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Sammanfattning  

Detta är en kvalitativ fenomenografisk intervjustudie som genomförts i syfte att synliggöra 

lärares uppfattningar av de nationella proven i årskurs tre, hur dessa prov påverkar dem i 

deras arbete samt hur arbetet med nationella prov påverkar deras elever. Studien bygger på 

sju intervjuer där lärares uppfattningar lyfts fram.  

De sju intervjuer som genomförts synliggör flera olika uppfattningar hos de intervjuade 

lärarna. Flera av de intervjuade lärarna påtalar att den administrativa delen kring de nationella 

proven tar alldeles för lång tid och att de i många fall mäter kunskap som läraren redan kände 

till. Detta bidrar till att några lärare tycker att nationella prov är onödiga.  

Trots att det är flera av de intervjuade lärarna som anser att arbetet med nationella prov är 

tidskrävande så finner majoriteten av de tillfrågade lärarna att det är ett bra sätt att mäta 

elevernas kunskaper. De intervjuade lärarna tycker även att det är ett bra sätt att finna 

eventuella brister i sin egen undervisning samt upptäcka eventuella kunskapsluckor hos sina 

elever.  

Studien visar även att skolornas hantering av det administrativa arbetet kring de nationella 

proven skiljer sig åt. För att en likvärdig bedömning ska kunna göras är det nödvändigt att 

skolorna har en samsyn kring hur arbetet med de nationella proven genomförs.  
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1. Inledning  
Denna studie undersöker samt försöker synliggöra lärares uppfattningar om de nationella 

provens genomförande i grundskolans årskurs tre. Studien syftar till att belysa lärares 

uppfattningar om hur de nationella proven påverkar dels dem själva i sin lärarroll samt lärares 

uppfattning av hur deras elever påverkas. Beslutet om införandet av nationella prov i årskurs 

tre, samt fenomenet nationella prov har lett till en del debatter och då inte minst i media. 

Under rubriken 1.1 Media följer en liten inblick i hur de nationella proven i årskurs tre 

debatterats i media. Denna rubrik innehåller även en begreppsförklaring av ramfaktorer, 

bedömning och nationella prov, en kort historisk tillbakablick kring bedömning samt hur 

nationella prov har sett ut historiskt. 

1.1 Media  
Då beslutet om nationella prov i årskurs tre togs i regeringen under 2006 var Jan Björklund 

skolminister. Grunden till införandet av de nationella proven i årskurs tre var att regeringen 

ansåg att det behövdes tidiga insatser och uppföljningar i skolan. Detta för att de elever som 

behövde stöd för att uppnå godkänd nivå skulle få det så tidigt som möjligt. Nationella proven 

skulle även fungera som ett stöd för lärare då de genomförde sina bedömningar av elevers 

kunskaper. Genom de nationella proven skulle bedömningar av elevers kunskaper göras mera 

likvärdigt. Dessa bedömningar skulle sedan bidra till att analyser kunde göras för att se om 

målen på utbildningen uppnåddes på tre olika nivåer, skolnivå, huvudmannanivå samt 

nationell nivå. De nationella proven ansågs då vara ett bra sätt att ge elever möjlighet att visa 

sina kunskaper i ett nationellt kvalitetssäkrat prov som är specifikt utarbetat utifrån de 

kunskapskrav som finns i de utvalda ämnena (svenska och matematik) för årskurs tre. 

Resultatet från de nationella proven är även tänkta att fungera som ett redskap när läraren 

har samtal med föräldrar och elever om deras kunskapsutveckling (Skolverket 2011).  

I en debattartikel i SvD skrev Ibrahim Baylan, Eva-Lis Siren och Bo Jansson1 om sina åsikter 

kring hur de nationella proven ska fungera som ett sätt att utveckla skolan. Enligt dem ses 

dock de nationella proven mer som en belastning för skolan, då de nationella proven tar 

                                                           
1Ibrahim Baylan: utbildningspolitisk talesperson och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott; Eva- Lis 
Siren: ordförande, Lärarförbundet; Bo Jansson: ordförande, Lärarnas riksförbund 
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resurser i anspråk från lärare som skulle kunna läggas på elever. Detta exemplifierades på olika 

sätt, såsom att den ordinarie läraren behöver vara borta från klassen för att sköta det 

administrativa kring de nationella proven och då ersätts av en vikarie. Undervisningstid tas på 

detta sätt från den ordinarie undervisningen och således motverkar de nationella proven även 

lärandet då andra ämnen får stå tillbaka för dessa nationella prov. De menar även att 

kunskapsresultatet faller i den svenska skolan vilket påvisas i olika undersökningar som 

genomförts utöver de nationella proven. Det som även synliggörs är att likvärdigheten 

minskar samt att föräldrars utbildningsnivå spelar en avgörande roll för vad elever presterar i 

skolan. För att kunna vända denna trend menar de att utvecklingen behöver ta en annan 

riktning för att förbättra elevers resultat, detta kan uppnås genom att ge lärare de 

förutsättningar de behöver för att kunna bedriva en kunskapsrik och god undervisning. De 

som befinner sig i dessa provmiljöer, elever, lärare och skolledare vittnar om en hög 

arbetsbelastning. En klasslärare som ska genomföra nationella prov lägger ned mycket tid på 

allt det administrativa arbete som genomförandet av de nationella proven innebär. Den stora 

arbetsbörda detta för med sig har lagts till men ingenting har tagits bort av de ordinarie 

arbetsuppgifterna, inte heller någon extrarekrytering av lärare har genomförts under 

perioden. Detta innebär att den ordinarie undervisningen under provperioden påverkas 

negativt. Många lärare beskrivs känna sig stressade under den tiden då de nationella proven 

skall genomföras och mycket av stressen verkar hänga ihop med det administrativa arbetet 

som de nationella proven innebär för den enskilde läraren. Debattartikeln syftar till att de 

nationella proven bör ses över så att det kan säkerställas att det är den svenska skolans 

kunskap som ligger i fokus (SvD 2014).  

I en artikel från DN (2014a) beskrivs hur Haninge kommuns grundskolechefer samt 

grundskolerektorer ser på nationella prov bland annat i årskurs tre. De påtalar hur mycket tid 

som går åt till genomförandet av nationella prov samt vad det betyder för lärare och elever. I 

artikeln tar de upp de olika delarna som lärare gör under denna provtid. Det som läraren 

förväntas göra är att förbereda inför proven, läsa in sig på de olika instruktionerna, genomföra 

alla olika delprov enligt anvisningar samt bedömningsdelen som innebär de individuella 

bedömningarna. En del skolor använder sig även av sambedömning, vilket betyder att lärare 

bedömer tillsammans utifrån samma kriterier, vilket även det tar tid och till sist skall dessa 

olika bedömningar rapporteras in. För att detta skall kunna genomföras tas mycket tid från 
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förtroendetid, lektionsplaneringstid samt att det medför att skolan tar in vikarier som täcker 

upp den tid läraren behöver för att genomföra allt arbete kring de nationella proven. Detta 

beskrivs störa den kontinuitet som elever behöver i skolan samt att kvaliteten på 

undervisningen beskrivs sjunka. All den tid som lärare lägger ned på nationella prov är något 

som grundskolecheferna i Haninge kommun ställer sig frågande till. De funderar på om de 

nationella proven i nuvarande utformning sänker nivån på undervisningen och att elever 

istället lär sig mindre. De har som förslag till Skolverket att kräva att de nationella proven inte 

ska ta mer än tre timmar att genomföra samt att ändra på formen av bedömningen. De tycker 

att det är dags för Skolverket att släppa prestigen kring proven och se över dem, samt att den 

kommande regeringen tar tag i situationen kring de nationella proven (DN 2014a). 

I en annan artikel från DN (2014b) skriver avdelnings- och enhetschefen på Skolverket att det 

inte finns någon forskning som stödjer kritikernas åsikter kring att de nationella proven skulle 

försämra resultaten i skolan. Detta ifrågasätter således Haninge kommuns grundskolechefers 

och rektorers uppfattning kring de nationella proven som beskrivs i tidigare nämnda artikel 

(DN2014a). Skolverkets avdelnings- och enhetschef beskriver att skolans huvudmän och 

rektorer skall skapa rätt förutsättningar för lärare att genomföra de nationella proven så att 

de i sin tur bidrar till pedagogiska diskussioner kring undervisning och bedömning som sedan 

skall påverka planeringen och kvalitén av undervisningen (DN 2014b). 

Grunden till att jag har valt att fördjupa mig i ämnet nationella prov och mer specifikt lärares 

uppfattningar om nationella prov i årskurs tre är att arbetsuppgifterna som är förknippade 

med dessa prov är en stor del av lärares pedagogiska uppdrag. Jag har också ett personligt 

engagemang i detta då jag under mina verksamma år i skolan, innan jag påbörjade 

lärarutbildningen, har fått höra hur dessa nationella prov påverkar undervisningen och då 

oftast på ett negativt sätt. Utifrån detta finner jag det intressant att fördjupa mig i nationella 

prov i årskurs tre och specifikt ta reda på vad de nationella proven kan innebära för lärare och 

elever i skolan.  

1.2 Ramfaktor 

Det finns många givna förutsättningar som lärare skall förhålla sig till i undervisningen i 

klassrummet. Dessa olika ramfaktorer påverkar undervisningen på olika sätt. Ramfaktorer är 

en viktig aspekt att ta hänsyn till för att förstå vilken undervisning som är möjlig för lärare att 

genomföra. Det finns flera olika ramfaktorer som kan komma att påverka lärare i sin 
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undervisning såsom: tid, personal, gruppstorlek, lokaler, ekonomiska resurser, skolans 

ledning, betygssystem, närsamhälle, kultur samt föräldrar (Lindström, Pennlert 2013, s.45-49). 

Dessa olika ramfaktorer kommer läraren att behöva ta ställning till och utifrån det sedan även 

forma sin undervisning. De olika ramfaktorerna kan tydligt differera beroende på vilken skola 

läraren arbetar. Även då lärare skall genomföra de nationella proven har de olika ramfaktorer 

att ta hänsyn till vilket inverka på deras uppfattningar om proven. Dessa ramfaktorer skiljer 

sig således åt för lärare vilket har en betydelse i deras uppfattningar kring de nationella 

proven.  

1.3 Bedömning  

Bedömningen av elevers kunskaper har genom tiderna förändrats och sett olika ut och när 

bedömningsresultaten har summerats, har detta gjorts genom olika betygssystem och olika 

betygssteg. De betygssystem som används har varit: a) det absoluta betygssystemet 

(1800─1962), b) det relativa betygssystemet (1962─1994) samt c) det mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet 1994 till nutid. 

Begreppet bedömning kan enligt Lundahl (2011) betyda och innebära olika saker beroende på 

vilken situation bedömningen utgår från, varför bedömning ska göras samt vem som ska 

bedöma. Bedömning har tidigare varit hårt kopplat till vidare studier i olika urval. Detta 

begrepp kom sedan att handla mer om att det är ett sorts verktyg för lärande exempel på 

detta kan vara olika matriser som har arbetats fram, kamratbedömningar, självrättning etc. 

Bedömning handlar även om att kunna anpassa undervisningen utifrån läroplanen 2011 och 

då lyfta fram elevers delaktighet och ansvar. Bedömning är inte bara till för elever utan detta 

ska även fungera som ett redskap för lärare och då genom att de får möjlighet att kunna 

förändra och påverka sin egen undervisning. Då skolan fokuserar på att utveckla och forma 

lärandet så utsätts både skolan och pedagogerna för yttre kontroll över lärandet. Då 

bedömning görs för att stärka och lyfta fram lärandet skapas möjligheter för livslångt lärande 

enligt Lundahl (2011). Det finns olika former av kunskapsbedömning och exempel på detta är 

betyg, skriftliga omdömen samt nationella prov etc. Dessa olika former av 

kunskapsbedömning är ett sätt att kontrollera vilken kunskap som eleven har i förhållande till 

de kunskapskrav som finns i Lgr 112. Bedömningar görs utifrån olika bedömningsmaterial och 

                                                           
2 LGR 11 : Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
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används både på skolnivå, huvudmannanivå men även på en nationell nivå och då för att 

kunna jämföra kunskapen mellan olika instanser. (Lundahl 2011, s.9-16).  

I skolan är bedömning en viktig del och starkt sammankopplad med undervisningen. 

Bedömning är ett redskap för lärare som de använder för att samla in information om elevers 

kunskaper i skolämnena. Det handlar om att lärare behöver kartlägga elevers kunskaper, 

värdera dessa kunskaper, återkoppla dem för lärande, synliggöra praktiska kunskaper samt 

även utvärdera undervisningen (Skolverket 2014). Inom utbildning brukar man tala om två 

olika former av bedömning, formativ och summativ, vilken som skall användas styrs av vad 

bedömningen ska användas till. Formativ bedömning handlar om att ge eleven stöd under 

själva lärandeprocessen (Lundahl 2011,s.11). Summativ bedömning innebär att det endast 

handlar om att jämföra resultat med hjälp av olika matriser och då endast bedöma det som 

eleven presterat just i detta moment.  

1.4 Nationella Prov 
Året 2006 fick regeringen i uppdrag från Statens skolverk att i första hand skapa nya tydliga 

mål i matematik, svenska och svenska som andra språk och sedan som ett andra steg även 

arbeta fram nationella prov som är direkt kopplade till dessa nya kunskapsmål i de ovan 

nämna ämnena. Dessa nationella prov är tänkta att de skall kunna genomföras under 

vårterminen 2009. Anledningen till att detta beslut om nationella prov togs var på grund av 

att regeringen ville skapa en regelbundenhet, obligatoriska kontroller av kunskaperna hos 

eleverna samt försöka att ge förutsättningar för att en likvärdig utbildning ges nationellt. 

Ytterligare en anledning till detta beslut var att skapa en trygghet samt stödja eleverna i att 

klara av och utvecklas mot de mål som skall uppnås. Införandet av nationella prov skall även 

skapa en trygghet i att kontinuerliga utvärderingar och uppföljningar innehåller en lägsta 

garanterad nivå för elevers undervisning oavsett var i Sverige de går i skolan. Då svenska och 

matematik är två grundämnen som har stor betydelse i utbildningen i de högre årskurserna så 

var det dessa två ämnen som det bestämdes att det skulle finnas nationella prov i. 

Anledningen till att det överhuvudtaget togs upp att det skulle skrivas nya mål i dessa två 

ämnen och sedan nationella prov i dessa var att det tidigare målen för dessa ämnen var 

otydliga och behövdes tydliggöras (Utbildnings- och kulturdepartementet 2006). Före detta 

beslut som togs 2006 genomfördes det inga obligatoriska nationella prov i årskurs tre. 

Införandet av nationella prov i årskurs tre innebär att dessa nu utgör ännu en ramfaktor som 
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lärare behöver ta hänsyn till i sin undervisning då proven innebär en förändring i 

undervisningen rent tidsmässigt när de skall genomföras. 

De nationella proven skall alltså fungera som en rättssäkerhet samt skapa en likvärdighet i 

lärares bedömning för alla elever. De nationella proven ska även kunna fungera som en hjälp 

då läraren skall se ifall kunskapskraven uppfylls. Nationella proven enskilt skall inte styra vilken 

bedömning samt vilket betyg eleven får utan de nationella proven skall vara ett stöd för 

pedagogen i bedömningen. Proven är i huvudsak summativa vilket innebär att de fungerar 

som en avstämning mot de givna kunskapsmålen. Även om de nationella proven i huvudsak 

är summativa kan de även fungera som formativa då både svagheter och styrkor lyfts fram. 

Då proven även skall mäta hur elever har tagit till sig undervisningen kan undervisningen 

ändras utifrån vad proven visar och detta blir då en form av formativ bedömning (Skolverket 

2014). 

1.5 Historisk tillbakablick  
Det absoluta betygssystemet: Under införandet av 1820 års skolordning kom det en 

betygsskala som var fast och som lärarna skulle bedöma eleverna utifrån. De olika 

bedömningsområdena som fanns under denna skolordning var kunskapsgrader, flit och seder 

samt uppförande. Dessa var då de olika områden lärare skulle bedöma sina elever utifrån. 

1882 kom sedan avgångsbetyget, detta var inte tydligt formulerat så många lärare utformade 

egna så kallade betygsböcker där de skrev ned de olika bedömningarna. Dessa bedömningar 

genomfördes sedan utifrån de fyra områdena som skulle bedömas innefattande färdigheter 

och insikter, uppförande samt flit. 1927 upprättade sedan skolöverstyrelsen en mall där elever 

som ville studera vidare kunde få sina betyg bedömda utifrån. Under denna tid kom även 

folkskoleinspektörer till skolan för att delta som åhörare under lektionerna, de granskade även 

de arbeten som elever hade gjort. Under mitten av 1900-talet ifrågasattes dock folkskolans 

betygsättning, frågan var om det var folkskolans betygssättning som skulle få styra huruvida 

eleven skulle få läsa vidare eller om det skulle införas ett intagningsprov. Behovet av 

bedömning blev också succesivt större då samhället var under stark framväxt och det blev då 

viktigt att rangordna medborgarna efter kunskap.  

 

Det relativa betygssystemet: Fram till och med 1960-talet fanns en sjugradig skala som 

elevernas prestationer bedömdes utifrån. Under 1970 kom den femgradiga skalan, samtidigt 
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infördes omfattande test och prov som en hjälp vid bedömning. Anledningen till denna 

förändring var att det tidigare systemet inte gick att använda för att jämföra resultat mellan 

skolor. Då vidareutbildning utvecklades till att bli något som var viktigt i samhället i stort var 

även skolan tvungen förändras. För att få elevers prestationer jämförbara infördes det relativa 

betygssystemet.  

 

Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet: 1990 tillskapades det målrelaterade 

betygssystemet som innebar olika betygsskalor. Det första var Godkänt, Väl Godkänt samt 

Mycket Väl Godkänt, denna skala ersattes sedan med betygsskalan A-F (Jönsson 2013, 23-37). 

Utifrån vad som skett historiskt med bedömning synliggörs idag likheter mellan dagens 

bedömningssystem och det absoluta betygssystemet. Vi har idag tydliga kunskapsmål som 

elever måste uppfylla för att få motsvarande betyg som kunskapsmålet innebär. Vi har idag 

även olika prov som hjälper lärarna i sina bedömningar såsom nationella prov. Jönsson(2013) 

menar att vi idag har ett bedömningssystem som bygger på olika tidigare betygssystem. 

2. Syfte   

Då regeringen 2006 valde att införa de nationella proven redan från årskurs tre var syftet  att 

tidigt synliggöra de elever som hade ett behov av extra stödinsatser. De nationella proven i 

årskurs tre har dock mött kritik efter sitt införande relaterat till att de kräver alldeles för 

mycket administration för lärare, samt beskrivs riskera en försämring av elevers faktiska 

inlärning. Ur denna bakgrund har mitt syfte vuxit fram där jag vill synliggöra lärares 

uppfattningar kring detta fenomen. 

Syftet med denna studie är att synliggöra hur lärare som arbetar med de nationella proven i 

årskurs tre uppfattar att dessa prov påverkar deras situation men även hur de påverkar elevers 

situation.   

Undersökningen i detta arbete skall besvara följande två frågeställningar  

a) Hur uppfattar lärare att de nationella proven påverkar undervisningen? 

b) Hur uppfattar lärare att deras elever påverkas av de nationella proven? 

 



 
 

8 
  

3. Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt kommer jag redogöra för den fenomenografiska ansatsen då detta kommer 

att vara den teoretiska utgångspunkt som används intervjuerna analyseras.  

3.1 Fenomenografi  
Fenomenografi är en empirisk, kvalitativ forskningsansats som syftar till att undersöka 

människors uppfattningar. Fenomenografin intresserar sig för människors uppfattningar av 

omvärlden och av företeelser. Bakgrunden till detta är att den fenomenografiska ansatsen 

utgår från att vi uppfattar omvärlden på olika sätt (Uljens 1989,s.10). Även om vi upplever 

samma fenomen så kan uppfattningarna av dessa upplevelser vara olika beroende på vem du 

frågar. Fenomenografin utgår från ett första och ett andra ordningens perspektiv. Då det rör 

sig om en kvalitativ analys i empirisk forskning så kan den vara inriktad på både den första och 

den andra ordningens perspektiv. Då det rör sig om fenomenografi som en fenomenografisk 

kvalitativ inriktad empirisk forskningsansats som denna studie är så handlar det alltid om den 

andra ordningens perspektiv. Skillnaden mellan dessa olika ordningar är att den första 

ordningens perspektiv handlar om att det är forskaren som beskriver de aspekter som denne 

själv anser vara av betydande roll och vad som är av intresse. I de andra ordningen perspektiv 

handlar det istället om att beskriva hur andra människor uppfattar omvärlden och 

verkligheten (Uljens 1989, s.13-14).  I denna studie är andra ordningens perspektiv således 

lärares utsagor om deras uppfattningar av nationella prov.  

En fenomenografisk kvalitativ empirisk forskningsansats utgår från sex steg som ska 

genomföras i undersökningen (Uljens 1989, s.11-12).  

Steg ett är att hitta en företeelse i omvärlden som ska undersökas, i denna studie handlar det 

om lärares uppfattningar av nationella prov.  

Steg två handlar om att en eller flera företeelser väljs ut och i denna studie innebär denna 

avgränsning att det kommer att handla om nationella prov i årskurs tre. I detta steg ska även 

en viss inläsning av litteratur göras så att kunskap om företeelsen finns hos den som intervjuar.  

Steg tre innebär att ett urval görs av vilka informanters uppfattningar som lämpar sig bäst 

utifrån den valda företeelsen i steg ett. I detta fall kommer urvalet att göras i grundskolan och 

vidare av de lärare som genomfört dessa nationella prov med elever i årskurs tre. Ett rimligt 

antal informanter utifrån tidsramen för denna uppsats på avancerad nivå är sju intervjuer, det 
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visade sig även att en viss mättnad i uppfattningar och variation uppstod kring detta antal av 

informanter.  

I steg fyra ska intervjuerna som genomförts skrivas ned för att sedan kunna analyseras. I denna 

studie spelades inte de muntliga intervjuerna in utan steg fyra i denna studie innebär istället 

att intervjuaren i direkt anslutning till att intervjuerna avslutats skrev ned hela intervjun med 

hjälp av de anteckningar som förts löpande under intervjuerna. Valet att inte spela in 

intervjuerna kommer att diskuteras senare i studien i kapitlet 8.1  

I steg fem ska de skriftliga utsagorna analyseras och målet är att förstå meningsinnehållet i 

varje enskild intervju som genomförts, detta steg innebär detsamma för denna studie.  

Steg sex handlar om att utifrån dessa utsagor som skrivits ut i steg fyra och som sedan har 

analyserats i steg fem nu även ska kategoriseras vilket då görs i olika kvalitativt skilda 

kategorier. Dessa kategoriseringar kallas för beskrivningskategorier och har tillskapats utifrån 

de uttalanden informanten gav under själva intervjun (Uljens 1989, s.11-12).  

4. Forskningsläget 
Under denna rubrik redovisas forskning, rapporter samt utredningar som rör bedömning och 

nationella prov. Då nationella prov i årskurs tre är ett relativt nytt fenomen som infördes först 

2009 i svenska skolan är forskningsunderlaget som rör enbart nationella prov i årskurs tre 

något begränsat. Då underlaget med tidigare forskning inom området är begränsat har jag 

även granskat forskning kring bedömning, detta då de nationella proven är en form av 

bedömningsmaterial. Då jag genomfört urvalet av tidigare forskning, rapporter och 

utredningar har jag tittat på bedömning, likvärdig bedömning samt provsituation vilket var det 

som låg närmast. En internationell studie har även valts ut, där en sammanställning av 49 

andra studier har genomförts rörande hur bedömningsprov påverkar undervisning och 

lärande i skolan. Detta är således en redogörelse för hur forskningsläget ser ut idag. 

Törnvall, M. (2001) har genomfört en studie om lärares och elevers upplevelser och 

uppfattningar om bedömning i skolan för årskurserna låg- mellan och högstadiet. Törnvall 

(2001) skriver i sin studie ”Uppfattningar och upplevelser av bedömning i grundskolan” att 

elever och lärare ofta befinner sig i bedömningssituationer i skolan. Vidare diskuteras lärare 

respektive elevers uppfattningar om bedömningar i studien. Studien har visat att lärare helst 

använder sig av summativa prov med enkla uppgifter då de är lätträttade även om de vet att 
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de mer problemlösande proven kan bidra till en bättre kvalitativ bedömning. Studien visar 

även på att lärare uppfattar elever som stressade och oroade inför provtillfällena trots detta 

så fortsätter lärare med sina summativa prov. Anledningen till detta är att lärare anser att 

summativa prov är mest rättvist att använda sig av då elevers prestationer skall mätas mellan 

varandra. Lärare menar även att de summativa proven kan peka ut kunskapsluckor hos elever 

samt även synliggöra vad som behöver förstärkas i undervisningen. Studien visar i sin tur att 

elevers uppfattning av bedömning är positiv, många elever förstår varför de bedöms. Studien 

visar att det finns motsättningar mellan elevers uppfattningar om bedömning kontra lärares 

uppfattning om hur elever uppfattar bedömning. Lärare tror att det är de lågpresterande 

eleverna som finner dessa bedömningstillfällen som mest ansträngande medan denna studie 

visar på att det i större utsträckning är de högpresterande eleverna som mår sämre (Törnvall 

2001).  

 

Nyström(2004) skriver i sin avhandling ”Rätt mätt på prov, Om validering av bedömningar i 

skolan” att bedömning i skolan för honom handlar om att främja lärandet i skolan. Vidare 

menar Nyström(2004) att bedömning är en form av läromedel som används i skolan för att ge 

elever kunskap. I första hand menar Nyström(2004) att detta gäller den formativa 

bedömningen som ges i direkt anslutning till undervisningen och som ska syfta till att leda 

eleven framåt i sin kunskapsinhämtning. Nyström(2004) visar även att summativ bedömning 

är bra för elever och lärare i den fortsatta undervisningen. Vidare menar han att bedömningar 

på nationell nivå är till för att förbättra elevers lärande på olika sätt. Det han däremot ställer 

sig emot är uttrycket att bedömning generellt är bra för lärandet. Han menar att de måste 

finnas en grund för bedömning för att det ska kunna gå att använda sig av. Nyström(2004) 

menar även att en och samma bedömningssituation kan ha två olika syften. Nyström(2004) 

syftar då på att det utifrån de bedömningsaktiviteter som görs i skolan är viktigt att 

återbäringen av denna insats för både elever och lärare blir gynnsam och relevant till vad det 

har inneburit med att vara delaktig i dessa olika bedömningsaktiviteter.  

 

Gustafsson, Cliffordson & Erickson har skrivit rapporten ”Likvärdig kunskapsbedömning i och 

av den svenska skolan: problem och möjligheter, 2013”, där tar de upp och analyserar skolan 

i Sverige och dess kunskapsbedömningssystem på systemnivån men även på elevnivå. 

Rapportens syfte är att finna brister och även hitta lösningar på dessa brister. I rapporten står 
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det att läsa om att det i de nationella proven finns ett likvärdighetsproblem. Med detta menar 

forskarna att de längre texterna som eleverna skriver och som skall bedömas bedöms olika av 

lärare och externa bedömare. Dessa skillnader mellan de olika bedömningarna är inte 

tillfredsställande och i många fall är de externa bedömarna hårdare i bedömningarna till 

skillnad från lärarna som är mer generösa i sina bedömningar. Bristerna i likvärdighet både 

gällande betyg och nationella prov innebär att inget av dessa två kan användas som grund för 

att bedöma elevernas kunskaper varken på systemnivå eller på elevnivå (Gustafsson, 

Cliffordson & Erickson 2014). 

 

I utredningen ”Det tar tid - om effekter av skolpolitiska reformer”(SOU 2013:30) står det bland 

annat om vilka förändringar som krävs för att kunna påverka de sjunkande resultaten för 

årskurs tre. Utredningen har kommit fram till att de åtgärder som genomförs och som är direkt 

knutna till relationen mellan elever och lärare är de åtgärder som är effektivast som ökar 

studieresultat. De åtgärder som denna utredning anser kan vara de viktigaste för ökat resultat 

i skolan är införandet av Lgr11 och de nya kursplaner och kunskapskrav som den innehåller. 

Vidare visar denna utredning på att det finns andra viktiga förändringar som genomförs som 

även de är viktiga för framtida förbättrade resultat i skolan. Den nya lärarutbildningen, 

införandet av skärpta behörighetsregler samt lärarlyften. Alla dessa förändringar syftar till att 

förbättra lärares ämneskunskaper samt även deras ämnesdidaktiska kompetens. Nya 

rektorsutbildningen kan även den komma att påverka att resultaten i skolan förbättras genom 

att rektorerna på ett bättre sätt kan skapa de rätta förutsättningarna för lärare att kunna 

genomföra sitt uppdrag. Utredningen visar även att de nationella proven kan vara ett sätt att 

lösa de sjunkande resultaten genom att de bland annat kan fungera som en hjälp för att förstå 

de nya kursplanerna och de nya kunskapskraven.  För att de nationella proven skall kunna 

fungera som en form av åtgärd så är förutsättningen att de används på ett formativt sätt. De 

största förändringar som har genomförts i skolan sedan 2007 och som enligt denna utredning 

är mest betydelsefull är införandet av nationella prov årskurs 3 samt införandet av Lgr 11 och 

dess nya mål och kunskapskrav. Dessa två stora förändringar är de som kommer att ha störst 

inflytande och makt över vad som kommer att hända med studieresultaten i skolan enligt 

denna utredning. De risker som utredningen tar upp med dessa olika åtgärder som är en form 

av kontroll av skolan från staten kan ha en negativ effekt såsom att lärarna blir alltför styrda i 
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sin professionalitet och därmed alltför styrda i vad undervisningen skall innehålla (SOU 

2013:30). 

 

Wayne Au (2007) har skrivit artikeln” High-Stakes Testing and Curricular Control: A Qualitative 

Metasynthesis” vilket är en studie genomförd med metoden kvalitativ methasyntes där 49 

stycken kvalitativa studier av hur High-stake tests påverkar undervisningen för barn och 

ungdomar granskas. I studien granskas hur proven påverkar undervisningen innefattandes 

dess faktiska innehåll, typ av kunskap och pedagogiken. De nationella proven har varit och är 

mycket omdiskuterade.  I Au(2007) studie blir det tydligt att forskarnas resultat av provens 

påverkan på undervisningen skiljer sig åt. Tidigare forskning visar att proven gav en viss 

kontroll över vad som lärdes ut i klassrummen och att de gynnade “multiple choice teaching.” 

Senare forskning är dock mera tudelad.   

Några menar att de nationella proven bara är en del av skolan såsom många andra faktorer 

som påverkar undervisningen i klassrummet, att de har lite eller ingen påverkan alls på vad 

lärare gör i klassrummet eller att de ökar inlärningen och ger positiva resultat i klassrummen. 

Andra forskare har en helt annan bild av de nationella proven. De menar att de nationella 

proven underminerar utbildningen då de begränsar läroplanen, inte låter lärare se varje barns 

unika sociokulturella behov och fördärvar mätandet av utbildning och inlärning.  

Syftet med studien är således att ge en bredare bild av hur de nationella proven påverkar 

läroplanen på en klassrumsnivå. Studien fokuserar på studier som har undersökt hur de 

nationella proven påverkar läroplanen från förskola upp till 17-19åringar. Studien gör tydligt 

att de nationella proven har en tydlig inverkan på undervisningen och då främst genom att de 

tenderar att inskränka läroplanen till att fokusera på de ämnena som är i fokus i de nationella 

proven. Ett fåtal studier visar dock att undervisningen expanderar kopplat till de nationella 

proven. Studien visar vidare att de nationella proven påverkar genom att fragmentera den 

kunskapen lärare lär ut. Flera av de undersökta studierna visar att lärare tenderar till att dela 

upp det som lärs ut till små delar direkt kopplade till de nationella proven. Dock visar en 

minoritet av studierna en ökad integrering av kunskap i klassrummen. Oavsett är det tydligt 

att de nationella proven påverkar undervisningen.  
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Slutligen visar Au(2007) att en betydande del av de studier som undersökts påvisar att de 

nationella proven har en tydlig inverkan på pedagogiken. Pedagogiken tenderar till att det blir 

mer lärarcentrerade instruktioner med föreläsningar kopplade mot de nationella proven. En 

mindre del av studierna visar dock på en mera elevcentrerad pedagogik  

5. Metod 
Under denna rubrik kommer metodvalet i studien att redovisas, samt varför dessa metoder 

har använts för att undersöka de forskningsfrågor som studien är ämnad att besvara. Denna 

studie är en kvalitativ studie och empirin har inhämtats genom fyra muntliga samt tre skriftliga 

intervjuer.  

5.1 Kvalitativ studie 

Syftet med en kvalitativ studie är att forskaren vill få en djupare information och kunskap om 

det ämne denne valt att studera. Forskaren vill ta reda på egenskaper och skaffa sig kunskap 

om det specifika ämnet, forskaren har då även ett specifikt ämnesområde att undersöka vilket 

även denna studie har. Skulle studien istället fokusera på hur många människor som tycker 

något är troligen en kvantitativ metod bättre att använda sig av. I denna studie undersöks 

pedagogernas uppfattningar om de nationella proven i årskurs tre, då det rör sig om 

människors uppfattningar är den kvalitativa metoden väl lämpad. (Trost 2005, 7–14). Det 

empiriska material som analyseras består av utsagor från lärare som arbetar med elever i 

årskurs tre, dessa har inhämtats genom både skriftliga samt muntliga kvalitativa intervjuer. De 

muntligt genomförda intervjuerna är dock inte inspelade vilket kommer att diskuteras 

närmare under rubriken 8.1  

5.2 Muntlig intervju 
En kvalitativ intervju innebär att intervjuaren ställer raka och enkla frågor som ger 

informanten möjlighet att svara så komplext som möjligt och samtidigt ge innehållsrika svar. 

Då detta har genomförts erhåller intervjuaren ett rikt material att analysera. Då denna studie 

intresserar sig för vad olika pedagoger upplever så är valet av kvalitativa intervjuer som metod 

det mest lämpade då det är människors tankar och sätt att resonera som är i fokus. (Trost 

2005, s.7). Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1) men utifrån 

dessa användes områdesprincipen. Detta innebär att jag har ritat upp områden innan 

intervjun som jag vill täcka upp och som jag ämnar att ställa frågor kring. Dessa områden skall 
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sedan vara till hjälp för att komma åt kärnfrågorna som i sin tur kommer att utgöra grunden i 

studien och hjälpa mig att svara på forskningsfrågorna(Dalen 2007,s.31–33).  

Intervju ett, två, tre och fyra är intervjuer som har genomförts muntligt utifrån hur kvalitativa 

intervjuer skall göras, de har tagit ca 25 minuter att genomföra. De intervjuer som har 

genomförts i denna studie är semistrukturerade kvalitativa intervjuer då det var den typ av 

intervjuer som bedömdes mest lämpade utifrån vad studien ska studera. Semistrukturell 

intervjuguide syftar till att intervjufrågorna inte skall vara så detaljerade utan de ska ställas i 

ett större sammanhang. Genom att beröra ett större område får informanterna möjlighet att 

prata någorlunda fritt om ämnet (Dalen 2007,s.31–33). Dessa fyra intervjuer är inte inspelade 

utan istället löpande antecknade under intervjun samt direkt renskrivna i anslutning till 

intervjutillfället. Utifrån Trost(2005) så är valet av att spela in intervjuer eller inte en smaksak 

men har också sina fördelar respektive nackdelar. Fördelarna är att man kan få en mera 

detaljerad transkription av intervjuerna vilket också kan påverka redovisning i resultatdelen. 

Detta då man kan gå tillbaka och lyssna igenom inspelningen och få med fler detaljer som inte 

uppfattades i en första genomgång av intervjumaterialet.  Det är även enklare att transkribera 

och ta del av citat då intervjuerna är inspelade. Nackdelarna med att spela in intervjuerna är 

att det tar lång tid att transkribera intervjumaterialet och att det kan vara svårt att hitta rätt i 

inspelningen om det är något specifikt som vill letas fram. Då intervjuerna inte ska spelas in är 

det till en stor fördel om det är samma person som genomför alla intervjuer. Trost (2005) 

menar att minnet är en otroligt viktig faktor i kvalitativa intervjuer då dessa intervjuer ska 

tolkas och analyseras. Anledningen till det är de om de tekniska hjälpmedlen inte kan fånga är 

det som intervjuaren själv upplever och gör under intervjun. Denna studie har genomförts så 

som Trost (2005) beskriver genom att intervjuaren i direkt anslutning till att intervjun 

genomförts renskrivit materialet samt ordnat med tillhörande kompletteringar till intervjun 

(Trost 2005, s.53-55).  

5.3 Skriftlig intervju 

Utöver de tidigare nämnda intervjuer som är muntligt genomförda så innehåller denna studie 

även tre intervjuer som är inlämnade skriftligt. Intervju fem, sex och sju är intervjuer som jag 

har genomfört skriftligt. Lärarna har fått frågorna (se bilaga 2) per mail samt instruktioner om 

att hålla sina svar relativt kortfattade samt begränsa svaren till det utrymme som finns i 

intervjuformuläret. Informanterna erhöll även en sluttid då deras svar skulle vara inlämnade.  
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Anledningen till att jag valde att använda mig även av skriftliga intervjuer var tidsbrist hos 

lärarna, de ville vara delaktiga i studien och dela med sig av sina uppfattningar i ämnet men 

de hade inte tid till ett möte. Jag gav dem då möjligheten att svara på frågorna skriftligt vilket 

de tyckte var en god ide. Hur detta eventuellt har påverkat analysdelen samt resultatdelen 

kommer att diskuteras vidare under metoddiskussion.   

5.4 Risker med intervju som metod 

En av svårigheterna med denna datainsamlingsmetod är att som intervjuare förhålla sig 

neutral i intervjusituationen. Då informanten kommer in på ämnen som intervjuaren har ett 

förhållande till så är det viktigt att intervjuaren inte agerar på ett sådant sätt att det riskerar 

att påverka informanten då detta kan förändra utgången av intervjun. Det är även viktigt som 

intervjuare att denne under hela intervjun försöka att förhålla sig neutral till det som 

informanten talar om. Det är även av vikt att informanten tillåts tala fritt och att intervjuaren 

inte börjar tala om personliga erfarenheter då detta kan göra informanten stressad och osäker 

(Dalen 2008,s. 17). De fyra intervjuerna som genomfördes muntligt hölls utan att spelas in 

vilket var ett medvetet val, detta kommer att diskuteras i kapitel metoddiskussion.  

5.5 Urval 
När en studie såsom denna använder sig av kvalitativa intervjuer för att samla empiri så är det 

av intresse att få varierande svar på frågorna som ställs. Syftet med denna studie är inte att 

hitta någon statistisk relevans utan det handlar om att göra nedslag i några av de svenska 

skolorna och intervjua några lärare på dessa för att därigenom erhålla empiri till studien. De 

lärare som deltar i studien är bland annat valda utifrån ett så kallat bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurvalet innebär att informanterna väljs ut av en slump eller att de finns nära till 

hands (Trost 2005, s.120-121). Ytterligare en form av urval har nyttjats i denne studie och det 

är den sk. ”snöbollsmetoden” (Widerberg 2002, s.177). Denna metod innebär att den som 

skall intervjua använder sig av sina egna kontakter och utifrån dessa bygger upp vilka 

informanterna blir. Då det är en intensiv period i skolan under vårterminen då dessa intervjuer 

skulle genomföras var det dessa två metoder som användes då personliga kontakter ökade 

chanserna till att få kontakt.  

Alla intervjuade lärare har utbildning mot de lägre åldrarna och samtliga har genomfört 

nationella prov i årskurs tre ett antal gånger sedan införandet 2009.  
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5.6 Genomförandet av de sju intervjuerna 
För att initiera en första kontakt med informanterna sändes ett mail till olika skolor där frågan 

ställdes om det fanns ett intresse hos skolans lärare vara delaktiga i en intervjustudie gällande 

deras uppfattning om de nationella proven i årskurs tre. Detta första utskick saknade egentlig 

respons, antingen hörde ingen av sig alls eller så var det besked om att det inte fanns någon 

som var intresserad. Utifrån detta svaga intresse blev jag tvungen att finna mina informanter 

till studien på ett annat sätt. Därför valde jag att maila alternativt ringa mina personliga 

kontakter som arbetar i skolan och bad om att få intervjua dem om deras uppfattning om de 

nationella proven. De hörde sig även för bland kollegor och på det viset erhöll jag ytterligare 

informanter till studien. Utifrån detta bokades sedan ett antal intervjuer in vilka sedermera 

skulle komma utgöra grunden i denna studie.  

Totalt innehåller denna studie sju intervjuer, tre av dem har genomförts skriftligen och fyra 

har genomförts muntligen. Grunden till att intervjuerna har genomförts både muntligen samt 

skriftligen är att lärarna påtalat en stor tidsbrist då studien genomfördes. För erhålla en god 

mängd informanter beslutade jag mig för att erbjuda informanterna om möjligheten att delta 

i studien genom att svar på intervjufrågorna skriftligen, detta så att deras uppfattningar kom 

med i studien trots att tiden inte fanns för ett möte. Denna lösning möjliggjorde att studien 

erhöll ett för studien gott empiriskt material att analysera. Informanterna i samtliga intervjuer 

har fått samma frågor som grund men de som svarat skriftligt har haft begränsat med tid och 

utrymme för att få svara till skillnad från de som jag intervjuat muntligt. Jag har dock haft 

möjlighet att återkomma om jag har behövt komplettera några svar. De lärare som svarat 

skriftligt har fått frågorna via mail (se bilaga 2). De andra tre har jag mött och intervjuat på 

deras arbetsplatser utifrån samma frågor som de som svarade skriftligt fick.  

5.7 Analys och bearbetning av rådata 
I ett första skede under bearbetningsfasen lästes alla intervjuerna enskilt för att på det sättet 

kunna urskilja den enskilda informantens uppfattning. Detta gjordes ett antal gånger med alla 

intervjuerna för att sedan kunna sammanfattas utifrån tre olika frågeställningar: a) hur 

påverkas lärare och elever b) hur påverkas undervisningen? c) fördelar och nackdelar med 

nationella prov i årskurs tre? Då jag gjorde denna sammanfattning utifrån dessa tre 

frågeställningar blev det sedan enklare att analysera materialet och se de olika skillnaderna 

av informanternas olika uppfattningar. Viktigt är att belysa att alla informanterna inte finns 
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representerade i alla sex kategorier. Då de olika kategorierna tas fram finns det olika kriterier 

som dessa ska uppfylla. Det första kriteriet är att kategorierna ska kunna knytas samman med 

undersökningens fenomen, de ska alltså finnas en tydlig relation mellan kategorierna och 

undersökningsfenomenet. Andra kriterier att tänka på är att avgränsningen mellan de olika 

kategorierna ska vara tydligt och att den kritiska variationen i intervjuunderlaget ska kunna 

ringas in (Uljens 1989,39–52). Informanternas utsagor är i detta andra skede sammanställda 

utifrån sex olika kategorier som visar på hur lärarna uppfattar att de nationella proven 

påverkar dem själva i arbetet samt deras elever.  Dessa sex kategorier finns representerade i 

fig 1 (s.24), sammanställningen av utsagorna är skapade utifrån en fenomenografisk 

analysmetod.  

5.8 Forskningsetiska principer 
Då en studie inkluderar att andra människors uppfattningar skall undersökas finns det olika 

forskningsetiska principer att ta hänsyn till. Vetenskapsrådet (2012) har tagit fram fyra krav 

som intervjuaren skall ta hänsyn till inför, under samt efter att en intervju genomförts. Dessa 

fyra allmänna krav som vetenskapsrådet tagit fram är nyttjandekravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt informationskravet. Dessa skall informanterna informeras om av 

forskaren innan intervjuerna äger rum.  Då informanterna erhåller denna information innan 

de deltar i studien får de en möjlighet att ta ställning till om de vill vara delaktiga i den aktuella 

studien eller ej. I denna studie betyder dessa forskningsetiska principer att de lärare som blir 

erbjudna att delta i studien har erhållit möjlighet att innan deltagandet ta ställning till om de 

vill vara med eller inte i studien. Detta då de innan intervjun har fått information om vad 

studien kommer att handla om samt att de har fått information om vad det är för något som 

de kommer att bli intervjuade om. De har även fått informationen att detta material kommer 

att finnas tillgängligt på internet att söka på. De intervjuade lärarna har även fått information 

om att de kommer att få vara anonyma i studien och att om de vill kommer att få möjlighet 

att ta del av det slutgiltiga resultatet av vad denna studie kommer fram till (Vetenskapsrådet 

2012,s. 6) 

6. Deskriptionsdel   
Nedan följer en redovisning av de sju intervjuer som genomförts, dessa intervjuer hölls utan 

inspelning och av mig som ensam intervjuare. Då jag genomförde intervjuerna antecknades 

informanternas svar löpande, direkt efter de genomförda intervjuerna renskrevs 
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anteckningarna. Här nedan följer det renskrivna materialet från mina sju intervjuer, lärares 

svar skrivs ut i jagform för att tydliggöra att det är deras ord.  

6.1 Intervju 1 
Jag tycker att fördelar som de nationella proven för med sig för eleverna är att det i början 

finns så kallade uppskattningsövningar där eleverna själva får uppskatta sin egen kunskap 

inom det aktuella ämnet. Detta är bra för att medvetandegöra eleverna om sin egen kunskap 

som de innehar, samt göra dem medvetna om vad ämnet handlar om. Uppgifterna är 

förhållandevis lätta och kraven låga vilket innebär både för- och nackdelar. De nackdelar som 

berör eleverna är att de kan kännas lite onödiga då proven mäter kunskap som eleven redan 

vet om att den kan. Provsituationen i sig kan ställa till det för många elever då den inte alltid 

är gynnsam för alla elever, detta kan medföra att eleven inte får möjlighet att visa vad den 

kan, eleven kan bli stressad i denna situation och därmed blockerad.  De fördelar som finns 

för oss lärare är de elevtexter som finns att hämta från de nationella proven. Dessa använder 

jag i undervisningen för att visa vad som krävs för att skriva en godkänd text. Eleverna får 

tillsammans titta på texterna och pröva att bedöma dem utifrån de olika kriterier som skall 

uppfyllas på de olika bedömningsskalorna. Det finns flera nackdelar med de nationella proven 

som all den tid som krävs för att både förbereda, genomföra och allt efterarbete. På en liten 

skola som jag arbetar på så finns det inga parallella klasser och därmed blir det inte heller 

någon naturlig diskussion kring nationella prov. Detta är en nackdel då det inte leder till någon 

pedagogisk diskussion kring undervisningen. Jag anser även att det finns en risk med att elever 

inte automatiskt får hjälp då de inte uppfyller kravet godkänt, de blir då endast en siffra i 

statistiken. Jag tycker att mycket kring de nationella proven är som ett spel för galleriet och 

att det finns alternativa bedömningsmaterial och att dessa fungerar lika bra samt att de inte 

blir lika förstorat då dessa görs. Jag tycker inte att det är bra med nationella proven i sin 

nuvarande form. 

6.2 Intervju 2   
Det finns fördelar med de nationella proven vilket innebär för eleverna att proven kan peka 

ut detaljer som eleverna behöver träna på som jag som lärare kanske skulle ha missats annars. 

Proven är tydligt uppdelade vilket gör det lättare mig då jag ska analysera resultatet och lyfta 

fram svagheter och styrkor i vad eleven kan respektive behöver träna på. De allra flesta 

eleverna kan klara proven och de elever som eventuellt inte skulle klara proven är ganska 
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enkla att stötta upp för att minst få godkänt. De nackdelar som nationella provet för med sig 

är att det blir mycket schemabrytningar vilket innebär att barn med speciella behov blir 

drabbade då de ofta har svårt för förändringar. Dagarna blir annorlunda i upplägget, längre 

timmar under en lång tidsperiod. De fördelar som finns är att de nationella proven innebär 

kan fånga upp detaljer som eleverna behöver träna på. Hitta eventuella kunskapsluckor i 

klassen, att det går att hitta ett eventuellt mönster där det har funnits brister i undervisningen 

vilket är bra för då kan jag ändra i undervisningen och täcka upp dessa kunskapsluckor. Bra 

som underlag inför kommande undervisning. Nackdelar är att det är tidskrävande och ett 

ganska så ensamt arbete då jag arbetar på en liten skola där det inte finns parallellklasser. 

Detta innebär att det pedagogiska samtalet faller bort samt att det inte finns någon 

uppbackning eller kompensation angående all den tid som läggs ned på det arbete som rör 

nationella prov. Jag tycker att de nationella proven ska finnas kvar men att det behövs mer 

resurser och en bättre samsyn på hur rutinerna kring dessa ska se ut så att dessa kan 

genomföras utan att det blir en stress för oss lärare.  

6.3 Intervju 3  
Fördelarna med genomförandet av nationella prov rörande eleverna är att det är medvetna 

om att detta prov görs av alla elever i hela Sverige vilket för med sig att de får en känsla att 

delta i ett större sammanhang. Speciellt känsla inför proven då de vet att alla gör dem, det är 

inte ett prov som jag har hittat på själv. Nackdelarna för eleverna är att de är väldigt stressade 

och pressade i själva provsituationen även om de har haft många övningstillfällen på själva 

provsituationen. Denna stress och press som eleverna känner påverkar elevernas resultat på 

ett negativt sätt. Viktigt att kunna känna efter när det räcker så att inte eleverna blir alltför 

pressade och vidare att det blir för mycket för dem som leder till ett misslyckande. Det är 

mycket tid av undervisningen och planeringen som faller bort för att ge plats åt planering och 

genomförande av de nationella proven. Viktigt att det är samma lärare som gör proven med 

dem så att det blir så likvärdigt som möjligt för eleverna. De fördelar som finns för oss lärare 

är att vi genom proven kan se och jämföra våra egna elevers resultat med övriga elever i 

Sverige. Ett bra verktyg att ha som underlag vid föräldrasamtal för att visa föräldrarna vad 

eleverna/deras barn kan eller inte kan, det blir tydligare för föräldrarna. Nackdelarna för oss 

är att proven styr undervisningen tiden mellan mars och maj. Det är mycket förberedelser och 

efterarbete som tar tid från den ordinarie undervisningen. Det blir många provtillfällen för 

eleverna och detta påverkar undervisningen på det sättet att den ordinarie undervisningen 
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får stå tillbaka vilket för med sig att de förlorar viktig kunskapsinhämtning. Själva proven är 

olika på det sättet att i ämnet svenska är det tydligt med vad som ska testas i proven däremot 

i matematiken kan det innebära att proven testar områden som vi inte har hunnit gå igenom 

då matten innehåller så många områden. Jag tycker dock att fördelarna med de nationella 

proven är övervägande och tycker då även att de bör fortsätta att genomföras.  

6.4 Intervju 4  

De fördelar som de nationella proven har är att de skapar en likvärdig bedömning mellan de 

olika skolorna i Sverige som sedan kan fungerar som en form av kvalitetssäkring för eleverna. 

Övningarna och de uppgifter som de nationella proven innehåller är bra. De nackdelar som 

finns för eleverna är i första hand att det är alldeles för många delprov. Alla dessa delprov 

innebär att eleverna befinner sig i provsituationer nästan dagligen under denna period då de 

nationella proven ska genomföras. Provsituationen är otroligt stressande för väldigt många 

elever vilket i sin tur innebär att dessa elever befinner sig i ett stressat tillstånd, vilket inte är 

positivt för deras inlärning. Dessa prov är extra jobbiga och påfrestande för de elever som  

redan har det svårt i skolan. Jag upplever att de svagpresterande elevernas självkänsla får sig 

en smäll då de inte klarar av proven. Elevernas resultat som de får på provet hade jag 

egentligen som lärare kunnat säga innan och då hade jag kunnat bespara elever denna jobbiga 

situation. Elever är även duktiga på att jämföra sig med varandra vilket också leder till att 

eleverna får en sämre självkänsla då de märker att deras resultat inte håller i jämförelse med 

klasskompisarna.  Många elever tror att proven är livsavgörande, att de ska få gå om då de 

inte får godkänt, många föräldrar uttrycker även samma oro. De elever som inte klarar 

godkänt får inte den extra hjälp som de behöver trots att proven visar det brister utifrån de 

kunskapskrav som de ska nå upp till godkänd nivå i. Om de elever som inte når upp till godkänd 

nivå fick den hjälp och stöttning de behöver utifrån de resultat de visar på proven så skulle jag 

verkligen kunna stå ut med allt detta jobb som nationella prov innebär för då blir det ett syfte 

med proven som gynnar både oss lärare och eleverna. Ytterligare en negativ aspekt är att det 

tar så mycket tid att förbereda, planera, genomföra samt rätta och rapportera in resultaten i 

systemet. Denna tid tas från planeringen av undervisningen samt tid från undervisningen. 

Under denna period som detta ska genomföras sänks kvaliteten på undervisningen då 

planeringstiden minskar eller uteblir helt samt att det tillsätts vikarier då jag som ordinarie 

läraren ska göra allt arbetet omkring de nationella proven.  Kravnivån är låg vilket bidrar till 

att jag tycker att det kan kännas onödigt med allt detta jobb som det innebär. Fördelarna med 
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nationella prov för mig som lärare är att resultaten kan användas i samtal med föräldrar som 

underlag då jag skall förklara vart deras barn befinner sig utifrån målen i nationella prov. I mitt 

arbete kan jag visa deras barns prestation kontra ett material som visar på godkänd nivå, detta 

gör det tydligt för föräldrarna och de förstår lättare vad deras barn har för svårigheter. Proven 

kan visa eventuella kunskapsglapp både för den enskilda eleven men även för hela klassen 

utifrån de nationella proven. En fördel är sambedömningen som förhoppningsvis kan ge 

pedagogiska diskussioner och kan användas i framtida bedömningar och lektionsplaneringar.  

Nackdelarna är desto fler för oss lärare. Det är otroligt stressande dels pga. den debatten som 

drivits på om att detta ska vara någon form av kvitto på lärarnas uppdrag. När dessa prov blir 

alltför centrala i bedömningen av läraren faller undervisning och elevernas framsteg som de 

gjort fram till och med nationella proven bort, det spelar det ingen roll vilka framsteg eleverna 

har gjort på vägen till proven, det är bara resultatet i just den situationen som mäts inte vägen 

dit. Som tidigare nämnts som nackdelar för eleverna är något som kommer igen även för oss 

lärare. Allt förarbete, genomförande, efterarbete som att läsa sig in på de olika proven, dela 

in dem i smågrupper, planera in individuella samtal, hitta lokaler att utföra allt detta i, hitta 

övrig personal som undervisar klassen då proven utförs av oss som ordinarie lärare. Allt det 

administrativa som ska göras efteråt tar tid från den vanliga undervisningen vilket jag tycker 

känns tråkigt. Allt detta skapar en känsla av att lärarna arbetar mot de nationella proven och 

inte mot de kunskapskrav som finns i Lgr 11. Det är många elever och föräldrar som är oroliga 

inför dessa prov och det tar även tid att bemöta alla dessa människor. Arbetsbördan under 

detta kalenderhalvår är otroligt påfrestande för mig som lärare, det är överlämningar till fyran, 

överlämningar från förskoleklass samt allt vad de nationella proven innebär. Jag tycker 

definitivt inte att de nationella proven ska finnas kvar i årskurs tre.  

6.5 Intervju 5  

Fördelarna med att genomföra nationella prov i årskurs 3 är att ingen riskerar att falla igenom 

systemet och därmed riskerar att bli missad. Då de nationella proven görs får eleverna 

chansen att visa vad de kan, alla elevers kunskaper gås igenom på ett grundligt sätt. Vid dessa 

provtillfällen ges det inga tillfällen att kunna ”mörka” sina brister och låtsas hänga med och 

förstå. De elever som inte lyckas klara godkänd nivå i dessa nationella prov är skolan skyldig 

att upprätta en plan för där eleven ska ges utrymme och chans till att uppnå målen. Dessa 

olika insatser kan bland annat handla om att få specialundervisning inom just det 

arbetsområde som eleven inte uppnådde målen i. En annan fördel är att dessa nationella prov 
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skapar en ökad studiemotivation för en del elever när de vet att deras kunskaper kommer att 

mätas. En del elever tycker att dessa provsituationer är roliga och lätta. De nackdelar som 

finns är att en del elever uppfattar och upplever proven som väldigt stressande, men där har 

vi som lärare ett ansvar att inte förstora upp det, utan försöka att skapa en provsituation som 

eleven uppfattar som mindre stressande. Det är även viktigt att vara medveten om att dessa 

prov inte alltid ger eleverna utrymme för att verkligen visa vad de går för då en del elever 

underpresterar i provsituationen. Fördelen med dessa nationella prov för oss lärare är att vi 

får en bra uppfattning om var kunskapsnivån bör ligga för eleverna. Vi får även en uppfattning 

om hur eleverna ligger till i förhållande till andra elever i samma årskurs. Som lärare blir man 

då väl medveten om de olika målen som eleverna ska uppfylla samt vad som krävs för att 

uppnå dem. Detta har underlättat för mig vid föräldrasamarbetet då jag har kunnat använda 

de nationella proven vid samtalen och visa på att deras barn inte har de kunskaper som krävs 

för att uppnå målen. Jag har vid samtal jämfört elevens prov med en annan elevs nationella 

prov som uppnår nivån för godkänd för att visa på bristerna. Detta har föräldrarna haft lättare 

att uppfatta och de har då tagit detta som formell bedömning. De nackdelar som finns är att 

det är mycket svårt att organisera då man har en årskursblandad klass, som t.ex. en årskurs 

tre och fyra. Ytterligare en nackdel är att det är så otroligt mycket tid som går åt till 

efterarbetet. Tiden som det tar att rätta dessa nationella prov är orimlig utan att någon av de 

ordinarie arbetsuppgifterna utgår.  Jag tycker absolut att de nationella proven ska fortsätta 

att genomföras. 

6.6 Intervju 6  
De fördelar som finns för eleverna är att de får en möjlighet att se sitt eget lärande. De ges 

även en möjlighet till att se sin kunskapsutveckling. Eleven får även en viss bekräftelse kring 

sin kunskapsnivå. De nackdelar jag ser för eleverna är att de svagpresterande eleverna kan 

känna sig otillräckliga. En del elever kan även känna sig stressade samt även pressade i dessa 

provsituationer. Fördelarna är att jag som lärare få ett kvitto på att en bra undervisning har 

bedrivits, man får en bekräftelse att undervisningen har varit på rätt nivå, varierande samt 

utvecklande. Jag får även med mig ett bra underlag på vad eleverna kan för det fortsatta 

arbete med eleverna och kan utifrån de nationella proven även se vad undervisningen har 

missat, vad som kan ändras i undervisningen för att skapa rätt kunskapsinhämtning för 

eleverna. Innefattande vad jag ska lägga till eller ta bort, var fokus skall ligga för att eleverna 

ska kunna nå upp till godkänd nivå. Då vi lärare sambedömer och rättar proven tillsammans 
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skapar detta diskussioner som är utvecklande för sättet att bedöma elevers arbeten. 

Nackdelarna för oss lärare är att trots att de nationella proven i årskurs tre inte är lika 

omfattande som de i årskurs sex är att de tar mycket längre tid att förbereda samt rätta. Det 

vanliga skolarbetet ligger kvar med allt vad det innebär med planering, förberedelser och 

efterarbeten och de nationella provens arbete läggs ovanpå detta. Till viss del kan 

undervisningen planeras om under denna provperiod men det krävs också tid för att 

genomföra den ordinarie undervisningen. Jag tycker att de nationella proven ska fortsätta att 

genomföras.  

6.7 Intervju 7  

Jag tycker att fördelarna för eleverna med nationella prov är att de får veta vilken nivå 

kunskapskraven ligger på. Proven konkretiserar dessa kunskapsmål och gör det tydligt för 

eleverna. Eleverna vet att alla elever i årskurs tre gör samma prov och att detta inte bara är 

ett prov som jag som lärare har gjort till bara dem. Detta skapar en likvärdig bedömning för 

eleverna. Nackdelarna är att en del elever blir stressade av provsituationen och då är det extra 

viktigt att jag som lärare ansvarar för att avdramatisera provtillfället. De svaga eleverna kan 

uppfatta dessa prov som svåra och klarar inte av vissa delmoment och detta kan det i sin tur 

leda till att de får en känsla av att de inte klarar av skolan. Även om de inte klarar av alla 

delmoment klarar de oftast några delar. Fördelar med proven för mig som lärare är att få se 

vilka kunskapskrav det är och vilken nivå de ligger på. Proven konkretiserar kunskapskraven 

och målen för oss lärare på ett tydligt sätt. De pedagoger som inte har gjort proven har oftast 

en annan uppfattning av kunskapskraven och målen. Genom nationella prov får vi lärare en 

mer likvärdig bedömning i hela landet även om det fortfarande finns utrymme för att tolka 

bedömningarna olika. Föräldrar som ser proven får även de en bättre uppfattning över vilka 

kunskapskrav det är hos de elever som går i årskurs tre. Nackdelarna för mig som pedagog är 

att det tar så mycket tid att rätta men jag tycker att det är okej. Jag tycker att det är kul och 

intressant att göra proven och ser helst att de fortsätter att genomföra dessa även i framtiden. 

7. Resultat och analys  
Jag har analyserat den rådata som samlats in genom de sju kvalitativa intervjuerna som hållits 

inom ramen för denna studie. I resultatdelen kommer jag redogöra för vad som kommit fram 

då jag har analyserat empirin från de olika intervjuerna utifrån de sex steg som används då 

man genomför en fenomenografisk studie.   
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Fig. 1 ”Detta är en fenomenografisk analysmodell om lärares uppfattningar om de nationella provens påverkan 

och de olika kategorierna som utkristalliserats under bearbetningen av intervjuunderlaget” 
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7.1 Kategori 1 Ramfaktorer 
Det område som utmärker sig under denna kategori är ramfaktorn ”tiden” som dessa olika 

prov medför på olika sätt. I de sju kvalitativa intervjuerna som genomförts beskriver alla 

informanter att det är väldigt tidskrävande att genomföra dessa prov.    

Utdrag ur intervjumaterialet                    

”Tiden för allt det administrativa såsom förarbete, genomförande och efterarbete är för stor, 

tiden till allt arbete rörande nationella prov tas från ordinarie arbetstid, onödigt jobb för något 

läraren redan visste, schemaändringar, saknar uppbackning och kompensationen för nedlagd 

tid, tar lång tid att rätta, proven svåra att genomföra då läraren har blandade årskurser. Bättre 

samsyn av hur rutinerna kring dessa ska se ut så att dessa kan genomföras utan att det blir en 

stress för lärarna. Skapar en känsla att arbeta mot nationella prov inte mot de kunskapskrav 

som finns i Lgr11.” 

Organisatoriskt så finns det mycket att göra anser många av de intervjuade lärarna.  En röd 

tråd genom alla intervjuer är hur allt omkring arbetet är organiserat. Mycket ansvar ligger hos 

läraren då det ska planera genomförandet av proven. Det ska bland annat ordnas och planeras 

med vikarier, fixas lokaler, delas in i grupper där ansvaret på många skolor ligger hos den 

ansvarige klassläraren. Det finns även en önskan om färre delprov.   De lärare som har kollegor 

som även de gör nationella prov samtidigt får ut mycket mer under denna provperiod. Dessa 

lärares uppfattningar är att de pedagogiska samtal som uppkommer under denna period är 

mycket givande och påverkar dem och undervisningen på ett positivt sätt.  I denna studie är 

det även endast dessa lärare som har sambedömning som i sin tur innebär en möjlighet till att 

föra pedagogiska diskussioner. De lärare som arbetar på de mindre skolorna har varken 

kollegor som samtidigt gör dessa prov eller någon form av sambedömning med andra skolor. 

Lärarna uttrycker denna tid som en mycket ensam samt stressande och har till skillnad från de 

andra inte samma möjlighet till dessa pedagogiska samtal. Lärarna uttrycker vidare att det 

borde vara bestämt att alla lärare ska delta i sambedömning inom kommunerna så att alla 

lärare får samma chans till pedagogiska samtal som i sin tur kan föra undervisningen framåt. 

Elever som inte blir godkända har rätt till individanpassade insatser, uteblivna insatser vid 



 
 

26 
  

behov beskrivs som något negativt, större resurser samt en samsyn av rutiner kring de 

nationella proven efterfrågas. 

7.2 Kategori 2 Lärarnas arbetssituation 
Lärares arbetssituation är ytterligare ett område som utmärker sig och kommer åter i de sju 

kvalitativa intervjuerna som genomförts. Av de sju intervjuer som genomfördes är det sex 

informanter som påtalat den stora arbetsbördan som proven för med sig.  

Utdrag ur intervjumaterialet     

”Genomförandet av proven är stressande för lärarna. Samma lärare som ska genomföra 

proven. Tar tid att möta upp oroliga föräldrar. Arbetsbördan under denna provtid är för stor. 

Tar så mycket tid att rätta. Den tid som det krävs att både förbereda, genomföra och allt 

efterarbete. Tidskrävande och ett ganska så ensamt arbete. Mycket förberedelser och 

efterarbete som tar tid från den ordinarie undervisningen.  Tar så mycket tid att förbereda, 

planera, genomföra samt rätta och rapportera in resultaten i systemet.” 

Det som kan lyftas fram utifrån dessa olika uppfattningar gällande lärarna och nationella 

proven i årskurs tre är att många av de intervjuade lärarna tycker att de nationella proven är 

tidskrävande. Tiden som själva genomförandet av de nationella proven innebär påverkar 

undervisningen i sin helhet negativt då annan undervisning får stå tillbaka. Något som blev 

väldigt tydligt utifrån intervjuerna är att det är så mycket administrativt arbete som skall 

genomföras och som tar tid från pedagogerna. Detta administrativa arbete torde någon annan 

göra som har större administrativa kunskaper så att lärarna ska kunna fortsätta sin 

undervisning samt kunna ta igen samt hjälpa de elever som eventuellt inte har klarat målet 

för de nationella proven. Det som bör och skall vara lärarens ansvar i detta menar de är 

förberedelser, genomförandet samt bedömningen men att de övriga arbetet kan någon annan 

göra. De nationella proven innebär en stress för lärare då det vanliga arbetet med eleverna 

och de övriga målen som de ska se till att eleverna ska nå upp till kan bli lidande av de 

nationella proven.  

7.3 Kategori 3 Hur elever påverkas 

Hur elever påverkas är ytterligare en kategori som utkristalliserats ur mitt intervjumaterial.  

Utav de sju intervjuerna som genomförts är det sex av informanterna som påtalat att dessa 

prov medför en stor stress och press hos eleverna.  
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Utdrag ur intervjumaterialet             

”Eleverna medvetandegörs av vilken kunskap de har, eleven ser sitt eget lärande, ser sin egen 

kunskapsutveckling, vissa elever tycker att proven är roliga och lätta, negativ stress och press 

för eleverna, negativa stressen påverkar elevernas resultat på proven, svaga elever uppfattar 

dessa prov som stressande, elevernas tidigare prestationer faller bort, ökad studiemotivation, 

de flesta eleverna klarar proven, lyfta fram vad eleven behöver träna på, hitta kunskapsluckor 

i klassen, eleverna befinner sig i provsituation under en lång period, extra svårt för de elever 

som redan har det svårt, elevers oro för vad resultatet betyder för dem i framtiden elevers 

jämförande av varandras resultat skapar dålig självkänsla för dem som det går dåligt för, 

eleven får en känsla av att tillhöra ett större sammanhang, eleverna vet att alla gör samma 

prov. Kvalitetssäkring för eleverna, elevernas kunskaper gås igenom grundligt ingen slinker 

igenom systemet. Fångar upp detaljer som eleverna behöver träna på. Ökad studiemotivation 

när de vet att deras kunskaper kommer att mätas. Viktigt att vara medveten om att dessa prov 

inte alltid ger eleverna utrymme för att verkligen visa vad de går för då en del elever 

underpresterar i provsituationen. Läraren blir medveten om sina elevers kunskaper.”  

Samtliga lärare pekar på att provsituationen för eleverna inte är bra. De menar att det är 

många elever som känner en stor press och stress inför själva provsituationen. För dessa 

elever blir detta en jobbig och svår period då de befinner sig i denna känsla under en ganska 

lång period. Eleverna har nationella prov flera gånger i veckan under denna period och det 

innebär att eleverna inte får en chans att stressa av innan det är dags för nästa prov. En annan 

aspekt är att de elever som har svårigheter i skolan redan innan de nationella proven riskerar 

att påverkas negativt. Detta då de för varje delprov som de inte når upp till godkänd nivå i 

riskerar att hamna i en känsla av att inte klara av uppgifterna. Denna situation riskerar då 

uppstå för dessa elever ett gånger under denna provperiod.  En del elever tycker även att det 

är jobbigt med själva resultatet. Många elever tror att de kommer att få gå om trean om de 

inte klarar av att få godkänt på alla prov.  Då många elever är stressade i dessa provsituationer 

är det viktigt att läraren är medveten om detta då det kan medföra att eleven underpresterar 

vid själva provtillfället. Trots att det är många elever som blir stressade av dessa olika prov så 

är det även bra för eleverna att de får reda på vilka kunskapskrav som ställs på dem. Eleverna 

får även chans att se sin kunskapsutveckling samt en bekräftelse på sin egen kunskapsnivå.  
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7.4 Kategori 4 Nationella provens utformning  
De nationella provens utformning är ytterligare en av de kategorier som synliggjorts vid 

analysen av det insamlade intervjumaterialet. Trots att flera av de lärare som deltagit i studien 

har uppfattningen av att det är mycket arbete förknippat med de nationella proven beskriver 

fem av de sju informanterna att de är positiva till de nationella proven och vad det för med sig 

till undervisningen. En av de intervjuade lärarna som inte vill att de nationella provens ska 

fortsätta genomföras skulle dock vara positiv till en fortsättning om de elever som inte klarar 

godkänd nivå erhåller det stöd de behöver och är berättigade till. 

Utdrag ur intervjumaterialet              

”Proven onödiga då de mäter kunskap läraren redan vet, spel för galleriet, en siffra i 

statistiken, finns alternativa bedömningsmaterial, proven tydligt uppdelade, övningarna i 

proven är bra, för många delprov, kul och intressant med nationella prov, matematiken 

svårare att förbereda eleverna då det är ett större kunskapsområde, kravnivåerna är för låga, 

konkretiserar målen på ett tydligt sätt, tydliga mål i svenskan lättare att förbereda eleverna. I 

ämnet svenska är det tydligt med vad som ska testas i proven men däremot i matematiken 

kan det innebära att proven testar områden som inte läraren har hunnit gå igenom.”  

En lärare utryckte att dessa nationella prov är bra för de nya lärare som undervisar då 

kunskapskraven är väldigt tydliga och lätta att ta till sig som de är presenterade i de nationella 

proven. De nationella proven anses av några av de intervjuade lärarna vara för enkla, kraven 

beskrivs som för låga. Detta i sin tur förmedlade en känsla av att de var för mycket arbete samt 

stress över något som lärarna själva kunde ha bedömt innan provens genomförande. Ett annat 

bekymmer med de nationella proven beskrivs vara att de i ämnet matematik kan innebära att 

proven mäter ett område inom matematiken som läraren ännu ej hunnit lära ut. Detta blir 

inte rättvist för någon om det inträffar. Däremot är ämnet svenska lättare att mäta då det 

finns en tydlighet i vad det är som skall mätas.  

7.5 Kategori 5 Undervisning  
Vid analysen av rådatan tydliggörs kategorin undervisning. I de sju genomförda intervjuerna 

är det fyra av informanterna som påtalar att de nationella proven hjälper till att finna olika 

mönster och brister i undervisningen.  

Utdrag från intervjumaterialet                       

”Bra för läraren att se var eleverna ligger i jämförelse med andra elever. Undervisningens 
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kvalitet sänks under denna period. Bra som underlag för kommande undervisning. Hitta 

eventuella mönster där det funnits brister i undervisningen.  Styr undervisningen tiden mellan 

mars och juni. Tar tid från den ordinarie undervisningen. Ordinarie undervisningen får stå 

tillbaka vilket för med sig att de förlorar viktig kunskapsinhämtning. Läraren kan lättare hitta 

eventuella mönster där det funnits brister i undervisningen vilket är bra då läraren kan ändra 

i sin undervisning och täcka upp dessa kunskapsluckor.  Större chans till likvärdig bedömning 

av lärarna, kvitto på en bra undervisning för läraren, viktigt att samma lärare gör alla test med 

eleverna, skapar en likvärdig bedömning, möjlighet för läraren att förändra sin undervisning.  

Fördelarna som finns för lärarna är elevtexterna i nationella prov som kan användas i 

undervisningen. Hitta kunskapsluckor i undervisningen.” 

De fördelar som flera av lärarna uppfattar rörande undervisningen utifrån de nationella 

proven är dels att det material som används är något som kan återanvändas i undervisningen 

där eleverna själva kan uppskatta sina egna förmågor. De menar även att det finns andra 

övningar kopplade till de nationella proven som kan användas i undervisningen. Detta för att 

visa på vad som krävs för att uppnå godkänd nivå både på de nationella proven men även för 

att uppnå de olika kunskapskraven som tillhör årskurs 3. Ytterligare en fördel som lärarna ser 

är att de elever som inte når upp till godkända nivåer har rätt till stödinsatser vilket som i sin 

tur ska stödja eleven till en bättre undervisning som är anpassad för denne.  

Några av de nackdelar som lärarna uppfattar är allt administrativt arbete som skall 

genomföras kopplat till proven och den tid som då tas bort från den ordinarie undervisningen 

samt planeringen för densamma. En del av lärarna upplever att kvalitén på undervisningen 

blir sämre under denna provperiod. En nackdel är att ordinarie lärare byts ut mot vikarier 

under denna provperiod vilket i sin tur också leder till försämrad kvalité på undervisningen. 

Perioden då de nationella proven skall genomföras är begränsad vilket innebär att under 

denna tid så behöver den ordinarie undervisningen stå tillbaka vilket medför att 

undervisningen förändras, detta kan vara svårt och jobbigt för vissa elever. Rutiner kring den 

ordinarie undervisningen försvinner och skapar oro för de elever som redan har de svårt i 

skolan. Ytterligare en svårighet som beskrivs är att de nationella proven styr undervisningen 

under denna period i skolan vilket leder till att läraren inte får möjlighet att påverka sin egen 

undervisning, tillika sin yrkesprofession. Lärarna uppfattar att de nationella proven i årskurs 

tre är ett sätt att skapa rättvisa för eleverna i skolan. Det finns även en tydlighet i hur lärarna 
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uppfattar att proven mäter elevernas kunskaper, många tycker att proven är för enkla och att 

de då tenderar att mäta det som lärarna redan vet. Lärarna upplever att de nationella proven 

kan vara en hjälp då eventuella luckor i undervisningen synliggörs Detta medför även att 

läraren enklare kan ändra i sin undervisning så att dessa luckor täcks upp. 

7.6 Kategori 6 Relationer  

Vid analysen av lärarnas utsagor framträder även kategorin relationer. I fyra av de sju 

kvalitativa intervjuer som genomförts beskriver fyra av informanterna att dessa prov är 

gynnsamma att ha med som underlag i föräldraarbete. Detta då de underlättar för läraren då 

denne ska förklara kunskapskraven för föräldern samt var eleven befinner sig i relation till 

dem.   

Utdrag ur intervjumaterialet                       

”Ett bra verktyg att ha som underlag vid föräldrasamtal för att visa föräldrarna vad deras barn 

kan eller inte kan, det blir tydligare för föräldrarna. Föräldrar som ser proven får även de en 

bättre uppfattning över vilka kunskapskrav det är hos elever i årskurs tre. ” 

Informanterna beskriver att de nationella proven kan skapa utrymme för olika former av 

möten mellan kollegor, elever, skolledning samt föräldrar. De nationella proven har enligt de 

flesta av informanterna som deltagit i denna studie skapat intressanta pedagogiska 

diskussioner mellan kollegor. Då flera av informanterna i studien deltar i någon form av 

sambedömning när proven ska rättas skapas det pedagogiska samtal rörande undervisning 

samt även kring bedömning vilket sedan i sin tur påverkar undervisningen då de får nya tankar 

och idéer med hur undervisningen kan bedrivas.  

En nackdel beskrivs dock vara att när det inte finns andra lärare på skolan som samtidigt 

genomför dessa prov i kombination med att det inte finns någon sambedömning, uteblir den 

pedagogiska diskussionen. De lärare som saknar sambedömningen anser att denna period är 

mycket stressande samt att det då inte automatiskt uppstår några pedagogiska samtal kring 

undervisningen och bedömning vilket kan leda till en bättre undervisning. 

En del av de informanterna lyfter fram de nationella proven som något positivt vid samtal med 

föräldrar. Lärarna använder de nationella proven för att visa hur det ser ut för just deras barn 

i förhållande till kunskapskraven. I de fall eleven inte har nått upp till godkänd nivå så kan det 

vara bra att visa hur det ser ut för en elev som har uppnått godkänd nivå på samma uppgift. 
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Detta upplever lärarna att föräldrarna har lättare att ta till sig vilket underlättar för det 

fortsatta arbetet med elevens kunskapsutveckling.  

8. Diskussion 
I följande kapitel kommer först en metoddiskussion där metodvalet i studien samt valet av två 

olika typer av kvalitativa intervjuer diskuteras. Därefter följer resultatdiskussionen där både 

valet av analysverktyg diskuteras kontra vad det betyder för resultatet i  denna studie. 

8.1 Metoddiskussion  
Då valet gjordes att inte spela in de muntliga intervjuerna togs det i beaktan att detta kan få 

en betydelse i analysen samt resultatet. Grunden till att jag beslutade att inte spela in 

intervjuerna var delvis att jag bedömde den tidsram som fanns för studien vara otillräcklig då 

studien genomförs av endast en författare. En annan bidragande orsak var att informanterna 

beskrev sig vara mycket upptagna under tiden för studien, de skriftliga intervjuerna var då ett 

sätt att öka deltagandet. Då intervjuerna inte spelades in kan det innebära att analysen inte 

blir så nyanserad som den skulle kunna ha blivit. Om intervjuerna skulle varit inspelade hade 

det blivit enklare att visa på vilka uppfattningar lärarna har av de nationella proven i årskurs 

tre genom att skriva ut citat. Något annat som denna studie inte kommer att kunna redovisa 

är hur de som blev intervjuade pratade, andades, suckade samt andra saker som skulle kunna 

ha betydelse för resultatet av analysen. Analysen blir på grund av detta inte lika djupgående 

och nyanserad som om intervjuerna spelats in och transkriberats.  

En annan viktig aspekt är att jag har använt mig av fenomenografi som analysmetod vilket 

innebär att analysen genomgår sex olika steg varav ett är att intervjua och då spela in dessa 

intervjuer. Nästa steg är sedan att de inspelade intervjuerna ska transkriberas och sedan 

analyseras. I denna studie har inte intervjuerna spelats in, vilket får betydelse för hur steg fyra 

i analysen genomfördes. Då jag inte transkriberat en ljudinspelning har jag istället skrivit så 

noggranna anteckningar som möjligt som jag i direkt anslutning till intervjun läst igenom och 

kompletterat. Detta underlag har fungerat väl att ha som grund i min analys utifrån 

fenomenografi då jag haft ett tydligt samt nyanserat material antecknat från intervjuerna. 

Skulle jag ha jag haft inspelat material som jag sedan transkriberat skulle denna analys kanske 

blivit ännu mer nyanserad och detaljerad.   
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Tanken med intervjuerna var från början att samtliga skulle vara muntliga och utföras utifrån 

en semistrukturell intervjuguide. Då intervjuerna har genomförts på olika sätt bör detta tas 

hänsyn till i analysen, detta då svaren kan vara olika innehållsrika på grund av att de skriftliga 

fick bestämda ramar för hur mycket som fick skrivas. De jag mötte fick istället möjlighet att 

tala friare utan samma ramar som de som svarade på intervjufrågorna skriftligen. En annan 

viktig aspekt är att jag under samtalsintervjuerna haft möjlighet att påverka och styra vad jag 

vill veta av läraren även om detta inte har varit ett medvetet val. Även saker som jag kanske 

gjort omedvetet under intervjuerna såsom att säga ”-jag förstår” min ögonkontakt eller mitt 

kroppsspråk kan bidra till att jag exempelvis missar informatin då läraren kanske slutar prata 

om något då jag säger att jag förstår. Att träffa läraren som jag intervjuar och som jag då även 

kan få ögonkontakt med kan bidra till att läraren får ett större förtroende för mig och därmed 

vågar dela med sig av sina uppfattningar på ett annat sätt än den som svarar skriftligt (Trost 

2005:74,88). Det är vidare av vikt att benämna hur de svar som lämnades in skriftligt är svar 

som är helt opåverkad av mig som person. Detta då jag inte har haft någon möjlighet att 

påverka dem till skillnad från de om jag träffade personligen och intervjuade. I de intervjuer 

som jag genomförde muntligen har möjligheten, eller risken, att jag påverkat dem endast bara 

genom min närvaro funnits (Dalen 2008, s.17). 

8.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att göra en fenomenografisk studie om lärares uppfattningar av 

de nationella proven i årskurs tre och hur dessa påverkar lärare samt elever. Utifrån att jag 

genomfört en fenomenografisk studie har jag undersökt hur de enskilda lärarna uppfattar de 

nationella proven genom att analysera det intervjumaterial jag erhållit från de enskilda 

intervjuerna. Vid analysen har sedan sex olika kategorier av uppfattningar i lärarnas utsagor 

synliggjorts. Dessa kategorier som uppkommit ur lärarnas uppfattningar har jag redovisat 

under rubriken resultat och analys. Under denna rubrik diskuteras resultaten i relation till 

tidigare forskning.  

Studien utgår från följande två forskningsfrågor                        

a) Hur uppfattar lärarna att de nationella proven påverkar undervisningen?                         

b) Hur uppfattar lärarna att deras elever påverkas av de nationella proven? 

De intervjuade lärarna talar om att många elever uppfattar dessa provsituationer negativt då 

de blir väldigt stressade för själva genomförandet, men även för vad resultatet kommer att 
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betyda för dem i framtiden. De flesta av de intervjuade lärarna uttrycker en större oro för de 

elever som är svagpresterande då de uppfattar att dessa elever inte presterar inom ramen för 

godkänt. Detta är intressant då det i studien som Törnvall (2001) gjort visar att det inte är de 

svagpresterande eleverna som är de elever som tycker att dessa prov är stressande. Denna 

studie visar istället att det är elever som är högpresterande som är stressade inför nationella 

proven, då de är rädda för att underprestera vid provtillfället och vilka konsekvenser detta kan 

komma att föra med sig.  

I studien som Au(2007) har genomfört påvisas hur prov, såsom nationella prov, styr mycket 

av innehållet av undervisningen på olika sätt. Au(2007) studie visar att undervisningsinnehållet 

tenderar att begränsas till det som ska testas i proven, att ämnena plockas isär samt att 

undervisningen blir mer lärarcentrerad. Den visar dock samtidigt att det finns de som tycker 

det motsatta, att undervisningen blir mer elevcentrerad och att det undervisas mer 

ämnesintegrerat. Detta skiljer sig från denna studie, gentemot vad jag funnit vid analysen av 

intervjumaterialet. I materialet fann jag att de är antalet delprov som ska genomföras som 

styr undervisningen inte att själva innehållet av undervisningen styrs utifrån vad som kan 

tänkas komma på proven.  Något annat som inte går att utläsa i Au(2007) studie men som var 

tydligt i denna är det att undervisningen tappar i kvalité då ordinarie lärare under 

provperioden ofta byts ut och ersätts av vikarier som i många fall inte har utbildning, samt att 

innehållet i undervisningen är styrd av själva genomförandet av delproven. Denna studie visar 

även att det under testperioden uteblir ny kunskapsinhämtning då så mycket tid från andra 

ämnena tas till att genomföra dessa nationella prov. 

Men liksom den studie som Au (2007) genomfört finns det även i denna studie differenser i 

uppfattning vilka synliggörs genom att vissa lärare ser de nationella proven som ett 

komplement i undervisningen och använder delar av uppgifterna i sin undervisning för att visa 

på vilka kunskapskrav som ställs på dem. Andra menar att dessa prov mäter kunskap som 

läraren redan vet om och att de därför är onödiga.   

Ytterligare något som var tydligt utifrån intervjuerna är att det administrativa arbetet kring de 

nationella proven är något som lärarna menar behöver ses över. Många av de intervjuade 

lärarna ansåg att det blev en sämre kvalité på undervisningen under denna period. 

Anledningen till detta är att det är många olika delprov som skall genomföras och som kräver 

att läraren behöver lämna den ordinarie undervisningen. Detta medför i sin tur att det 
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behöver sättas in en vikarie i klassrummet. Flera av de intervjuade lärarna uppfattar att 

perioden då den ordinarie läraren plockas ut ur undervisningen för att hantera administrativa 

uppdrag rörande nationella prov påverkar undervisningen. De menar att kvalitén då sjunker 

på undervisningen och därmed även Svenska skolans resultat i stort. Detta kan kopplas 

samman med vad som står rapporten ”SOU 2013:30”, där det beskrivs att relationen mellan 

lärare och elev är den viktigaste faktorn i att förbättra resultaten i Svensk skola. Förändringar 

som är direkt kopplade till relationen mellan lärare och elever beskrivs vara det som kan 

förändra och förbättra skolresultaten i Svensk skola.  

Lärarnas uppfattning är även att denna provperiod då dessa prov ska genomföras blir väldigt 

styrd av de nationella proven då det är många delprov som ska genomföras under en relativt 

kort period. Den ordinarie undervisningen får stå tillbaka denna tid och istället styrs lärarens 

arbete i klassrummet av de nationella proven. I rapporten ”SOU 2013:30” står det att läsa att 

det finna risker med denna form av kontroll från staten, som de nationella proven innebär, i 

form av att lärarna känner sig styrda av staten i sin egen profession som lärare.  

De lärare som arbetar på skolor som deltar i sambedömning med andra skolor upplever att 

det skapas utrymme för pedagogiska diskussioner som leder till en större chans till likvärdig 

bedömning. De nationella proven är tänkta att medföra en likvärdig bedömning, så detta är 

positivt utifrån det. Problemet är att det inte är alla lärare som får möjlighet att delta på 

sambedömningar och dessa uppfattar att de inte får möjlighet till pedagogiska diskussioner 

rörande bedömningar av nationella prov i samma uträckningar som de lärare som får denna 

möjlighet. I rapporten ”Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan: problem 

och möjligheter” står det att läsa om just detta problem som dessa lärare tar upp. Då inte 

sambedömning genomförs för alla så innebär detta att en likvärdigbedömning inte äger rum 

vilket in sin tur inte är bra för de nationella provens tillförlitlighet.  

Nyström (2004) skriver i sin avhandling kring vikten av att den bedömning som genomförs 

kopplat till de nationella proven leder fram till någon form av åtgärd. Detta så att elever och 

lärare ser hur deras resultat i proven leder fram till åtgärder. Detta är något som en del av de 

intervjuade lärarna pekade på som en brist i de nationella proven. Dessa lärare vittnar om att 

de åtgärder som skolan är skyldig att sätta in kring de elever som inte klarar av att prestera 

inom ramen för godkänt uteblir. Då dessa åtgärder uteblir skapas det en känsla av att 
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genomförandet av denna typ av bedömningar och prov saknar sin funktion då de utlovade 

åtgärderna uteblir.  

 

Lindström & Pennlert (2013) skriver kring ramfaktorer och hur det är intressant att ha med 

dem i diskussionen då dessa nationella prov ska ses som en rättvis mätning av elevernas 

kunskaper samt av lärares undervisning. Då det tydligt differerar på de olika skolorna 

angående tid, lokaler, gruppstorlek, ekonomiska resurser samt personal så är detta något som 

påverkar resultatet. I denna studie lyfter en av informanterna att denne inte deltar i någon 

form av sambedömning då det i dennes skola inte går att genomföra. En annan lärare påtalar 

bristen på personal och lokaler vid själva genomförande. Då vissa har bättre förutsättningar 

både för eleverna men även för sig själva som lärare kan detta komma att påverka själva 

genomförandet av de nationella proven, huruvida det blir en rättvis bedömning kan även 

diskuteras.  

9. Konklusion 
Denna studie visar tydligt att lärare vill ha en form av likvärdig bedömning och rättvis 

bedömning som dessa nationella prov är till för. Det som lärarna däremot ställer sig 

tveksamma till gällande det bedömningsmaterial de nationella proven innebär är mängden 

administrativt arbete i relation till vad effekten av proven blir. För att sammanfatta denna 

studie så kan det sägas att lärarna anser att införandet av de nationella proven bör ses över. 

De uppfattningar som tydligast synliggörs vid analysen är hur tidskrävande det är för läraren 

att genomföra proven samt att det ser olika ut på skolan hur själva efterarbetet görs. En del 

av lärarna vill att det ska se lika ut på de olika skolorna då det gäller bedömning, en del lärare 

saknade sambedömning vilket de som hade det såg som en stor fördel då det ofta uppstod 

pedagogiska samtal.  

Trots att många lärare hade mest negativa åsikter att säga om de nationella proven så är fem 

av sju positivt inställda till att dessa ska fortsätta. En av de som inte vill att de fortsätter kan 

tänka sig att dessa prov fortsätter att genomföras om de utlovade åtgärderna som eleverna 

har rätt till genomförs. Det är endast en som inte alls vill att dessa ska fortsätta att genomföras, 

denna lärare menar dock att många av delproven är bra att använda sig av i undervisningen. 
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Genom att ha intervjuat dessa lärare och genom analys av intervjumaterialet synliggjort deras 

uppfattningar om genomförandet av nationella prov så framkommer det att det största 

motståndet ligger i allt det praktiska runtomkring nationella proven istället för själva 

genomförandet. Skulle det administrativa arbetet lyftas bort, färre delprov genomföras samt 

om alla skolor skulle får liknande förutsättning, så skulle troligen fler vara positiva till 

genomförandet av nationella prov i årskurs tre.  

För egen del har denna studie gett mig en mer verklighetsförankrad inblick i hur lärarna ser på 

nationella prov i årskurs tre. Jag hade innan denna studie en uppfattning om att de flesta lärare 

i skolan tyckte att de nationella proven endast är något negativt. Det jag tar med mig från 

denna studie är att det i grunden är arbetsbördan för den enskilda läraren som de intervjuade 

lärarna ställer sig frågande till.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur många år har du arbetat som lärare? 

3. Vilka fördelar innebär det nationella provet för eleverna anser du? 

4. Vilka nackdelar innebär det nationella provet för eleverna anser du?  

5. Vilka fördelar innebär det nationella provet för dig som lärare/pedagog? 

6. Vilka nackdelar innebär det nationella provet för dig som  

lärare/pedagog?  

7. Tycker du att det är bra med nationella prov i årkurs 3 ja eller nej?   
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Bilaga 2 
Hej, jag heter Maria Karlsson och läser sista terminen (termin 8) på grundlärarprogrammet f-

3 i Uppsala. Det är nu dags för mig att skriva mitt självständiga arbete 2, jag har valt att skriva 

om nationella prov för årskurs tre om vilka fördelar och nackdelar du som pedagog ser för dig 

samt för eleverna. Jag ber dig att svara kortfattat på nedanstående frågor, svaret ska med 

fördel rymmas på de givna raderna. Maila in dina svar eller skicka med posten, adress finner 

du efter sista frågan. 

Skola:__________________ 

OBS! Jag behöver ha svaren senast torsdagen den 12 februari OBS! 

1. Vilka fördelar innebär det nationella provet för eleverna anser du? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

2. Vilka nackdelar innebär det nationella provet för eleverna anser du?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________ 
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3. Vilka fördelar innebär det nationella provet för dig som lärare/pedagog?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

4. Vilka nackdelar innebär det nationella provet för dig som lärare/pedagog 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

5. Tycker du att det är bra med nationella prov i årskurs 3? (ringa in ditt svar) 

JA NEJ 

Stort TACK till dig för att du tog dig tid till att svara på denna enkät. 

/Maria Karlsson 

Adress: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Mail:XXXXXXXXXXXXXX 

 


