). Skillnader har även påvisats i relationen mellan elevers betygsresultat på 
nationella proven och deras slutbetyg i kursen vilket Skolverket (2005a) menar visar på brister i de 
nationella provens förmåga att stödja en likvärdig bedömning (Skolverket, 2005a; Skolverket, 
2009; Dnr U2012/7265/S). Skolverket (2012b: 24; 2003: 97) understryker dock att nationella 
proven inte prövar alla delar av kunskapskraven eftersom det enligt Skolverket skulle bli alltför 
omfattande och tidskrävande (cf. Skolverket, 2005). Skolverket (2012b) betonar därför att det är 
av yttersta vikt att man som lärare har ett ordentligt bedömningsunderlag utöver det som proven 
ger och att man på skolan diskuterar betygsättningen utifrån kunskapskraven, elevernas visade 
kunskaper och resultaten från de nationella prov.   

Kursplanen i moderna språk 

Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad för alla skolformer och tillsammans med 
engelska och svenskt teckenspråk för hörande bildar det ett sammanhängande system av sju 
språkfärdighetsnivåer eller steg som är generella och påbyggbara enligt Europarådets 
gemensamma system för att beskriva språkkunskaper Gemensam europeisk referensram för språk: 
lärande, undervisning och bedömning, GERS (Skolverket, 2011b: 1). Att stegen är generella innebär att 
samma språkfärdighetsnivå gäller alla moderna språk och språkkunskaperna är således på lika 
nivå och motsvarar samma kvalitet oavsett språk (ibid.). Kursplanen i moderna språk är 
uppbyggd efter modellen syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. I syftet beskrivs de förmågor 
och kunskaper som elever ska ges möjlighet till att utveckla inom ämnet moderna språk 
(Skolverket, 2011: 62; Skolverket, 2011a: 1). I syftet beskrivs också de övergripande målen med 
undervisningen i ämnet moderna språk och generella riktlinjer för undervisningens utformning.  
Fokus ligger på det kommunikativa då eleverna ”ska ges möjlighet att [...] utveckla en allsidig 
kommunikativ förmåga” ( Skolverket, 2011a: 1). Enligt  (Skolverket, 2011b: 2) innebär ”en 
allsidig kommunikativ förmåga”  att eleven  

ska kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare [...] känna till och använda 

kulturella koder och det språkbruk som behövs för att kommunicera i olika, både formella och 

informella situationer [...] [samt] behärska språkets form, det vill säga vokabulär, fraseologi, uttal, 

prosodi, stavning och grammatik. 

Betoningen ligger alltså på språkets kommunikativa funktion och att eleverna ska kunna använda 
sig av och kommunicera på målspråket i olika situationer där språket talas. I det centrala 
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innehållet beskrivs vad som ska behandlas i undervisningen inom ämnet moderna språk för att 
eleverna ska få möjlighet att utveckla de kunskaper och förmågor som beskrivs i syftet 
(Skolverket, 2011: 62; Skolverket, 2011a: 3). Här anges under rubriken Kommunikationens innehåll 
vilka ämnesområden som ska behandlas inom de olika förmågorna reception, produktion och 
interaktion (Skolverket, 2011a). Under varje färdighet beskrivs mer specifikt vilka språkliga 
förmågor eleven ska utveckla, vilka kunskapsområden eleven ska bekanta sig med och genom 
vilka arbetssätt eleven ska utveckla dessa förmågor och kunskaper (ibid.).  
 
Efter det centrala innehållet följer kunskapskraven för betygen E, C och A. Eleverna ska för att 
uppnå de olika betygen visa på färdigheter inom förmågorna reception, produktion och interaktion. 
Till exempel ska eleven för att få ett A i moderna språk steg 3 i muntliga och skriftliga 
framställningar formulera sig ”med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och 
situation.” (Skolverket, 2011a: 11). För betygen E, C och A finns olika kunskapskrav där fetstilta 
ord beskriver progressionen inom varje färdighet. Till exempel för de produktiva färdigheterna i 
moderna språk steg 3 ska eleven för betyget E uttrycka sig ”enkelt, begripligt och till viss del 
sammanhängande.” för ett C ”enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.” och för ett A 
”relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande” (Skolverket, 2011a: 10-11). 
Kunskapskraven är således tätt bundna till målen för ämnet moderna språk. Kunskapskraven har 
ersatt de tidigare betygskriterierna i äldre läroplaner men fungerar på samma sätt som beskrivande 
av de mål som eleven ska uppnå. Denna koppling betonas I läroplanen för Gymnasieskolan där 
det står ”kunskapskraven uttrycker med vilken kvalitet eleven visar sitt kunnande i förhållande till 
målen” (Skolverket, 2011: 62). Däremot är det inte nödvändigtvis så att varje mål motsvaras av en 
del i kunskapskraven utan kunskapskraven kan likväl relatera till ett eller flera av målen (ibid).  

Nationella prov och kursprov 

En övergång skedde under 90-talet från ett relativt system vars syfte var att av att frysa ut en 
given andel elever, eftersom alla inte kunde beredas plats på gymnasiet, till ett mål- och 
resultatstyrt system där syftet blev att behålla elever i utbildningssystemet så länge som möjligt då 
behovet av en outbildad arbetskraft blev allt mindre i samhället (Skolverket, 2005a: 11). Betygens 
urvalsfunktion tonades således ner till förmån för betygens informativa funktion och de tidigare 
central- och standardproven kom istället att bli en viktig del av den kontroll som staten utövar på 
skolan vid övergången till ett mål- och resultatstyrt system (Samuelsson, 2012, 31). Centralproven 
som hade varit gymnasieskolans prov från och med 1968 kom i samband med övergången till ett 
målstyrt och decentraliserat system att ersättas av nationella ämnes- och kursprov (Lundahl, 2006: 
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38).3 1994 gavs Skolverket i uppgift att utforma nationella prov i enlighet med den målstyrda 
skolan. Skolverket fick också i uppdrag att påbörja uppbyggnaden av en provbank ur vilken lärare 
skulle kunna hämta prov som bedömningsunderlag och diagnostisering (Lundahl & Forsberg, 
2006: 32). Tillsammans med provbanksproven, kommentarsmaterial, bedömningskriterier och 
bedömda elevexempel utgör de nationella provet således ett provsystem (Korp, 2006: 61). I 
gymnasiet infördes nationella prov i kärnämnena Engelska, Matematik och Svenska. Inom ämnet 
engelska i kurserna A och B, i matematik A och C, i svenska B, svenska som andraspråk B samt i 
avslutande karaktärämneskurser i engelska och matematik (Skolverket, 2004: 11; Skolverket, 2005: 
12).4 Skolverket skulle även överväga möjligheten att erbjuda kursprov i B-språk och 
naturvetenskapliga ämnen som ett stöd för en rättvis bedömning (Skolverket, 2004: 11). 
Skolverket är ansvarig utgivare av de nationella proven men arbetet med att ta fram proven har 
sedan 1982 lagts ut på olika universitetsinstitutioner som samtidigt ansvarar för 
kursplaneutvecklingen. Syftet med detta var att knyta proven närmare skolans innehåll och stärka 
provens validitet (Lundahl & Forsberg, 2006: 31). Framtagningen av de nationella proven i 
engelska och moderna språk sker sedermera vid Göteborgs universitet i projektet NAFS – 
Nationella Prov i Främmande Språk - i samarbete med stora grupper av lärare, elever och 
forskare och bygger på ett antal grundläggande, forskningsbaserade principer (NAFS, 2013a).  
 
Skolverket (2004) pekar ut fyra syften hos de nationella provsystemet nämligen som betygsstöd, 
uppföljning, kommentarsmaterial och diagnostiskt prov (Skolverket, 2004). De nationella 
provsystemet menar Skolverket (2013) ska fungera som betygsstödjande för att  ”säkra en 
likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning” i meningen att likvärdiga kunskaper ska ge 
likvärdiga betyg (Skolverket, 2013). Provsystemet fungerar även som kontrollinstrument i 
uppföljningen av elevers resultat då de syftar till att ”ge underlag för en analys av i vilken 
utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå” 
(Skolverket, 2011: 11: 60). Proven har också det övergripande syftet som kommentarsmaterial då 
de konkretiserar innehållet och kunskapskraven i kursplanerna och fungerar likt ett kalibrerande 
mätinstrument av vad eleverna ska kunna (Skolverket, 2003: 14 f.). Dock är detta inte helt 
oproblematiskt. För att provsystemet ska kunna sägas vara kalibrerande i ett målrelaterat system 
där styrning sker genom måldefiniering och resultatuppföljning förutsätter det att det finns ”ett 
gemensamt väldefinierat kunskapsinnehåll och gemensamma väldefinierade betygsnivåer som 
både provkonstruktion och undervisning kan utgå ifrån” (Skolverket, 2003: 15). Skolverket menar 
därför att det är tveksamt om nationella proven lämpar sig för varken direkt betygsättning av de 

3 I denna uppsats kommer begreppen kursprov och nationella prov i spanska vidare att användas synonymt 
4 Engelska A och B avser nuvarande Engelska 5 och 6, Matematik A och C avser Matematik 1 och 3, Svenska 
B nuvarande Svenska 2, Svenska som andraspråk B heter nu Svenska som andraspråk 2 . (Skolverket, 2013c; 
cf Skolverket, 2013d). 
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egna eleverna eller för uppföljning eftersom varje lärare utifrån sin professionalitet ska tolka de 
generella och oprecist skrivna målen och därefter utforma sin undervisning och välja stoff att 
fylla sin lektioner med (Skolverket, 2003: 15 f.). I och med Gy 11 har stoffet i och för sig ökat 
och betygsstegen blivit flera men faktumet gäller fortfarande att läraren kan använda sig av annat 
stoff för att gestalta kursplanens mål än det som  ingår i kursproven.    
 
Utbildningsdepartementet framhåller att centralt utformade prov kan fungera som ett stöd för en 
likvärdig betygsättning när ett nytt betygssystem införts (Skolverket, 2004: 9).De nationella 
proven hade  dock till en början inte som syfte att styra lärares betygsättning utan stödja den 
(Lundahl, 2006: 38).  I Skolverkets anvisningar betonas att nationella proven inte heller ska 
användas som ett examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs 
kunskaper (Skolverket, 2013). Dock har rapporter visat att de nationella proven har blivit 
styrande för innehåll  och arbetsmetoder samt använts som examensprov (Skolverket, 2003: 14). 
Man har även  ifrågasatt provens betygsstödjande funktion då lärare upplevt proven som oklara 
och svårförståeliga. (Skolverket, 2003: 16) 
 

Kursprov i moderna språk 

I uppbyggnaden av provbanken skapades till en början prov i tyska, franska, matematik och fysik 
(Skolverket 2004: 12). Prov i spanska tillkom även senare (Skolverket, 2004: 19). De nationella 
proven i moderna språk är till skillnad från de i engelska, svenska och matematik alltjämt inte 
obligatoriska utan det är upp till varje skola om man vill använda sig av dem eller inte (Skolverket, 
2005a: 13). Däremot förordas det i gymnasieförordningen att ”Utöver de nationella prov som ska 
användas bör lärarna även i övrigt använda nationella prov för att bedömningsgrunderna ska bli 
så enhetliga som möjligt över landet” (SFS 2010: 2039: 8 kap. 3§).  Provbanksproven liksom de 
obligatoriska nationella proven syftar till ”att utgöra ett stöd i bedömningen och att främja en 
likvärdig  och rättvis bedömning och betygsättning” (Skolverket, 2013). I och med skolreformen 
och införandet av Gy11 reviderades bedömningsmaterialet för moderna språk i enlighet med den 
nya betygsskalan och blev tillgängligt på provbanken under våren 2012 (NAFS, 2013). Under 
hösten 2013 har Skolverket lagt ner provbanken och påbörjat utvecklingen av en 
bedömningsportal där allt material ska finnas tillgängligt både för de nationella proven och 
kursproven tillsammans med bedömningsstöd som filmer, diagnosmaterial och enskilda uppgifter 
(Skolverket, 2013b). Enligt skolinspektionens granskning av moderna språk i grundskolan så 
använder sig de flesta av de skolor de granskat sig av nationella proven i moderna språk som ett 
stöd för bedömning och betygsättning och lärare upplever att proven fungerar bra 
(Skolinspektionen 2010:6). För gymnasieskolan har dock ingen liknande granskning gjorts 
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däremot redogör NAFS (Projektet Nationella Prov i Främmande Språk) i sin rapport från 
vårterminen 2007 att nationella proven i spanska används till största del inom de 
samhällsvetenskapliga programmen och att flertalet lärare upplevde att provmaterialet i stor 
utsträckning speglade ämnessynen i kursplanen (NAFS, 2007).5    
 

Nationella provet i spanska 

Provmaterial för spanska består av fyra fristående delar, hörförståelse (¡A Escuchar!), läsförståelse 
(¡A Leer!), fri muntlig produktion och interaktion (¡A hablar!) och fri skriftlig produktion och 
interaktion (¡A Escribir!) (NAFS, 2013). För hörprovet och läsförståelsen finns utförlig angivna 
svarsalternativ och ett tydligt poängsystem där ett visst poängantal resulterar i ett visst betyg. De 
produktiva färdighetsproven  lämnar däremot mer öppenhet för tolkning då läraren själv får väga 
in vilka kunskapskrav som uppgiften anses innefatta och till vilken grad eleven kan sägas uppfylla 
dessa. Till sin hjälp har läraren förvisso bedömningsanvisningarna för de skriftliga kursproven där 
särskilda kunskapskrav plockas ut samt schablontexter för de olika betygen tillsammans med 
bedömningskommentarer. Dessa hjälpmedel är tänkta att utgöra ett stöd i bedömningen av 
elevernas kunskaper men samtidigt är det först och främst syftesskrivningen, det centrala 
innehållet och kunskapskraven i kursplanen som ska ligga till grund för lärares bedömning och 
betygsättning och mot vilka elevens språkkunskaper ska mätas (Skolverket, 2005). 
 
 Skolverket (2011b) har publicerat ett kommentarstöd till innehållet för kursplanen i moderna 
språk där det centrala innehållet och värdeorden som beskriver progressionen mellan de olika 
betygen förklaras. Dock är dessa förklaringar ofta lika svårtolkade som kunskapskraven då andra 
värdeord används även i beskrivningarna av de i kunskapskraven. Till exempel beskrivs 
betygsstegen för begreppet säkerhet på följande vis:  

Med viss säkerhet innebär att eleven har en relativt god förmåga att använda olika sätt att ta till sig 

innehållet i talat och skrivet språk och att granska innehållet eller att söka relevant information, 

strukturera den och värdera olika källors tillförlitlighet. Med säkerhet innebär att eleven väl 

behärskar användningen av lämpliga strategier (Skolverket, 2011b: 10). 

 
Tidigare studier har visat på lärares osäkerhet när det gäller att tolka kursplanen vid bedömning 
av elevtexter på de obligatoriska nationella proven i engelska och svenska (Korp, 2006; 
Skolverket, 2005a; Ämnesbetyg i en kursutformad gymnasieskola: en översyn av betygssystemet i 
gymnasieskolan, 2001; Skolverket, 2003) . Däremot finns det få studier som undersöker lärares 
bedömning av elevers texter på kursproven i moderna språk på gymnasiet. Därför syftar denna 

5 Det bör dock nämnas att deras rapport baseras på insamling av elevresultat och synpunkter på 
provmaterialet via nätet där lärarna själva väljer om de vill skicka in sin enkät. 
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studie undersöka spansklärares förhållningssätt bedömning och betygsättning av elevers skriftliga 
språkfärdigheter på de nationella proven i spanska med utgångspunkt i kursplanen och 
kunskapskraven. 

Disposition 

Nedan följer studiens syfte och frågeställning  som leder fram till en litteraturöversikt där det 
redogörs för tidigare forskning kring bedömning utifrån ett lärarperspektiv med fokus på 
nationella provet som bedömningsmedel i moderna språk. Därefter följer det läroplansteoriska 
perspektiv utifrån vilket lärares tolkning och bedömningsarbete utav elevers texter på nationella 
provet i spanska analyseras samt teorier kring bedömning och betygsättning.  Vidare redogörs för 
den kvalitativa metod som ligger till grund för denna studie följt av en resultatanalys och 
diskussion. 
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Syfte och frågeställningar 

 
Denna studie ämnar undersöka lärares syn på bedömning och betygsättning av elevers skriftliga 
språkfärdigheter på de nationella proven i spanska med utgångspunkt i kursplanen och 
kunskapskraven. Syftet konkretiseras i följande frågeställningarna, 

 
• Hur upplever lärare att den skriftliga delen av nationella proven fungerar som underlag 

för bedömning av elevers skriftliga språkkunskaper? 

 
• Hur förhåller sig lärare till och tolkar kursplanen vid bedömning av elevers texter på 

nationella proven? 

 
• Hur upplever lärare att de arbetar konkret med bedömning och betygsättning av elevers 

texter på nationella proven? 

 
• Vilka ramfaktorer upplever lärare påverkar deras bedömning av elevers texter på de 

nationella proven? 
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Litteraturöversikt 

Nedan följer en presentation av tidigare forskning kring bedömning och betygsättning av 
nationella proven. Alla dessa studier berör inte just bedömning och betygsättning inom ämnet 
moderna språk på gymnasiet och inte heller endast av skriftlig produktion men eftersom de 
behandlar lärares uppfattningar och tankar om det nationella provsystemet som 
bedömningsmedel och styrdokumentens användning i bedömningsarbetet faller de ändå inom 
ramen för studiens syfte. 
 

Tidigare forskning om bedömning och betygsättning av nationella prov 

Forskning kring bedömning och betygsättning är väldigt omfattande. Här redogörs därför endast 
för en bråkdel av de studier som finns i ämnet. Likväl ger dessa studier en god bild av bedömning 
från ett lärarperspektiv från vilken även denna studie tar sitt avstamp. Studierna belyser lärares 
tankar och uppfattningar om nationella proven som bedömningsunderlag, hur de applicerar 
läroplanen och andra styrmedel vid bedömningen och vilka kvaliteter som värderas vid 
bedömningen av elevers skriftliga produktion.  
 
Skolverkets genomförde 2005(a) en intervjustudie med elever, lärare och rektorer på grundskolan 
vars syfte var att ge en bild av hur de nationella proven används och fungerar som stöd för 
betygsättningen och hur bedömning och betygsättning av nationella prov sker på lokal nivå. Ett 
övergripande syfte med studien var att förklara de skillnader som observerats i relationen 
kursbetyg och provbetyg samt utreda vilka komplikationer som finns när det gäller de nationella 
provens funktion att stödja en likvärdig bedömning och betygsättning (Korp, 2006: 11; cf. 
Skolverket, 2003).6 I studien fann man att det rådde stora skillnader mellan olika skolor och 
program vad gäller de nationella provens användning och betygsättning i kärnämneskurserna 
(svenska, matematik, engelska) (Skolverket, 2005a). Studien belyste även att olika skolmiljöer och 
organisationsmodeller gav olika förutsättningar för elever med olika social bakgrund och för 
lärarna att samverka om tolkning av kursplaner, de nationella provens genomförande samt 
bedömningen och betygsättningen av eleverna (ibid.). Man drog slutsatsen att de nationella 
provens förmåga att verka för likvärdiga betyg äventyrades av den variation som fanns i fråga om 
förberedelsen inför samt genomförandet, bedömningen och betygsättningen av nationella 
proven. Denna variation har delvis härletts till den motsättning mellan provsystemets funktion att 

6 Med likvärdiga betyg avses att likvärdiga kunskaper ska ge samma betyg (Skolverket, 2004). 
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å ena sidan stödja en likvärdig betygsättning och utveckla elevers, lärarnas och organisationers 
kompetens och å andra sidan kontrollera och styra skolan genom att ligga till grund för resultat- 
och måluppföljning (Skolverket, 2004).  
 
Utifrån dessa resultat har Korp (2006: 10) i sin avhandling analyserat de nationella proven och 
betygsättningen i gymnasieskolan i förhållande till frågor om reliabilitet och validitet utifrån ett 
reproduktionsteoretiskt perspektiv. Korp (2006: 261) fann att lärare i olika grad utnyttjar 
möjligheten att anpassa kursen och det nationella provet till elevers förutsättningar  och behov 
vilket i vissa fall beror på otydligheter i regelverket men främst ses som lärares 
motståndshandlingar mot ett system som uppfattas illegitimt. Korp (ibid.) fann även en variation 
i lärares bedömning av elevernas lösningar och svar på proven och i hur de använder sig av 
resultatet på nationella proven i betygsättning. Samtidigt framgick det att lärares arbete med 
nationella proven påverkades av organisatoriska ramar som resursfördelning där framför allt 
systemet med elevpeng har gett upphov till  stora skillnader mellan skolor i fråga om elevers 
sociala och språkliga bakgrund (ibid. s. 17). Korp menar att processvariationen i nationella proven 
på så sätt motverkar syftet med ett målrelaterat system vilket även bekräftats av andra studier (cf. 
Skolverket, 2000).  
 
En annan studie som behandlar lärares syn på bedömning och betygsättning av nationella proven 
är Athleys och Sundbergs (2010) komparativa intervjustudie med svenska gymnasielärare och 
lärare på ett ’sixth form college” i England som undersöker deras uppfattningar kring kursplaner, 
nationella prov och bedömning i moderna språk. De redogör för hur svenska lärare ser 
kursplanerna som ett ramverk för bedömning men att de upplever att formuleringarna i 
kursplanen är alltför vaga (Athley & Sundberg, 2010: 24-25). Lärarna menar att det finns en risk 
att kunskapsbedömningar blir alltför baserade på en subjektiv tolkning av kursplanen i moderna 
språk (ibid. s. 35, 42 f.). Lärarna kunde också se en stark koppling mellan kursplanen och 
nationella proven (s. 30). Många av lärarna såg de nationella proven som en ”bekräftelse” på att 
man satt rätt betyg på eleverna  men flera ansåg att nationella proven är alltför styrande för 
undervisningen (ibid.).  

Forskning kring bedömning av skriftlig produktion på de nationella proven 

I sin avhandling redogör Åhs (2007) för bedömningsprocessen av den skriftliga delen av 
nationella proven i Engelska A. Studien baseras på en empirisk studie av deltagarnas skriftliga 
redogörelser av sina tankar och resonemang under bedömningsarbetet och intervjuer med 
bedömare av elevtexter. Åhs  (2007) fann att lärare använder sig av olika hjälpmedel vid 
bedömningsarbetet bland annat läroplanen, kursplaner, läraranvisningar och exempeltexter. Vid 
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bedömning användes begrepp som språkligt flyt, ordförråd, innehåll och anpassning till mottagare. 
Medbedömning ansåg de flesta lärare som hjälpsamt men att det på grund av tidsbrist inte alltid 
hanns med. Överlag hade lärarna en god samsyn vad gäller betygsättningen av texterna. En 
avvägning som kommenteras av flera bedömare är att väga brist på formalitet mot gott flyt och 
tvärtom. Innehållets uppges också påverka bedömningen ifall det är av stötande karaktär eller 
anmärkningsvärt. Texternas längd uppges även som en faktor i bedömningen där frågan ställs hur 
kort en text kan vara och ändå bli godkänd samt huruvida en längre fast språkligt bristfällig text 
bör godkännas på grund av sin längd. Andra frågor som togs upp var variation på språklig nivå i 
förhållande till förväntningar på eleven och skrivämnets karaktär och utformning samt en dålig 
handstils inverkan på bedömningen. Flera bedömare beskrev det även som svårt att sätta ord på 
sin bedömning och hur man motiverar den. Åhs (2007) fann en korrelation mellan de problem 
bedömarna fokuserat och de uppgifter som analyserats noggrant vid konstruktionen av provet. 
 
En annan studie som har uppmärksammat bedömningsprocessen av elevers skriftliga produktion 
på nationella provet i engelska i årskurs 9 är Ericksons (2009) studie Nationella prov i engelska – en 
studie av bedömarsamstämmighet. Studien bygger likt Åhs (2007) på introspektions- och 
protokollstekniker där bedömarna kommenterat och reflekterat kring texter där bedömningen 
varit svår eller problematisk (Erickson, 2009: 18). Studien visade att vad gäller skriftlig produktion 
förefaller bedömarsamstämmigheten och samsynen mellan bedömare vara god även om 
korrelationerna är lägre än för de receptiva uppgifterna (ibid. s. 19). Betydelsen av sambedömning 
framhölls starkt av bedömarna. Denna studie visar likhet med Åhs (2007: ibid.) nyckelordsanalys 
och fyra områden uppges som centrala: ”relation/balans mellan innehåll, textstruktur och språklig 
form, begriplighet/språklig form, ämnesbehandling/task fulfillment och textmängd/längd” (ibid.). 
Erickson (s. 20) beskriver bland annat effekten av ordantal och elevens närhet eller distans till 
uppgiften som aspekter som uppges påverka bedömningen. Vidare lyfter bedömarna frågor som 
vad som i relation till instruktionerna kan krävs för att ett ämne ska anses behandlat, huruvida 
minimi- och maximigränser ska anges för elevens texter och om bedömningen ska göras utifrån 
en holistisk eller analytisk modell (Erickson, 2009: 20). Erickson (ibid.) menar att då det gäller de 
nationella proven vars syfte är att vara betygsstödjande är ett övergripande helhetsomdöme att 
föredraga framför en analytisk approach med separata bedömningar av definierade 
delkomponenter.   
 
Även Korp (2006: 241, 219) identifierar olika modeller för bedömning och betygsättning hos de 
intervjuade matematik-, svensk- och engelsklärarna. Korp (2006: 241) beskriver en analytisk eller 
kvalitativ modell som snarare liknar Ericksons (2009) holistiska modell där eleven bedöms på 
basis av kursplanen och betygskriterierna och där ”det nationella provet används som en av flera 
källor om elevens måluppfyllelse” (s. 241). Ericksons analytiska modell ligger närmre vad Korp 
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(2006: ibid.) kallar ”aritmetisk” eller kvantitativ, en modell där elevens betyg ”räknas fram” 
utifrån elevens resultat på prov och uppgifter inom kursen. Proven är  ofta konstruerade enligt en 
poängskala och på ett sätt att de ger underlag för de olika betyg som kan sättas på proven. Eleven 
betygsätts efter det betyg den har fått eller utifrån hur summan av elevens provresultat förhåller 
sig till gruppens medelvärde eller uppsatta betygsgränser (ibid, s. 219-220). De nationella provet 
ses enligt den aritmetiska modellen som ett av alla underlag för lärarens kunskapsbedömning 
(Korp, 2006: 241).  Korp fann att bland lärare i svenska och engelska användes den analytiska 
modellen framför den aritmetiska vilken var vanligare bland matematiklärare dock var renodlade 
modeller ovanliga. Vanligast var en blandad modell där fokus i bedömningen främst låg på 
elevens ”allmänna kunskapsnivå i ämnet” och baserades på lärarens ”inre måttstock” eller 
förvärvade erfarenhet från att bedöma och betygsätta olika elevgrupper (ibid.). 
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Teoretiska perspektiv 

 I denna studie har det uppmärksammats att lärares bedömningsarbete är starkt präglat av 
faktorer på skolövergripande nivå där faktorer som resursfördelning och läroplanens utformning 
har konkreta konsekvenser för arbetet i skolan. Under intervjuerna framgick det också att lärare i 
många avseenden utgår från en subjektiv tolkning av kunskapskraven i kursplanen i moderna 
språk vid bedömningen av elevers texter på nationella provet. Därför har det varit nödvändigt att 
analysera lärares syn på bedömning och betygsättning både utifrån ett mer övergripande 
läroplansteoretiskt perspektiv där externa faktorer som resursfördelning som ramfaktor för 
lärares bedömningsarbete diskuteras och från ett microperspektiv där teorier om 
kunskapsbedömning och lärarens förhållningssätt till kursplanen sätts i fokus. Nedan redogörs 
för de centrala begreppen inom läroplans- och ramfaktorteori. 

Läroplansteori  

I bakgrunden till denna studie har den svenska skolans framväxt och utveckling förklarats utifrån 
ett samhällspolitiskt perspektiv där reformer och decentraliseringen av skolan setts som ett 
resultat av en förändrad syn på lärande och kunskap och som ett sätt att fylla de för tiden rådande 
samhälleliga behov. Under 50-talet skedde en förskjutning från en syn på utbildning ses som ett 
instrument för återskapa förlorade kunskaper, värderingar och attityder till att också utveckla nya 
kunskaper, värderingar och attityder (Lindensjö & Lundgren, 2000: 171). Skolans funktion blev 
inte längre bara kunskapsförmedlande utan skulle verka för att skapa demokratiska medborgare 
och utjämna klasskillnader (Korp, 2003). I och med att den svenska skolan skulle bli en ”skola för 
alla” uppstod krav på en likvärdighet i utbildningen och där alla elever oavsett ”kön, geografisk 
hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden” skulle få tillgång till utbildning. Frågan 
väcktes huruvida detta var möjligt att genomföra eller om det var nödvändigt att göra ”en 
uppdelning av skolans arbete på olika elevgrupper eller elever” (Dahllöf, 1967: 39). Den modell 
för likvärdighet som växte fram för att skapa lika förutsättningarna för skolan var genom statlig 
styrning av hur resurser fördelas och reglering av användandet av resurser (Lundgren, 1999: 36). 
Utöver den finansiella styrning och regelstyrning styrdes skolan även genom läroplaner och 
förordningar. Detta innebär en styrning av kunskapens innehåll i kursplanerna och i vidare 
bemärkelse genom den operationalisering kursplanerna får i läromedlen (ibid. s. 33).  
 
Under 70- och 80-talet växte läroplansteorin fram inom utbildningsforskningen som ett 
konfliktperspektiv där den konkreta undervisningen utformning studerades i förhållande till de 
faktorer som formade den genom bland annat styrdokument och läromedel, men också genom 
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den ekonomiska styrningen, traditioner och de funktioner som skolan fyller i samhället och för 
individer (Lundgren, 1989; Dahllöf, 1967). Läroplansteori är således ett samlingsbegrepp för olika 
teoretiska inriktningar som studerar olika läroplaner utifrån en vidare bemärkelse än bara som 
konkreta styrdokument (Lundgren, 1989: 21). En liknande betydelse finns i engelskans curriculum 
som betecknar den läroplanskod som utgörs av de grundläggande principer som konkretiseras i 
utbildningens mål, innehåll och undervisningsmetod (Lundgren, 1983: 17-21). Läroplaner styr 
således hur och vad lärare ska förmedla till sina elever. Styrningen av skolan behöver även 
kontroll för att kungöra sig om att koden följs (ibid.). Den nationella proven fyller denna funktion 
då de syftar till att ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls 
(Skolverket, 2013). Dessa två aspekter, styrning och kontroll utgör centrala begrepp inom 
läroplansteori.  
 
Dahllöf (1967) avhandling Skoldifferentiering och undervisningsförlopp kom att lägga grunden för den 
läroplansteoretiska begreppsapparaten där den så kallade ramfaktorteorin kom att bli central i 
förklaringen av varför skolan fungerar som den gör. Hans studie tog sitt avstamp i 50-talets 
försöksverksamhet med enhetsskola och undersökte effekterna av skoldifferentieringen i 
Stockholm stad. I och med att man 1955 beslutade att klyva Stockholms skolorganisation i två 
hälfter behöll man i Norrort en uppdelning i folkskola/realskola medan man i Söderort prövade 
mer integrerade skolformer (Lundgren, 1984: 69). Dahllöf (1967) upptäckte i sin jämförelse av 
kunskapsresultaten från standardprov mellan de elever som gick i Söderort och de som gick i 
Norrort att det varierade hur lång tid som krävts för att i olika skolklasser nå samma resultat.7 
Dahllöf (1967) presenterade en modell där han beskrev olika faktorer som inramar utbildningen 
och sätter fysiska och tidsmässiga ramar för lärarens handlingsutrymme och vad som är 
pedagogiskt möjligt och inte. Dahllöfs modell förklarar därmed hur skolans verksamhet 
begränsas och styrs av statliga beslut om utbildningens inriktning och dimensionering (Lundgren, 
1984: 71). Lundgren (1989: 233) har vidareutvecklat begreppet ram och delat  in dessa i tre olika 
typer; konstitutionella ramar, d.v.s. lagar och förordningar, organisatoriska ramar vilket innefattar 
faktorer som ekonomisk fördelning och dess påverkan på undervisningen (undervisningstimmar, 
klasstorlek etc.) samt fysiska ramar vilket inkluderar läromedel, byggnader, laboratorier, 
utrustning osv, (Lundgren, 1984: 76). Dessa ramar ska dock inte ses som orsak till olika 
undervisningsprocesser utan snarare som att de möjliggör och omöjliggör olika processer 
(Lundgren, 1999: 33). Det vill säga de avgränsar det fält inom vilket lärares handlingsutrymme, 
föreställningar och idéer kan utspelas och vilka möjliga utfall som kan följa i en pedagogisk 
process (Lundgren, 1989: 71).  
 

7 Dahllöf fann även att standardproven endast prövade elementära delar av kursplanerna. 
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Inom läroplansteorin talar man om olika nivåer av en läroplan. Den första handlar om hur 
läroplanens innehåll väljs ut och organiseras och hur den historiska utvecklingen påverkar 
läroplanens syfte, innehåll och funktion (Lundgren, 1989: 21). Den andra nivån behandlar frågor 
rörande styrningen och de besluts- och kontrollprocesser som ligger till grund för utbildningens 
utformning (Lundgren, 1989: 22). Den tredje nivån beskriver hur styrdokumenten och faktiska 
läroplanen styr och påverkar undervisningen (ibid.). Denna studie behandlar främst den tredje 
nivån då den undersöker hur lärare förhåller sig till kunskapskraven i kursplanen vid 
bedömningen av de nationella proven samt hur olika organisatoriska och ekonomiska ramar 
påverkar läraren konkreta bedömningsarbete.  
 
Inom den tredje läroplansteoretiska nivån kan man tala om ytterligare två nivåer. Dessa två nivåer 
av skolverksamheten brukar man tala om i termer av realiseringsarena och formuleringsarena, där den 
förra åsyftar lärarkåren som ska realisera de nationellt ställda målen och den senare staten som 
formulerar vilka mål som ska gälla för utbildningen (Lindensjö & Lundgren, 2000, 146-147). 
Inom realiseringsarenan finns ofta vitt skilda åsikter kring hur en ny reform bör genomföras och de 
beslut som fattats centralt ses ofta som ett frukten av kompromisser gjorde av beslutsfattarna på  
formuleringsarenan. Inte sällan genomförs reformer utan att resurser finns för att faktiskt realisera 
reformen på lokal nivå. Således implementeras centralt tagna beslut ofta utifrån en subjektiv 
tolkning där lärarna själva tvingas  anpassa reformen efter  de lokala förutsättningarna som en 
slags ”street-level bureaucrats” (Lindensjö & Lundgren, 2000:146–147). Genom denna 
decentralisering har lärare på den lokala nivån fått tolkningsföreträdet vilket av aktörerna kan 
uppfattas som att det finns ett gap mellan de i läroplanen uppställda målen och den faktiska 
realiseringen på lokal nivå. Hur implementeringen tolkas av aktörerna på de olika nivåerna beror 
på hur kommunikationen ser ut mellan realiserings- och formuleringsarenan (Lindensjö & Lundgren, 
2000:150).  
 
Läroplans- och ramfaktorteorin uppstod under en tid då skolans styrning var central och 
läroplanens innehåll var stoffbaserat vilket lämnade förhållandevis lite utrymme för lokal 
tolkning. Sedan skolans decentralisering och övergången till ett mål- och resultatstyrt system 
skulle dessa teorier således kunna sägas ha spelat ut sitt syfte. Dock kan även den frihet som 
tolkningsutrymmet innebär lett till ett behov av att skapa egna ramar (Gustafsson, 1999: 43). 
Likväl har den senaste reformen lett till ökad detaljstyrning med mer stoff i kursplanernas 
centrala innehåll. Det är därför intressant att studera hur lärares bedömningsarbete kan förstås 
utifrån ett läroplansteoretiskt och ramfaktorteoretiskt perspektiv för att förstå hur de påverkas 
utav den läroplanskod som är gällande, hur de begränsas och styrs av olika ramfaktorer och traditioner 
samt hur lärares bedömningsarbete kan problematiseras utifrån hur kursplanernas skrivningar 
formuleras på statlig nivå, och hur den realiseras av lärare i deras bedömningsarbete. Då denna 
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studie även ser till lärares konkreta bedömningsarbete är det av vikt att diskutera olika synsätt på 
bedömning och diskutera hur väl de nationella proven kan sägas testa elevens kunskaper. Nedan 
redogörs därför för de olika sätt att se på kunskapsbedömningar och för begreppen validitet och 
interbedömarreliabilitet.  

Olika sätt att se på bedömning - Bedömning för lärande eller bedömning av lärande? 

Kunskapsbedömningars syfte och funktion har som sagt varierat genom tiderna beroende av de 
upplevda samhälleliga behov och kunskapssyner som varit gällande. Kunskapsbedömningar har 
sedan 90-talets reformer tillskrivits syftet att visa på helt andra kunskaper än tidigare där ”ett 
livslångt lärande”, ”ansvarstagande” och ”kritiskt tänkande”  varit ledord i utvecklingen av  den 
mål- och resultatstyrda skola (Lundahl, 2006: 2; Skolverket, 1994: 3, 5). Bedömningsforskningen  
har karaktäriserats av en kunskapssyn där lärandeprocesser satts i centrum framför mätandet av 
kunskaper. Samtidigt har beskrivningarna i läro- och kursplanerna setts som medel för att forma 
ett ändamålsenligt lärande och betyg och prov som kontraproduktiva för skolans ändamål 
(Lundahl, 2011: 45). En åtskillnad har gjorts mellan formativ bedömning eller bedömning för lärande 
och summativ bedömning eller bedömning av lärande där det förra betonar lärarens och 
återkopplingens betydelse för lärande medan det senare snarare handlar om att statistiskt mäta 
kunskaper.   
 
Då bedömningen förlorat sin tidigare funktion att rangordna elever för olika utbildningar och 
arbeten har dess huvudsakliga syftet blivit att främja kunskapsutvecklingen i sig (ibid., s. 46).  
Samtidigt har den fortskridande teknikutvecklingen och förändringstakten i arbetslivet och 
samhället ställt krav på ett livslångt lärande (ibid.). Man talar nu snarare om kunskap som en 
produktiv än en reproduktiv förmåga vilket kan ses i den förändrade kunskapssynen i läroplaner 
och kursplaner där kunskapskraven kopplas till det centrala innehållet. I kursplanen beskrivs 
kunskaper i handling som centrala vilket uttrycks med aktiva verbformer i kunskapskraven. Till 
exempel, för betyget C i moderna språk steg 3  står det att ”Eleven formulerar sig relativt varierat, 
tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån 
anpassat till syfte, mottagare och situation” (Skolverket, 2011b: 11). Kunskapssynen och 
språksynen i kursplanen för moderna språk är således funktionell, det vill säga eleven ska kunna 
använda sig av språket. Därför bör även skolans bedömningar utformas så att de främjar aktivitet 
och produktiva kunskaper (Lundahl, 2011: 50-51). Men samtidigt måste skolan kunna bedöma 
elevers kunskaper på ett bra sätt. De nationella proven tillsammans med kursproven utgör idag en 
viktig del av kunskapsbedömningen i gymnasiet. Skolverkets (2013) menar att de nationella 
proven är  främst summativa då de ” ska fungera som en avstämningspunkt i slutet av en årskurs 
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eller en kurs och visa vilka kvaliteter eleven har i sina kunskaper i de ämnen/kurser där proven 
genomförs”. Dock påpekas att de även kan användas för formativ bedömning  då  

provresultaten ger god information om vilka kunskaper som utgör styrkor och vilka kunskaper 

som eleven genom undervisningen behöver utveckla mer. [...] och ger även en bild av hur 

undervisningen har fungerat, vilket i sin tur kan ge uppslag till hur undervisningen kan 

utvecklas (ibid.).  
 

Det tåls dock att påpekas att de nationella proven oftast läggs i slutet av en kurs vilket gör det 
praktiskt svårt att utifrån provresultaten påverka varken undervisningens utveckling eller elevens 
kunskaper.  

Interbedömarreliabilitet och  validitet - Hur väl svarar de nationella provens fria skriftliga 
delar mot dessa?  

Man talar inom bedömningsforskning om ett provs interbedömmarreliabilitet och validitet för att 
beskriva i vilken grad det testar elevens kunskaper, hur det överensstämmer med kursens mål och 
innehåll och hur likvärdigt och kvalitativt provet kan sägas vara. Begreppet reliabilitet eller 
interbedömareliabilitet beskriver graden av samstämmighet mellan olika bedömare och används 
främst vid standardiserade prov där det sätter upp gränser för hur stor variation som tolereras 
mellan olika bedömare (Korp, 2003: 120). Utrymme för tolkning i bedömning är en faktor som 
påverkar bedömaröverensstämmelsen. Det är dock inte enbart tolkningsutrymmet som påverkar, utan 
det finns även andra faktorer vilka har betydelse för ett provs interbedömarreliabilitet. Till exempel 
kan olika bedömare ha olika definition av den kunskap som ska mätas från de som konstruerat 
provet. Vidare kan elevförmåga beskrivas olika beroende vilka aspekter läraren tolkar ska ingå i den 
specifika elevförmågan. Det kan också det vara så att lärare tolkar kriterierna för de olika betygsstegen 
på olika sätt (Skolverket, 2009: 8). Andra faktorer som kan påverka bedömaröverensstämmelsen är 
lärarnas benägenhet att använda sig av de olika betygsstegen, brist på konsekvens i 
bedömningsarbetet och om läraren påverkas av  sina tidigare uppfattningar om en elev (ibid.). 
Bedömningsanvisningarna för de nationella proven har utformats med syfte att minimera dessa 
utrymmen för godtycklighet i bedömning. Dock har interbedömarreliabilitet för de nationella 
proven visats vara av varierande grad där den skriftliga produktionen påvisat störst skillnader i 
fråga om interbedömarreliabilitet (Erickson, 2009: 19; Skolverket, 2009: 28). Skolverket (2009: 
ibid.) menar att uppnå likvärdig bedömning av en enskild text är särskilt svårt då bedömningen 
ofta påverkas av lärarens subjektiva tolkning . De förespråkar därför att man arbetar med 
sambedömning för att säkra provens funktion att stödja en likvärdig bedömning och 
betygsättning (ibid.).  
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Validitet brukar delas in i kategorierna innehålls-, kriterie- och begreppsrelaterad validitet. Det 
innehållsrelaterade validiteten beskriver i vilken grad uppgifterna som testas täcker 
undervisningsinnehållet eller undervisningsmålen (Korp, 2003: 120). Det kan referera till 
kursplanens kunskapskrav eller de mer övergripande programmålen och läroplanens grundvalar 
och värdegrund. Det kan också kopplas till relationen mellan undervisningens innehåll och det 
som provet testar (Korp, 2003: 121). Kriterierelaterad validitet har att göra med 
bedömningskriteriernas relevans i förhållande till undervisningsmålen och begreppsvaliditeten 
förklarar relationen mellan det som testas och det som man drar slutsatser om (ibid.).8  Ett av de 
största hoten mot bedömningars validitet, brukar benämnas construct-irrelevant variance (Erickson, 2009: 
3), vilket innebär att något annat än det som ska bedömas påverkar de slutsatser som dras av 
resultaten. För att undvika detta kan man till exempel tillhandahålla flervalsuppgifter för att motverka 
att en alltför stor del av elevens kunskaper testas via deras skrivförmåga (Erickson, 2009: 3).  
 
Inga studier har gjorts av hur den skriftliga delen av de nationella proven i moderna språk svarar mot 
dessa variabler. Däremot har studier gjorts av den fria skriftliga delen i engelska i årskurs 9 vilken har 
påvisats ha god validitet då det anknyter till kursmålen och eleverna förmåga  att ”begära 
information i skrift och att ”berätta något” (Erickson, 2009: ibid.; cf. Kursplan för engelska för 
årskurs 9). Den skriftliga delen på nationella provet i svenska B på gymnasiet har påvisats spegla 
en syn på validitet som kontextbunden då provets utformats med utrymme för variation och 
anpassning i förhållande till elevgruppen (Korp, 2006: 165). Uppgiften skapar också möjlighet för 
eleverna att inom ramarna för uppgiften visa prov på sina kunskaper och välja utifrån vilken nivå 
de vill lösa uppgiften, något som har påvisats minska risken för att elever underpresterar på grund 
av nervositet eller missgynnas till följd av uppgiften inte svarar  till elevens inlärningsstil och 
preferens (Birenbaum, 1996 i Korp 2006: 165). De nationella provens respektive funktioner kan 
även sägas svara olika bra mot olika uppgifter och provformat där validiteten är mest väsentlig för 
proven funktion att stödja  ”en likvärdig betygssättning” medan den kontrollerande funktion 
ställer krav på provens reliabilitet då utfallet av bedömningen har fundamental betydelse för 
enskilda elever och provsystemet i sig (Korp, 2006: 83). 
 

8 Begreppsvaliditet är den svenska ord som vanligen används som översättning för det engelska begreppet 
construct validity. 
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Metod 

Nedan redogörs och motiveras för det val av metod som legat till grund för denna studie, samt 
de etiska aspekter som beaktats under studiens genomförande. Till sist följer en genomgång av en 
kvalitativa forskningsmetodens problemområden och utmaningar. 

 

Halvstrukturerade kvalitativa intervjuer: tolkning av lärares livsvärld 
 
För denna studie har halvstrukturerade kvalitativa intervjuer genomförts med sex gymnasielärare i 
spanska som har använt sig av de nationella proven som bedömningsunderlag under en längre 
tid. Valet av intervju som metod baserades på mitt syfte att undersöka spansklärares erfarenheter 
av bedömning och betygsättning av de nationella proven i spanska. Då man vill komma åt 
individers uppfattningar om ett fenomen eller företeelse lämpar sig intervju som metod då frågor 
som kräver mer komplexa svar är svårare att komma åt genom enkätbaserade metoder och 
(Trost, 2010; passim). För intervjun har en tematiskt utformad intervjuguide använts (se Bilaga 1). 
Tanken med att arbeta med en halvstrukturerad intervju med övergripande teman är att ge 
utrymme åt deltagarna att utveckla sina resonemang och tankar utan att intervjuaren påverkar 
informanternas svar (Trost, 2010: 95). Halvstrukturerade intervjuer med intervjuguide som 
utgångspunkt öppnar också möjligheter för att förändra frågornas form och ordning för att 
anpassa sig till samtalet utgång (Kvale & Brinkmann, 2009: 140). 
 
Denna studie fokuserar på tolkning av intervjuer som text, det som tolkas är alltså inte 
intervjupersonens erfarenheter i sig, utan den text som utgörs av de i intervjuerna konstruerade 
berättelserna” (SBU, 2012: Bilaga 10: s. 5). I halvstrukturerade intervjuer söker man få 
beskrivningar av intervjupersonens livsvärld med syfte att tolka fenomenets mening vilka 
innefattar olika teman och frågor (Kvale & Brinkmann, 2009: 140).9 Det som är intressant är 
således de intervjuades upplevda erfarenheter, inte intervjudeltagarna själva.  

Urval: Studiens avgränsning och omfattning 

Studiens urval har haft som mål att ge en så pass representativ bild som möjligt av hur 
spansklärare på gymnasiet bedömningsarbete av den fria skriftliga produktionen på nationella 
proven. Studien har genomförts med spansklärare från fyra kommunala gymnasieskolor. Lärarna 

9 Ämnet för den kvalitativa intervjun är intervjupersonens livsvärld och dennes relation till den. 
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undervisar elever i spanska på både yrkesförberedande och studieförberedande program i spanska 
steg 1, 2, 3, 4 och 5. De intervjuade lärarna har alla använt sig av nationella proven i spanska 
under minst 2 år så samtliga har upplevt övergången till Gy11 och de förändringar som gjorts av 
betygssystem och av kursplanen i moderna språk. Alla lärare förutom en har arbetat med 
nationella proven i spanska sedan de kom 2004 och har god erfarenhet av bedömning och 
betygsättning i spanska.  
 
Lärarna kontaktades via en maillista för lärare i moderna språk där ämnet för studien 
presenterades. Av de lärare som kontaktades fick jag svar från 10 stycken. Lärarna som svarat 
tillfrågades hur länge de hade använt sig av nationella proven i spanska. De lärare som inte hade 
någon erfarenhet av de nationella proven som bedömningsunderlag valdes således bort för lärare 
som hade erfarenheter av att arbeta med de nationella proven i spanska. Arbetslivserfarenheten 
varierade mellan lärarna där den som jobbat kortast tid har arbetat 3 år som lärare och den som 
arbetat längst hade jobbat mer än 16 år.  Totalt intervjuades sex spansklärare varav samtliga är 
kvinnor.10 
 
Studiens avgränsning gjordes dels på grund av den begränsade tid som förfogas för denna 
uppsats och dels på grund av bristen på tidigare studier de nationella proven som 
bedömningsmedel i spanska på gymnasiet. Som spansklärare anser jag det även vara en lämplig 
avgränsning att fokusera på just lärare i spanska på gymnasiet.  
 

Genomförande, bearbetning och analys 

Intervjuerna genomfördes på skolorna där lärarna arbetar. Trost (2010: 44) och Esaiasson (2007: 
268) menar att det är viktigt att man väljer en plats där den intervjuade kan känna sig trygg och 
där det inte finns för många störningsmoment. Då de flesta lärare har haft begränsad tid för 
intervjuns genomförande var det lättast för dem att träffas på skolan vilket även innebar en 
trygghet för dem. Intervjuerna genomfördes med utgångspunkt i intervjuguidens övergripande 
teman (se Bilaga 1) men anpassades även efter samtalets utveckling. Under intervjuerna har jag 
använt mig av en tankekarta där de olika teman har kunnat betraktats överskådligt. Detta gjordes 
på grunderna att inte bli alltför bunden till frågorna i studien och för att kunna få en översikt över 
vilka teman som behandlats under intervjuns gång.  
 

10 Detta baseras på att det finns främst kvinnliga spansklärare på kommunens gymnasieskolor 
http://www.uppsala.se/sv/Utbildningbarnomsorg/Gymnasium/Gymnasieskolor/ 
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Samtalen spelades in, sammanfattades och transkriberades. Anteckningar fördes även under 
intervjuerna för att notera saker som inte registrerades i inspelningen som informanternas 
kroppsspråk och andra intressanta aspekter av samtalet.  Efter samtalet transkriberats har först en 
naiv tolkning av texten gjorts där ett övergripande intryck av intervjun skapats. Texten har sedan 
markerats och  bearbetningen av materialet har utgått från frågeställningarna som konkretiserats i 
teman för att studien ska ligga så nära studiens syfte som möjligt. Texten har omstrukturerats 
med mål att finna beröringspunkter som förenats med varandra och bildat större tematiska 
enheter.  
 
Efter att innehållet sorterats efter teman valdes lämpliga citat ut för att illustrera de olika 
frågeställningarna. Texten har sedan analyserar utifrån de olika teman och delar och en jämförelse 
mellan författarens förförståelse, den naiva läsningen och strukturanalysen i syfte att uppnå en 
innehållsrik förståelse av helheten (SBU, 2012: Bilaga 10:6). 
 

Etiska principer 

I all forskning som bedrivs finns ett ansvar både vad gäller forskningens kvalitet, det så kallade 
forskningskravet, och vad gäller forskningens etiska principer, det så kallade individskyddskravet. 
Det senare kravet handlar om att skydda individer från att utsättas för psykisk eller fysisk skada, 
förolämpning eller kränkning (Vetenskapsrådet, 2002: 5). Individskyddskravet kan beskrivas 
utifrån fyra allmänna huvudkrav på forskningen, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet togs hänsyn till i denna studie på 
så sätt att informanterna delgavs information om studiens syfte och att de hade rätt att avsluta sitt 
deltagande i studien. Samtyckeskravet vilket handlar om att deltagarna i en undersökning har rätt 
att själva bestämma över sin medverkan togs således även i beaktande. Eftersom deltagarna var 
myndiga behövde jag endast deras egna medgivande för att delta i studien (Vetenskapsrådet 2002: 
9). Informanternas är även anonymiserade i studien för att på så sätt säkerställda 
konfidentialiteten i studien (Vetenskapsrådet, 2002: 12). I presentationen av resultat har 
intervjupersonerna därför tilldelats fiktiva namn för att lärarnas identitet inte ska röjas. Alla 
intervjuade informerades om studiens syfte, deras rätt till anonymitet och att avsluta sitt 
deltagande innan intervjuerna genomfördes. Inspelningar gjordes först då deltagarna givit sitt 
medgivande. I de fall de intervjuade har citerats har texten tillrättalagts för att inte fokus ska 
läggas vid personens sätt att formulera sig och personnamn och platsnamn har anonymiserats för 
att den intervjuades identitet inte ska röjas.  
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Hänsynstaganden i den kvalitativa forskningsintervjuns metodologi 

Samtalsintervjuer ger goda möjligheter att samla in oväntade svar och möjligheterna för 
uppföljningar och följdfrågor innebär att samtalsintervjun är en flexibel metod då den skapar 
större utrymme för interaktion och växelspel mellan intervjuperson och intervjuare (Esaiasson, 
2007: 251). Samtidigt finns det stora utmaningar med att använda sig av intervju som metod för 
kvalitativa studier då de kräver noggrann planering och förberedelse. Intervju som metod står likt 
andra metoder inför frågor om i vilken grad de kan sägas vara tillförlitliga eller valida det vill säga 
om kunskapen de producerar kan sägas vara objektiv (Kvale & Brinkmann, 2009: 49, 259-262). 
Så kallad reflexiv objektivitet åsyftar en strävan efter att vara objektiv i förhållande till ens 
förförståelse. Som uttolkare kan man inte frångå den förståelsetradition man lever i men man kan 
däremot göra klart för sig själv hur den ser ut och hur formuleringar av en intervjufråga påverkar 
vilka svar som är möjliga (ibid.; Esaiasson, 2007: 257). Det är även viktigt att intervjufrågornas 
innehåll anknyter till de frågeställningar som studien ämnar belysa. För denna studie genomfördes 
därför en pilotstudie där en intervjuguide prövades, utvärderades och omstrukturerades till form 
och innehåll. De frågor som inte gav några uttömmande svar, som var otydliga eller irrelevanta 
för studiens syfte gallrades bort eller omformulerades.  
 
Objektivitet i vetenskapligt forskningsrelaterad mening beskriver bland annat huruvida en 
kunskap är fri från bias med vilket menas att den är fri från personliga åsikter, fördomar och 
antaganden. Vidare ser man på en kunskaps objektivitet  utifrån dess intersubjektivitet som mäter 
till vilken grad det råder samstämmighet mellan olika oberoende observatörer (Kvale & Bringman 
(2009: 261).11 Med dialogisk intersubjektivitet åsyftas ”den enighet som uppnås genom ett rationellt 
samtal och ömsesidig kritik bland dem som identifierar och tolkar ett fenomen” (ibid.). Detta 
beskriver det maktförhållande där intervjun utgör en förhandling om meningen mellan 
intervjuperson och intervjuare. Det är intervjuaren som styr samtalet och den intervjuade är 
således underordnad i rollen som intervjuobjekt. Detta innebär inte nödvändigtvis ett negativt 
förhållande då den som genomför intervjun måste leda samtalet åt ett visst håll för att få svar på 
de frågor som ämnas besvaras.  Risken finns dock att styrningen blir för stark. Här utgjorde 
pilotintervjun en viktig riktlinje för att anpassa sig inför framtida intervjuer. Intervju som metod 
innebär samtidigt en risk för forskarpåverkan då den intervjuade kan svara utefter vad den tror 
förväntas svara. För att undvika detta genomfördes intervjun på en plats vald av informanterna 
för att de skulle kunna känna sig trygga och intervjuerna introducerades med uppvärmningsfrågor 
för att skapa ett positivt klimat för intervjun.    

11 Detta kallas även reliabilitet (se Interbedömarreliabilitet och  validitet - Hur väl svarar de nationella provens fria skriftliga 
delar mot dessa?)  
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Resultat och analys 

Nedan redogörs för resultaten och analysen i denna studie. Resultaten har delats in i fyra delar 
efter teman som kopplas till studiens syfte och frågeställningar. Dessa har rubricerats på följande 
sätt: Nationella provets skriftliga del som bedömningsunderlag,  Lärares förhållningssätt till kursplanen i 
moderna språk vid bedömning och betygsättning, Lärares konkreta bedömningsarbete samt Ekonomiska och 
administrativa ramfaktorer: Resurs- och tjänstefördelning. Därmed redogörs i resultat för lärares syn på 
bedömning och betygsättning av elevers skriftliga språkfärdigheter på de nationella proven i 
spanska med utgångspunkt i kursplanen och kunskapskraven. Analysen av resultaten är 
inkorporerad i samma avsnitt. Detta val har gjorts i syfte att analysen inte ska frångå studiens 
syfte och för att undvika repetition av resultaten. Nedan följer först en presentation av de lärare 
som deltagit i studien. 
 

De intervjuade lärarna: Bakgrund och erfarenheter av nationella proven i spanska 

Margareta har arbetat som lärare i spanska i 16 år  men tog sin lärarexamen 1999. Hon har 
undervisat främst på gymnasiet i spanska men har även provat på andra yrken. Hon arbetar sedan 
9 år tillbaka på sin nuvarande gymnasieskola och använt sig av kursproven i spanska sedan de 
kom 2004.  Susanna tog även hon examen 1999 och har sedan dess undervisat i spanska både på 
gymnasiet och högstadiet och har liksom Margareta använt sig av proven sedan de gjordes 
tillgängliga 2004. Erika har arbetat som lärare sedan 1996 då hon tog lärarexamen och arbetar 
sedan 2007 på den skola hon är på nu. Hon har använt sig av de nationella proven i spanska 
sedan hon kom till den nuvarande skolan. Maria har arbetat som lärare i 9 år på gymnasiet men 
har tidigare undervisat på vuxenutbildningen. Hon undervisar i spanska och andra språkämnen 
och har använt sig av de nationella proven i spanska under den tid hon har undervisat i ämnet. 
Paola har arbetat kortast tid som lärare då hon tog examen för 2 år sedan och sedan dess har 
använt sig av kursproven i spanska. Julia har arbetat som spansklärare sedan 1980 men har även 
arbetat inom andra yrkesområden. Hon har arbetat på sin nuvarande gymnasieskola sedan 2005 
och undervisar i spanska och andra språk. Hon har även använt sig av kursprov i spanska sedan 
de tillkom 2004.  

Nationella provets skriftliga del som bedömningsunderlag  

Nedan behandlas lärares erfarenheter och upplevelser av att använda de nationella proven i 
spanska samt deras syn på provens betydelse som underlag för bedömning av elevers skriftliga 
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språkkunskaperna.  Samtliga lärare tycker att den skriftliga delen av de nationella proven i spanska 
ger en god bild av elevernas skriftliga språkkunskaper då uppgifterna är relativt öppna och kan 
anpassas till den enskilda eleven och visar på elevens förmåga att använda sig av strategier i sitt 
skrivande.  Linda tycker att proven gynnar främst de som är duktiga just på att uttrycka sig i skrift 
eller de som är mer timida och inte visar sina kunskaper muntligt. 

Sen finns det de många som är duktiga interaktivt som inte kommer till sin rätt där för det är så 

många aspekter av att kunna ett språk. [...] jag tycker det fungerar för de som är bra på skriva, 

är man duktig på att skriva behöver man inte nödvändigtvis vara bra på att prata men man kan 

vara duktig på både och. Jag tycker det är bra att den delen finns för är man blyg till sin 

karaktär kan man komma till sin rätt där. 

 
Lärarna berättar att proven ofta läggs i slutet på terminen för att de ska kunna användas för att 
bedöma elevernas kunskaper efter avslutad kurs.  Flera av de intervjuade lärarna framhäver att 
faktumet att proven ligger sent på läsåret ger dem en tyngd för den totala bedömningen av 
elevernas språkkunskaper och för deras slutbetyg. Även om lärarna arbetar med formativa 
bedömningsformer under läsåret så blir ändå det nationella provet en riktlinje för läraren då 
slutbetygen ska sättas.  

Men oftast brukar jag se det som ett kursprov, nu är det slutet på kursen, nu ska du verkligen 

visa vad du kan men ibland ser man det som ett komplement till det övriga de har gjort i 

kursen. På denna skola får man inte göra omprov längre så nu kan man säga att det får lite 

mera tyngd och att det ligger slutet på terminen gör att det få verkligen visa vad de kan. 

 
Linda betonar att det nationella provets skriftliga del förvisso utgör en del i den totala 
bedömningen men det ändå blir en summativ bedömning av vad eleverna lärt sig under året: 

Provet på slutet måste väga tungt eftersom de är på slutet. De kan inte väga lika mycket som i 

början, det mesta av tiden går till åt lärande, det mesta av tiden går inte åt till examinationer [...] 

om man ska använda det formativt under året då kan man göra på många olika sätt inför 

nationella proven som inte blir formativt utan då är det ett betyg. [...] det blir en summativ grej 

faktiskt, det är så sent också men då ska man ha kunnat jobba under året med att förbättra sitt 

språk, man ska ha fått träna i de texter de har fått feedback och betyg på innan så ska de 

kunnat ha förbättra sig. 

 
Utifrån lärarnas uttalanden framträder en syn på bedömning som är förenlig med den bedömning 
för lärande eller formativa bedömningen som idag genomsyrar det målrelaterade systemet 
(Skolverket, 2012a: 17ff). Lärarna beskriver hur de under året arbetar med formativ bedömning 
men att de nationella proven eftersom det läggs i slutet av terminen blir en viktig del i 
bedömningen och betygsättningen av elevers skriftliga språkkunskaper. Trots att de nationella 
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proven syftar till att stödja en likvärdig bedömning och betygsättning utgör de alltjämt en viktigt 
del av den bedömning av lärande eller summativa bedömning vars övergripande syfte att säkerställa att 
de mål och innehåll som finns i läroplanen och kursplanen uppföljs (Lundahl, 2011: 51). 
Övergången till ett målstyrt system har i sig inneburit ett nytt sätt att se på lärande och 
bedömning där det livslånga lärandet uppmuntras och Skolverket förespråkar den formativa 
bedömningen framför den summativa. Samtidigt innebär målstyrningen ett behov att kontrollera 
måluppfyllelsen. Liksom i tidigare studier pekar denna studie på att provens dubbla funktion som 
både styrmedel och kontrollinstrument är problematisk i fråga om dess funktion att stödja en 
likvärdig bedömning (Skolverket, 2000; Skolverket, 2003; Korp, 2006). Till exempel påpekar Julia 
att det skriftliga provet testar förmågor eller kunskapsområden som man nödvändigtvis inte har 
gått igenom under kursen.  

De känner oj jag har faktiskt glömt orden för att ange vägen, vi repeterade det kort men de 

kände att flera ord saknades för att beskriva. Även om jag medvetet gått igenom lite snabbt för 

att hjälpa eleverna tillhörde det faktiskt steg 2 vissa ord. 

 
Däremot anser Margareta och  Julia att skrivuppgiften på nationella provet i spanska steg 4 är för 
lätt då eleverna kan utföra uppgiften enligt instruktionerna och ändå bara använda tempus som 
de redan kan från grundskolan och inte behöver använda sig av dåtid vilket de menar är något 
man bör kunna på steg 4. Margareta säger om uppgiften: 

Den säger ju ganska mycket om hur de kan förklara, men om man inte säger till dem att 

uttrycka sig varierat så kan de ju faktiskt  följa instruktionerna och ändå inte skriva mer än 

presens. Tycker det är dumt att man måste uppmana dem att skriva i olika tempus, ibland 

glömmer man det och då kan de aldrig få några högre betyg trots att de har utfört uppgiften. 

 
Då provets innehåll inte stämmer överens med det kunskapsområden som lärarna arbetat med 
under årets gång och det i läroplanen inte finns några specifikationer om vilket innehåll läraren 
bör fylla sin undervisning med är det således problematiskt ifall det nationella provets skriftliga 
del testar områden som nödvändigtvis inte lärarna valt att inkludera i kursen. Skolverket (2005: 
15) betonar att för att det nationella provet ska fungera som ett kalibrerande mätinstrument 
kräver det att det finns ”ett gemensamt väldefinierat kunskapsinnehåll och gemensamma 
väldefinierade betygsnivåer som både provkonstruktion och undervisning kan utgå ifrån” 
(Skolverket, 2003: 15). När specifika kunskaper testas på det nationella provet som inte finns 
specificerade i kursplanen blir detta en fråga om provens validitet, det vill säga i vilken utsträckning 
provet testar undervisningens innehåll eller undervisningsmålen (Korp, 2003: 121). Julia beskriver 
hur vissa kunskapsområden som behandlats ytligt i undervisningen kan få avgörande betydelse 
för elevens betyg på nationella provet då det utgör en central del av uppgiften. Det nationella 
provets begreppsvaliditet, det vill säga relationen mellan det som testas och det man drar slutsatser 
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om blir således i hög grad beroende av hur den enskilde läraren väljer att planera kursen och 
vilket innehåll som väljs för att konkretisera målen. Risken finns att elevens skriftliga 
språkfärdighet på det nationella provet bedöms utifrån felaktiga grunder då det innehåll läraren 
har valt inte nödvändigtvis speglar det som testas på provet. Kunskapskraven i kursplanen ska 
ligga till grund för lärares bedömning och betygsättning. Lärares förståelse och tolkning av 
skrivelserna i kursplanen är således avgörande för de nationella provens förmåga att stödja en 
likvärdig bedömning och betygsättning. Nedan redogörs för lärares förhållningssätt till 
kursplanen vid bedömning och betygsättning av elevers texter. 

Lärares förhållningssätt till kursplanen vid bedömning och betygsättning av elevers texter 

I denna del beskrivs lärares förhållningssätt till kursplanen och hur lärare tillämpar 
kunskapskraven i bedömningen och betygsättningen av elevers texter. Samtliga lärare upplever att 
den skriftliga delen på nationella proven speglar kunskapskraven och det centrala innehållet i 
kursplanen väl. Däremot upplever lärarna bland annat Susanna att kunskapskraven är svåra att 
tillämpa vid bedömningen av just den skriftliga delen av nationella proven. 

Någon gång har jag själv försökt göra en matris och tagit Skolverkets kommentarer och tittat 

på kunskapskraven för att uttrycka sig skriftligt så har jag slagit ihop dem. Men sedan när man 

läser en text så är det nyanser, flyt det är så mycket som inte kommer in i matrisen [...] Det 

känns som att det saknas en del i kunskapskraven.  

 
Lärarna beskriver även hur de känner att kursplanerna inte räcker till för att bedöma elevernas 
texter då språkämnet omfattar så många fler aspekter än de som anges i kursplanen för moderna 
språk. Linda använder sig därför av kommentarsmaterial för tidigare läroplanens formuleringar i 
bedömningsarbetet: 

Nu brukar inte jag bara hålla mig till kursplanen, jag fördjupar mig i sådana fall och tittar lite 

mer på kommentarsmaterial, sådant som man använt när man resonerar kring skriftlig och 

muntlig produktion som inte haft poängdelar. Före den senaste läroplanen då hade man stor 

användning av sådant som flyt och sådant, jag minns inte riktigt vad som stod men de ord som 

ger mig mycket för att fylla i det som saknas i kunskapskraven nu. 

 
Flera av lärarna menar också att de använder sig av de autentiska elevtexterna som tillsammans 
med bedömarkommentarerna visar på vilka kunskaper eleven bör uppvisa på varje betygssteg. 
Lärarna menar att dessa är till hjälp för att konkretisera kunskapskraven i kursplanen då de visar 
på vad som förväntas av eleven för ett visst betyg. Linda betonar betydelsen av dessa texter 
speciellt vid övergången till ett nytt betygssystem. 

 

36 

 



Man behöver påminna sig om och hitta de här exempeltexterna för och i synnerhet vid 

övergången till ett nytt betygssystem vad menas med ett C på en text på steg 3.  

 
Julia och Margareta beskriver hur de använder sig av exempeltexterna under året för att 
se vilka fel som är acceptabla för ett visst betyg. 

 Exempeltexterna är bra att ta fram som hjälpmedel med kommentarer och se vilka fel man 

kan acceptera enligt Skolverket så jag har verkligen anpassat min bedömning efter det.  

 
 Paola upplever till skillnad från de andra lärarna att kunskapskraven är till hjälp för bedömningen 
men att det däremot är svårt att avgöra skillnaden mellan definitionerna som beskriver 
progressionen mellan de olika betygen: 

[...] även om de är lite svårtolkat finns det ju en del som är såhär att det ska vara 

sammanhängande och flyt. Sen kan det vara svårt att tolka vad som är skillnaden 

på relativt sammanhängande och i viss mån sammanhängande, de här värdeorden 

är väldigt svåra. 

 
Även Margareta uttrycker sin osäkerhet inför dessa värdeord och menar att hon oftast utgår ifrån 
sin egen erfarenhet när hon är osäker: 

det blir så godtyckligt annars med det här systemet vi har nu, det är väldigt svårt att veta vad 

som [menas med] visst flyt, flyt, bra flyt, jag menar vad är det för skillnad, var lägger du 

gränserna där, det är jättesvårt, och jag kan säga ju längre man har jobbat desto bättre är man 

på att kalibrera in sig [...] jag har fått jobba stenhårt för att verkligen få in nivån där, nu kan jag 

läsa en text och säga det här är ett C så där bara (skratt) sen måste jag motivera efter... 

 
I intervjuerna beskriver lärarna en osäkerhet kring den nya betygsskalan och som något de flesta 
inte använder sig av under läsåret. Vid betygsättning av elevtexterna då mellanbetygen används 
berättar Paola att hon ändå känner sig tvingad att använda de fast hon inte gör det annars: 

Ja eftersom det inte finns specificerade krav för dem så har de flesta på min skola 

valt att inte använda sig av de vid enskilda prov, de använder vi bara vid slutet när 

vi väger ihop allting för att sätta betyget,  [...] då kan man göra den här 

avvägningen att det ska vara övervägande del av det ena betyget  [...]  men på 

mindre prov är det lite svårt att tänka sig att ska det vara till övervägande del [...] 

det känns som att det lätt blir missvisande. På kursproven känner jag mig alltid 

tvungen att sätta dem fast jag inte skulle vilja göra det själv så där skär det sig 

mellan hur vi brukar göra och hur de vill att man ska göra uppifrån med de där 

proven.  

 

37 

 



 
Margareta påpekar även att hon har arbetar på olika sätt vilket skapar förvirring hos både lärare 
och elever. Hon ser även mellanbetygen som ett sätt att uppmuntra eleven och visa på elevens 
progression: 

Förra året satte jag B och D så nu är mina elever förvirrade i årskurs två eftersom jag har 

övergått till E+ och C+, vad betyder det, betyder det att jag bara har E eller? Men E+ det är D 

ungefär brukar jag förklara [...] man försöker att inte sätta B och D men det är himla svårt 

faktiskt eftersom man vill visa eleverna att de är på väg någonstans.  

 
Lärarna känner sig också förvirrade kring hur de olika färdigheterna ska bedömas i förhållande till 
varandra. Erika ställer sig frågande till huruvida ett lägre betyg på den skriftliga delen av nationella 
provet innebär att man måste sänka elevens betyg fast eleven har presterat bra i andra färdigheter.  

Vad händer om man har till exempel A på muntlig produktion men E på skriftlig var hamnar 

man då, hamnar man på E då, såna där diskussioner har vi hela tiden, det är jättesvårt.  

 

Den nya kursplanens kunskapskrav och betygsskalan med mellanbetygen  D och B har inneburit 
ett ökat tolkningsutrymme för lärarna då varje lärare tolkar kursplanen olika och gör ett eget urval 
av de kunskapskrav och aspekter man tar hänsyn till vid bedömningen av en särskild färdighet. 
De flesta av lärarna beskriver kunskapskraven som föga hjälpsamma i bedömningens då de anses 
vara för generella och torftiga. Lärarna använder sig därför av tidigare bedömningsstöd eller 
skapar egna matriser för att kompensera för kunskapskravens bristfällighet. Lärarna beskriver hur 
de använder sig av olika matriser snarare för att legitimera sin bedömning i efterhand än som en 
utgångspunkt för bedömningen. Flera av lärarna beskriver också hur deras erfarenhet får fungera 
likt en ”inre måttstock” utifrån vilken de gör sin bedömning av vilket betyg elevens text förtjänar. 
Lärarnas osäkerhet när det kommer till hur kursplanen ska tolkas indikerar att formuleringsarenans 
syfte med den nya läroplanen inte realiserats av lärarna i praktiken som det var tänkt av 
regeringen. Den tydlighet som propositionen eftersträvade synes snarare har lett till en motsatt 
effekt där lärare upplever läroplanen som otydlig och ogenomförbar och istället har sina egna 
förhållningssätt till betygsskalan och använder sig av bedömningsstöd från den tidigare 
kursplanen som de upplever som mer konkreta och tillämpningsbara. Det visar även att det finns 
ett glapp mellan realiseringsarenan och formuleringsarenan då lärare inte fått tillräckligt med 
information om hur kunskapskraven ska tolkas och hur man ska förstå betygsprogressionen. 
Detta har lett till en osäkerhet vid bedömningsarbetet och i längden till en misstro gentemot 
styrdokumenten (Lindensjö & Lundgren, 2000: 146-147).   
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Lärares konkreta bedömningsarbete och kunskapsavvägningar  

Här beskrivs lärares konkreta bedömningsarbete och vilka kunskapsavvägningar som görs vid 
bedömningen och betygsättningen av elevers texter på nationella proven. Överlag synes lärarna 
ha en god samsyn vad gäller de kunskaper och färdigheter som ska bedömas i elevernas texter på 
nationella provet. De flesta gav uttryck för en kommunikativ språksyn vilket speglar  kursplanen i 
moderna språk där ”en allsidig kommunikativ förmåga” betonas (Skolverket, 2011: 1). Maria 
betonar vikten av att  eleven kan att göra sig förstådd. 

Det jag försöker göra när jag läser en text är [att se till] det kommunikativa, skulle en 

spansktalande förstå det här [...] Det är ingen elev som skriver helt grammatiskt korrekt på den 

här skolan, inte ens de spansktalande gör ju det, utan det är små grejer, men stör det eller 

förstör det, det är där gränsen går när man bedömer. 

 
Faktorer som skapar hinder för förståelse menar lärarna är främst användandet av annat än 
målspråket i texten. Till exempel om eleven använder ett annat språk än målspråket, lämnar tomt 
eller ”förspanskar” ett svenskt ord. Flera av lärarna uttryckte även vikten av att man i alla fall 
försöker och vågar ta risker i språket. Susanna säger till exempel:  

En elev som har skrivit en väldigt kort text, bara några få meningar blir ju oftast inte godkänd, 

de måste ändå visa att de kan, nu tänker jag på steg 3, så där kan man se ganska mycket att 

eleven måste våga skriva ganska mycket och även om det inte är riktigt korrekt kan de ändå nå 

ett E för de försöker säga saker de försöker kommunicera, [...] där går en gräns just för E, att 

de försökt, att de vågar. 

 
Även Linda uttrycker hur det är svårt att sätta ett F på en elev då den verkligen försöker: 

Det är väldigt svårt, det tar emot att sätta F, beror på vilket skäl men ifall en elev försöker [...] 

ett F får ju också konsekvenser, då måste man skapa åtgärdsprogram och man ska samråda 

med en programrektor och se till att det genomförs. 

 
Lärarna nämner även att elevens text för ett godkänt betyg skulle ha en viss längd i meningen att 
en för alltför kort text är svår att bedöma. Likväl är längden inte en garanti för ett godkänt betyg 
ifall innehållet är oförståeligt. Linda ger ett exempel på ett sådant fall: 

För något år sedan satt vi och bedömde en elev som var nästan tre sidor lång nästan obegriplig 

text. Fritt från hjärtat bara sprudlade ut, jättesvår att förstå, det finns alltid avvikelser, jag säger 

generellt att det finns ett samband mellan längd och högt betyg men inte alltid. 

 

Andra faktorer som lärarna bedömer som viktiga är att eleven kan visa på de kunskaper som 
uppgiften fodrade dem att uppvisa. Lärarna använde sig också av begreppet variation, vilket 
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förklarades som att eleven inte använder samma konstruktion eller fras hela tiden. Därtill 
påpekade två av lärarna att grammatisk korrekthet var viktigt i den mening att för många 
grammatikfel kunde skapa hinder för förståelse. Susanna nämner också betydelsen av att man 
anpassar sig till syftet för uppgiften: 

Ett brev ska till exempel vara personligt, det ska vara varierat, intressant, det flyter och det 

finns struktur,  det finns otroligt många faktorer som man bedömer i den skriftliga förmågan.  

 
För ett högre betyg menade de intervjuade lärarna att faktorer som ett rikt ordförråd, gott flyt, 
anpassning till syfte och mottagare och strategier för att undkomma språkliga problem var viktiga. Linda 
påpekar dock  ”vad ett rikt eller torftigt innehåll är kan ingen människa i världen säga med någon 
matematisk noggrannhet, det blir en bedömning.” Julia anser även att man bör  uttrycka sig 
idiomatiskt vilket hon förklarar som ”att visa att man haft tillgång till den spanska kulturen på 
något sätt”. Vidare menar Susanna att man lätt blir omedvetet påverkad av ens tidigare 
uppfattningar om en elev eller av elevens handstil: 

Man är aldrig objektiv man har med sig så mycket och man vet ju kanske vem som har skrivit 

brevet [...] Skriver någon fint tycker man den är lite bättre än en som skriver väldigt slarvigt och 

fult. Jag tror det att man omedvetet påverkas av det. Så det får man vara observant på för så 

ska det inte vara. 

 
I lärarnas beskrivningar framgår det att det överlag råder god samsyn kring vad som bedöms där 
den kommunikativa förmågan sätts i centrum. Interbedömarreliabiliteten, det vill säga graden av 
samstämmighet mellan olika bedömare för det nationella provets skriftliga del, kan således antas 
vara relativt god då lärarna ger uttryck för en gemensam kunskaps- och språksyn. Dock definieras 
och värderas olika kvalitéer respektive brist på kvalitéer olika hos de intervjuade lärarna. Till 
exempel beskriver lärarna hur faktorer som att eleven försöker och vågar skriva, att det eleven 
skriver är personligt och intressant och att elevens handstil kan påverka bedömningen. Flera av 
lärarna betonar också att elevens progression är av betydelse för hur eleven bedöms. Lärarna 
lägger således olika stor vikt vid textens kvalitéer där dessa tillskrivs olika betydelser och låter 
även aspekter som elevens egenskaper spela in i bedömningen. Frågan blir då huruvida lärarnas 
olika definitioner av den kunskap som ska mätas påverkar bedömaröverensstämmelsen lärare 
emellan och till vilken grad de nationella provet kan sägas värna om likvärdigheten i 
bedömningen.  

Ekonomiska och administrativa ramfaktorer: Resurs- och tjänstefördelning 

Skolverket (2009) menar att för att säkra provens funktion att stödja en likvärdig bedömning och 
betygsättning är det viktigt att man i lärarkollegiet och inom kommunen diskuterar hur 
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kursplanen ska tolkas och att lärarnas bereds utrymme för att sambedöma. I intervjuerna med 
lärarna har det framgått att tid för sambedömning och kollegiala diskussioner om kursplanen 
varierar från skola till skola. Det framgår även hur lärarnas bedömningsarbete i mångt och mycket 
begränsas av ekonomiska ramfaktorer som resurs- och tjänstfördelning på skolan. Lärarnas 
osäkerhet vid bedömningen av elevernas texter utifrån kursplanen kopplas även till det faktum att 
de inte fått tillräckligt med fortbildning i hur den nya kursplanen och betygsskalan ska förstås och 
användas. Lärarna nämner att Skolverkets skrivelser om den nya betygssystemet förvisso har gett 
viss hjälp men att de skulle behöva mer tid för att inte bara sambedöma enskilda elevtexter utan 
också till att diskutera hur kursplanerna bör förstås. Även i Skolverkets (2004a) studie över 
nationella proven i grundskolan betonar lärare i svenska och engelska vikten av att 
bedömningsanvisningar tolkas och diskuteras med kollegor för att uppnå en likvärdig bedömning. 
Några av de intervjuade nämner att kommunen erbjudit möjlighet att sambedöma elevtexter 
tillsammans med andra moderna språklärare. Dock så ägnas dessa möten främst till att få andra 
lärares åsikter om en elevtext och inte åt att diskutera hur betygsskalan ska förstås och hur man 
ska använda sig av mellanbetygen B och D.  

Vi försöker ju träffas alla språklärare i spanska en gång per år i kommunen efter nationella 

proven och försöker gå igenom. Lätt att man fastnar i att läsa texter och sambedöma men 

också att definiera vad som menas med ”till övervägande del”, de här gränsfallen. Man skulle 

faktiskt försöka sig på att göra en matris eller en bild av vad som gäller. Lätt att man bara säger 

det här är...man borde gå in lite djupare och säga vad i texterna som vilka kvaliteter som krävs, 

vi har inte kommit riktigt dit än men jag tror att det skulle behövas. 

 
Spansklärarna i denna studie uttrycker alla vikten av sambedömning för att värna om 
likvärdigheten hos proven och i förlängd mening elevernas rättssäkerhet. Medan sambedömning 
av den skriftliga delen av nationella proven i ämnena engelska och svenska har satts i system på 
skolor med schemabrytande rättningsdagar synes formell sambedömning av kursproven i spanska 
vara snarare undantag än regel (cf. Erickson, 2009; Åhs, 2007). I bedömningsanvisningarna för de 
skriftliga delproven i den nationella proven i spanska finns diskussionsmaterial som är tänkt att 
fungera som inspiration till att arbeta med sambedömning på skolan (Skolverket, 2012) I de 
läraranvisningar som medföljer proven anges sambedömning däremot inte som ett krav men 
rekommenderas starkt från Skolverkets sida. Skolverket har även diskuterat möjligheten att 
reglera bedömningen genom krav på sambedömning men förslaget har inte lett till något konkret 
beslut (Skolverket, 2009: 17). Skolverket är dock medvetna om de ekonomiska begränsningarna 
då de påpekar att skolor och huvudmän kommer bli tvungna att undanlägga resurser för 
genomförandet av en sådant förslag (Dnr U2009/1671/S). Trots Skolverkets påbud om 
sambedömning är det i realiteten sällan det finns utrymme för det på grund av tidsbrist och 
sambedömningen blir således ofta av informellt slag då skolledning inte ger lärarna avsatt tid för 
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att sambedöma. Lärarna beskriver även hur man i moderna språk får kämpa för att få tid avsatt 
för sambedömning. Margareta berättar till exempel hur en rektor uttryckt att nationella proven i 
moderna språk borde slopas då de ansågs för tidsödande.  

En programrektor som sa strunta i spanskan, nej då tar man den tiden det är bara så! Men det 

blir ju väldigt mycket på slutet, nu har vi fått en mycket bra uppgörelse när det gäller engelskan, 

vi rättar 32 elevers elever, det betyder att det är tre skriftliga grejer, så det blir 32 gånger 3. [...] 

Förra året var första gången vi gjorde så för tidigare år har vi haft en rent omänsklig 

arbetsbörda [...] då är det farligt men som sagt man måste ha någon slags självbevarelsedrift 

innan man brakar rätt in i väggen. 

 
 Även de andra lärarna förutom Susanna säger att sambedömning sker informellt och att lärarna 
själva får ”avsätta tid” då de inte av ledningen får någon tid till att arbeta med sambedömning av 
elevers texter.  Erika beskriver hur bristen på sambedömning ofta beror på att skolledningen 
blundar för behovet och att eftersom det inte finns några bestämmelser kring hur det ska ske 
varierar det inom kommunen huruvida tid avsätts för bedömning. 

Det är så svårt är att det är olika på alla gymnasieskolor det finns ingen modell, nu gör vi såhär, 

de som har de här ämnena får det såhär, så då ska varje skola hitta sin väg. Det är ju klart svårt 

för då har man det på en skola ett bra avtal och då vill ha det så varför skulle inte vi som är en 

kommunal skola få ha det så. 

 
I lärarnas beskrivningar kan skönjas en konflikt mellan de olika styrmedel som utgör den 
ideologiska styrningen i läroplanen och den ekonomiska styrningen i resursfördelningen. Den 
ekonomiska styrningen har i och med skolans decentralisering gjort att staten endast fått indirekt 
kontroll över resursfördelningen då det är kommunen som har huvudansvaret för det 
ekonomiska och skolledningen för resursfördelningen på skolan  (Lindensjö & Lundgren, 2000, 
passim). I och med införandet av skolpeng har även skolor blivit allt mer beroende av 
elevunderlag och skolor som mitt i terminen förlorar elever drabbas även ekonomiskt. Då 
resurserna är knappa tvingas ledningen att prioritera det som upplevs som viktigast. Detta blir 
tydligt i lärarens utsagor då de inte i någon större utsträckning får tid avsatt i sin tjänst till att 
bedöma elevers texter eller till att diskutera hur kunskapskraven och kursplanen ska tolkas. 
Eftersom det nationella provet i moderna språk alltjämt inte är obligatoriskt får lärarna ofta 
kämpa för att få tid avsatt till sambedömning och Margareta beskriver även hur hon fått sätta ner 
foten då rektorn ansett proven för tidskrävande och velat ta bort dem. Kursprovens låga prioritet 
och ledningens ovilja eller oförmåga att ge spansklärarna tid till sambedömning och diskussion 
om hur kursplanen ska tolkas påverkar lärarnas förmåga att bedöma elevernas texter  och i sin tur 
provens funktion att verka för en likvärdig bedömning och betygsättning.  
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Diskussion 

Studiens relation till tidigare forskningsresultat  

De beskrivningar som gjorts av de intervjuade lärarna i denna studie visar på likheter med flera 
andra tidigare studier av lärares bedömning och betygsättning av de nationella provens skriftlig 
del. Detta gäller bland annat hur lärares konkreta bedömningsarbete ser ut och vilka kunskaper 
och kvaliteter som lärare lyfter som viktiga i bedömningen av elevers texter. Lärarna in denna 
studie tycks i likhet med tidigare studier ha god samsyn och bedömaröverensstämmelsen eller 
interbedömarreliabiliteten synes vara överlag god (cf. Åhs, 2007; Erickson, 2009: 19). Lärarna utgår 
ifrån den kommunikativa språksyn i kursplanen för moderna språk där elevernas förmåga att göra 
sig förstådda betonas. Lärarna beskriver vidare hur de bedömer elever texter utifrån olika 
kvalitéer där begrepp som flyt, variation, anpassning till syfte och mottagare, ordförråd och idiomatik 
används för att beskriva det som bedöms. Det som drar ner betyget menar lärarna är främst 
användning av annat än målspråket. Även Åhs (2007) och Erickson (2009) nämner språkligt flyt, 
mottagarmedvetenhet och kommunikation som faktorer som bedöms på nationella provet i Engelska. 
Det som inte tas i lika hög grad upp av läraren i denna studie är de aspekter som formell korrekthet, 
stavning och idiomatik. Detta kan möjligen härledas till att spanskan är ett nybörjarspråk och att 
lärarna i alla fall på en lägre nivå inte bedömer aspekter som formalitet och stavning i lika hög 
grad då det kommunikativa förmågan sätts i fokus.  
 
Denna studie skiljer sig också från Åhs (2007) och Ericksons (2009) i det att flera av lärarna i 
denna studie betonar progressionen och att eleven ”försöker” som en faktor bedömningen. Detta 
skulle kunna ses som ett tecken på att på progressionsbegreppet i det nya betygssystemet och 
kursplanen för moderna språk har fått genomslag och påverkat lärarnas bedömningsförfaranden 
(cf Skolverket, 2011: 52 f.). I denna studie beskriver lärarna avvägningar som liknar de i Åhs 
(2007) och Ericksons (2009) till exempel hur lång en text måste vara och vad som kan krävas i 
relation till instruktionerna för att en elev ska bli godkänd. Dock kritiserar lärarna i denna studie 
till skillnad från engelsklärarna den skriftliga delen av nationella provet i spanska steg 3 som 
bristfällig i sin begreppsvaliditet då den inte testar innehållet i kursen eller sådant som nödvändigtvis 
visar på elevens skriftliga språkkunskaper. Engelsklärarna både i gymnasiet och i högstadiet tycker 
till skillnad att skrivuppgiften för Engelska A respektive Engelska i årskurs 9 speglar kursplanen 
och kursens innehåll väl. Dock finns det för den fria produktionen i engelska möjlighet att välja 
mellan två ämnen för att motverka just att en alltför stor del av elevens kunskaper testas via deras 
skrivförmåga eller att något annat än det som ska bedömas påverkar de slutsatser som dras av 
resultaten (Erickson, 2009: 3). 
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Lärarna i denna studie syntes vara av den mening att kursprovet har en viktigt roll i bedömningen 
av elevens samlade kunskaper  och synes också påverka elevernas slutbetyg i hög grad. Andra 
ämneslärare verkar även dela samma syn på proven som främst summativa till sin natur. Enligt en 
rapport från Skolverket (2005a: 104) beskriver engelsk- och svensklärare hur olika 
bedömningsunderlag uppfattas som olika viktiga där prov som eleven gjort i slutet på terminen 
anses viktigare än de som gjorts i början. Lärarna i Athleys & Sundbergs (2010: 30) studie 
beskriver också hur lärarna anser att det nationella provet väger tungt på grund av det ligger på 
slutet av terminen och att det av vissa lärare används som en språngbräda till ett högre betyg. 
Även i denna studie beskrivs proven som betydelsefulla för elevens slutbetyg och att ett högre 
betyg på provet i många fall kan väga över ifall eleven står mellan två olika betyg. 
 
I detta examensarbete har det framkommit att spansklärares bedömning av elevernas texter på 
nationella proven i spanska påverkas av ekonomiska och administrativa ramar som 
resursfördelning och den tid som ges till att arbeta med sambedömning av elevers texter. Lärarna 
beskriver hur det mesta av sambedömningen sker informellt då ledningen inte avsätter tid för det 
i tjänsten. Även i Skolverkets (2005a) studie beskriver lärarna hur det på olika skolor i varierande 
grad bereds utrymme för att arbeta med medbedömning och betygsättning av det nationella 
provet och att samverkan om provens bedömning främst sker informellt mellan ämneskollegor. 
Även Korps (2006: 229) studie visade på att faktorer som resurser och organisatoriska ramar 
försvårade möjligheterna till sambedömning och att lärarna ofta fick sköta bedömningen själva. 
Till skillnad fann Åhs (2007: 24) i sin studie att de flesta engelsklärare såg sambedömningen som 
självklar del av bedömningsproceduren och som satt i system.  Detta pekar möjligen på en 
förändring där det för de obligatoriska nationella proven nu ges mer utrymme för att bedömning 
och betygsättning av nationella provet. I spanska är proven fortfarande inte obligatoriska vilket 
innebär att det inte heller ges samma betydelse då resurserna är knappa. För att stärka provens 
betydelse skulle följaktligen en obligatorisering kunna innebära ökade möjligheter för samverkan 
vid bedömning då provens status skulle  höjas och ledning skulle bli tvungna att avsätta tid för 
sambedömning. 

Nationella proven som kalibrerande styrinstrument -  ska proven eller lärarna bestämma 
vad som bör bedömas?  

I denna studie beskriver lärarna hur exempeltexterna och bedömningsanvisningarna för det 
skriftliga provet är användbara hjälpmedel i bedömningen eftersom lärarna upplever kursplanens 
skrivningar som svårtolkade och alltför generella för att de ska fungera som ett stöd i 
bedömningen. Lärarna beskriver även hur de använder sig av exempeltexterna för att kalibrera sig 

 

44 

 



och för att få en idé om vilka kunskaper som eleven bör visa på för att få ett visst betyg. Detta 
har även visats i Skolverkets rapport där matematik- engelsk- och svensklärare beskriver hur 
uppgifterna i provet, tillsammans med bedömningsanvisningarna, och de bedömda elevexemplen 
fungerar som en kvalitativ norm för betygsättningen, dvs. de fungerar som en konkretion av 
kursplanemål och betygskriterier. (Skolverket, 2005: 53). Skolverket (2003: 15) betonar dock att 
provens kalibrerande roll inte är förenlig med en deltagande målstyrning där läraren utifrån de 
övergripande målen för kursen ska utforma undervisningen då det förutsätter det finns ”ett 
gemensamt, väldefinierat, kunskapsinnehåll och gemensamma, väldefinierade betygsnivåer, som 
både provkonstruktion och undervisning kan utgå ifrån”. Denna problematik blir tydlig i lärarnas 
beskrivningar där de nationella provets skriftliga del beskrivs som styrande av undervisningen och 
vanskligt för likvärdigheten då vissa kunskaper som nödvändigtvis inte tagits upp i kursen  testas 
medan andra kunskapsområden som enligt lärarna bör ingå i kursen inte testas på proven.  
 
Utformningen av det nationella provet baseras även den på en tolkning av kunskapskraven från 
de grupper som konstruerar provet. Frågan är således huruvida det av provkonstruktörerna valda 
innehållet ska prioriteras framför det som lärarna valt att använda i sin undervisning och huruvida 
provkonstruktörernas tolkning av kursplanen och kunskapskraven ska sättas före lärarnas 
tolkning. Skolverket (2003: 15) betonar att i det första fallet så bör inte en sådan styrning göras 
gällande då det är oförenligt med det målstyrda systemet där lokala aktörer ska tolka generella och 
oprecist skrivna kunskapskrav och efter dessa välja vilket innehåll att fylla sina lektioner med. 
Dock menar de att provkonstruktörernas tolkning av målen och betygskriterierna skulle kunna 
främjas i syfte att skapa en gemensam norm för betygsättningen (ibid.). Hur som helst så visar 
lärarnas beskrivningar på att en sådan styrning är problematisk då lärarna i varierande grad 
anpassar sin undervisning efter proven och använder sig av exempeltexterna och 
provkonstruktörernas kommentarer. Detta framgår i lärarnas missnöje med proven då de utifrån 
sin tolkning av kunskapskraven upplever att provens innehåll inte alltid speglar kursplanens 
innehåll och mål. Här blir frågan huruvida proven som kalibrerande mätinstrument underminerar 
lärarnas professionalitet och vem som ska ges tolkningsföreträdet när det kommer till 
kunskapsbedömningar och vad som bör testas.  

Nationella provens dubbla funktion – Äventyrar provens kontrollerande funktion dess 
syfte att verka för en likvärdig bedömning och betygsättning?  

De nationella proven har under 2000-talet gått från att vara ett instrument för lokal utvärdering 
till att i allt högre grad utgöra ett mått på den nationella resultatuppfyllelsen (Lundahl, 2009: 175 
f). I och med ökad insyn i skolan, mer utförliga och regelbundna inspektioner, krav på 
kvalitetsredovisningar och  införande av betyg från grundskolan tidigare år utgör de nationella 
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proven del i en omfattande kontrollverksamhet där läraren anförtros allt mindre tillit i sin 
förmåga att utöva sin yrkesprofessionalitet (Nytell, 2006: 138-139; Lundahl, 2009: 178 f.) . 
Samtidigt ges lärare allt sämre förutsättningar för att genomföra sitt läraruppdrag då allt mindre 
tid ges för att sätta sig in nya läroplaner och tillsammans med kollegor diskutera kursplanens 
skrivningar då mer tid åläggs dokumentation och administrativa arbetsuppgifter. Detta blir även 
påtagligt i denna studie då lärare i studien upplever hur provens betygsstödjande funktion blir 
lidande då lärares förmåga att verka för en likvärdig betygsättning begränsas av ekonomiska och 
administrativa ramar där mindre tid ges för bedömning och kollegiala diskussioner kring 
kursplanens målskrivningar och betygskriterier. Samtidigt som proven tillskrivs allt större 
betydelse som bedömnings- och betygsunderlag upplever spansklärarna en växande osäkerhet 
kring vad som ska bedömas och hur det nationella provet ska användas i bedömningen och 
betygsättningen. Sedan skolans decentralisering har proven utgjort underlag i den nationella 
kontrollen av likvärdigheten  och som mått på samband mellan resursfördelning och provresultat 
(Lundgren, 2009: ibid). I och med att kraven har ökat på att provresultat och betyg som 
uppföljning publiceras har också kraven på dessa mått ökat. Resultatstyrningens utveckling  har 
lett till ett dubbelt ansvar där kommuner och lärare fått ansvar både för de resultat som 
produceras genom undervisningen och för de resultatmått som produceras genom de nationella 
proven. Den ökade kontroll- och resultatuppföljningen med insatta ”kvalitetshöjande åtgärder” 
visar på minskat tilltro hos staten till lärarnas förmåga att producera dessa resultat. Detta kan med 
andra ord förstås som ett uttryck av misstro från aktörerna på formuleringsarenan gentemot 
aktörerna på realiseringsarenan då deras förmåga ifrågasätts att konkretisera de centralt angivna 
målen och riktlinjerna och producera resultat som visar på måluppfyllelsen. En 
ansvarsförflyttning för att fullgöra uppdraget om en likvärdig utbildning har skett där statens roll 
som kontrollant  i efterhand påtalar missförhållanden för de ansvariga aktörerna på lokal nivå 
(Nytell, 2006: 139). I och med ökad statlig kontroll i ett alltmer  utvecklat system i vilket 
provsystemet utgör en central del får detta resultat för lärarnas konkreta arbete i skolan. I detta 
examensarbete redogör lärarna för hur bedömningen och betygsättningen av de nationella proven 
utgör en stor arbetsbörda vilket begränsar både den tid lärarna har till övrigt planeringsarbete och 
deras möjligheter till att värna om en likvärdig bedömning genom sambedömning av elevernas 
texter. Detta väcker således frågan huruvida provens kontrollerande funktion är oförenlig med 
deras syfte  att värna om likvärdigheten. Då proven allt mindre används för uppföljning och 
utvärdering av den lokala undervisningen och snarare blir nationella mått desto mindre går det att 
förstå vad som orsakar de enskilda resultaten. De enskilda resultatmåtten blir i sig grundande för 
samtalet kring skolans utveckling utan att man diskuterar hur resultat ska förstås eller utvecklas 
mot det bättre. Rättvisa betyg blir således en fråga om vilka kunskaper som mäts i proven, vilka 
krav som ställs på olika prestationsnivåer , hur dessa relaterar till olika elevers förutsättningar och 
erfarenheter och vilka reella chanser elever i olika skolor, program och med olika bakgrund ges 
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för att tillskansa sig dessa (Korp, 2006: 10). För att proven ska uppfylla sitt 
likvärdighetsfrämjande och betygsstödjande syfte krävs det att de ligger till grund för uppföljning 
och inte bara används som ett mått på den nationell mål och resultatuppfyllelsen. Det fordras 
även en lokal samverkan inte bara mellan lärare på skolan utan även mellan lärare på olika skolor i 
kommunen. Genom samverkan inom ämnet spanska där utrymme ges för diskussion av 
kursplanens innehåll och hur detta bör tolkas och genom samarbete om bedömningen av de 
nationella proven kan utrymmet för variation i betygsättningen minska mellan de lärare som 
samverkar och provens syfte  att stödja en likvärdig bedömning och betygsättning stärkas. 

Nationella provens summativa funktion vs. läroplanens formativa kunskapssyn –Gynnar 
de nationella proven i sig det livslånga lärande? 

Ända sedan införandet av det mål- och resultatstyrda systemet har det varit oklart huruvida de 
nationella proven ska fungera som summativa mätinstrument för utvärdering och uppföljning av 
skolverksamheten eller som formativa styrinstrument för utveckling av undervisningen (Lundahl, 
2009: 106-107).  På senare år har dock proven allt mer tillskrivits sin roll som ett styrdokument 
som ger input-signaler i kontrollsystemet (ibid.). Skolverket (2013) betonar idag att de nationella 
proven främst bör användas summativt men att de även kan användas formativt då de ”ger en 
bild av hur undervisningen har fungerat, vilket i sin tur kan ge uppslag till hur undervisningen kan 
utvecklas”.  Lärarna i studien påpekar  emellertid att då proven läggs så pass sent under läsåret 
finns det inte några egentliga möjligheter att använda dem formativt eller som underlag för 
utvärdering och uppföljning i undervisningen. Lärarna beskriver även hur de känner att de 
nationella provens summativa syften går emot hur de arbetar under läsåret då de annars arbetar 
med formativa bedömningar. Fastän de söker arbeta formativt under året blir kursprovens 
summativa natur styrande då det dikterar vilket innehåll läraren väljer att förmedla i sin 
undervisning.  
 
I tidigare forskning kring bedömning har det påvisat att ju mer bedömning används i 
administrativa syften desto svårare har det blivit att verka för dess formativa och pedagogiska 
användning  (Lundahl, 2006: passim). När provens summativa syften sätts i fokus får det 
konsekvenser för undervisningen då det skapar en kultur där normen för hur lärare och elever 
uppfattar bedömning blir centrerad kring de enkelt mätbara resultaten medan det faktiska 
lärandet blir åsidosatt (Lundahl, 2009: 181: Lundahl, 2011: 40). I Skolinspektionens rapport om 
betygsättning på gymnasiet framgår det även hur elevernas förtroende för lärares betygsättning är 
som minst i ämnen där nationella prov används och att både lärare och elever är osäkra på 
provens roll i betygsättningen (Skolinspektionen, 2010: 16, s. 14 f.) Detta framgår även i denna 
studie då lärarna beskriver hur eleverna känner sig förvirrade inför provens roll i betygsättningen. 
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De nationella provens styrande effekter minskar å ena sidan lärarens tolkningsutrymme vilket kan 
tänkas öka likvärdigheten i bedömningen genom en normering av lärarnas betygsättning. 
Samtidigt är en objektiv rättvisa på nationell nivå svårförenlig med de pedagogiska motiv för 
kunskapsbedömning i Gy11 där det ”livslånga lärandet” och bedömning för lärande sätts i fokus 
(Lundahl, 2006: 402 f.; cf. Skolverket, 2011). I och med att fokus har ökat på provens förmåga att 
testa elevernas kunskaper har de pedagogiska relationerna blivit mer statiska vilket i sin tur 
begränsar utrymmet för lärande i klassrummet (Lundahl, 2009: 181). Risken finns även att 
negativa självbilder av lärande etableras hos eleverna där inte bara lågpresterande elever utan även 
högpresterande blir lidande vilket inte bara ligger i strid med teorier om bedömning och dess 
effekt på lärande utan även med läroplanens målskrivningar (Lundahl, 2009 ibid: Lundahl, 2006: 
403). Frågan blir således huruvida de nationella proven funktion i den statliga styrningen av 
skolan är nödvändig som kontrollinstrument av skolors resultat fastän deras summativa funktion 
visar på föga positiv effekt för eleverna lärande. Om de resultat de nationella proven uppvisar 
och utifrån vilka skolan styrs inte är förenliga med läroplanens mål och legitima kunskaper om de 
summativa bedömningens effekter på lärande blir frågan också om statens kontrollregim är 
legitim som garant för en rättvis betygsättning.  
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Konklusion 

I denna studie har det redogjorts för lärares upplevelser av bedömning av den fria skriftliga 
produktionen på de nationella provet i spanska och deras förhållningssätt till kursplanen i 
bedömningen av elevers texter. Studien säger således föga om hur lärares konkreta 
bedömningsarbete ser ut i praktiken. För en sådan studie hade krävts en mer utförlig 
inspektionsstudie där lärares bedömningsarbete studeras utifrån bedömarnas kommentarer och 
reflektioner kring texter som bedömts. Studien kan likväl sägas ha validitet då den visar på 
likheter med tidigare studier i fråga om lärarnas bedömningsförfaranden och deras 
förhållningssätt till kursplanen. Studien kan även sägas belysa bedömning från ett nytt perspektiv 
nämligen den skriftliga produktionen på nationella proven i spanska på gymnasiet. Då studien har 
likheter med tidigare studier av liknande slag skulle den även kunna sägas ha viss 
generaliserbarhet för hur spansklärare inom kommunen ser på nationella provet i spanska som 
bedömningsunderlag. Dock är det svårare att säga huruvida studien representerar spansklärare på 
en nationell nivå. För en sådan bild krävs mer omfattande studier där även variabler som 
spansklärarnas kön tas hänsyn till.  
 
I denna studie har det belysts att lärare i varierande grad tillämpar kursplanen vid bedömningen 
av elevers texter då de upplever kunskapskraven som svårtolkade och diffusa. Lärarna beskriver 
hur de istället använder tidigare bedömningsanvisningar för tidigare kursplaner  eller skapar egna 
matriser då de upplevs som mer konkreta och mer tillämpbara i bedömningsarbetet. Det blir 
således påtagligt att man på realiseringsarenan upplever att aktörerna på formuleringsarenan inte 
har skapat tillräckligt goda förutsättningar för att kursplaner och läroplaner ska tillämpas i 
praktiken och att lärarna som ”street-level bureaucrats” skapar sina egna ramar för att hantera 
bedömningsarbetet. Lärarna beskriver även hur de ser den skriftliga delen av kursproven i 
spanska som en viktig del i den totala bedömningen men att den ofta ges stor tyngd då den visar 
på många av elevens kunskaper och färdigheter. Lärarna beskriver en språksyn förenlig med den 
kommunikativa språksyn i kursplanen där språkets funktionella syfte lyfts fram. Lärarna beskriver 
dock även hur faktorer som att eleven försöker och vågar, elevens handstil och tidigare 
uppfattningar om eleven kan spela in på bedömningen och betygsättningen. Samtliga lärare 
upplever att de begränsas av ekonomiska och administrativa ramfaktorer då de ges lite tid för 
bedömning och sambedömning sällan ges utrymme inom tjänsten. Detta pekar på en konflikt 
mellan de ekonomiska och ideologiska styrmedel då lärarna på grund av bristande 
resursfördelning inte förmår verka för den likvärdiga och rättvisa bedömning och betygsättning 
läroplanen förespråkar och vilken man genom de nationella proven ämnar uppnå.  Även om 
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lärarna i studien uttrycker uppskattning för de nationella proven är det likväl utifrån vad vi vet 
om hur de används svårt att säga huruvida de tjänar sitt syfte att värna om en likvärdig och rättvis 
betygsättning. Det är inte heller självklart på vilket sätt de kan sägas implementera kursplanen i 
moderna språk, om de bidrar till ämnesdidaktisk utveckling eller kan användas för lokal 
utvärdering och uppföljning.  
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Bilaga 1 
Intervjuprotokoll 
 
Tema 1: Bakgrundsfrågor 
 
Var föddes/växte du upp? 
 
Vilken utbildning har du? 
 
Var har du utbildat dig? 
 
Hur länge har du arbetat som lärare i spanska? 
 
 
Tema 2: Den fria produktionen i de nationella kursproven som bedömningsmedel 
 
Vilka erfarenheter har du av att använda nationella proven i spanska? 
 
Upplever du att den fria skriftliga delen av nationella proven  påverkar bedömningen av 

elevers skriftliga språkkunskaper? 
 
Upplever du att den fria skriftliga delen av nationella proven speglar kunskapskraven och det 

centrala innehållet? 
 
Spelar den fria skriftliga delen av nationella proven stor roll för elevers slutbetyg? 
 
 
Tema 3: Kunskapskravens betydelse/roll vid bedömning 
 
Hur påverkar kunskapskraven i kursplanen bedömningen och betygsättningen av elevers 

skriftliga språkkunskaper? 
 
Kan du beskriva om du och i så fall hur du tillämpar kunskapskraven rent konkret i 

bedömningen av den skriftliga delen på nationella proven? 
 
Använder du dig av matriser? 
 
3.1 Kunskapsavvägning 
 
Vilka kunskapskrav tar du hänsyn till vid bedömning av elevers texter? 
 
Vilka kvaliteter värderar du vid bedömningen av en text? 
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Är innehållet viktigt för bedömningen? 
 
 
3.2 Betygsättning och mellanbetyg 
 
Vilka egenskaper anser du en text bör ha för ett högre betyg? 
 
Vi har ju fått en ny femskalig betygsskala med mellanbetygen D och B där eleverna ”till 

övervägande del” ska uppnå det högre betyget för att få dessa betyg. Hur hanterar du det? 
 
Tema 4: Tillvägagångssätt vid bedömning och betygsättning av  den skriftliga delen 
 
Skulle du vilja beskriva hur du arbetar när du bedömer och betygsätter elevers texter? 
 
Använder du dig av något system där du markerar i texten? 
 
 
Tema 5: Sambedömning och hjälpmedel för bedömning 
 
Vilka är dina erfarenheter av sambedömning vid nationella proven? 
 
Hur upplever du att sambedömningen påverkar din bedömning? 
 
I vilka lägen är sambedömningen till hjälp? 
 
Använder du dig av kunskapskraven vid sambedömning av elevers texter? 
 
Har du några andra hjälpmedel i din bedömning? 
 
 
5.1  Schablontexter och läraranvisningar 
 
Hur förhåller du dig till schablontexterna och läraranvisningarna som hjälp i bedömningen? 
 
Upplever du att texterna/anvisningarna utgör ett stöd i bedömningen? 
 
På vilket sätt är de hjälpsamma? 
 
Hur skulle de kunna förbättras? 
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Bilaga 2 

Brev till informanter  
  

Till dig som önskar delta i denna studie,  
  
Med detta brev vill jag tacka dig för din hjälp. Genom ditt deltagande har jag möjlighet att 
genomföra min empiriska undersökning och därmed färdigställa mitt examensarbete.  
  
Mitt examensarbete handlar om nationella proven i spanska som underlag för bedömning av 
elevers skriftliga produktion. Mitt syfte är att ta reda på hur spansklärare upplever och ser på 
nationella proven som bedömningsmedel av elevers skriftliga språkkunskaper.  
Jag vill också undersöka hur de förhåller sig till kursplanen vid bedömningen av elevers texter och 
hur man arbetar rent konkret med bedömningen. Mina teman är nationella proven som 
bedömningsmedel, kunskapskravens betydelse vid bedömning, tillvägagångsätt vid bedömning 
samt medbedömning och hjälpmedel för bedömning. 
  
Då jag önskar att få spela in intervjun vill jag be dig om tillstånd att använda mig av diktafon.  
Inspelningen vill jag utföra för att få möjlighet att transkribera – skriva ut materialet, som i sin tur 
underlättar och säkerhetställer bearbetningen av intervjumaterialet.  
  
Materialet som intervjuerna resulterar i kommer endast i sin helhet enbart att ses av mig.  
Vissa utdrag och citat kommer att synas i resultatdelen för att skildra det undersökta.  
  
Ni som informanter kommer att avidentifieras, vilket betyder att all information rörande er 
integritet kommer att anonymiseras i den slutliga texten.  
  
Det är svårt att bedöma tidsåtgången för en intervju, 45 - 60 minuter är en ungefärlig bedömning 
från min sida.  
  
Intervjuerna önskas ske under slutet av vecka 46 samt under vecka 47. Jag tar kontakt med dig 
och bokar tid efter din möjlighet att genomföra intervjun.  
  
Du har alltid möjlighet att avbryta ditt deltagande.  
  
Kontakta mig mer än gärna angående frågor och funderingar gällande undersökningen.  
  
Med vänliga hälsningar, 
 
Pierre Cato 
Lärarstudent på Uppsala universitet 
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