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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka vilken vikt lärare lägger vid de nationella proven inför 

slutbetygen i matematik i årskurs 9. Genom kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer med 

verksamma och utbildade lärare kom studien fram till att lärare i grundskolans senare år kan 

tolka de nationella provens syfte på olika sätt. Detta kan i sin tur skapa orättvisa för elever. 

Skolan kan ur vissa hänseenden inte ses som tillräckligt likvärdig.  

I studien kan skillnader i synen på nationella provens användningsområde härledas till 

synen på bedömning samt hur skolorna arbetar med uppföljning av nationella proven. Lärare i 

studien som i hög grad säger sig använda en så kallad summativ bedömningsmetod säger sig i 

mindre utsträckning sätta betyg efter nationella provens resultat och tvärtom. Det 

framkommer dock att somliga respondenters kunskaper om denna bedömningsmetod är 

bristande och de kan därför komma att använda den på ett felaktigt sätt, vilket tenderar att 

skapa subjektiva och felaktiga betyg. Skolans möjliga likvärdighetsproblem reser frågan om 

skolan kan ses som misslyckad. Studiens slutsats är att det på lokal nivå samt från Skolverkets 

håll kan finnas utrymme för att förtydliga läroplaner och provens användningsområde.  

 

Nyckelord: Matematik, Bedömning, Betyg, Nationella prov. 
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1. Inledning 

Under ett par somrar har jag arbetat på en sommarskola. Cirka 15 niondeklassare som inte 

uppnått betyget E, godkänt, på de nationella proven i matematik har deltagit. Eleverna har 

erbjudits ett par veckors intensivundervisning i matematik i början av sommarlovet. När dessa 

veckor gått får eleven göra om de nationella proven. Således ges de en ny chans att visa att de 

har tillräckliga kunskaper för att klara matematiken på gymnasiet. 

Min upplevelse är att deltagande elever har mycket varierande utgångspunkter, trots att 

samtliga har svaga förmågor och kunskaper inom matematik. Samtliga elever har kämpat med 

matematiken, de har en negativ syn på ämnet och tycker att det är tråkigt. Trots det har vissa 

elever slutbetyget F i matematik och somliga E. Detta är något som får oerhört stora 

konsekvenser för eleven; ett F i det behörighetsgivande ämnet matematik gör att eleven inte är 

behörig för nationellt gymnasium. Eleven hänvisas då till ett tionde skolår, alternativt ett år på 

introduktionsprogrammet, och får således inte läsa vidare med sina jämnåriga klasskamrater. 

Hur kommer det sig att olika lärare kan tänka och handla så olika kring de nationella 

provens betydelse för slutbetyget? Hur kommer det sig att det finns så stora skillnader i synen 

på dessa som kan generera avsevärda konsekvenser för eleven? Det är frågor som väckts hos 

mig under de år jag varit lärare på sommarskolor och därför skriver jag denna uppsats: för att 

undersöka vad det är som ligger till grund för dessa skillnader. 

Tack till min make och bästa vän Viktor för stöd och namnförslag till uppsatsen samt 

mamma, svärfar och familj för barnpassning och praktisk hjälp. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras dels uppsatsens bakgrund, under delavsnitt 2.1, och dels nationella 

provens bakgrund och historia under 2.2. 

 

2.1 Bakgrund till uppsatsen 

Under 2015 gav skolverket 81 miljoner kronor i bidrag till skolor runt om i Sverige för drift 

av så kallad lovskola, anpassad för elever som riskerar att inte nå eller inte nått 

kunskapskraven för betyget E. Skolverket kallar detta ”statsbidrag för lovskola”. Lovskolan är 

frivillig och 2014 var det drygt 20 000 elever som deltog. Det har skett en stor ökning i antalet 

elever som erbjuds sommarskola; år 2006, det första året, omfattade lovskolan 4000 elever 

och 11 miljoner SEK i bidrag.1 Detta innebär en kostnadsökning på över 600 % på nio år. 

I Skolinspektionens rapport Med uppenbar risk för felaktiga betyg har en granskning av 16 

högstadieskolor som har stor skillnad mellan betyget på nationella provet och slutbetyget i 

motsvarande ämne gjorts.2 Stora skillnader mellan olika lärare och även mellan olika skolors 

syn på hur man arbetar med betyg och bedömning fastslås. Vidare fastslår de att lärarnas sätt 

att resonera kring de stora avvikelser som finns på elevernas nationella prov och slutbetyg 

måste problematiseras, särskilt inom matematiken där avvikelserna är störst. Trots denna 

rapport och uppmaning om problematisering av resonemanget visar Skolverkets statistik att 

förhållandet mellan slutbetyget och provbetyget inte har minskat, snarare motsatsen. Det är 

17% fler som fick högre betyg läsåret 2013/2014 än det var 2009/20103, då den första 

rapporten som indikerade detta kom. 

 

Tabell 2.1 Jämförelse relationen slutbetyg och provbetyg i matematik i riket 

Andel (%) elever med lägre, lika eller högre slutbetyg jämfört med provbetyget 

 Lägre Lika Högre 

Läsåret 09/10 1,0 72,6 26,4 

Läsåret 13/14 2,2 67 30,8 

   

 

Svårigheter verkar alltså finnas i hur problematiseringen ska gå till. 

Enligt Skolverket är syftet med de nationella proven flera: 

                                                           
1 Skolverket (2008), www.skolverket.se (2015-11-26). 
2 Skolinspektionen (2014), www.skolinspektionen.se (205-11-26). 
3 Siris, www.siris.skolverket.se/ (2015-11-26). 

http://www.siris.skolverket.se/
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- Stödja likvärdig bedömning och betygssättning i Sverige 

- Konkretisera kursplanerna 

- Vara en del av lärarens samlade information om elevens kunskaper 

Proven har främst en summativ funktion, men kan även användas formativt. Syftet med de 

nationella proven är alltså tudelat och en konkret och tydlig beskrivning på hur man ska 

använda nationella proven vid slutbetygssättningen finns inte. I Skolverkets redovisning om 

relationen mellan provresultat och betyg i grundskolans årskurs 6 och årskurs 9 från 2015 

fastslår man att det på nationell nivå inte går att avgöra om en skola sätter för höga eller för 

låga ämnesbetyg utifrån nuvarande bestämmelser. Vidare att nationella proven i matematik 

inte syftar till att mäta alla kunskapskrav i matematik. Över tiden inryms dock alla 

kunskapskrav, vilket gör att relationen provbetyg och slutbetyg inte bör avvika för mycket.4 

I DN stod det 2015-03-12 att läsa: ”Subjektiva lärare gör att det aldrig kommer bli rättvist” 

och artikeln lyfter att elever har svårt att utvecklas och komma vidare kunskapsmässigt för att 

alla lärare gör sin egen tolkning av styrdokumenten. Att nationella provsystemet då mellan 

åren 1997 och 2007 utgjorde en tiondel till en sjättedel av Skolverkets totala budget visar på 

att detta är något som anses vara av stor tyngd.5 Ändå finns otydligheter kring hur dessa ska 

användas av lärare i betygssättningen, vilket är både oekonomiskt och skapar orättvisa. I 

korthet syftar denna studie till att undersöka hur synen på de nationella proven påverkar 

vilken vikt lärare lägger vid dessa inför betygssättningen i årskurs 9. 
 

2.2 Bakgrund till de nationella proven  

Ursprungligen var syftet med nationella prov att hjälpa läraren att individualisera sin 

undervisning; enkelt en hjälp och ett redskap för den enskilde klassläraren.6 Resultaten skulle 

således inte ersätta lärarens omdöme, utan förbättra det.7 Emellertid passade provresultat från 

de nationella proven även bra för att av staten användas som kommunikation om hur väl 

skolor lyckas i sitt uppdrag. I strävan efter att modernisera skolan absorberades under 1940-

talet proven av staten. De började då även fylla andra funktioner, bland annat för att 

kostnadseffektivisera skolan och underlätta samordning och administration.8 Efter andra 

                                                           
4 Skolverket (2015), www.skolverket.se (2015-11-25). 
5 Lundahl (2009), s. 128. 
6 Ibid (2009), s. 27. 
7 Ibid (2009), s. 24. 
8 Ibid (2009), s. 27ff 
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världskriget avskaffades real- och folkskolan för att skapa en enhetlig nioårig skola.9 Tidigare 

hade det funnits tolv skolformer i Sverige, så den nya behövde anpassas till vad den normala 

eleven kunde förväntas lära sig. Syftet med de nationella proven blev då att rangordna istället 

för att utvärdera.10 Under 1990-talet ändrades detta igen och de relativa betygen som kommit 

redan 1962 ersattes med målrelaterade betyg.11 Återigen behövde provets syfte ändras; man 

strävade samtidigt efter en decentralisering av skolan och centralt påbjudna prov riskerade att 

motverka detta.12 Från början var det osäkert om det fanns utrymme för dessa i den nya 

skolan, men det klargjordes senare av regeringsrapporter att nationella prov nu skulle kopplas 

till uppföljning, att den nya läroplanen Lpo94 efterlevdes, men att proven i sig har ”ett mycket 

begränsat förklaringsvärde. Resultaten i sig själva säger inget om hur eller varför eleven 

uppnått just detta resultat”.13 Syftet med de nationella proven i den ”nya” skolan var således 

att implementera den nya läroplanen. Detta har dock varierat och fram till år 2009 har olika 

syften tillskrivits olika vikt; syftet har varierat mellan ett utvärderande-, uppföljande- och 

utvecklande syfte, mellan att i huvudsak varit mål- eller resultatstyrda, där olika sidor av 

provets förtjänster betonas olika mycket.14 Tydligt är dock att provsystemet växer med varje 

uppdrag Skolverket tilldelas av regeringen.15 År 2004 publicerades för första gången SIRIS 

statistik över nationella provbetyg och slutbetyg. Syftet var att stärka synen på prov som 

underlag för bedömning på ett tydligare sätt än innan då endast sekretess rådde över resultaten 

genom återrapportering till läraren.16 Detta som ett led i att främja en likvärdig bedömning i 

en likvärdig skola. Samtidigt svarar regeringen på Skolverkets kritik av dessa nationella prov 

med att säga att det är bekymmersamt ”när proven används som renodlade examensprov, trots 

att detta inte är syftet.”17 Proven blir tvärtemot intentionerna kunskapsbedömningar av 

lärandet istället för lärande, när skolor i någon mening kan ställas till svars för sina resultat.18 

 

 

 

 

                                                           
9 Lundahl(2009), s. 40. 
10 Ibid (2009), s. 91.  
11 Ibid (2009), s. 92.  
12 Ibid (2009), s. 95ff. 
13 Ibid (2009), s. 99.  
14 Ibid (2009), s. 107, 120.  
15 Ibid (2009), s. 121 
16 Ibid (2009), s. 111.  
17 Ibid (2009), s. 115 
18 Ibid (2009), s. 186.  
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3. Litteratur 

Detta avsnitt behandlar den forskning som gjorts på området, med olika utgångspunkter, som 

tillsammans ligger till grund för uppsatsens frågeställning. Målet är att få en helhetsbild av 

forskningen genom att tematiskt organisera denna i olika forskningsteman. Dessa presenteras 

med sin början om bedömning och betyg under delavsnitt 3.1, för att senare se till den 

forskning som gjorts om nationella prov under 3.2 och synen på nationella provens roll inför 

slutbetyget under 3.3. Avsnittet avslutas med att studiens teoretiska utgångspunkt gås igenom, 

under 3.4.  

 

3.1 Bedömning och betyg 

Forskning visar att lärare historiskt sett, i olika utsträckning, satt orättvisa betyg, vilket går att 

härleda ur fyra teman. För det första har lärare missförstått läroplaner och exempelvis använt 

betygssättningstekniker som inte längre är gällande eller använt personliga regler.19 För det 

andra sätter lärare betyg trots att inte tillräckligt underlag för att göra det finns. Således sätts 

ett godtyckligt betyg utifrån elevens ambitioner.20 Det tredje temat innebär att lärare gör 

opassande betygsjusteringar.21 Exempelvis tar läraren med sådant som inte är relevant för 

betygssättningen, såsom elevens personlighet och uppförande med mera istället för att enbart 

mäta deras reella kompetens. Det fjärde och sista temat avser lärarens brister i 

kommunikationen med eleverna. Lärarna är inte själva tillräckligt införstådda med hur 

betygskriterierna ska tolkas och kan heller inte förklara för eleven vad som krävs för ett visst 

betyg.22 Detta presenteras i en artikel av Alms och Colnerud, Teachers’ Experiences of Unfair 

grading, där författarna undersöker vad verksamma lärare själva upplevt för orättvisor i 

lärares betygssättning under sin egen skolgång. Av detta drar de slutsatsen att sociala tryck på 

läraren skapar betyg med låg validitet och således inte är varken rättvisa eller korrekta.23 

Likvärdighet definieras som att elevgrupper som i samma grad uppnått kunskapskraven i 

ämnet ska ges samma betyg.24 Forskning visar att svensk skola har idag allvarliga brister i sin 

likvärdighet, vilket tar sig uttryck bland annat i att lärare rättar nationella prov generösare än 

externa rättare vilket på sikt skapar inflation i betygen. Svensk skolan uppfyller därför inte de 

kvalitetskrav som ska kunna ställas efter den förändring skolan gjort; från att på 1980-talet 

                                                           
19 Alm & Colnerud (2015), s. 129. 
20 Ibid (2015), s. 138. 
21 Ibid (2015), s. 141. 
22 Ibid (2015), s. 143. 
23 Ibid (2015), s. 147ff. 
24 Gustafsson m.fl. (2014), s. 32. 
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varit en av världens mest centraliserade skolor, till att på 1990-talet bli en av dem mest 

decentraliserade.25 Bristen på likvärdighet idag går att härleda till de abstrakta och oprecisa 

kunskapskrav som finns i Lgr11 och forskarna menar att systemet i sin karaktär bidrar till 

minskad likvärdighet; att en elev som når alla de högsta kunskapskraven utom ett ändå skulle 

få det lägre betyget är inte troligt.26 Inte heller de nationella proven kan bidra med 

likvärdighet då det är tydligt att lärare tenderar att rätta prov skrivna av elever som överlag 

har höga studieresultat generösare, och tvärtom.27 Detta fastslår SNS Utbildningskommission 

i rapporten Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan – problem och 

möjligheter från 2014, där författarna analyserar skolans kunskapsbedömningssystem. De 

konstaterar att målrelaterade betyg har stora brister i sin likvärdighet, skolor och lärare 

emellan.28 För att öka reliabiliteten gällande nationella prov föreslår författarna, med den 

syftesformulering som proven idag har, en uppdelning i två. En del till grund för uppföljning 

och en annan poängräknande del till stöd för eleven.29 Författarna instämmer med Lundahl i 

att det behövs bättre utbildning för lärare i att kunna bedöma elever.30 Dock delar de inte 

Lundahls uppfattning att det är standardproven kombinerat med de tidigare relativa betygen, 

som skulle deprofessionaliserat läraryrket. De menar istället att det faktum att lärare anses 

kompetenta nog att bedöma nationellt utformade tester bekräftar deras kompetens.31 

Att betygen kan variera i innebörd beror på i vilken grad eleverna tillåtits vara delaktiga i 

processen.32 Olika former av kommunikation mellan lärare och elever bidrar olika mycket till 

elevens grad av aktivitet. Belöning och beröm är exempel på kommunikation som inte bidrar 

till att öka elevens deltagande, medan erkännande och medhåll bland annat gör det.33 En hög 

grad av elevaktivitet bidrar i högre utsträckning till matematikinlärning. Hur dessa 

kommunikationsformer påverkar betygssättningen kan beskrivas med fyra diskurser, där den 

första innebär att betyg endast är en form av markering på en ”brahetsskala”, något som 

eleverna inte aktivt är en del av utan bara tilldelas i slutet av terminen. Den fjärde diskursen 

kan exempelvis innebära att läraren efter halva terminen tydliggör elevens prestationer i 

förhållande till kunskapskraven och betygskriterierna för eleven. Där den första diskursen inte 

bidrar positivt till att eleven lär sig mer, medan den sista diskursen tillåter eleverna att bli 

                                                           
25 Gustafsson m fl. (2014), s. 12. 
26 Ibid (2014), s. 22.  
27 Ibid (2014), s. 29. 
28 Ibid (2014), s. 8. 
29 Ibid (2014), s. 25.  
30 Lundahl (2006). 
31 Gustafsson m fl. (2014), s. 14.  
32 Björklund Boistrup (2013). s. 85. 
33 Björklund Boistrup (2013). s. 85ff. 
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aktiva i sin process. Betyget blir då istället en del av en målinriktad bedömning och eleven lär 

sig mer.34 

Detta fastslår Björklund Boistrups i sin avhandling Assessment discourses in mathematics 

classrooms: A mulitmodal social semiotic study från 2007 som ligger till grund för hennes 

bok Bedömning i matematik pågår!. I avhandlingen undersöker hon hur återkopplingen till 

elever påverkar bedömningen och finner att det är det som ligger till grund för 

bedömningen.35 

När elever får feedback i form av antal rätt, betyg och rangordning sänks prestationen hos 

elever.36 Motsatsen till denna typ av feedback är när den istället fokuserar på styrkor och 

svagheter i ett arbete och på så vis istället uppmuntrar elever till att prestera bättre.37 Detta kan 

ske genom en formativ bedömning som behöver bygga på fem principer för att fungera: 

- Påbörja ett område där eleven befinner sig 

- Eleverna måste själva vara aktiva 

- Elever måste samtala om sina uppfattningar 

- Eleverna måste förstå syftet med det som ska läras 

- Feedback som visar på hur eleven kan förbättra sig 

Svagheten med detta är att det är svårt att få med alla dessa principer och därför kan det 

upplevas som svårt att undervisa på detta sätt. För att lyckas behöver läraren rätt stöd och 

samarbete med andra lärare.38 Detta menar Hodgen och Wiliam i sin artikel som bygger på 

Kluger och DeNisis sammanställning av 131 vetenskapliga studier. 

 

3.2 Nationella prov 

När utvecklingen av de nationella proven så starkt präglas av vilket syfte de används för, som 

inte nödvändigtvis är pedagogiska utan politiska eller administrativa, uppstår ett dilemma; de 

nationella proven används i två processer samtidigt. Dels den långsamma, pedagogiska och 

läroplansnära processen som använder ett långsamt språk med fylliga beskrivningar och 

formativa bedömningar av elevers lärande och dels en administrativ process med snabb 

kommunikation för att med siffror kontrollera resultat av undervisningen.39 Dilemmat ligger 

                                                           
34 Björklund Boistrup (2013). s. 183ff. 
35 Ibid (2012). 
36 Kluger & DeNisi (1996). 
37 Hodgen & Wiliam (2006). s. 13. 
38 Ibid (2006). s. 37. 
39 Lundahl (2009), s. 187, 200ff.  
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således i att använda båda dessa språk, det långsamma och det snabba, utan att de motarbetar 

varandra. Frågan är dock om detta är möjligt, då det är det snabba språket hos proven som 

utvecklas.  Det snabba språket kan inte leda till pedagogisk utveckling, men är likväl det språk 

som används i det offentliga och för lärare i kommunikation med vårdnadshavare.40 Idag 

saknas därför en reflekterande bedömningspraktik hos lärare. Exempelvis har nära hälften av 

lärarstudenterna år 2005 inte uppfattat att de fått någon utbildning i att bedöma elever och 

deras kunskaper.41 Detta syntes också då Skolverket försökt att skapa en samlingsbank för 

lärare där de gavs möjlighet att skicka in sina egna provuppgifter. Det framgick då dels att det 

var få lärare som skickade in uppgifter, och även att det som kom inte höll tillräckligt bra 

kvalitet.42 

I metastudien Varför nationella prov? – framväxt, dilemman och möjligheter redogör 

Lundahl för hur provens syfte ändrats, från de nationella provens framväxt i Sverige under 

1920-talet fram till idag, och hur de kom att påverka den syn vi idag har på nationella prov.43  

Värt att notera är att denna bok är skriven 2009 och således inte utgår från den läroplan som 

nu är gällande. 

Idag finns i Sverige en intressekonflikt mellan skola och stat; skolan behöver göra 

tillitsfulla bedömningar för att legitimera sin roll som utbildare och staten måste inför 

medborgarna visa att den skattefinansierade skolan håller god kvalitet.44 I denna konflikt är 

det den formativa bedömningen av elevers kunskaper lärare använder sig av för att 

kompromissa.45 

När Sverige införde det relativa betygsystemet, formulerat efter en 

normalfördelningskurva, byggdes denna utifrån standardprov: nationellt konstruerade prov. 

Detta för att minimera betydelsen av lärarens bedömningskompetens.46 Nationella proven 

legitimerades med att de var effektiva i jämförelse med lärarens bedömningsmetod, de 

motverkade betygsinflation samt frigjorde tid för lärarna att fokusera på undervisningen.47 

Läraren ska stå för undervisningen medan vetenskapsmän ska ta tempen. Då lärarens 

självbestämmanderätt eller autonomi korrelerar med yrkets status, har nämnd status sjunkit till 

                                                           
40 Lundahl (2009), s. 209.  
41 Ibid (2009), s. 190.  
42 Ibid (2009), s. 126. 
43 Ibid (2009). 
44 Lundahl och Tveit (2014), s. 317. 
45 Ibid (2014), s. 316.  
46 Ibid (2014), s. 313. 
47 Ibid (2014), s. 310ff. 
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förmån för nationella prov. Nationella prov kan ge sken av vetenskaplig objektivitet.48 Det 

som händer i själva verket om lärares betyg eller bedömning inte anses likvärdig, är att den 

legitimitet som hela systemet svensk utbildning är byggt på blir hotat.49 Skolinspektionen gör 

därför initialt fel när den bland annat i omrättningar av proven utgår från att externa bedömare 

har gjort en mer korrekt bedömning än läraren. Det hotar både provens legitimitet och synen 

på lärarens bedömning. 

I artikeln Att legitimera nationella prov i Sverige och i Norge – en fråga om profession och 

tradition från 2014 skriver Lundahl vidare tillsammans med Tveit om hur två annars så 

jämförbara länder som Sverige och Norge i sina bedömningstraditioner tagit helt olika 

vägar.50 Författarna uppmanar svenska lärare till att få ökad autonomi över proven och även 

tid att arbeta med bedömningsstöd för att nationella prov idag ska kunna legitimeras. 

 

3.3 Synen på nationella provet inför slutbetyget 

Synen på de nationella proven varier kraftigt mellan olika skolor. Alltifrån att proven endast 

är ett prov bland kursens alla prov, till att proven har en funktion som är jämförbar med de 

tidigare centrala proven. Alltså en form av examensprov, som nästintill på egen hand ligger 

till grund för betyget.51 Lärare anser det vara svårast att betygssätta gränslandet IG-G och VG-

MVG.52 

Lärare använder olika modeller inför betygssättningen där en aritmetisk modell är den 

vanligaste inom matematiken.53 Denna modell innebär att betyget bygger på elevens 

medelvärde på prestationer under året. Inom denna modell finns två huvudspår som lärare i 

sin bedömning kan anta: att nationella provet speglar kursplanens mål och betygskriterier eller 

att elevens kunskapsnivå avspeglas på alla prov eleven gjort. Vilket huvudspår som anammas 

av läraren beror på huruvida eleven i fråga är högpresterande eller inte; är den det spelar 

skriftliga underlag in i större utsträckning, annars används informella bedömningar av elevens 

kunskaper som ofta inte nedtecknas.54 Elevernas prestationer avgör således vilken legitimitet 

läraren tillskriver nationella proven; högpresterande elevers lärare utrycker att nationella 

                                                           
48 Lundahl och Tveit (2014), (2014), s. 299. 
49 Ibid (2014), s.315. 
50 Ibid (2014). 
51 Korp (2006), s.215ff. 
52 Ibid (2006), s 201. 
53 Ibid (2006), s.219ff. 
54 Ibid (200&), s.206. 
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proven borde vara mer styrande och att gränsen för G är för låg.55 De lågpresterande elevernas 

lärare menar att matematikbetyget inte ska sabotera framtiden för eleven om det är en bra 

elev annars.56 

Detta redovisas i Korps studie från år 2006, Lika chanser i gymnasiet? – en studie om 

betyg, nationella prov och social reproduktion, där hon undersöker bland annat hur de 

nationella proven används på olika gymnasieskolor och -program i Sverige och i hur olika 

utsträckning dessa bidrar till en likvärdig betygssättning. Även denna studie är gjort med 

läroplanen Lpf94 gällande och har således även den äldre betygsskalan. Korp konstaterar även 

att det bara är i undantagsfall att lärare diskuterar nationella provens resultat med rektor och 

ledning samt att proven skrivs under så olika villkor vilket gör att resultaten på en skola inte 

kan jämföras med resultaten på andra skolor. 57 

 

3.4 Teoretiskt perspektiv 

Då denna studie syftar till att undersöka hur människor upplever sin verklighet är uppsatsens 

ansats inspirerad av det perspektiv som Marton år 1981 formulerade som fenomenografi.58 

Marton menar att verkligheten kan betraktas ur två perspektiv: den första ordningens- och den 

andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv innebär funderingar kring hur 

världen och tillvaron är utformad, och den andra ordningens perspektiv är vilka upplevelser, 

erfarenheter och föreställningar människor har om världen och tillvaron. Ett fenomenografiskt 

perspektiv är således ett andra ordningens perspektiv och att utgå från detta perspektiv menar 

Marton passar då man vill systematisera tankemönster och beskriva skillnader hur individer 

upplever verkligheten, mer än att förklara och förutse.59 Ansatsen utgår således från en 

människas upplevelse av verkligheten i en viss situation.60 Genom att intervjua olika objekt 

bidrar dessa till att skapa en så rättvis verklighetsbeskrivning som möjligt. För att studien helt 

skulle kunna uppfylla kriterierna för denna ansats hade exakt samma fenomen behövt 

undersökas och utifrån de skapade beskrivningskategorier som uppstått gjort en inbördes 

jämförelse för att se hur dessa förhåller sig- och relaterar till varandra. Dock tenderar denna 

studie att vara något bredare och håller sig inte uteslutande till ett fenomen. Ansatsen tar 

därför i viss mån karaktär av en kvalitativ innehållsanalys. 

                                                           
55 Korp (2006), s. 204ff. 
56 Ibid (2006), s. 242. 
57 Ibid (2006), s. 227, 238. 
58 Marton (1981). s. 178. 
59 Ibid (1981). s. 180. 
60 Kroksmark (2007). s. 5  
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Med anledning av detta perspektivval har metoden för insamling av data varit kvalitativa 

intervjuer och analysen av resultaten har bestått av att uttyda teman och 

beskrivningskategorier hos respondenternas uttalanden. 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken vikt lärare lägger vid de nationella proven 

vid slutbedömningen av matematik i årskurs 9, och vad som ligger till grund för viktningen.  

 

För att undersöka detta har följande frågeställningar formulerats: 

– Vilka upplevelser har lärarna kring de nationella proven i matematik årskurs 9? 

– Vad är lärarnas syn på  nationella provets roll i förhållande till den slutgiltiga bedömningen  

 av matematik i årskurs 9? 

– Vad motiverar en eventuell justering av betyg i relation till nationella proven hos lärarna? 
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5. Metod 

Då syftet med denna uppsats är att undersöka olika lärares erfarenheter av och hållningar till 

viktningen av de nationella provens resultat i slutbedömningen av matematik i årskurs 9, har 

denna undersöknings teoretiska perspektiv varit inspirerat av fenomenografin. Detta ledde 

fram till att undersökningen utformades som en kvalitativ intervjustudie. Intervjuer med sju 

utbildade och verksamma lärare på tre olika skolor har gjorts, i två olika kommuner. Samtliga 

skolor har haft kommunala huvudmän. 

 

5.1 Metod för datainsamling 

Enligt Esaiasson med flera finns det situationer där intervju som metod är särskilt passande.61 

Det kan bland annat handla om nya och oetablerade områden inom forskningen. Lundahl och 

Tveit konstaterar att det finns brister i forskningen kring vilka konsekvenser lärares 

bedömningar får.62 Därför kan detta område kring hur de skillnader som så tydligt uppstår då 

läraren väger in nationella provens betydelse i slutbetygen ses som ett sådant område. 

Esaiasson med flera menar vidare att intervju som metod även passar bra för att få en 

förståelse för världen så som människor uppfattar den.63 Trots de svårigheter som kan komma 

med just detta metodval, såsom svårigheter när det gäller att pröva teorier mot intervjuernas 

innehåll, har denna metod använts och studien kan därmed ses som ett komplement till den 

redan tidigare, dock bristfälliga, forskning som gjorts.64 

Intervjuerna som genomförts har i sin karaktär varit respondentintervjuer då 

svarspersonerna är de som bidrar med information och data kring hur verkligheten för dem 

är.65 Beroende på vem respondenten är kunde alltså intervjun ta olika riktningar. Syftet med 

intervjun var att få en subjektiv överblick kring lärares upplevelser av nationella proven. 

Intervjuerna skedde enskilt och var halvstrukturerade och dessa konstruerades med 

utgångspunkt ur frågeställningen och den bakomliggande teorin. Detta för att underlätta så att 

samtalet fick ett naturligt flyt och även för att göra det lättare för intervjuaren att fokusera. 

 

                                                           
61 Esaiasson m.fl.(2012), s. 253. 
62 Lundahl och Tveit (2014). 
63 Esaiasson m.fl. (2012), s. 253. 
64 Ibid, s. 255. 
65 Ibid, s. 227. 
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5.2 Urval 

Respondenterna är utbildade och verksamma lärare. Denna studie gör inte något 

generaliseringsanspråk, utan är av kvalitativ karaktär. Trots det har urvalet begränsats enligt 

principen om intensitet; vilket innebär att personerna som valts ”genom sina positioner 

förväntas omfatta ett koncentrat av kunskap för att exempelvis belägga ett visst 

händelseförlopp”.66 Detta gjordes för att täcka in och blottlägga så många olika tankar och 

synsätt på de nationella proven som möjligt. Det är anledningen till att just dessa lärare valts 

ut. Vidare är kravet att respondenten ska ha genomfört nationella prov i matematik på 

kommunala skolor. Att det enbart är kommunala skolor som innefattas i denna studie kan 

innebära att urvalet förlorar heterogenitet.67 Dock visar Skolverkets internetbaserade resultat- 

och kvalitetsinformationssystem, SiRiS, att skillnaden mellan provresultat och betyg i 

matematik mellan fristående och kommunala skolor små; det är 0,8 procentenheter högre på 

de kommunala skolorna än på friskolorna, det vill säga knappt 3 % större andel.68 Därför har 

ingen åtskillnad mellan dessa gjorts i denna studie. 

Det som har legat till grund för urvalet har istället varit hur skolan i fråga står sig mot 

rikssnittet vad gäller överensstämmelse mellan provresultat och betyg läsåret 2013/2014, 

vilket visas nedan i Tabell 5.1: 

 

Tabell 5.1 Relationen slutbetyg och provbetyg i matematik riket läsåret 2013/2014, SiRiS. 

Andel (%) elever med lägre, lika eller högre slutbetyg jämfört med provbetyg 

 Lägre Lika Högre 

Riket (kommunala skolor) 2,2 67,0 30,8 

    

Att det är läsåret 2013/2014 som jämförs beror på att det är den senaste statistik som 

Skolverket publicerat. 

Respondenternas identiteter och arbetsplatser är anonymiserade och arbetsplatserna 

benämns som skola A, B och C. Detta för att värna om den konfidentiella princip som 

utvecklas nedan, under rubriken Etiska hänsynstaganden.69 Hur fördelningen sett ut på 

respondenternas arbetsplatser läsåret 2013/2014 visas nedan, i tabell 5.2: 

 

                                                           
66 Esaiasson m.fl. (2012), s. 260. 
67 Trost (2010), s. 137. 
68 www.siris.skolverket.se (2015-11-12). 
69 Kvale & Brinkman (2009), s. 89. 

http://www.siris.skolverket.se/
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Tabell 5.2 Relationen provbetyg och slutbetyg på de undersökta skolorna läsåret 2013/2014, 

SiRiS. 

Andel (%) elever med lägre, lika eller högre 

slutbetyg jämfört med provbetyg 

 

 Lägre Lika Högre Jämfört med rikssnitt 

Skola A 0 46,6 53,4 73 % högre 

Skola B 0 53,6 46,4 51 % högre 

Skola C 9,7 73,8 16,5 46 % lägre 

 

I tabell 5.2 kan uttydas att både skola A och B har väsentligt större andel som får ett högre 

slutbetyg än provbetyget, nämligen 73 % respektive 51 % högre än med rikssnittet (22,6 

procentenheter respektive 15,6 procentenheter). För skola C är det däremot det motsatta; 

skolan har lägre andel som fått högre på provet, 46 % lägre (14,3 procentenheter) jämfört med 

rikssnittet. Detta gör att skolorna kan kategoriseras som ”högre-” eller ’lägre än rikssnittet’ i 

denna undersökning. 

Efter sju intervjuer, fyra respondenter i kategorin ”högre än rikssnittet” och tre 

respondenter i ”lägre än rikssnittet”, uppnåddes teoretisk mättnad, vilket innebär att det inte 

längre framkom några nya aspekter som är relevanta för det som undersöktes.70 Då denna 

kategorisering av ”högre- och lägre än rikssnittet’ inte nödvändigtvis säger något om 

respondenterna syn på viktningen av de nationella proven inför slutbetyget, nåddes teoretisk 

mättnad ändå, trots att det inte handlade om runt tio personer i varje grupp som intervjuats, 

som Esaiasson m.fl. uttrycker det.71 Även skolornas meritvärden styrker det faktum att 

respondenternas upplevelser inte nödvändigtvis beror på om skolan är högre eller lägre än 

rikssnittet, utan att dessa är jämförbara. 

 

Tabell 5.3 Meritvärden på de undersökta skolorna läsåret 2013/2014, SiRiS. 

 Meritvärde på 16 ämnen 

Skola A 228,1 

Skola B 195,6 

Skola C 193,3 

 

                                                           
70 Esaiasson m.fl. (2012), s. 259. 
71 Ibid s. 259. 
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Där E i samtliga ämnen ger 160 i meritvärde och det högsta betyget, A, i allt ger 320 i 

meritvärde. 

E-post med inbjudan har skickats ut till samtliga matematiklärare på de tre högstadierna. 

Denna inbjudan finns i sin helhet i bilaga 1. När respondenterna sedan besvarade inbjudan 

rekryterades sju lärare som alla passade kriterierna och därefter beslutades gemensamt om tid 

och plats för intervju. Några av de lärare som visat intresse för studien togs inte med på grund 

av att de saknade behörighet i ämnet. 

 

5.3 Genomförande 

Inför studiens intervjuer genomfördes två provintervjuer med två kurskamrater, vilka agerade 

provrespondenter. Dessa intervjuer används inte som en del i resultatet då de inte uppfyller 

kravet som verksamma och utbildade lärare. Dock liknar de studiens respondenter. 

Provintervjuernas syfte var dels att ge en fingervisning om hur lång tid intervjun skulle 

komma att ta och dels att undersöka relevansen i intervjuguidens frågor, det vill säga huruvida 

intervjuns teman var logiskt ordnade och hade potential att skapa dynamiska samtal.72 Efter 

genomförda provintervjuer skedde ett par mindre förbättringar av intervjuguiden och dess 

relevans var därmed bekräftad. 

De faktiska intervjuerna inleddes med att inspelningen sattes på och de etiska aspekterna 

lästes upp för respondenten som muntligen gav sitt medgivande. Dessa aspekter finns att läsa i 

bilaga 2. Därefter började intervjuaren att ställa de frågor som i sin helhet finns i 

intervjuguiden, se bilaga 3, dock med något varierad ordning och formulering. 

Respondenternas beskrivningar har legat till grund för följdfrågor varför de olika intervjuerna 

har tagit lite olika riktning. I vissa fall har respondenterna utöver detta fört mer utsvävande 

resonemang på eget bevåg. Intervjuernas längd har varierat mellan 27 och 43 minuter. Under 

intervjuns fjärde tema, som rör synen på nationella proven, har respondenterna fått ta del av 

sin skolas statistik i förhållande till rikssnitt och ombetts reflektera över det. 

Hela intervjuerna spelas in med hjälp av elektronisk ljudupptagningsutrustning och samma 

dag transkriberas de delar som senare utgjorde analysunderlaget. Transkriberingen har 

nedtecknats så som respondenterna utryckt sig, dock skrivits rent vilket inneburit att talspråk 

inte tagits med. Därför kan transkriberingen innehålla en del subjektiva tolkningar då 

intervjuaren själv satt ut punkter och kommatecken med mera; detta för att skapa bättre 

                                                           
72 Esaiasson, m.fl. (2012), s. 268. 
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läsbarhet. Tolkningen ligger därför i att uppfattningar kring hur tal tolkas i text kan variera.73 

Utöver transkriberingen sammanfattades materialet med tillägg för intervjuarens tankar kring 

innehållet samt respondenternas formuleringar. Detta för att underlätta den senare analysen. 

Fördelen med att utföra transkriberingen och sammanfattningen så nära inpå det att intervjun 

ägt rum är för att viktiga nyanser eller intryck från intervjun inte ska gå förlorade.74 

Transkriberingen lämnar ett tolkningsutrymme i form av att problem med tolkningen inte 

alltid lämnar en entydig lösning. Det finns alltså inte en objektiv och sann 

transkriberingsform. Detta kan minska reliabiliteten i de transkriberade intervjuerna. För att 

analysen ska uppnå god validitet, det vill säga att studien verkligen undersöker det som 

studien syftar till att undersöka, har transkriberingen skett med fokus på meningarnas kontext 

och pauser mer än ordagranna återgivningar och tonlägen.75 

Samtliga intervjuer har ägt rum på respondenternas arbetsplatser, på platser de själva 

ordnat. Det har handlat om reserverade grupp- och konferensrum samt preparationsrum och 

elevtomma klassrum där samtal kunde äga rum och intervjun genomföras utan 

störningsmoment.76 Det faktum att intervjuerna skett på respondenternas arbetsplatser kan ha 

påverkat innehållet i informationen, då en risk alltid finns att andra får vetskap om deras 

medverkan. Dock har respondenterna själva ordnat detta. 

 

5.4 Analysmetod och databearbetning 

Då detta är en kvalitativ undersökning består inte analysen av att räkna procentuella 

förekomster för att ge generella svar på frågeställningen, även om det vid studiens avslut går 

att presentera information som gäller fler än endast respondenterna.77 Eftersom 

undersökningen gett mycket information kommer en del utelämnas för att primärt fokusera på 

studiens forskningsfrågor. 

Data samlades in genom tematiska och semistrukturerade intervjuer. Redan i de första 

intervjuerna påbörjades en enklare form av analys; ganska tidigt kunde överblick av de 

huvudsakliga begrepp och tankar som respondenterna lyfter skapas. Med dessa i bakhuvudet 

kunde intervjuaren använda detta för att fördjupa nästkommande intervjuer.78 Då intervjuerna 

senare transkriberats i sin helhet påbörjades det huvudsakliga analysarbetet genom att 

                                                           
73 Bourdieu (1996), s. 30-31. 
74 Bryman (2011), s. 428ff. 
75 Kvale & Brinkman (2010), s. 201ff. 
76 Bryman (2011), s. 420ff och Esaiasson m.fl. (2012), s. 268. 
77 Esaiasson m.fl. (2012), s. 269 och s. 275. 
78 Bryman (2011), s. 420.  
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transkriberingen lästes igenom och sammanfattades för att lättare skapa överblick.79 Därefter 

har respondenternas svar tematiserats utifrån olika beskrivningskategorier som framkommit 

under intervjuerna.80 Målet med denna kategorisering är att fånga erfarenheterna, tankarna 

och handlingarna som respondenten beskrev fullt ut. Dessa kopplades sedan till de teorier och 

den forskning som tidigare i uppsatsen tagits upp och diskuterades. 

 

5.5 Etiska hänsynstaganden 

Även om samtalsintervjuerna påminde om vardagliga samtal var respondenterna införstådda 

med att de är deltagare i en vetenskaplig studie.81 I undersökningen har hänsyn tagits till de 

olika etiska aspekter som Veteskapsrådet presenterar: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet.82 Detta innebar att intervjun är frivillig och 

respondenten kan när den vill och utan förklaring avbryta sitt deltagande, att det som 

framkommer i intervjun kommer att hanteras konfidentiellt och endast inom ramen för denna 

studie och att respondenten är anonym med fingerade namn. Detta skedde dels genom 

informationen i inbjudan till intervjustudien, men även innan intervjun startade där kraven 

lästes upp i korthet, se bilaga 2. Respondenterna gav därefter muntligen sitt medgivande och 

intervjuerna påbörjades. 

 

5.6 Reflektioner över metoden och resultat 

Att läsa upp de etiska aspekterna innan intervjun sattes igång bidrog till att skapa ett seriöst 

samtal. Både informanten och intervjuaren blev införstådda med och fick en känsla för att 

detta inte enbart var ett samtal mellan två individer, utan att innehållet låg till grund för en 

vetenskaplig studie. Däremot uppfylls ej anonymitet för respondenterna, vilket utlovas i de för 

intervjun tillhörande etiska aspekterna. Intervjuaren vet vilka informanterna är och således går 

anonymiteten förlorad, även om namn, skola och dylikt ej nämns i uppsatsen. Detta innebär 

vidare att anonymiteten snarare innebar att informationen behandlades konfidentiellt. 

Efter de första intervjuerna framkom stora skillnader bland informanterna. Detta gällde 

både bedömning och betyg i allmänhet, och nationella proven och dess efterarbete i synnerhet. 

Därför kom intervjuerna som följde därpå att fokusera särskilt på just dessa frågeställningar. 

Vid sammanställningen av resultatet fann intervjuaren att undersökningen väl besvarat 

                                                           
79 Esaiasson m.fl. (2012), s. 270. 
80 Ibid (2012) s. 275. 
81 Ibid (2012), s. 257. 
82 www.vr.se (2015-11-12). 

http://www.vr.se/
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frågeställningen, och därmed uppnått god validitet. Resultatet stämde delvis överens med 

intervjuarens förväntningar, dock visade resultatet både större skillnader och på fler plan kring 

informanternas syn på de olika fenomenen än vad intervjuaren trott. Intervjuarens uppfattning 

är att detta ämne är något som skapar starka känslor hos de respondenterna, varför 

intervjuaren fick gå särskilt försiktigt fram för att inte uppfattas anklagande när skolans 

statistik i förhållande till rikssnitt lästes upp. Detta märktes dock snabbt i intervjuerna och 

därför anpassades intervjutekniken därefter, så att inte innehållet i intervjuerna påverkades av 

detta. 

Att lärarna känner till diskussionen om hur nationella prov ska eller bör användas i den 

egna bedömningen är inte osannolikt och intervjuernas innehåll har därför kunna påverkats av 

att respondenterna svarar vad de vet att man ska istället för hur de faktiskt gör.83 Dock har 

stora variationer framkommit, och kommentarer som ”jag vet att man inte får göra så här men 

eftersom det är anonymt så” har förekommit och författarens uppfattning är att 

respondenterna varit ärliga. 

                                                           
83 Esaiasson m.fl. (2012) s. 252. 
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I: Betygets syfte och 
funktion

Endast komma in på 
gymnasium

Arbetsgivare 
ointresserade av 

grundskolans betyg

Leda elev i 
gymnasieval

Fungerar som hot

Visa på elevers 
kunskaper

Garanti för kunskap

Tydliggör 
kunskapskrav för 
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Prov visar 
dagsformen

Mest summativt
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Motiverar eleven
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Mest negativt

Otydligt 
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föräldrar och elever
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Viktigt arbete

6. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras delar av de genomförda intervjuerna med utgångspunkt i den 

intervjuguide som varit gällande under studien, se bilaga 3. 

Analysen av resultatet har inspirerats av ett fenomenografiskt perspektiv med fem 

huvudteman och tillhörande underteman; detta behandlas nedan i de olika underavsnitten. 

Inget varken tema eller undertema är förutbestämda, utan samtliga utstakade efter 

respondenternas olika upplevelser av fenomenen. För att skapa en tydlig överblick över 

respondenternas olika upplevelser har dessa sammanställts i figur 6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1 Fenomenografiskt inspirerad överblick över det tematiskt ordnade resultatet. 
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6.1 Betygens syfte och funktion 

Det första temat som kan uttydas ur intervjuerna är respondenternas syn på betygen i 

högstadiet. Samtliga lärare är överens om att det inte är svårt att sätta betyg, men när de 

utvecklade sina tankar kring betygens syfte och funktion framkom två underteman med olika 

beskrivningskategorier. De redovisas i avsnitten nedan. 

 

6.1.1 Endast komma in på gymnasium 

Det ena undertemat som går att uttyda inom detta huvudtema är de respondenter som menar 

att syftet med högstadiebetygen är att eleven ska komma in på gymnasiet. Inom detta 

undertema fanns tre olika beskrivningskategorier. Den första kategorin berör de respondenter 

som menar att betygen från högstadiet inte fyller någon annan funktion i framtiden för eleven: 

”egentligen är det ju bara för att komma in på en gymnasieutbildning, för det finns ju inte en 

arbetsgivare som bryr sig om vad du har för betyg i nian”. De menar att i framtiden är det 

ingen som kommer vara intresserade av hur man skötte skolan när man var i mitten av 

tonåren. 

Den andra beskrivningskategorin som kan uttydas handlar om att man med betygen också 

kan hjälpa eleven i valet av gymnasieprogram: 

Ja du… en vägledning till vad man som elev ska välja för gymnasieprogram sen. Att man 

kan visa eleven att ja du är kanske mer inriktad på natur eller samhälle eller kanske inte 

ska läsa vidare mer teori alls. Som en hjälp för eleven inför gymnasievalen. För sen 

kommer högstadiebetyget i matte i nian eller alla nians betyg inte tittas på så mycket mer. 

Det vet vi ju alla. 

De betyg läraren sätter på eleven kan således fungera som ett navigeringsverktyg för 

eleven i framtiden; något som indikerar vad denne är bra på och vad den borde välja att 

fördjupa sig inom 

Den tredje kategorin beskriver att även om betygen inte fyller någon funktion för 

framtiden, så har de ändå ett egenvärde här och nu då det också kan fungera som ett hot för 

eleverna: 

Betygen fungerar väl nu mer som ett hot eller vad man ska säga. Eleverna skärper sig för 

att de vet att betygen gäller någonting så småningom. Det blir ju som ett tecken på vad de 

presterar, vad de kan. 
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De menar att då eleverna vet att de kommer få ett betyg på deras prestationer i slutet av 

terminen, bidrar betygen under läsåret även med att skapa motivation och gör att eleverna kan 

hålla fokus. 

 

6.1.2 Visa på elevers kunskaper 

Detta undertema var mest framträdande hos de lärare som jobbade på skola C. Här menade 

respondenterna att eftersom allt utgår från styrdokumenten, undervisningen från läroplanen 

och betygen från betygskriterierna, blir betygen en garanti på att eleven verkligen besitter de 

kunskaper och förmågor som de ska efter grundskolans nio år, och i vilken utsträckning: 

Det blir ju en koll på att de fått med sig det de ska få med sig från kursplanerna. Eftersom 

vi måste följa kursplanerna helt till pricka så tänker sig ju Skolverket att man måste få 

med sig vissa saker när man gått ut högstadiet. Så betygen blir ju ett säkerhetsställande att 

de fått med sig just det och även hur väl de gjort det. 

Lärarna menade också att det är särskilt viktigt när det gäller kriterierna för betyget E, då detta 

är det minsta eleverna måste kunna för att ha någon chans att klara gymnasienivån. 

En annan beskrivningskategori som framträdde hos dessa respondenter är att de menar att 

betygen även tydliggör kunskapskraven och betygskriterierna för eleven: ”betygen blir som en 

brygga att komma vidare”. Att när elever efterfrågar vad som krävs för ett få ett högre betyg 

än det de fått, kan man visa på kunskapskraven och förklara utifrån det. 

 

6.2 Bedömning under året och synen på prov 

Det andra huvudtema som intervjuerna kretsade kring var respondenternas syn på bedömning 

under läsåret. Respondenternas svar kan kategoriseras enligt två underteman, formativ och 

summativ bedömning. Vid analys av intervjuerna framkom det stora skillnader skolorna 

emellan på denna punkt. Lärarna på skola A och B, där de satte högre slutbetyg än vad de 

nationella proven visade, sa sig använda en formativ bedömning i större utsträckning än på 

skola C. 

 

6.2.1 Mest formativt 

De lärare som till stor del säger sig använda formativ bedömning tycker att prov är bra, 

men att proven har stora brister då de inte kan mäta alla elevers förmågor och kunskaper, även 

om provens resultat och den egna bedömningen av eleven ofta stämmer överens. En lärare 

uttrycker sig så här på frågan om i vilken uträckning prov ligger till grund för betygen: 
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Det beror alldeles på vilken elev det är. En unge som misslyckas på proven skulle jag 

säga att proven kanske bara är 50 % av betyget, men en person som skriver väldigt bra på 

proven kanske det är 90 %. Så det är en bedömning till eleven fördel hela tiden. 

Den första beskrivningskategorin som respondenterna i detta undertema beskriver att proven 

inte i tillräckligt hög grad kan täcka in allt som ska mätas och att man därför måste 

komplettera denna metod med andra sätt. En formativ bedömning menar respondenterna 

exempelvis kan handla om dialogen lärare och elev emellan men även mellan olika elever; det 

läraren hör eleverna diskutera och prata med varandra om då läraren går runt i klassrummet. 

Anledningen att man ändå använder prov i sin undervisning är snarare att respondenterna 

använder de som en dokumentering av den formativa bedömningen, då dessa oftast stämmer 

överens: 

Det jag framför allt kollar på är mycket lektionsarbete: vad de har lärt sig och presterar 

under lektionerna. Proven är bara ett kvitto på om de har lärt sig det eller inte. Och då så 

har man ju även mer på papper själv att eleven låg på ett visst betyg. 

Syftet med prov är snarare för att få en bekräftelse på sin egen bedömning än att bedöma 

elevernas kunskaper. 

Ytterligare en kategori av detta undertema är att provsituationer ibland kan göra att eleven 

presterar sämre än vad den formativa bedömningen visat. Respondenterna hänvisar till stress 

och dåliga dagar och att betygen istället sätts utifrån helhetsbilden av eleven under året och 

inte bara efter proven: ”inte bara ’har jag sett att den inte kan det?’ utan har jag sett att den 

kan det tillräckligt med gånger för den förmågan och det kriteriet? Man ska ju räkna med en 

positiv bedömning”. Betyget blir således inte medelvärdet av delarna, proven, utan var eleven 

är här och nu: 

Det har nog blivit så mer och mer att jag blivit mer formativ i min bedömning. För 

vad säger det summativa egentligen? Det är ju mera dagsformen där och då. Vi vet ju 

att väldigt många har provstress, tycker att det är jättejobbigt, man kanske har haft en 

dålig dag överlag så att provet säger liksom bara vad som hände just då. Medan det 

formativa är det jag dagligen ser och därför hjälper det ju mig mera för att se vad 

eleven faktiskt kan. 

Proven visar mer elevens dagsform än vad den egentligen har för kunskaper, anser 

respondenterna. 
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6.2.2  Mest summativt 

Respondenterna som helt eller till stor del använder en summativ bedömning under läsåret har 

gemensamt att de har stor tilltro till prov som kunskapsmätning. En säger: ”jag skulle väl 

påstå att provresultaten är det jag grundar betygen på. Det är nog 90 % minst, kanske till och 

med ännu mer”. De anser vidare att endast prov egentligen skulle räcka för att kunna sätta 

betyg på eleverna och ändå rymma in samtliga förmågor och centrala innehåll, men att de 

ändå har en formativ bedömning också. Denna innebär att alla lektionstillfällen, eller tillfällen 

som inte är uttalat att ”nu är det bedömning” bara kan höja eleven. Då respondenterna 

utvecklade sina tankar gällande detta framkom tre beskrivningskategorier som motiverar detta 

val. 

Den första beskrivningskategori som framkommer är att de menar att det finns för lite tid 

för att kunna använda sig av formativ bedömning på rätt sätt. Respondenterna menar att även 

om en formativ bedömning nog skulle komplettera bedömningen med positiva effekter, så gör 

yttre faktorer som de har att förhålla sig till, såsom klasstorlek och tid, att det inte är möjligt: 

Det är väl jättebra, om någon hinner med och göra så mycket formativ bedömning som 

man vill. Men tror ärligt inte någon hinner med det. Det är inte så lätt. Kanske om man 

har fem elever. 

Summativ bedömning menar respondenterna därför vara mer tidseffektivt: ”formativt tar ju 

lång tid och är ineffektivt då alla [elever] har gjort olika. Lätt att tid blir bortkastat och tid inte 

utnyttjas”. 

Den andra beskrivningskategorin som framträdde var delvis en konsekvens av den första 

och respondenterna menade att en formativ bedömning lämnar en möjlighet för läraren att 

betygssätta subjektiva tankar om en elev. Betygen riskerar då att inte vara objektiva 

bedömningar av elevens kunskaper utan snarare lärarens relation till eleven. Att de yttre 

faktorer som påverkar undervisningen också gör det svårt att hinna med att dokumentera en 

formativ bedömning, gör att en sådan bedömningsform riskerar att bli subjektiv: ”om ingen 

annan än jag vet vad eleven kan hur kan man garantera att det är rätt betyg då undrar jag”. 

Den tredje kategorin som framträdde av detta undertema handlade om att summativ 

bedömning underlättar inlärningen för eleverna. Att man när man styckar upp terminer till att 

handla om kapitel och områden får eleverna fler konkreta bedömningstillfällen och 

hållpunkter att förhålla sig till: 

Man ser också att elever som har svårt för sig oftast gynnas av att man hackar upp det i 

mindre delar. Elever som har lättare för sig klarar längre hållpunkter. Om man tänker sig 
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extremen, att man i hösten i sjuan skulle säga ”ja hörrni nu jobbar vi för nationella i våren 

i nian”, det är ju alltså en extrem, det skulle förmodligen inte de flesta klara. Ju fler 

hållpunkter desto lättare är det att klara, de som tröttnar ur och tappar motivationen och 

så. Lite delmål. 

En summativ bedömning i form av prov samlas alltså in varje termin och sammanställs i slutet 

till ett betyg. En respondent uttrycker sig som att han ser proven som en formativ bedömning, 

då proven behålls av läraren och att de snarare handlar om att eleverna får feedback på vad de 

behöver utveckla för framtiden och sätter alltid ett betyg på proven. Detta för att underlätta 

betygssättningen i terminsslutet. 

 

6.3 Synen på nationella proven 

Det tredje temat handlar om respondenternas syn på nationella prov. Gemensamt för samtliga 

är enigheten i att proven i grund och botten är något bra och positivt men att det saknas fler 

elevlösningar. Vidare anser respondenterna att det är för många nationella prov, som tar upp 

för mycket av den ordinarie undervisningstiden och att det därför bara behöver vara nationella 

prov i de kärnämnen som det var tidigare: matematik, svenska och engelska. Inga fler ämnen 

än så. Också nationella provens tydlighet är respondenterna eniga om lämnar en del att önska, 

om än i olika uträckning. 

 

6.3.1 Mest negativt 

De lärare som ansåg att nationella proven mest var negativa kan kategoriseras enligt tre 

beskrivningar. Den första kategorin handlar om att man tycker att det är ett väldigt otydligt 

användningsområde: 

Som ett kvitto på om det vi sen tidigare gjort är rätt bedömning av eleverna, om den 

håller gentemot vad skolverket tycker. […] Men de verkar vara lite luddiga själva: ibland 

är det superviktigt och ibland säger de att det inte ska ligga till grund för elevens 

slutbetyg. Där skulle man ju önska lite tydlighet och klarhet. Om det ska vara lika för alla 

så borde de ju gå ut med ”detta gäller”. För nu, gör man på ena sättet blir man ifrågasatt 

och gör man istället på andra sättet blir man också ifrågasatt. 

En frustration kring att alltid göra fel anas; att om lärarna helt låter provet ligga till grund för 

betyget, likt ett examensprov, gör de fel. Gör lärarna det motsatta, att de inte väger in det i 

betyget, gör de också fel. En lärare uttryckte sig frågande kring vad syftet med Skolverkets 

otydlighet är; det är ju de som bestämmer både vad man ska kunna och formulerar provens 
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syfte. Det borde inte finnas något tolkningsutrymme då, tyckte läraren, om det ska vara 

rättvisa som eftersträvas. 

Den andra kategorin handlar om att provens syfte som det är formulerat idag, aldrig kan 

uppfyllas: 

Syftet är väl att nationellt sett få en likvärdig bedömning, men det kommer vi ju aldrig att 

få så länge det är jag som ska rätta mina nationella prov utan då är det ju professionella på 

Skolverket som ska sitta och rätta allas prov. Då får man en rättvis bedömning. Inte 

annars. Så de kan ju inte uppfylla sitt syfte fullt ut. 

Respondenterna menar att det tolkningsutrymme som finns då det är skolorna själva som ska 

rätta samt att det inte finns några exakta anvisningar i hur de ska användas, gör att 

likvärdighet aldrig kan uppnås. 

Respondenterna inom denna kategori anser också att proven skapar en stor stress, både för 

ansvariga lärare men framför allt hos eleverna. De säger sig märka av stora svårigheter för 

eleverna kopplat till provovanan, såsom ångest och nervositet: 

Det är ju väldigt många nationella prov och i matten ligger det ju ganska sent, så när 

eleverna ska skriva det är de slutkörda av alla nationella prov i andra ämnen. Så jag tror 

inte att man får fram rätt nivå på proven. De visar ofta lägre på proven än på betygen, och 

det är för att man ger upp för lätt. Man är slutkörd. 

De upplever att det är ett stort problem som ofta påverkar provens resultat negativt. 

 

6.3.2 Mest positivt 

Den andra gruppen delar inte den negativa synen utan tycker att proven i störst uträckning är 

positiva: ”alldeles utmärkt, ett oberoende, det bästa sättet att testa elevernas kunskaper”. De 

tycker vidare inte att elevers provovana för sådana situationer är något stort problem utan 

menar att det ger väldigt små utslag på resultaten. I svaren inom detta undertema kan tre 

beskrivningskategorier uttydas. Den första uttrycks från de som ser proven som ett stöd i den 

egna bedömningen och utvärderingen av en själv; att trots att det är ett fritt yrke med stora 

valmöjligheter är det bra med en avstämning: 

Det sporrar mig som lärare att jag kan få ett kvitto på hur mina elever förhåller sig mot 

andra, hur min bedömning står sig mot det som är det ’rätta’ och gör så att man inte blir 

hemmablind utan då en gång per år får jämföra sig med andra. Liksom se vad andra 

tycker om ett A och hur mina A-elever står sig mot det. 

Som en objektiv koll på att de arbetar med rätt saker och på rätt sätt, när någon annan satt ut 

bedömningsanvisningar och värderat svaren. 
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Den andra kategorin framkom hos de respondenter som menar att nationella proven 

minskar risken att läraren i vissa klasser blir hemmablind i betygssättningen. Det kan handla 

om att de ibland tenderar att sätta en högre gräns än vad styrdokumenten säger för en viss nivå 

i en klass, och en lägre gräns i en annan klass beroende på hur klassen är. Nationella proven 

kan då: ”konkretisera kunskapskraven och det centrala innehållet i styrdokumenten”. 

Den tredje kategorin som går att uttyda är att man ser nationella proven som en 

likvärdighetskontroll, både gentemot elever inom skolan men också i landet: 

Det bästa sättet att testa elevernas kunskaper. Det är oberoende och det är någon annan 

som rättar så man kan inte alls väga in personliga åsikter. Det blir som lika för alla. 

Respondenterna har stor tilltro till provens likvärdighetsfunktion, men flera anser att det ändå 

finns utrymme för att göra användningsområdet för proven tydligare för att således skapa 

bättre likvärdighet. Man efterfrågar även fler prov av denna karaktär, med 

bedömningsanvisningar utsatta av Skolverket som är frivilligt för läraren att använda när den 

vill. 

 

6.4 Relationen nationella provens resultat och den egna bedömningen 

De flesta respondenter delar upplevelsen att den egna bedömningen av eleven oftast stämmer 

väl överens med de nationella provens resultat. De är även eniga, med ett undantag, vad de 

skulle göra om en positiv differens mellan den egna bedömningen och provresultatet skulle 

uppstå, med positiv differens menas att eleven skriver högre på provet än vad den egna 

bedömningen visat, nämligen: 

Skriver den högre på nationella proven så brukar jag aldrig sänka. Det kanske är så att 

man under året inte varit så motiverad utan rycker upp sig och jobbar järnet på provet och 

lär sig nya metoder som gör dem säkrare. Därför når de högre, och det måste man tillåta 

tycker jag. Så har man på nationella proven, som är ett sådant stort och övergripande 

prov, visat höga kvaliteter då tycker jag att man självklart ska ha det betyget. Det är 

liksom ingen slump att man fått ett högt betyg på provet. 

Dock sker detta i olika utsträckning hos respondenterna och två underteman har kunna uttydas 

även här, där lärarna i den ena temat anser att den egna bedömningen är viktigast och i det 

andra temat anser respondenterna att nationella provet är viktigast. 

 



    

32 
 

6.4.1 Egen bedömning viktigast 

Trots att en höjning av betyg efter nationella provets resultat motiveras med att provens 

resultat inte är en slump, anser ändå respondenterna att nationella proven aldrig helt ligger till 

grund för ett betyg. Detta framkommer då respondenterna utvecklar sina tankar kring hur de 

skulle handla då en elev presterar sämre på provet än den bedömning läraren själv gjort av 

eleven. I detta framkommer då två beskrivningskategorier. Den ena är att lärarna anser att 

nationella proven ska ses som ett prov bland alla: 

Det står ju tydligt och klart i instruktionen att nationella prov ska ses som ett prov bland 

alla andra. Om min elev har skrivit E på alla mina prov och så skriver den F på nationella, 

då är ju det ett prov av kanske sex. Då kan jag ju inte sätta F. Det är ju taskigt. Och fel. 

Skolverket får skylla sig själv när de är så otydliga. 

Lärarna menar vidare att en sådan justering är särskilt lätt inom spannet E-F. Om en elev 

skrivit F på nationella proven men enligt den egna bedömningen av eleven ligger denna på E 

anser de att ett F ger så många konsekvenser för eleven och att det därför är lättare att 

motivera att man sett E-kvaliteter vid andra tillfällen. Hade det gällt andra betyg än E-F så 

hade det påverkat elevens meritvärde, men inte hela dennes framtid. En uttrycker sig: ”har jag 

sett att eleven ligger på E så kommer jag sätta E fastän nationella provet visade F. De eleverna 

är nog inte så glada i att skriva prov heller så de ger upp ganska fort känns det som”. Läraren 

utvecklar det vidare med att det ändå inte är någon idé att sätta F på en elev, man gör ju bara 

några administrativa åtgärder, exempelvis sommarskola, omprov och så vidare, och sen har 

eleven uppnått E ändå. Att föra en dialog med eleven och tillsammans kolla igenom proven, 

diskutera och se efter slarvfel ses som en lämplig åtgärd. 

Några menar även att det inom skillnaderna mellan betyget A och B är lätt att motivera att 

sätta det högre av betygen: ”det är ju väldigt svårt att få A på nationella provet så om jag har 

gjort den bedömningen innan så får den A i betyg även om nationella visade B kanske”. En 

subjektiv tolkning av betygskriterierna i förhållande till nationella proven görs alltså, till 

förmån för eleverna. 

Vidare kopplar man ihop detta med en känsla av att bli misstrodd och ifrågasatt i sitt yrke 

då man justerar betygen, oavsett vad nationella provet visat: 

Kommer Skolverket och frågar mig varför Pelle Pellson fått ett A i matte när han bara har 

E på nationella och jag inte kan lägga fram papper på det då är det jag som får fan för det. 

Inte att jag har varit en bra pedagog som faktiskt låter Pelle använda andra sätt att visa sin 

kunskap. Vilket det också står att de ska göra. Men det funkar inte så. För när de kommer 
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och gör granskningar ska det finnas på papper allting. Dokumentationen blir en för stor 

del. Det är nästan som Skolverket skulle anklaga oss lärare och misstro oss. 

Hos flera av respondenterna uppstår känslor av frustration då de ibland anser sig bli 

misstrodda. 

 

6.4.2 Nationella prov viktigast 

Det andra undertemat representerar de som menar att nationella proven måste tillskrivas en 

viss legitimitet och tyngd inför betygssättningen. De menar att de vid en negativ differens, att 

eleven får lägre på provet än vad den egna bedömningen visat, skulle se över hur många 

poäng det gällde. Antalet poäng är det som sedan motiverar om det högre eller lägre betyget 

är det som står kvar. En lärare säger: ”har man inte skrivit det på nationella proven skulle jag 

inte sätta det betyget […] Jag skulle sänka och då säga till eleven att jag måste ha missbedömt 

elevens kunskaper”. Särskilt viktigt ansåg läraren att det var i spannet E-F eller A-B. 

Man efterfrågar samtidigt fler prov av denna form, med central rättning, då bedömningen 

av elever tar för stor del av planeringen när en rättvis bedömning nationellt sätt aldrig kan 

uppnås så som styrdokumenten är formulerade idag.  Vidare upplever de att många lärare 

tenderar att putta sina elever över gränsen: 

Säg att gränsen för E är 23 på ett nationellt prov där max är 65. Om man inte ens skramlar 

ihop de 23 poängen då tycker i alla fall inte jag att man har med sig det som man ska ha. 

Man har nog inte grunderna med sig eftersom det är ett så pass stort prov med många 

uppgifter. Jag tycker att det ska väga tungt. Inte helt, men tungt. 

De anser att gränsen för att nå E på nationella provet är så lågt, så att det är knappt att det 

räcker för att klara gymnasiets matematik och att det därför är en björntjänst att vara snäll: 

Det är inget bra sätt att gå vidare i livet och bli i lurad hela tiden att ’det kommer lösa 

sig’. Det är ju bättre att fejsa problemen redan nu och se att ’nej, du nådde inte ända fram, 

vad gör vi åt det?’ och så ta tag i det. De här eleverna kommer ju inte klara gymnasiet om 

man inte ens når E på nationella provet. 

Så även om nationella proven inte kan mäta alla kunskaper och förmågor, är det ändå ett 

omfattande prov som visar på en helhetsbild av eleven. En lärare säger: ”tungt men inte helt. 

Man kan inte bortse från det, trots att det gått bra på andra prov. Det är sådant stort prov”. En 

annan lärare säger: 

Ja för min del är det i stort sätt fullständig det som är till grund. Det kommer vara det jag 

sätter betyget ifrån. För om man börjar avvika från det där då är man ute på lite hal is. Om 
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det börjar visa sig som det har gjort att man ligger över, då är ju inte betygen 

verklighetsförankrade utan det blir lite snällbetyg utav det. 

Respondenterna menar att slutbetyget i nian helt är grundat på nationella provens 

resultat. 

 

6.5 Uppföljning av nationella prov 

Det femte och sista temat som gick att kategorisera utifrån intervjuerna gällde hur 

respondenterna arbetar med uppföljningen av de nationella proven. Ur detta tema framkom 

två huvudspår; de som gör det, efter uppmaning från skolledning, och de som inte gör det. Det 

framgick även skillnader skolorna emellan; på skolorna A och B arbetar man inte med 

uppföljning av proven, men på skola C gör man det varje år numer. 

 

6.5.1 Gör ingen uppföljning 

De som inte arbetar med uppföljning visste inte heller hur statistiken gällande relationen 

provbetyg och slutbetyg såg ut för deras skola. När de tagit del av dessa ombads de reflektera 

över resultatet. En beskrivningskategori som framkom då var skolans kultur: 

Det är ju många lärare som säger att man exempelvis inte får sätta F på denna skola. Det 

var i alla fall vad jag fick höra när jag var ny här. Då blir man ifrågasatt… av ledningen, 

av föräldrar… varför man gjort så. Och det kan nog spegla lite där. För man ser hellre ett 

E när man fajtas om eleverna och så vill man ju inte dra ner skolans snitt. Bra betyg ger ju 

bra status. Så lärarna kanske vill och tycker att man ska göra så, men inte vågar för det 

kanske syns i lönekuvertet eller så blir man inte så populär på skolan och så. 

Fler svarar på detta sätt och menar att det är en press i den kommunen att man ska sätta höga 

betyg, att det är det eleverna och deras föräldrar vill se. Respondenterna utnyttjar då 

otydligheten kring hur de nationella proven ska användas för att motivera att sätta ett högre 

betyg. 

En annan linje som framkom bland de respondenter som inte arbetar med uppföljning av 

proven, är de som inte ser relationsskillnaden som problematisk. De menar istället att det helt 

enkelt beror på att man sett över en längre period än bara ett prov. Respondenterna menar 

vidare att detta inte är konstigt eftersom det ju finns ett tolkningsutrymme i styrdokumenten 

och de nationella proven och att skolorna över landet därför ändå aldrig kan bli likvärdiga. 
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6.5.2 Gör uppföljning 

De respondenter som arbetar med uppföljning ser sina resultat relaterat till rikets som något 

positivt, något som man är stolt över. Respondenterna tycker också att man på deras skolor 

sätter mer rätt betyg än de som inte arbetar på samma sätt och uttrycker en undran kring vad 

betyget egentligen säger om alla ändå inte gör på samma sätt; ”vad säger ett betyg då?”.  De 

menar att uppföljningen konkret bidrar till den egna personliga utvecklingen som lärare. 

Vidare ser man denna kategori lärares tendens att sätta högre betyg än vad de nationella 

proven visade, i direkt korrelation med lärarens egen kompetens: ”ju mindre lärarna kan desto 

högre betyg sätter dom. Det är så jag ser det”. 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens analys och resultat utifrån den tidigare forskning som togs 

upp och presenterades under avsnitt 3. Syftet med detta avsnitt är att diskutera kring studien i 

ett försök att besvara studiens frågeställningar. 

 

7.1 Betyg och bedömning 

För att kunna besvara frågan om vilken vikt lärare lägger vid de nationella proven inför 

slutbetygen och varför måste diskussionen ta sin utgångspunkt i synen på betyg och 

bedömning. I analysen framkom skillnader i hur lärare beskrev sin syn på högstadiebetygen. 

Synen läraren har kan i olika grad motivera att sätta ett felaktigt betyg, en opassande 

betygsjustering, enligt Alm och Colnerud.84 Resultatet visar även det Korp lyfter att lärare tar 

in sina subjektiva tankar om eleven i betygssättning; för att eleven är bra och de inte vill 

förstöra framtiden för eleven.85 Resultatet lyfter även fram en aspekt av subjektivitet, 

nämligen den att lärare även kan använda betygen för att styra eleven åt ett eller annat håll för 

framtiden. Men trots dessa stora skillnader i synen på något i skolvärlden så grundläggande 

som betygssättningen av elever, anser samtliga lärare att det inte är svårt att sätta betyg. Detta 

kan tolkas som att samtliga lärare anser att de själva gör rätt. Att lärare kan uppleva ett 

tolkningsutrymme i skolan är problematiskt, och som SNS rapport fastslår, kan det tolkas som 

att det råder ett likvärdighetsproblem inom skolan.86 Björklund Boistrup förklarar dessa 

skillnader i betygssättningen med elevers olika grad av delaktighet i processen fram till ett 

betyg.87 

På samma sätt som det förekom stora skillnader i synen på betyg, förekom i denna studie 

även skillnader i vilken bedömning lärare anser sig använda. En formativ bedömning används 

av vissa, precis som Lundahl och Tveit menar, för att motivera justeringar av betyg i form av 

att man vid andra tillfällen än provsituationer sett elevens kunskaper.88 I studien var det 

framför allt skolorna A och B som sa sig använde en formativ bedömning. Något som även 

framkommer i analysen är att de enda som beskrivit formativ bedömning på samma sätt som 

Hodgen och Wiliam, är de lärare som säger sig använda summativ bedömning.89 De lärarna 

menade att det är för tidskrävande med formativ bedömning om den ska användas på rätt sätt. 

                                                           
84 Alm & Colnerud (2015). 
85 Korp (2006). 
86 Gustafsson m fl. (2014). 
87 Björklund Boistrup (2013). 
88 Lundahl & Tveit (2014). 
89 Hodgen & Wiliam (2006). 
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De som säger sig använda formativ bedömning gör inte detta på ett tillräckligt omfattande sätt 

och med hög elevaktivitetsgrad, utan uppfyller inte mer än en eller ett par av de principer som 

Hodgen och Wiliam utrycker. Istället verkar en formativ bedömning som lärare i praktiken 

använder sig av ha lättare att motivera eventuella felaktiga betygsjusteringar. 

 En lärare utryckte det som att hur betygen sätts beror på lärarens kompetens, vilket också 

både SNS rapport och Lundahl vidhåller, att lärare idag saknar tillräcklig kompetens för att 

kunna sätta korrekta betyg. Skulle nationella prov då ha en tydligt uttalad betygsgivande 

funktion, likt examensprov, skulle detta faktum frångås. Dock saknas ett sådant 

användningsområde idag och det är otydligt i exakt hur stor utsträckning proven ska 

användas. Att lärare upplever ett sådant tolkningsutrymme i styrdokumenten kan även verka 

negativt på lärarens hälsa. Det kan möjliggöra press från skolledning och föräldrar att sätta ett 

visst betyg, och lärare dels kan känna sig tvingade att sätta ett visst betyg som de egentligen 

inte vill, eller vet är rätt, och dels blir misstrodda. Detta riskerar att sätta läraren i en prekär 

situation när denna har makten att ändra ett betyg, men ändå har styrdokument att gå efter. 

Givet hur stor del av Skolverkets budget som de nationella proven tar upp, vilken lyftes under 

studiens bakgrund, är detta anmärkningsvärt: både resursslöseri och oekonomiskt. 

 

7.1.1 Betyg och de nationella proven 

För att kunna svara på frågeställningen hur lärare ser på de nationella provens roll i 

förhållande till den slutgiltiga bedömningen och vad som motiverar en justering av betyget i 

relation till de nationella proven, måste även här ses tillbaka mot lärarens grundsyn. För på 

samma sätt som det ovan beskrivits om lärares skillnader i syn på bedömning, råder också här 

en distinktion mellan de som i denna studie anser att den egna bedömningen är viktigast och 

de som anser att de nationella proven är viktigast. Korp menar att denna syn beror på huruvida 

eleverna är hög- eller lågpresterande, men ett sådant mönster är svårt att i denna studie uttyda; 

då det ju inte går att säga något om enskilda elever utan den enda statistik som finns 

tillgänglig är den som visas i tabell 5.3 under metodavsnittet. Dock visar denna statistik att 

skola A och B här högst meritpoäng. Då respondenterna från dessa skolor i större utsträckning 

sa sig använda en formativ, egen, bedömning inför slutbetygen, hellre än en summativ 

bedömning och nationella prov, skulle det kunna förklara varför man på dessa skolor har 

högre betyg. 

Gällande justeringar av betyg utifrån nationella prov är det intressant att lägga märke till att 

samtliga lärare anser att nationella proven kan höja ett betyg, med motiveringen att det är ett 
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stort och omfattande prov. Dock finns det motsägelsefullt nog två tydliga huvudspår hur 

lärare skulle göra om eleven får ett lägre betyg på nationella provet. Det argument som 

tidigare används för en positiv justering av betyget, används nu med ett argument som är i 

direkt motsats till detta; att provet bara är ett bland alla. Det är tydligt att det råder stora 

skillnader i synen på nationella provens legitimitet, och att detta är olyckligt ur elevernas 

perspektiv. Den otydlighet som kan råda, inte enbart kring läroplaner utan även kring de 

nationella provens användningsområde, kombinerat med det Korp uttrycker om att proven 

skrivs under så olika förutsättningar för eleverna, gör att de nationella proven inte i tillräckligt 

hög grad kan fungera som det snabba språk Lundahl pratar om; något som förmedlar 

prestationer.90 

I studien framgår att respondenter delvis upplever att det saknas tydlighet i läroplanens och 

de nationella provens syftesformulering och användningsområde. Kombinerat med den 

forskning som visade lärares generellt dåliga utbildning i bedömning kan det bidra till 

bristande likvärdighet i olika elevers skolgång. Lärare kan utnyttja detta på felaktiga grunder, 

och med motivering ur olika bedömningsmönster, sätter de olikvärdiga betyg. 

I studien framkommer det skillnader mellan olika skolor gällande synen på nationella 

provens betydelse, även mellan skolor i samma kommun. De skolor som under 

metodavsnittets tabell 5.2 låg över rikssnittet i relationen provresultat och slutbetyg, tyckte i 

större uträckning att proven enbart var ett av alla andra prov. Lärarna på dessa skolor arbetade 

inte heller med uppföljning eller reflektion över relationen, vilket även det kan 

betygsjusteringar: man är helt enkelt inte medveten om hur bedömningen på den egna skola 

förhåller sig till riket. Detta förklaras, enligt Lundahl, av att lärare saknar en reflekterande 

bedömningspraktik, vilket vi i tabell 2.1 i bakgrundsavsnittet såg att det även varit så under 

lång tid.  

 

7.2 Nationella prov 

Lärares upplevelser kring de nationella proven varierar och är mer komplext än vad man kan 

tro. Synen är starkt sammankopplad med synen på bedömning, mellan om proven visar 

dagsformen eller de samlade kunskaperna. Korp menade att det är svårast att sätta betyg i 

gränslandet G-IG och VG-MVG. Dock visade denna studie på både det och motsatsen; en del 

respondenter ansåg att dessa gränsområden var särskilt lätta att motivera utifrån nationella 

provens resultat; de ansåg att A på proven var för svårt att få på nationella prov exempelvis, 

                                                           
90 Lundahl (2009). 
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och därför legitimerade en sådan betygsjustering, medan andra lärare inte skulle sätta ett 

högre betyg om eleven inte skrivit det på nationella provet. Lärare i studien kan således 

motivera betygsjusteringar med det som de upplever som otydligt kring nationella provens 

syfte, utifrån vad de vill sätta för betyg på eleven och även för att styra elevens framtid. 

 

7.2.1 Nationella proven och framtiden 

Precis som det framgår i Skolverkets rapport om relationen i slutbetyg och provbetyg för 

grundskolan91, är lärarna även i denna studie positivt inställda till provens varande. Dock 

behövs inför framtiden förhållandena runt proven ändras för att de ska bibehålla, alternativt 

skapa, legitimitet som likvärdighetsmått. För det första kan inte lärarna anses kompetenta nog 

att rätta sina elevers nationella prov, och samtidigt själva få sin rättning rättad av högre 

instanser. Det får snarare motsatt effekt. Därför kan det finnas utrymme för antingen central 

rättning, utanför skolorna, eller att lärarens rättning ej kan bli ifrågasatt uppifrån. Dock är det 

första alternativet att föredra om målet är en likvärdig skola. 

För det andra har proven svårt att bibehålla sin legitimitet när de finns i fler ämnen än bara 

kärnämnena. Ämnena matematik och kemi exempelvis är uppbyggt på olika sätt i högstadiet, 

där kemiundervisningen tydligt kretsar kring olika centrala innehåll som är skilda från 

varandra. Det gör att en elev som skriver nationellt prov i kemi kanske inte läst kemi på flera 

terminer utan istället haft annat NO-ämne. Proven i dessa ämnen har naturligt därför lägre 

legitimitet än proven i matematik; ett ämne som istället bygger på elevers progression inom 

samma centrala innehåll. En distinktion mellan dessa olika nationella prov kan behöva göras, 

antingen det handlar om ett namnbyte, att de tas bort helt eller att syftet för nationella proven i 

ämnen som inte är av behörighetsgivande karaktär ändras. 

Det tredje och sista som i framtiden kan behöva ses över för att proven ska ha legitimitet, 

är att Skolverket måste konkretisera provens användningsområde och tydlighet. Dessutom 

skrivs proven, menar Korp, med så olika förutsättningar för eleverna och att de i så olika grad 

får hjälp av lärare. Ska proven användas som likvärdighetskoll, måste även formerna för hur 

proven skrivs ses över; antingen det handlar om externa provvakter eller lärare från andra 

skolor. 

 

 

                                                           
91 Skolverket (2015), www.skolverket.se (2015-11-28). 

 

http://www.skolverket.se/
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8. Konklusion 

Vid undersökningen kring vilken vikt lärare lägger vid de nationella proven inför slutbetyget i 

matematik i årskurs 9, framkommer betydande skillnader mellan lärare. Därför går det ej att 

ge ett generellt svar på hur betydande de nationella proven är för slutbetyget, vilket ej heller 

var ambitionen med den kvalitativa studien. Däremot kartläggs i uppsatsen varför tyngden av 

de nationella proven skiljer sig åt i den utsträckning den gör. Anledningen till detta kan vara 

komplexiteten den svenska skolan tvingas förhålla sig till, vilket visas i figur 8.1 nedan: 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.1: Spänningarna vilka den svenska skolan tvingas förhålla sig till. 

 

Å ena sidan ska skolan förmedla kunskaper, å andra sidan ska den prestera; å ena sidan ska 

den använda sig av det långsamma pedagogiska språket, å andra sidan det snabba 

administrativa; å ena sidan ska den nya läroplanen vara tydligare än den gamla, å andra sidan 

finns det fortfarande ett tolkningsutrymme; å ena sidan syftar nationella proven till en 

likvärdig skola, å andra sidan ska de inte ensamt ligga till grund för betyget. Konsekvenserna 

av detta kan bli att lärare får svårt att tolka och förhålla sig till styrdokument, vilket hos dem 

kan skapa press. Även elever riskerar att bli påverkade. En likvärdig skola är något som låter 

fint på papper, men som idag tenderar att inte finnas i tillräckligt stor utsträckning. Beroende 

på skola kan förutsättningarna för att få ett visst betyg variera avsevärt. Lärarens möjliga 

tolkning av styrdokumenten fäller avgörandet; somliga anser att det är taskigt med ett F och 

somliga anser att ett F enbart visar elevens (brist på) kunskaper i ämnet. 

Studien visar att Sveriges skolor behöver ta tag i sitt likvärdighetsproblem. Först och 

främst kan man på en lokal nivå, i kommuner och skolor, samtala om hur stor legitimitet 

proven ska tillskrivas. Dessa samtal kan exempelvis ske utifrån den statistik Skolverket 

publicerar. Dessutom kan det vara så att Skolverket behöver vara tydligare om nationella 

provens användningsområde och på ett konkret sätt visa i hur stor utsträckning proven ska 

ligga till grund för betyg. Studien visar även att det finns ett behov av att Skolverket 

Nationella prov 
ger likvärdighet 

Ej ensam grund 
för betyg

Snabbt språk

Långsamt 
språk

"Tydligare" 
läroplan

Tolknings-
utrymme

Prestera

Förmedla 
kunskap



    

41 
 

tillhandahåller fler prov med rättningsanvisningar, frivilliga för skolor att använda i sin 

undervisning. Denna studie bekräftar att lärare idag har brister i sin förmåga att bedöma samt 

tolkar styrdokumenten olika. Prov tillhandahållna av Skolverket skulle därför dels kunna 

upprätthålla att samtliga elever i Sveriges skolor lär sig samma saker, och dels också visa 

lärare hur bedömning kan ske samt kan dessa prov vara till hjälp i tolkningen av kursplan och 

betygskriterier. 

  



    

42 
 

Referenser 

Alm, Fredrik & Colnerud, Gunnel (2015). Teachers’ Experiences of Unfair Grading 

Educational Assessment. 20:2, 132-150. 

Arbman, Hans (2015). Subjektiva lärare gör att det aldrig kommer bli rättvist. DN. 

http://www.dn.se (2015- 12-10). 

Björklund Boistrup, Lisa (2013). Bedömning i matematik pågår! Stockholm: Liber. 

Bourdieu, Pierre (1996). Understanding, Theory, Culture & Society, vol. 13, 1996:2, pp. 17-  

37. 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Andra upplagan. Malmö: Liber AB. 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2012). 

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] uppl. 

Stockholm: Norstedts juridik. 

Gustafsson, Jan-Eric, Cliffordson, Christina & Erickson, Gudrun (2014). Likvärdig 

kunskapsbedömning i och av den svenska skolan – problem och möjligheter. Stockholm: 

SNS Förlag. 

Hodgen, Jeremy & Wiliam, Dylan (2006). Mathematics inside the black box – bedömning för 

lärande i  matematikklassrummet. Stockholm: Liber. 

Kluger, N Avraham & DeNisi, Angelo (1996). The effects of feedback interventions on 

performance: a historical review, a meta-analysis, and a preliminary feedback intervention 

theory. Pshychological Bulletin, 119(2), pp. 254-84. 

Korp, Helena (2006). Lika chanser i gymnasiet? En studie om betyg, nationella prov och 

social reproduktion. Malmö: Malmö Högskola. 

Kroksmark, Tomas (2007). Fenomenografisk didaktik — en didaktisk möjlighet. Didaktisk 

Tidskrift Vol. 17, No. 2-3, 1-50. 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 

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

Studentlitteratur. 

Lundahl, Christian och Tveit, Sverre (2014). Att legitimera nationella prov i Sverige och i 

Norge – en fråga om profession och tradition. Pedagogisk forskning i Sverige, vol.19(nr 4-

5). 

http://www.dn.se/


    

43 
 

Marton, Ference (1981). Phenomenography – Describing Conceptions of the World Around 

Us. Instructional Science 10, 177-200. 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. 4. Uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Webdokument 

Skolverket (2008). Sommarskola 2008 – en utvärdering. Stockholm: Skolverket. 

http://www.skolverket.se (2015-11-26). 

Skolinspektionen (2014). Uppenbar risk för felaktiga betyg. Stockholm: Skolinspektionen. 

http.//www.skolinspektionen.se (2015-11-26). 

Skolverket (2015). Redovisning av uppdrag om relationen mellan provresultat och betyg i 

grundskolans årskurs 6 och årskurs 9. Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se 

(2015-11-26). 

http://www.vr.se (2015-11-12) 

http:// www.siris.skolverket.se (2015-11-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.vr.se/
http://www.siris.skolverket.se/


    

44 
 

Bilaga I 

 

Sigtuna måndag 9 november 2015 

Inbjudan till intervjuundersökning 

 

Hej! 

Jag heter Frida Tingåker och är student på lärarprogrammet inriktning gymnasieskolan och 

grundskolans senare år vid Uppsala universitetet. Just nu är jag inne på mitt sista läsår och 

arbetar då med en uppsats i ämnet matematik. Den preliminära problemställningen för studien 

gäller hur olika lärare i matematik viktar in de nationella provens resultat i slutbetyget olika. 

Genomförandet av studien kommer att ske genom intervjuer och nu söker jag verksamma 

och utbildade matematiklärare att intervjua. Därför får du detta mejl. Kan du tänka dig att 

avvara cirka 30 minuter någon gång under v.47 (16-20 november)? Exakt dag, plats och tid är 

flexibelt, men jag kan komma till din skola om det passar. Att delta är givetvis helt frivilligt 

och du kan när som helst och utan anledning avbryta din medverkan i studien. Intervjun 

kommer att spelas in för att underlätta efterarbetet för mig som skribent inom ramen för detta 

arbete. Ingen utanför detta kommer att ta del av den. Om du är intresserad av att delta i denna 

studie så hör av dig så snart som möjligt. 

Hör gärna av dig om du har några frågor. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Frida Tingåker 

Telefon: 073 91 98 175 

E-post: frida.tingaker@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:frida.tingaker@gmail.com
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Bilaga II 

 

Läses upp för respondenten innan och denne fick muntligen ge sitt medgivande innan 

intervjun började: 

 

Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer kommer intervjun, som preliminärt 

syftar till att undersöka hur olika lärare i matematik viktar in de nationella provens resultat i 

slutbetyget olika, att ta hänsyn till följande: 

- Intervjun är frivillig och respontenten kan när som helst avbryta sitt deltagande. 

- Allt som framkommer i intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och endast 

inom ramen för denna uppsats. 

- Respondenten kommer att vara anonym och ev. namn kommer att vara fingerade. 

- Intervjun kommer att spelas in (endast ljud) och sparas fram till dess att transkribering 

gjorts, därefter raderas. 

Den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig via bland annat Digitala 

Vetenskapliga Arkivet, DiVA. Ingen ersättning erbjuds respondenten för deltagande i 

intervju. 

Är du ok med detta? 
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Bilaga III 

 

Intervjuguide 

Tema 1: Bakgrundsvariabler 

- Kön 

- Ålder 

- Utbildning 

- Antal år i yrket, nuvarande anställning osv. 

Tema 2: Upplevelse av betyg i allmänhet 

- När du sätter betyg, vad tar du då hänsyn till? 

- Vad fyller betygen för funktion? 

- I vilken utsträckning mäter prov kunskaperna? 

Tema 3: Syn på bedömning och prov i allmänhet 

- Skulle du kunna berätta lite om hur du går till väga när du bedömer elevers kunskaper i 

matematik? 

- Hur används prov i din undervisning? 

- Vilket syfte har dessa prov? 

- I vilken utsträckning mäter prov kunskaperna? 

- Formativ och summativ bedömning? 

Tema 4: Upplevelse av nationella prov 

- Erfarenhet av nationella prov? 

- Kan du ge ett konkret exempel på situationer kopplade till proven om svårigheter? 

- Vilket syfte fyller nationella proven? 

- Hur väl stämmer nationella proven in i ordinarie undervisning? 

o Vad finns det för möjligheter och svårigheter med de nationella proven? 

o Görs en uppföljning av provens resultat? 

- Hur väl stämmer nationella provens resultat in i din egen bedömning av eleven? 

o Vad väger tyngst, resultatet eller din egen bedömning? 

- Hur ser du på skolverkets instruktioner vad gäller 

o Provens syfte 

o Provens användningsområde 

o Tydlighet 

 

   


