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Abstract 
The purpose of this paper is to shed light on how much work and time teachers must spend conducting the national 

tests in the Swedish subject for grade nine. The aim is also to distinguish possible differences and similarities in 

the way teachers work and handle these tests. Finally, the essay illustrates how the teachers look at the relationship 

between the work they set out for the tests and what they ultimately get out of this work. To fulfil this objective, I 

collected seven teachers' answers on the subject via a large part qualitative survey. I have concluded that the 

teachers think the tests are good, provided they get enough working time to work with them. However, no teacher 

in this study is given enough time to properly work with and manage the national tests. This means that the whole 

process of the national tests results in something negative for the teachers (in this study). 
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1. Inledning 
De nationella proven är ett stående inslag i den svenska högstadie- och gymnasieutbildningen 

och har länge så varit. I dagsläget genomförs nationella prov i fem olika ämnen under 

högstadiets sista årskurs. Vissa ämnesprov, däribland provet i svenskämnet, innehåller flera 

delprov där elevernas färdigheter testas på olika sätt. Många av dessa prov genomförs under 

grundskolans sista termin, vilket det finns både för- och nackdelar med.  

 

För många elever, men även lärare, innebär de nationella proven stor press. Under min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU), som ägde rum under en vårtermin i främst årskurser 

nio, blev jag vittne till detta. Vid en av mina lektioner i svenskämnet, nära inpå det nationella 

provtillfället i samma ämne, frågade en elev mig vad de nationella provens resultat har för 

betydelse för elevens slutbetyg. Det diplomatiska och tämligen diffusa svaret från mig blev 

något i stil med att provet bara fungerar som ett stöd för betygsättningen. Mer konkret än så 

kunde jag inte svara, och detta gjorde att jag började fundera kring frågan. 

 

Jag kunde också se att många av skolans lärare ägnade åtskilliga timmar åt planering, 

förberedelse och efterarbete kring de nationella proven. Frågorna lärarna funderade på var 

många och berörde allt från praktiska detaljer till tolkningsmöjligheter av styrdokument: Vilka 

klasser ska sitta i vilka klassrum? Vilka elever har särskilda behov som kräver anpassning? Var 

ska dessa elever sitta? Vilka anpassningar har eleverna rätt till? Hur ska elever som har rätt att 

skriva sina svar på dator organiseras så att risken för att de använder internet till sin hjälp under 

provet minimeras? Hur ska elever som har rätt att svara muntligt bedömas? Ska eleverna få 

raster under provtillfället? Vilka övriga lärare kommer att behöva agera provvakter vid 

provtillfället? Behöver skolan skaffa en vikarie för dessa provvakter? Hur – och kanske 

framförallt när – ska proven rättas?  

 

Skolverket skickar varje år ut lärarinformation som behandlar vissa av dessa frågor. Lärarna får 

dessutom ta del av bedömningsanvisningar från Skolverket som ska fungera som stöd inför 

rättningen av proven. Men trots detta diskuterades dessa frågor både flitigt och länge mellan 

lärarna, och timmarna som avsattes för dessa diskussioner blev följaktligen många. Detta fick 

mig att fundera på vilken funktion de nationella proven egentligen har. Skolverket (2017a) 

anger följande: 

Nationella prov ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och 

betygssättning i skolan. […] Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en 

likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken 

utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå 

(Skolverket 2017a).  
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Svenskämnets nationella prov är indelade i tre olika delar: delprov A: Tala, delprov B: Läsa 

och delprov C: Skriva. Detta innebär att eleverna genomför provet vid tre olika tillfällen under 

skolåret. Det som ligger till grund för samtliga tre delprov i svenskämnet, skriver Lundahl 

(2009:150), är att eleven ska utveckla sin förmåga att: 

• samtala om texter: innehåll, form, budskap 

• uppfatta hur texter i någon mening hör ihop 

• se text och bild som tillsammans ger en ny dimension åt förståelsen 

• tolka bilder av olika slag 

De nationella proven ska sammanfattningsvis fungera som ett stöd i bedömningen och stödja 

en likvärdig bedömning över hela landet. Men hur mycket detta stöd ska påverka slutbetyget 

står inte utskrivet i några styrdokument, vilket ger läraren stor frihet att använda stödet på eget 

bevåg.     

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa svenskämnets nationella prov ur ett lärarperspektiv och 

åskådliggöra eventuella skillnader och likheter i hur lärare hanterar provet ur didaktisk 

synvinkel.  

 

• Vilken tidsåtgång och arbetsinsats kräver genomförandet av ett nationellt prov från 

svensklärarna? 

 

• Vilka eventuella skillnader och likheter går att urskilja i svensklärarnas hantering av och 

syn på de nationella proven? 

 

• Hur ser svensklärarna på värdet av de nationella proven i relation till de åtaganden som 

proven kräver?  
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2. Forskningsbakgrund 
Nedan följer en forskningsöversikt över det område jag ämnar undersöka. Jag har delat in denna 

forskningsöversikt i två delar: Första delen behandlar provets syfte och provresultatens 

funktion, och den andra delen den tidsåtgång och arbetsinsats som provet innebär för 

svensklärarna. 

 

2.1 Provets syfte och provresultatens funktion  

Det finns åtskillig forskning om de nationella proven. En av de stora fokuspunkterna inom 

forskningen är den om relationen mellan elevens provresultat och samma elevs slutbetyg i 

ämnet. Denna relation varierar över landet, vilket är fullt naturligt eftersom proven inte ska 

fungera som något examensprov, utan som stöd och likvärdighet i bedömningen. Fler än nio av 

tio lärare anger att de har haft stöd av nationella proven vid bedömning och betygsättning 

(Skolverket, 2014a:14) vilket tyder på att proven uppfyller det syftet. I de flesta fall stämmer 

lärarens tidigare bedömning av elevens ämneskunskaper och dennes provresultat överens 

(Skolverket, 2014a:13).  

 

Eftersom proven visar vilka krav lärarna borde ställa på eleverna och deras kunskaper, för att 

de ska nå upp till de olika betygsskalorna, kan lärare enklare urskilja kunskapsskillnaderna 

mellan de olika betygsskalorna med hjälp av proven. På så sätt har de nationella proven styrt 

kravgränserna, och många lärare menar att de använder de nationella proven på ett ovan 

beskrivet sätt för att stödja sin bedömning och betygsättning. (Lundahl, 2014:166).  

 

Majoriteten av Sveriges skolelever har samma slutbetyg som de har provresultat i de nationella 

proven, oavsett ämne (Skolverket, 2017b:1). Men en jämförande studie gjord av tidningen 

Skolvärlden (Bergling, 2016:18) visar att i snitt 38,3 % av landets elever i årskurs nio under 

läsåret 2014/2015 hade högre slutbetyg än provresultat i ämnet matematik. Detta, att eleverna 

får högre slutbetyg än provresultat, är betydligt vanligare än att eleven får lägre slutbetyg än 

provresultat (se figur 1 nedan). Noterbart är att i svenskämnet fick nästan en tredjedel (29 %) 

av eleverna högre slutbetyg än provresultat år 2016, medan endast 9 % av eleverna fick lägre 

slutbetyg än provresultat samma år (Skolverket, 2017b:10). Trots att siffrorna är någorlunda 

lika mellan svenskämnet och matematikämnet anser matematiklärare att nationella proven i 

matematik mäter elevens ämneskunskap i högre och bredare utsträckning än vad lärare i 

svenskämnet anser att proven i svenska gör (Lärarnas Riksförbund (LR), 2017:2). 

 

 
Figur 1: Andelen av eleverna som fick lägre, lika eller högre slutbetyg än provresultat. 
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Att relationen ser olika ut i olika ämnen och dessutom på olika platser i landet (vilket kommer 

diskuteras nedan) behöver dock inte tyda på att lärarna eller skolorna i fråga har gjort felaktiga 

bedömningar (Skolverket, 2017b:3). Provresultatet är som nämnts ovan tänkt att fungera som 

ett stöd i helhetsbedömningen av elevens ämneskunskaper (Skolverket, 2017a). Därför kan 

variationen i denna relation förstås som att lärare och skolor tolkar kunskapskraven, och vad 

som krävs för att nå dem, på olika sätt (Skolverket, 2017b:1). Nationella proven testar inte heller 

elevens kunskaper inom hela ämnesplanen för respektive ämne (Skolverket, 2016), vilket av 

förklarliga skäl gör att slutbetyg och provresultat inte alltid bör överensstämma.  

 

2.1.1 Faktorer som kan påverka lärarens bedömning och relationen mellan elevens slutbetyg 

och provresultat 

Förutom att variationen i relationen mellan elevens slutbetyg och provresultat kan bero på att 

olika lärare tolkar kunskapskraven på olika sätt, finns även ytterligare faktorer som kan påverka 

denna variation. Dessa kan vara sådana som läraren kan påverka och kontrollera, men också 

sådana som kan vara svårare att påverka och snarare är givna på förhand. Faktorer som är givna 

förutsättningar brukar kallas ramfaktorer (Lindström & Pennlert, 2009:43). Dessa påverkar 

alltid lärarens, och elevens, dagliga arbete. Exempel på ramfaktorer är lärarens arbetstid, 

skolans personal, klass- och gruppstorlek, lokaler, ekonomiska resurser, skolans ledning och 

organisation men också mer utomstående betingelser som kultur inom inte bara skolan utan 

även inom dess närsamhälle (Lindström & Pennlert, 2009:43–47).   

 

Forskningen kring hur olika ramfaktorer påverkar de nationella proven och bedömningen av 

dem är dock knapphändig. Den största av dessa faktorer är lärarens arbetstid, vilket kommer att 

analyseras närmare i nästkommande avsnitt. En ytterligare ramfaktor av vikt vid denna 

diskussion är den om skolans ledning och organisation. Denna faktor går nämligen att knyta till 

hur stort administrativt ansvar lärare får (Lindström & Pennlert, 2009:45). Detta administrativa 

ansvar anser många lärare är alltför stort, inte minst i samband med de nationella proven. Även 

detta är något som kommer att diskuteras närmare i nästa avsnitt, men som också genomsyrar 

föreliggande studie.  

 

Det är vidare noterbart att ett antal faktorer som inte kan räknas som ramfaktorer påverkar 

lärares arbete med de nationella proven. Dessa faktorer berör främst den redan nämnda 

variationen i relationen mellan elevens slutbetyg och provresultat. Två exempel på sådana 

faktorer är elevens könstillhörighet och/eller var eleven är bosatt. I Haparanda och Gällivare 

fick strax över 65 % av eleverna högre slutbetyg än provresultat i matematikämnet läsåret 

2014/2015. Motsvarande siffra i exempelvis Åsele (2,9 %) och Åtvidaberg (1,7 %) var markant 

lägre. Samma läsår fick flickor i större omfattning än pojkar högre slutbetyg än provresultat – 

och detta i landets samtliga 21 län (Berling, 2016:18–19).  

 

En annan faktor som kan påverka lärarens bedömning av och poängsättning på de nationella 

proven är den mängd text och tal samt den komplexitet som provsvaren genererar. För att 

minimera detta problem, men också för att stärka reliabiliteten i proven, gör Skolinspektionen 

ombedömning av nationella prov. Dessa ombedömningar fungerar på så vis att externa 

bedömare tar del av och bedömer ett slumpartat urval av redan bedömda prov. När 

Skolinspektionen gjorde en sådan ombedömning 2013 framträdde, enligt dem själva, tämligen 

entydiga resultat. Resultaten pekade nämligen på att det fanns stora skillnader i 
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ursprungsbedömningarna och ombedömningarna. Lärarnas ursprungsbedömning var mer 

generös än omrättningarna och detta gällde i synnerhet bedömningarna av svenskämnets 

nationella prov (Gustafsson, Cliffordson & Erickson, 2014:26). Vid ombedömningar av detta 

slag visar det sig å andra sidan att vissa elevgrupper generellt sett får lägre poäng av 

ursprungsbedömarna (elevernas lärare) än vad de får av de externa bedömarna. Exempel på 

sådana elevgrupper är pojkar, elever med utländsk bakgrund och elever med föräldrar utan 

högre utbildning. Dessa elevgrupper är sådana grupper som generellt tenderar att visa lägre 

studieresultat än andra (Skolinspektionen, 2013:7) vilket pekar på att lärarens uppfattning om 

eleven som individ kan påverka bedömningen.  

 

Hinnerich och Vlachos (2016) lyfter fram skolformen som en ytterligare faktor som kan 

påverka lärarnas bedömning av de nationella proven. Vid en jämförelse av hur lärare från 

kommunala skolor samt lärare från fristående skolor har bedömt exakt samma prov visar det 

sig att ”eleverna vid de fristående skolorna bedöms systematiskt mer generöst än eleverna vid 

kommunala skolor…” (Hinnerich och Vlachos, 2016:17).  

 

Korp (2006) belyser ytterligare faktorer som kan påverka utförandet och även elevernas resultat 

av de nationella proven. Hennes studie om just nationella prov och betyg visar till exempel att 

olika lärare förbereder eleverna inför de nationella proven i olika hög grad. Somliga lärare 

lägger mer tid på att förbereda eleverna inför det nationella provet medan vissa lärare låter 

eleverna sköta sådan förberedning helt på egen hand (Korp, 2006:235). Under själva 

provtillfället, när eleverna skriver provet, kan lärarens roll påverka resultat och provets 

utförande ytterligare. Olika lärare bistår eleverna på olika sätt (Korp, 2006:238), trots att 

Skolverket alltid bifogar instruktioner ämnade för lärarna om hur de nationella proven ska gå 

till (Skolverket, 2017c).  

 

Utifrån ovanstående genomgång verkar de nationella provens syfte att bidra till stöd vid 

bedömning uppfyllas. Syftet med att främja likvärdig bedömning tycks däremot uppfyllas i 

mindre utsträckning eftersom bedömningen av nationella prov varierar beroende på en mängd 

olika faktorer.  

 

2.2 Den tidsåtgång och arbetsinsats provet innebär 

Det finns ingen bestämmelse kring hur mycket tid en lärare bör eller ska ägna åt de nationella 

proven. De riktlinjer som finns kring detta är istället uppskattningar från bland annat 

Regeringen och Skolverket. Regeringen uppskattade år 2011 att ett nationellt prov i SO årskurs 

9 tog 35 minuter att rätta, medan Skolverket uppskattade att samma prov tog 60 minuter att 

rätta. Det nationella provet i svenskämnet uppskattas ta betydligt mer tid att rätta (mer om detta 

nedan), men eftersom proven varierar i utformning mellan olika ämnen och från olika år, så är 

det problematiskt att fastslå en exakt rekommenderad tid som krävs för detta arbete (Lärarnas 

tidning, 2014).  

 

Lärarnas Riksförbund vid flertalet tillfällen undersökt frågan om tidsåtgång vad gäller 

nationella prov. En av dessa undersökningar visar att tre av fyra lärare tycker att förberedande, 

genomförande och bedömning av de nationella proven tar upp för mycket tid av terminen (LR, 

2017:1-2). Samma undersökning visar att mer än sex av tio lärare tycker att tiden för 

genomförande och rättning av prov är otillräcklig. Noterbart är att matematiklärare i större grad 
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än svensklärare anser att tiden är tillräcklig. Svensklärare tenderar med andra ord att lida större 

tidsbrist än matematiklärare (LR, 2017:1–2). Ytterligare en undersökning visar mer konkreta 

siffror där lärare i årskurs 9 menar att de nationella provens förarbete, genomförande och 

bedömning upptar 1–1,5 arbetstimmar per elev för varje lärare (SOU:2016:25, 142). 

Lärarförbundets undersökning visar liknande siffror där svaren från 3 800 tillfrågade lärare 

visar att de nationella proven upptar cirka 25 timmar per klass för varje lärare (Lärarförbundet, 

2014a). Eftersom de nationella proven är obligatoriska för skolan att genomföra – med undantag 

för SO- och NO-proven i årskurs 6 (Regeringen, 2016) – så ska arbetet med dem rymmas inom 

lärarens reglerade arbetstid (Lärarförbundet, 2017:2). Detta konstateras vara ett stort problem 

för en stor del lärare, vilket synliggörs i en annan undersökning gjord av Lärarförbundet. Denna 

undersökning, som 700 lärare medverkade i, visar att endast 15 % av de tillfrågade lärarna anser 

att den reglerade arbetstiden räcker till (se figur 2 nedan). (Lärarförbundet, 2017:3). 

 

 
Figur 2: Lärares svar på frågan om de hinner med rättningen av nationella prov under sin reglerade arbetstid. 

 

Noterbart är att denna fråga enbart behandlar efterarbetet i form av rättning. Provens förarbete 

som också ska rymmas inom den reglerade arbetstiden, är med andra ord inte beaktat här. 

 

Eftersom arbetet med nationella prov ska rymmas inom den reglerade arbetstiden så ska 

lärarens övriga undervisning fortgå som vanligt under hela den period som nationella proven 

pågår. Men eftersom den reglerade arbetstiden inte alltid räcker till, vilket figur 2 visar, 

påverkar de nationella proven lärarens övriga undervisning. Läraren måste med andra ord ta 

arbetstimmar från den övriga undervisningen för att få tillräckligt med tid till de nationella 

proven. Detta påverkar den övriga undervisningen negativt, vilket visas nedan i figur 3 som 

bygger på en undersökning gjord av Lärarförbundet. Den visar hur lärare på både gymnasie- 

och grundskolenivå tycker att de nationella proven påverkar lärarens övriga undervisning. 

Undersökningen åskådliggör bland annat att två av tre grundskollärare anser att de nationella 

proven påverkar den övriga undervisningen negativt (Lärarförbundet, 2014b).  
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Figur 3: Hur lärare anser att de nationella proven påverkar lärarens övriga undervisning. 

 

 

Den undervisningstid som går förlorad kompenseras långt ifrån alla gånger (se figur 4 nedan) 

vilket betyder att både lärare och elever förlorar undervisningstid som aldrig ersätts 

(Lärarförbundet, 2017:3). 

 

 
Figur 4: De tillfrågade lärarnas svar på frågan om deras förlorade undervisningstid togs igen. 

 

Enligt Skolverkets uppskattningar krävs det cirka 110 minuter för att en lärare ska hinna rätta 

ett nationellt prov i svenskämnet i årskurs 9. I jämförelse med övriga ämnen är den 

tidsuppskattningen bland de högre, tillsammans med de olika naturorienterande ämnena, vilket 

går att se i figur 5 nedan (SOU:2016:25, 144). Noterbart är att även denna figur enbart visar en 

uppskattning av tiden för bedömning, och inte beaktar arbetstiden som krävs till förarbete och 

genomförande av proven. 
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Figur 5: Skolverkets uppskattning av hur lång tid det tar för en lärare att rätta ett nationellt prov i olika ämnen. 

 

Denna uppskattning betyder att en svensklärare som har 25 elever i sin klass behöver cirka 

2 750 minuter, eller närmare 46 timmar, för att rätta en klassuppsättning prov. Denna tid ska 

som tidigare nämnts avsättas utan att lärarens övriga undervisning påverkas negativt, vilket i de 

flesta fall har visat sig vara något ohållbart. Det ska dock nämnas att sambedömning, det vill 

säga en bedömningsprocess där flera av skolans lärare inom samma ämne är inblandade, är 

vanligt inom svenskämnet. Detta sparar förstås tid och enligt Skolverket (2014:14) använder 

tre av fyra svensklärare sambedömning i olika grad när de ska bedöma de nationella proven.   

 

Som tidigare noterats beaktar inte särskilt många studier den arbetstid som krävs för att lärarna 

ska hinna förbereda och genomföra ett nationellt prov. Det finns inte heller konkret beskrivet 

vad lärare bör göra inför de nationella proven, mer än det relativt lilla som bifogas i den 

lärarinformation som medföljer varje nationellt prov. Av sekretesskäl är denna information 

svårtillgänglig, i synnerhet för svenskämnet. Däremot visar lärarinformationen inför de 

nationella proven i geografiämnet hur kortfattat förarbetet av provet beskrivs. I information 

finns inga arbetsuppgifter för läraren beskrivna, mer än att läraren ska ge eleverna information 

om, och bekanta dem inför, provet. Detta innebär att läraren bör ge eleverna råd som är 

föreslagna av Skolverket: ”När det gäller flervalsfrågor kan det variera hur många alternativ du 

ska kryssa för, läs därför instruktionerna noga” (Skolverket, 2012:13). Ytterligare råd anges: 

”Till varje uppgift finns ofta en inledande text. Dessa texter är ett stöd för dig när du löser 

uppgifterna” och ”Uppgifterna är alltid markerade med en gul bakgrundsfärg” (Skolverket, 

2012:13). Till dessa så kallade förberedelser ska läraren avsätta 30 minuter (Skolverket, 

2012:9). Det bör dock noteras att svenskämnets lärarinformation kan se annorlunda ut. Men 

eftersom både svenskämnets och geografiämnets provkonstruktörer arbetar på samma 

arbetsplats och får uppdragen av Skolverket (Uppsala universitet, 2017a, Skolverket, 2012:2) 

torde inte skillnaderna vara markanta. Den kortfattade lärarinformation som trots allt finns 

tillgänglig för svenskämnet handlar främst om de anpassningar för elever med särskilda behov 

som läraren bör göra (Uppsala universitet, 2017b). Av den anledningen går det att anta att 

sådana anpassningar är en stor del av förarbetet inför proven. I denna information (Uppsala 

universitet, 2017b) står hur läraren bör tänka vid eventuella anpassningar som bör göras för 

elever med särskilda behov:  
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• Det är rektorn som beslutar om anpassning, men hon eller han kan delegera denna 

beslutanderätt till läraren. 

• Anpassningen bör föregås av en omsorgsfull analys med hänsyn tagen till vad 

provet prövar och elevens förutsättningar. 

• Det är viktigt att skolan genomför anpassningen så att provet prövar de kunskaper 

och de förmågor som respektive delprov avser att pröva. 

• Det finns inte något som reglerar att en elev måste ha en formell diagnos för att man 

ska kunna anpassa genomförandet av ett nationellt prov.  

• Det är viktigt att läraren informerar eleven och eventuellt vårdnadshavaren om vad 

anpassningen innebär och hur provet kommer att bedömas samt för en dialog med 

eleven inför ett beslut om anpassning. 

Det finns även exempel på vad möjliga anpassningar kan vara för respektive delprov. Det kan 

handla om att proven delas upp i olika delar, att eleverna får fler raster, att texterna förstoras 

upp och/eller att eleverna får svara på datorer (Uppsala universitet, 2017c). Men dessa är som 

sagt bara exempel på anpassningar och att ge konkreta svar på vilka anpassningar som är tillåtna 

eller inte tillåtna är enligt Skolverket (2016b) en omöjlighet: 

Skolan behöver utgå från den enskilda elevens förutsättningar när en eventuell anpassning 

av de nationella proven planeras. Därför kan Skolverket inte ange exakt vad läraren kan och 

inte kan göra. (Skolverket, 2016b) 

Skolverket har inga exakta direktiv om hur mycket tid lärare bör avsätta till de nationella 

proven. Men Skolverket (2013) gjort en kartläggning av grundskollärares tidsanvändning, där 

det fastställs hur mycket tid lärare lägger ned på olika aktiviteter i sin yrkesvardag. I 

kartläggningen tillfrågades 3600 lärare och med hjälp av deras svar har kartläggningen 

resulterat i en kategorisering av lärarens arbetstid. Arbetstiden delas in i olika så kallade 

aktivitetskategorier. ”Planering av undervisning”, ”genomförande av undervisning”, 

”administrativt och praktiskt kringarbete” och ”förflyttning” är exempel på några av dessa 

aktivitetskategorier. I denna kartläggning har lärarna även angett hur mycket tid de lägger ned 

på just arbetet med nationella prov. Problemet med denna kartläggning, i förhållande till denna 

studie, är att det inte finns någon konkret kategori som visar hur mycket arbetstid de nationella 

proven kräver av läraren. Istället har arbetet med de nationella proven fördelats i olika 

underkategorier, vilket redovisas nedan.  

 

Planering av nationella prov står förvisso inte utskrivet ordagrant i denna kartläggning, men 

däremot finns generell planering av prov med. Detta tolkas i denna studie som att även planering 

av nationella prov inryms i denna kategori som i kartläggningen kallas ”planering av 

undervisning (se figur 6). 

 

 
Figur 6: Vad Skolverket (2013:21) anser ingår i aktivitetskategorin ”planera undervisning”. 
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Administrationen av nationella prov går under ”administrativt och praktiskt kringarbete” 

(tillsammans med exempelvis ”kopiera material” och ”elevfrånvaro”) (se figur 7). 

 

 
Figur 7: Vad Skolverket (2013:21) anser ingår i aktivitetskategorin ”administrativt och praktiskt kringarbete”.  

 

De båda asteriskerna (**) vid ”nationella prov” i ovanstående figur hänvisar till Skolverkets 

fotnot: ”Här avses administrationen kring nationella prov. Tiden till att genomföra nationella 

prov ska hänföras till aktiviteten Genomföra undervisning.” (Skolverket, 2013:22). Denna 

aktivitetskategori synliggöras nedan i figur 8. 

 

 
Figur 8: Vad Skolverket (2013:21) anser ingår i aktivitetskategorin ”genomföra undervisning”. 

 

Inte heller efterarbetet med de nationella proven står explicit utskrivet i kartläggningen. 

Däremot ingår mycket av vad som kan ses som efterarbete av ett nationellt prov (rättning, 

bedömning, dokumentera elevers utveckling) under kategorin ”bedömning och dokumentation 

av elevers utveckling” (se figur 9). 

 

 
Figur 9: Visar vad Skolverket (2013:21) anser ingår i aktivitetskategorin ”genomföra undervisning”. 

 

På grund av indelningen i aktivitetskategorier framgår det inte konkret hur mycket tid lärare 

lägger ned på arbetet med de nationella proven. Det framgår inte heller exakt vilka olika 

arbetsuppgifter en lärare måste ta på sig för att administrera och förbereda ett nationellt prov. 

Däremot framkommer i kartläggningen att arbete med administration och dokumentation är den 

aktivitet som de tillfrågade lärarna tycker tar för mycket tid i anspråk (SOU:2016:25, 145).  
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3. Metod och material 

Studiens material samlades in med hjälp av enkäter vilka besvarades under hösten 2017. 

Enkäten skickades ut via e-post till tio lärare som i förväg gått med på att besvara enkäten. 

Samtliga arbetade vid tillfället inom Umeå kommun. Studien har relativt sett få informanter och 

det centrala i den är att belysa skillnader och likheter i de olika svar de givit. Av denna anledning 

är studien mer åt det kvalitativa, snarare än det kvantitativa, hållet (Stukát, 2011:38).   

 

3.1 Val av metod – enkät 

Inom utbildningsvetenskap är vanliga metoder för insamling av material bland annat intervjuer 

och/eller enkäter, och det var dessa två metoder jag fann lämpligast för min studie. Men 

eftersom jag upplevde det som problematiskt att boka tid och rum för intervjuer med studiens 

samtliga informanter valde jag att utforma en enkät. Detta är relevant att göra när man vill nå 

fler människor än vad som upplevs som möjligt vid intervjuer (Stukát, 2011:47).   

 

Enkäten (bilaga 1) bestod av 27 frågor. 9 frågor var öppna frågor där informanterna fick svara 

med egna ord och resterande 18 var frågor med fasta svarsalternativ. Enkätfrågorna kretsade 

kring studiens frågeställningar och centralt var inte minst att undersöka hur mycket tid som 

lärarna ägnar åt nationella prov. Eftersom det inte fanns klarlagt i skolans styrdokument 

och/eller läroplaner vilka arbetsuppgifter som ingick i främst förarbetet, men även efterarbetet, 

av proven formulerades enkätens frågor med syfte att ge klarhet kring detta.  

 

Enkäten framställdes i och distribuerades via det webbaserade programmet Google Forms och 

var således helt digital. Enkäten var tillgänglig för informanterna under en förutbestämd 

tidsperiod, vilket innebär att de kunde besvara frågorna i mån av tid. På så sätt fanns möjligheten 

för dem att tänka igenom svaren ordentligt. Min förhoppning med detta var att respondenterna 

skulle ge eftertänksamma svar.  

 

3.2 Urval och bortfall 

För att få tag i så många respondenter som möjligt kontaktade jag olika svensklärare via e-post. 

Skolorna jag kontaktade var både kommunala och fristående. Totalt sett tillfrågades 17 

svensklärare, verksamma på högstadiet, om de ville besvara enkäten. Av olika anledningar 

(vissa var verksamma i fel åldersgrupp, andra hade inte arbetat med nationella prov och somliga 

hade helt enkelt inte tid) kunde samtliga 17 inte medverka, men tio stycken gav ett positivt svar 

kring sitt deltagande. Av dessa tio var det tre som trots detta inte besvarade enkäten, så i 

slutändan besvarade sju informanter enkäten. Samtliga arbetade vid tillfället på kommunala 

skolor. Fem av lärarna arbetade på den skola där jag genomförde min VFU. Av den anledningen 

kan urvalet ses som ett så kallat bekvämlighetsurval och även som icke-representativt (Stukát, 

2011:63).  
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3.3 Forskningsetiska principer 

Studien uppfyller de etiska krav som ställs på forskningen för att inte minst värna om de 

medverkandes rätt till anonymitet. Vid den första kontakten med studiens informanter 

meddelades samtliga om studiens syfte. De fick vidare veta att studien var frivillig att medverka 

i samt att den riktade sig mot flera högstadielärare i den aktuella kommunen. Informanterna var 

även medvetna om att deras svar förblev anonyma. Slutligen används den information som 

studien samlat in enbart till studiens forskningsändamål. På så sätt uppfylls de allmänna, etiska 

huvudkrav som ställs på forskningen (Stukát, 2011:139).     

 

3.4 Studiens tillförlitlighet 

Detta avsnitt kommer behandla studiens tillförlitlighet med hjälp av en diskussion kring 

studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Eftersom studien till stora delar är av 

kvalitativ form är reliabilitets- och validitetsbegreppen mer sammanflätade än vad de hade varit 

i en kvantitativ studie (Stukát, 2011:137). Därför kommer dessa begrepp i det följande enbart 

diskuteras såsom reliabilitet.  

 

Som tidigare nämnt ämnade sig inte minst av praktiska skäl en enkätundersökning bättre än en 

intervjustudie. Det finns dessutom ytterligare fördelar med att använda en enkät för insamling 

av material.  Eftersom informanterna får svara på frågorna i lugn och ro samt i mån av tid så 

stärks metodens reliabilitet. Ytterligare en fördel med enkätsvar som material, i synnerhet när 

den används med ett bekvämlighetsurval, är att intervjuareffekten blir mer neutral vilket ökar 

reliabiliteten ytterligare (Stukát, 2011:43). Intervjuareffekten föklarar Stukát:  

Med intervjuareffekt avses att intervjuaren uppträder med ordval, tonfall, ansiktsuttryck på 

ett sådant sätt att den som intervjuas förstår – medvetet eller omedvetet – vad som 

förväntas av dem. Svaren blir inte riktigt ärliga och sanna (Stukát, 2011:43). 

En aspekt som däremot sänker reliabiliteten är tidpunkten för studien. Undersökningen gjordes 

på höstterminen vilket innebar att informanterna behövde minnas tillbaka till vårterminen drygt 

ett halvår bakåt i tiden, då de senast arbetade med ett nationellt prov. Detta medförde att de 

uppskattningar av tidsåtgång informanterna tvingades göra riskerade att bli mer eller mindre 

felaktiga. Gissningseffekten i informanternas svar stiger på så sätt, vilket resulterar i en lägre 

reliabilitet (Stukát, 2011:133).  

 

Studien inte ämnad att visa ett resultat som går att generalisera för en större population. Studien 

ska i huvudsak belysa skillnader och likheter i arbetet kring de nationella proven gällande ett 

antal lärare inom samma kommun. Det låga antalet undersökningspersoner begränsar 

generaliseringen (Stukát, 2011:36) vilket följaktligen gör generaliserbarheten låg.  

 

3.5 Bearbetning av insamlat material 

Enkätsvaren är av både kvantitativ och kvalitativ form. På grund av detta har de bearbetats på 

olika sätt och nedan redogörs för dessa bearbetningar.  

 

3.5.1 Bearbetning av kvalitativa data 

Eftersom metoden och enkäten till stora delar var kvalitativ behandlade jag de svar och de data 

som framkom på ett för kvalitativa metoder lämpligt sätt. Mitt sätt att bearbeta den insamlade 

informationen, eller rättare sagt tolka enkätsvaren, inspirerades av de två vetenskapliga 
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förhållningssätten fenomenografi och den så kallade Grounded Theory. På svenska brukar den 

sistnämnda översättas till ”lokal teori” eller, som den fortsättningsvis i denna studie kommer 

att gå under, ”grundad teori”. Dessa två förhållningssätt har mycket gemensamt och vid 

bearbetningen av den kvalitativa data i denna studie flyter de på sätt och vis in i varandra.  

 

För att forskaren ska kunna skapa en grundad teori behöver hen studera empiri och utifrån den 

formulerar en teori. Denna teoribildning underlättas av att forskaren delar in empirin i olika 

kategorier, eller koder. Dessa koder konstrueras och formuleras av forskaren efter upprepad 

genomläsning av data, som i detta fall är i form av informanternas svar på enkäten. 

Inledningsvis är koderna orelaterade till varandra men efter ytterligare genomläsning och 

sortering finner forskaren hur koderna kan relatera till varandra (Patel & Danielsson, 2011:31).  

 

Fenomenografi fungerar på ett snarlikt sätt eftersom det är ett förhållningssätt som är riktat mot 

att studera uppfattningar (Patel & Danielsson, 2011:32). Den fenomenografiska metoden 

beskrivs i fyra olika steg av Patel & Danielsson (2011:33) som att forskaren ska: 

1. Bekanta sig med data och etablera helhetsintryck 

2. Uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna i intervjuerna 

3. Kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier 

4. Studera den underliggande strukturen i kategorisystemet 

Precis som vid teoribildandet av en grundad teori kräver fenomenografin att forskaren bearbetar 

data genom upprepad uppläsning och sortering av materialet för att därefter kategorisera 

empirin. De olika kategorierna som forskaren urskiljer ska skilja sig ifrån varandra och det ska 

vara entydigt vilken kategori de olika utsagorna hänförs till (Patel och Danielsson, 2011:33). 

Vid bearbetningen av studiens kvalitativa data har detta gjorts, och på så sätt har vissa särdrag 

uppmärksammats. 

 

Dessa särdrag har framkommit i det material som beskriver dels vilka olika typer av 

arbetsuppgifter som förarbetet av provet innebär för respondenterna, dels respondenternas olika 

syn på provets värde. De olika typer av arbetsuppgifter som framkommer har kategoriserats 

som antingen administrativ karaktär eller en praktisk karaktär. Arbetsuppgifter av 

administrativ karaktär är exempelvis ”planering och schemaläggning”, medan de av praktisk 

karaktär kan vara ”att hämta tillbehör”. De olika uppfattningar lärarna har av provets värde har 

delats in i två kategorier: fördelar med provet och nackdelar med provet. 

 

3.5.2 Bearbetning av kvantitativa data 

De frågor i enkäten som är av mer kvantitativ karaktär behandlas olika beroende på hur de är 

utformade. Många av dessa frågor är formulerade så att informanterna anger sina svar på en 

viss typ av så kallad skalnivå. I forskningssammanhang finns det fyra olika skalnivåer (Patel & 

Danielsson, 2011:112; Ejlertsson, 2014:124-125) och eftersom de olika skalnivåerna ger olika 

typer av information bör frågornas respektive svar behandlas på olika sätt. De frågor jag har 

formulerat i enkäten är utformade efter två skalnivåer: intervallskala och ordinalskala.  Med 

hjälp av två frågor från enkäten kommer jag nedan redovisa hur jag på olika sätt, beroende på 

frågans skalnivå, har gått till väga för att analysera informationen som framkommit i frågornas 

svar.  
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Figur 10: Fråga från enkäten där svarsalternativen är angivna på en så kallad intervallskala. 

 

 
Figur 11: Fråga från enkäten där svarsalternativen är angivna på en så kallad ordinalskala. 

 

Skalnivåerna definieras på olika sätt beroende på det mätvärde svaren ger. På både en 

intervallskala och ordinalskala går det att rangordna svarets mätvärde. Skillnaden mellan de 

båda skalnivåerna är att det på en intervallskala går att studera skillnaden mellan olika 

mätvärden eftersom avståndet mellan alla mätvärden är detsamma (Patel & Danielsson, 

2011:113). Detta går däremot inte att göra på en ordinalskala. I fråga 4 (figur 10) handlar frågan 

om antal timmar som läraren uppskattar att denne lade ner på förarbetet av det nationella provet 

vid det senaste provtillfället. Svarsalternativen är angivna i värden som har samma avstånd 

mellan varandra eftersom alternativen är uppdelade i femtimmars-intervaller (0-5 timmar, 5-10 

timmar, 10-15 timmar och så vidare). På så sätt är det enkelt att rangordna svarsalternativen i 

storleksordning och det är lika enkelt att förstå skillnaden mellan de olika svarsalternativen. I 

fråga 6a (figur 11) går det att rangordna svaren på liknande sätt. Det finns inget tvivel om att 

svarsalternativet ”väldigt mycket tid” bör rangordnas högre än ”lite tid” sett till vilket 

svarsalternativ som upptar mest tid. Men däremot finns det ingen konkret relation mellan 

svarsalternativen eftersom det är omöjligt att klargöra avståndet mellan alternativen, 
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exempelvis ”lite tid” och ”mycket tid” (Patel & Danielsson, 2011:113). Ett sätt att underlätta 

och öka förståelsen vid dessa frågor är att skapa ett index. 

 

3.5.2.1 Index 

När svarsalternativen är angivna i en ordinalskala går det att ge frågan och dess svar ytterligare 

djup genom att ge svarsalternativen ett numeriskt värde. Detta numeriska värde kan exempelvis 

vara 1-5 (ifall frågan har fem möjliga svarsalternativ). Genom att sammanslå det numeriska 

värdet som varje respondent får på frågan skapas en ny variabel som visar ny information om 

respondentens svar. Detta benämns som att bilda ett index (Eljertsson, 2014, 96). Generellt sett 

är detta inte tillåtet, men undantag går att göra när man kan visa att ett sådant index fungerar 

logiskt och teoretiskt (Eljertsson, 2014, 124). Under detta avsnitt följer en sådan redogörelse. 

Det är också en metod som har använts vid bearbetningen av just denna specifika enkätfråga 

(6a/figur 11). Den specifika variabel som synliggörs med hjälp av denna metod är ”den 

sammanlagda tid som respondenten uppskattar att de olika förberedelserna tar”.  

 

Varje svarsalternativ i frågan har getts ett numeriskt värde från 0 till 4. Svarsalternativet som 

innefattar minst tid (”ingen tid överhuvudtaget”) får värdet 0 och svarsalternativet som 

innefattar mest tid (”väldigt mycket tid”) får värdet 4. Eftersom enkätfrågan innefattar nio olika 

arbetsuppgifter (av praktiska skäl visas bara fem av dessa i figurerna) kan respondenten få ett 

så kallat indexvärde på högst 36 (9 x 4 = 36). Det lägsta värdet är förstås 0. Kontentan blir att 

ju högre indexvärde respondenten får, desto mer sammanlagd tid uppskattar denne att de olika 

förberedelserna tar att genomföra.  

 

 
Figur 12: Exempel på hur en informant har svarat. Indexvärdet på just denna figur blir, med ovan nämnda 

metod, 14 av 20 (3 + 2 + 3 + 3 + 3 = 14). 
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Figur 13: Exempel på hur en annan informant har svarat. Indexvärdet på just denna figur blir, med ovan 

nämnda metod, 8 av 20 (2 + 3 + 3 + 0 + 0 = 8). 

 

Eftersom indexvärdet i figur 12 är betydligt högre än indexvärdet i figur 13 går det att dra vissa 

slutsatser. En betydande slutsats är att respondenten i figur 12 uppskattar att de fem 

arbetsuppgifterna totalt sett tar längre tid att genomföra än vad respondenten i figur 13 gör. 

Emellertid är detta inte givet på grund av främst två orsaker. En av dessa orsaker är att 

respondenterna kan uppskatta värdet i svaren olika. ”Väldigt mycket tid” kan till exempel vara 

tio timmar för en av respondenterna medan den andra respondenten uppskattar att ”väldigt 

mycket tid” är fem timmar. Den andra orsaken är att svarsalternativens värde kan variera 

beroende på vilken arbetsuppgift respondenten syftar på. Det är inte självklart att ”mycket tid” 

är lika många timmar när respondenten syftar på ”skaffa vikarier för dig själv” som när samma 

respondent syftar på ”planering av elevernas dagsschema för provdagen”.  

 

Trots dessa möjliga fallgropar är slutsatsen i detta fall att ju högre indexvärde respondenten får, 

desto mer sammanlagd tid uppskattar denne att arbetsuppgifterna tar. Det bör även noteras och 

påminnas om att enkätfrågan, precis som många andra av enkätens frågor, behandlar 

respondentens uppskattningar och därför är den redan i sitt ursprung subjektiv.  
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4. Resultatredovisning 
I detta kapitel kommer resultatet av enkätfrågorna att redovisas. De sju respondenterna jobbar 

på två olika skolor och har i det följande fiktiva namn. Dessa sju namn är Anna, Cecilia, Erika, 

Ida, Johanna, Monika samt Ulla. Cecilia och Ida arbetar på samma skola, medan övriga fem 

arbetar på en annan skola. 

 

Inledningsvis ges en kort beskrivning av dessa informanter och de klasser de ansvarat för vid 

det senaste nationella provtillfället. Efter det tas lärarnas syn på förarbetet av de nationella 

proven i svenskämnet upp, och därefter diskuteras efterarbetet.  

 

4.1 Lärarnas förutsättningar  

Samtliga lärare har vid tidpunkten för studien arbetat som svensklärare över 10 års tid. Sex av 

dem arbetade med nationella prov i svenskämnet vårterminen 2017, vilket vid studiens 

genomförande var det senaste provtillfället. Vid detta senaste tillfälle var ingen av lärarna 

ansvarig svensklärare för mer än en klassuppsättning. Erika hade, vid det senaste provtillfället, 

ansvar för en elevgrupp i svenska som andraspråk (SvA) bestående av fem elever. De övriga 

lärarna var ansvariga svensklärare för klasser bestående av 21, 23, 24, 25, 26 respektive 30 

elever. 

 

4.2 Lärarnas syn på förarbetet kring de nationella proven 

Sex av de sju lärarna anser att de inte hinner med förarbetet kring de nationella proven i 

svenskämnet under sin reglerade arbetstid. Detta gäller den tid det tar att förbereda samtliga tre 

delprov.  Det finns en viss variation i lärarnas svar på frågan hur många arbetstimmar de lägger 

ned på förarbetet vid respektive delprov. Även om denna variation inte är omvälvande så visar 

den att delprov C: Skriva är det delprov lärarna generellt sett lägger ned mest tid på att 

förbereda. Det är även detta delprov som inrymmer störst tidsskillnader i förarbete mellan 

lärarna. Fyra lärare anger att detta delprov uppskattningsvis tar mellan 0 och 5 timmar för dem 

att förbereda. Två lärare anger att det tar mellan 5 och 10 timmar medan en av lärarna menar 

att det för denne tar mellan 15 och 20 timmar. Detta synliggörs i nedanstående diagram (figur 

14). 

 

 
Figur 14: Hur många arbetstimmar lärarna, enligt sina uppskattningar, lade på förarbetet av de olika delproven. 
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Det finns vidare en viss skillnad i när lärarna påbörjar förarbetet med proven i förhållande till 

dagen för provtillfället. Fem av lärarna påbörjar sina respektive förberedelser ungefär en månad 

före provtillfället medan de övriga två påbörjar sitt arbete en eller två veckor före provdagen. 

Som ett led i detta varierar arbetsuppgifterna i förberedelsefasen för lärarna.  

 

I huvudsak är förberedelserna av administrativ karaktär. Men för flertalet lärare uppstår även 

praktiska arbetsuppgifter som tar upp mycket tid. Dessa kommer att diskuteras nedan utifrån de 

insamlade svaren på den tidigare redovisade enkätfrågan (se föregående figurer 10-13). De nio 

svarsalternativ som fanns tillgängliga i frågan var föreslagna på förhand, men lärarna fick även 

möjlighet att lägga till egna alternativ. Endast två lärare gjorde detta, vilket här tolkas som att 

det är just dessa nio arbetsuppgifter som i huvudsak uppstår vid förberedelse av de nationella 

proven, även om det förstås är möjligt att analysera dem ytterligare. De två lärarna som uppgav 

att ytterligare arbetsuppgifter tillkom var Ulla och Erika, som menade att dessa var:  

information till föräldrar som har många frågor, mycket pga att de har barn med särskilda 

behov. (Erika)  

att sätta sig in i provet. Läsa all information, mycket tid att informera elever och repetera t. 

ex. textgenrer m.m. inför proven. (Ulla) 

Genom att slå samman lärarnas svar i denna enkätfråga tydliggörs vilka arbetsuppgifter som 

generellt sett upptar mest respektive minst arbetstid för lärarna att genomföra. För att tydligare 

visa samtliga lärares respektive svar infogas ett mätvärde efter varje arbetsuppgift i listan. Detta 

mätvärde syftar på de olika svar lärarna kunde ge i enkätfrågan. Siffran 0 motsvarar ”ingen tid 

överhuvudtaget” och siffran 4 motsvarar ”väldigt mycket tid”. Siffrorna 1-3 motsvarar i 

kronologisk ordning ”väldigt lite tid”, ”lite tid” samt ”mycket tid”. Den fetstilta siffran visar 

svarsalternativets sammanlagda mätvärde. Ju högre mätvärde, desto mer tid uppskattar lärarna 

att arbetsuppgiften tar att genomföra. Det är utefter detta värde som listan rangordnas: 

 

1. Bestämma vilka elever som har rätt till särskilda anpassningar vid provtillfället (3, 4, 2, 4, 3, 2, 3 = 21) 

2. Planering av elevernas dagsschema för provdagen (3, 2, 3, 2, 2, 3, 3 = 18) 

3. Planering av var de olika klasserna och eleverna ska sitta under provtillfället (3, 2, 3, 2, 3, 3, 2 = 18) 

4. Skaffa provvakter till klassrummen där proven skrivs (3, 1, 2, 2, 3, 3, 3 = 17) 

5. Bokning och förskaffande av eventuella hjälpmedel och tillbehör för eleverna (3, 4, 3, 3, 2, 0, 1 = 16) 

6. Se till att de fysiska proven och eventuella skrivblad finns på plats i klassrummen (2, 2, 2, 4, 1, 1, 2 = 14) 

7. Skaffa vikarier för dig själv (2, 0, 1, 2, 0, 3, 3 = 11) 

8. Skaffa vikarier för dina kollegor (2, 0, 1, 2, 0, 3, 3 = 11) 

9. Beställning av de fysiska proven (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 = 0) 

Figur 15: Vilka arbetsuppgifter som de tillfrågade lärarna i ett gemensamt perspektiv anser upptar mest arbetstid 

att genomföra.  

 

De arbetsuppgifter som klassificeras som av praktisk karaktär är till exempel ”bokning och 

förskaffande av eventuella hjälpmedel och tillbehör för eleverna” samt ”se till att de fysiska 

proven och eventuella skrivblad finns på plats i klassrummen”. För dessa två arbetsuppgifter 

varierar lärarnas tidsåtgång som mest. Det är med andra ord två arbetsuppgifter som vissa lärare 

lägger ned betydligt mer tid på än andra lärare. Cecilia uppger exempelvis att hon ägnar ”ingen 

tid överhuvudtaget” åt ”bokning och förskaffande av eventuella hjälpmedel och tillbehör för 

eleverna” medan Anna anser att hon ”väldigt mycket tid” åt denna arbetsuppgift. Vidare menar 

sex av lärarna att arbetsuppgiften ”se till att de fysiska proven och eventuella skrivblad finns på 

plats i klassrummen” tar upp antingen ”väldigt lite tid” eller ”lite tid”, medan den sjunde läraren, 
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Johanna, anser att uppgiften tar upp ”väldigt mycket tid”. Med andra ord finns tydliga skillnader 

i hur mycket tid lärarna måste avsätta för att genomföra arbetsuppgifter av mer praktisk 

karaktär.  

 

Det är dock de mer administrativa arbetsuppgifterna som totalt sett tar upp mest tid för lärarna. 

Detta bekräftas av samtliga lärare eftersom svaren rörande dessa uppgifter är både mer likartade 

och i genomsnitt mer tidskrävande jämfört med svaren rörande de mer praktiska 

arbetsuppgifterna. Exempel på sådana arbetsuppgifter är ”Planering av elevernas dagsschema 

för provdagen” och ”planering av var de olika klasserna och eleverna ska sitta under 

provtillfället”. Dessa två arbetsuppgifter upptar ungefär lika mycket tid för samtliga lärare och 

är tvåa respektive trea sett till vilka arbetsuppgifter som lärarna gemensamt anser är mest 

tidkrävande att genomföra. Den arbetsuppgift som tar upp mest tid av samtliga är ”bestämma 

vilka elever som har rätt till särskilda anpassningar vid provtillfället”.  Endast två lärare, Erika 

och Cecilia, anser att denna uppgift tar ”lite tid” att genomföra, medan övriga antingen anger 

”mycket tid” eller ”väldigt mycket tid” som sina svar. 

 

Genom att slå samman varje lärares respektive svar i denna enkätfråga går det att tydliggöra 

hur mycket tid varje lärare anser sig lägga ned på samtliga arbetsuppgifter i sitt förarbete (se 

tidigare avsnitt 3.4.2.1 för metodbeskrivning). De lärare som får ett lägre indexvärde lägger 

rimligtvis ned färre timmar på sitt förarbete, och skillnaderna i detta värde är central i denna 

studie. En sådan lista presenteras nedan där det maximala värdet är 36 och det minimala värdet 

är 0. Två av lärarna angav som tidigare nämnts att ytterligare arbetsuppgifter uppstår, vilket i 

all rimlighet bör betyda att de lägger ned extra arbetstid på dessa. 

 

1. Ulla: 21 + ytterligare arbetsuppgifter (läsa information och informera elever) 

2. Johanna:  21 

3. Ida:  20 

4. Erika:  17 + ytterligare arbetsuppgifter (frågor från föräldrar) 

5. Cecilia:  16 

6. Anna:  15 

7. Monika: 14 

Figur 16: Lärarnas respektive indexvärde. Ett högre indexvärde betyder ett högre antal arbetstimmar som 

lärarna uppskattar att de olika arbetsuppgifterna i förarbetet tar för dem att genomföra.  

 

Som synes finns en variation i indexvärdet vilket tyder på att lärarna lägger ned olika mycket 

tid på de olika arbetsuppgifterna. Trots detta anser, som tidigare nämnts, sex av de sju lärarna 

att de inte hinner med förarbetet inom sin reglerade arbetstid. Den enda lärare som tycker att 

hon hinner med förarbetet inom den reglerade arbetstiden är Cecilia. Noterbart med detta är att 

Cecilia som synes inte är den som uppskattar att hon lägger ned minst tid på förarbetet, men 

ändå är hon den enda som upplever att hon hinner med detta inom sin reglerade arbetstid. 

 

Vidare framkommer att fem av lärarna (Ulla, Erika, Johanna, Cecilia och Ida) anser att 

arbetsuppgifterna vid förarbetet inte är lämpliga för läraryrket. Ulla nämner ett flertal 

arbetsuppgifter som hon genomför innan de olika delproven: 
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Tala: Här måste jag organisera så att det finns sammanhängande tid att genomföra provet, 

salar/salsändringar så att man kan sitta i samma rum under hela provtiden, meddelar 

vikariebehov. Planera uppgifter (som kan genomföras av obehörig vikarie) för mina 

lektioner som pågår under provtiden. […] Läsa skriva: Här organiserar ämneslaget 

tillsammans, gör grupper för olika behov (extra lugn, möjlighet till paus, möjlighet att tala 

in svar, längre tid mm.), planerar bemanning för de olika grupperna, letar salar/rum där 

provet kan genomföras, ansöker om vikarie, planerar uppgifter till vikarier. Skapar 

instruktionsmallar för de grupper där inte ordinarie sv-lärare är med vid provtillfället, 

scheman för alla klasser/grupper under genomförandedagen. Organiserar och utrustar 

salar/rum inför provdagen (möblering, skarvsladdar, extra utrustning mm, instruktioner på 

tavlan). Tid saknas för att genomföra dessa planeringar utan görs till viss del utanför 

arbetstid eller på förtroendetid. […] Den reglerade arbetstiden räcker inte till i det dagliga 

löpande arbetet med att förbereda samt efterarbeta så att hinna med de extrauppgifter som 

NP faktiskt gör är orimligt. (Ulla) 

Vilka av dessa arbetsuppgifter hon anser är lämpliga eller icke lämpliga framgår dock inte i 

detta svar. Däremot framkommer tydligt att tiden inte räcker till för henne vid detta förarbete. 

 

Två av lärarna (Monika och Anna) är av motsatt åsikt och menar med andra ord att 

arbetsuppgifterna är lämpliga. Det stora missnöjet från majoriteten riktas främst mot att de 

administrativa arbetsuppgifterna borde göras av någon annan, samt att planeringen och 

organisationen tar upp för mycket arbetstid. Ida anger att en konsekvens av detta blir att hennes 

dagliga arbete med andra klasser och ämnen blir lidande.  

 

4.3 Lärarnas syn på efterarbetet kring de nationella proven 

Precis som för förarbetet så anser sex av de sju lärarna att de inte hinner utföra efterarbetet 

under sin reglerade arbetstid. Detta trots att samtliga lärare använder bedömningsanvisningar i 

mycket hög grad, samt att alla lärare i samma höga grad använder sig av sambedömning. 

Samtliga lärare i studien uppskattar att ett elevprov tar mellan en och två timmar att rätta, vilket 

är i enlighet med Skolverkets bedömningar (se figur 5 under avsnitt 2.2 Den tidsåtgång och 

arbetsinsats provet innebär).  

 

Noterbart är att det är samma lärare, Cecilia, som uppger att hon hinner med både för- och 

efterarbetet. Erika menar att hon behöver skjuta fram andra arbetsuppgifter för att hinna med 

efterarbetet, vilket påverkar övriga undervisningen negativt. Samtliga lärare är överens om att 

delprov C: Skriva är det delprov som upptar mest arbetstid vad gäller efterarbetet. Detta 

eftersom det blir mer stoff att behandla i dessa prov, samt att det inte finns lika tydliga 

bedömningsanvisningar till detta delprov. Det skriftliga provet ska, enligt flertalet lärare, 

bedömas enligt både form och innehåll, vilket betyder en mer komplex bedömning. Detta menar 

Cecilia kan bidra till ”generös” bedömning av proven, medan Johanna efterlyser central 

bedömning för att på så sätt göra processen ”mer rättvis”. I kontrast till detta finns ett facit att 

tillgå vid delprov B: Läsa, medan stora delar av bedömningen av delprov A: Tala sker i samband 

med provets genomförande. Dessa konstateranden bidrar till diagrammet nedan (figur 17), 

vilket visar hur många arbetstimmar varje lärare uppskattar att de lägger ned på de olika 

delprovens efterarbete.  
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Figur 17: Hur många arbetstimmar lärarna, enligt sina uppskattningar, lade på efterarbetet av de olika delproven 

 

Resultatet av det som framkommit gör det intressant att synliggöra vilka moment och aktiviteter 

som ingår i efterarbetet av de olika proven. Förutom den uppenbara rättningsprocessen, vilken 

är den som tar upp mest tid i efterarbetet, anser lärare att det finns ytterligare arbetsuppgifter 

som ingår i detta arbete. Lärarna måste förstås återkoppla provresultaten till eleverna vilket tar 

mer tid när eleverna inte har fått ett godkänt resultat. Flera av lärarna uppger att det även blir 

deras uppgift att ”samla ihop” de elever som inte deltar vid ordinarie provtillfälle till ett 

uppsamlingstillfälle. Vidare måste lärarna återkoppla informationen till Skolverket på ett eller 

annat vis. Detta gör vissa lärare på egen hand medan andra tar hjälp av skolans administratör. 

Johanna anger dessutom att hon har ett ansvar att samla ihop alla prov så att de förvaras säkert 

och på rätt ställe. Sambedömning lyfts fortsättningsvis fram som en tidskrävande process att 

arrangera, även om det förstås i slutändan har som syfte att bland annat spara tid. 

  

Samtliga lärare tycker att efterarbetet tar upp för många arbetstimmar, även Cecilia som hinner 

med detta under sin reglerade arbetstid. Fyra lärare tycker att efterarbetet innehåller lämpliga 

arbetsuppgifter för läraryrket, och tre gör det inte. Även i denna process beskrivs ”det 

administrativa” som något som upptar alltför mycket tid och energi. Mer konkret anser de flesta 

lärarna att rättningen är en lämplig arbetsuppgift, men att den tar alldeles för mycket tid att 

genomföra, i synnerhet med tanke på att den övriga undervisningen ska fortgå i vanlig ordning. 

 

4.4 Lärarnas syn på värdet av de nationella proven 

Den stora majoriteten av de tillfrågade lärarna anser att både för- och efterarbetet tar för lång 

tid att genomföra. Däremot är samtliga överens om att det är tydligt hur provresultatet bör 

påverka elevens ämnesbetyg. Lärarna värderar dock elevens provbetyg olika, vilket synliggörs 

nedan (figur 18). 
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Figur 18: Hur lärarna generellt sett värderar elevernas provbetyg angivet på en tiogradig skala där 1 motsvarar 

”väldigt lågt” och 10 motsvarar ”väldigt högt”. 

 

Variationen i hur lärarna värdesätter elevens provbetyg kan förstås bero på ett antal anledningar, 

inte minst eftersom varje elev är unik och bedöms därefter. Av den anledningen kan det vara 

svårt att ge ett rättvist svar på denna fråga. Men vissa lärare lyfter fram andra faktorer än 

elevernas olikheter som en anledning till denna variation. Erika anser till exempel att 

provbetyget är en del i all annan bedömning, och därför värderar hon inte provbetyget särskilt 

högt (6 av 10 på ovanstående skala). Monika menar att elevens slutbetyg i svenskämnet ”hänger 

ihop” med elevens provresultat, och att ”det är sällan det (provresultatet, min anmärkning) 

sticker ut”. Hon värdesätter provbetyget till en åtta på ovanstående skala. Detta svar går förstås 

att tolka olika (vilket görs i nästkommande avsnitt), men att det finns en skillnad i hur lärarna 

värdesätter provbetygen och varför de gör detta går att konstatera. På samma sätt värdesätter 

lärarna proven i sig, och arbetet kring dem, på olika sätt. Detta är ytterligare en central del i 

denna studie, vilken kommer att diskuteras nedan. 

 

Eftersom lärarna lägger ned olika mycket tid och arbete på både för- och efterarbetet av proven 

är en logisk konsekvens att lärarna värderar denna tid, och det de får ut av den, på olika sätt. Så 

visar sig också vara fallet. Sex av lärarna anger både för- och nackdelar i relationen mellan (1) 

den tid och det arbete lärarna lägger ned på proven och (2) den slutprodukt och det värde som 

lärarna får ut av denna tid och detta arbete. Att avgöra om fördelarna är större än nackdelarna, 

eller vice versa, är dock inte helt enkelt. Däremot går det att dela in fördelarna för sig, och 

nackdelarna för sig, vilket görs i det följande. 

 

4.4.1 Nackdelar 

Nackdelarna tenderar i hög grad att handla om den redan diskuterade tidsaspekten. Lärarna är i 

stort eniga om att förarbetet, genomförandet och efterarbetet tar för lång tid.  

 

På grund av detta medger Monika att den slutprodukt som hon får ut av de nationella proven 

inte är värd tiden och/eller arbetet som hon måste lägga ned. Monika lyfter vidare fram det 

muntliga delprovet som något som ”tar enormt mycket tid och kraft” att genomföra. Dessutom 

måste hon ordna en vikarie, och ge denne instruktioner, för sina andra lektioner vid detta 

provtillfälle, vilket resulterar i som hon uttrycker det ”ett dubbeljobb”.  
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Ida menar att delprov C: Skriva bör tas bort helt och hållet eftersom hon ändå har tillräckligt 

med elevunderlag inom detta område. Hon menar att delprov B: Läsa bör rättas centralt och att 

detta kan genomföras av andra personer än svensklärare. Delprov A: Tala är det mest givande 

delprovet enligt henne.  

 

Erika tycker att det har skett en negativ förskjutning i skolornas fokus inom området. Det 

framkommer från ett av hennes svar: 

Dock börjar jag känna att det görs allt för mycket ”pysningar”1 på de olika skolorna både 

när det gäller förberedelser, genomförande och bedömning, vilket gör att jag börjar tvivla 

på att det fungerar som verktyg att göra jämförelse. […] Det [det nationella provet, min 

anmärkning] har blivit uppschåsat att det har blivit DET viktiga, inte en del av all 

bedömning. Det känns som om man strävar mot nationella proven och inte mot syftet i 

ämnet och kunskapsmålen. (Erika) 2 

Hon menar att många skolor och lärare jobbar för att eleverna ska få ett bra resultat på de 

nationella proven, och att detta prioriteras framför syftet med och kunskapsmålen i 

svenskämnet. Som en konsekvens av detta har Erika märkt att andra lärare och andra skolor 

förbereder eleverna på olika sätt inför proven. Detta leder i sin tur till att provets syfte med att 

stödja likvärdig bedömning över hela landet blir lidande. 

 

Ulla menar att värdet av proven blir mindre eftersom det inte finns tillräcklig tid till varken 

förarbete, genomförande och efterarbetet. De organisatoriska uppgifterna borde, enligt henne, 

lösas av annan personal för att på så sätt göra provet mer värdefullt.  

Jag tycker att det finns en nytta med proven, men önskade att det avsattes tillräcklig tid för 

lärare att organisera, genomföra och efterarbeta provet eller att annan personal kunde göra 

vissa av de organisatoriska uppgifterna. (Ulla) 

Johanna har liknande tankegångar: 

önskar att proven rättas centralt, dvs man skickar in proven och någon annan rättar. Blir en 

mer rättvis bedömning då. (Johanna) 

Även Anna konstaterar att en avgörande faktor för provets värde är att lärarna behöver få 

”tillräckligt med tid att framförallt bedöma proven på ett grannlaga och professionellt sätt”. 

 

4.4.2 Fördelar 

Precis som med nackdelarna så finner lärarna olika fördelar som kommer med de nationella 

proven. Fördelarna består både av att lärarna får en bättre bild av elevens kunskaper, och i minst 

lika stor utsträckning av att de de nationella proven verkar ge lärarna en bättre bild över sina 

egna lärarinsatser. 

 

                                                           
1  Uttrycket pysningar brukar i skolsammanhang associeras till den så kallade pysparagrafen. 

Pysparagrafen är i sin tur en hänvisning till undantagsbestämmelsen som finns i skollagen 
(specialpedagogik, 2015). Om denna paragraf skriver Skolverket: ”Syftet med 
undantagsbestämmelsen är att skapa lika förutsättningar för elever som annars inte haft någon 
möjlighet att nå ett visst betyg. Det är alltså inte meningen att en elev med bristfälliga kunskaper i 
allmänhet i ett visst ämne ska kunna få ett godkänt betyg” (Skolverket, 2016c). 
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Johanna menar att den stora fördelen med de nationella proven är att det är ”ett bra prov och ett 

bra mått på min undervisning”. Erika tycker att ”proven är bra, som en fingervisning hur det 

ligger till i Sverige”. Anna menar att proven främjar hennes sätt att bedöma:  

de nationella proven är på sätt och vis kompetenshöjande för lärare. Även momentet att 

sambedöma är bra för att öva sig att göra likvärdig bedömning. (Anna) 

Dessa lärare nämner som synes inte mycket om hur provresultatet ger stöd för bedömning av 

elevernas kunskaper, utan fokuserar istället på andra områden som är mer orienterade mot den 

egna lärarkompetensen.   

 

De lärare som ser mer fördelar i form av bedömningsstöd är Cecilia och delvis Ida. Cecilia 

tycker att proven är bra eftersom de fungerar som ett komplement i bedömningen, eller som 

hon själv uttrycker det: ”det känns bra att ha ytterligare på fötterna”. Ida, som förkastade delprov 

C: Skriva, menar att delprov A: Tala är det hon gillar bäst eftersom det ger en bra bild över 

elevens förmåga i ämnet. Monika nämner inga fördelar alls med provet, medan Ulla ser nyttan 

med proven, men att denna nytta, som nämnts ovan, tar skada av att läraren inte förfogar över 

tillräcklig arbetstid. 
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5. Resultatanalys 
I det följande avsnittet analyseras resultatet i förhållande till tidigare forskning. Indelningen av 

detta kapitel följer strukturen hos forskningsöversikten. Det inledande avsnittet behandlar 

provets syfte och provresultatens funktion, och det avslutande avsnittet behandlar den 

tidsåtgång och arbetsinsats provet innebär. 
 

5.1 Provets syfte och provresultatens funktion 

Tidigare forskning visar att provens båda syften (ge läraren stöd i bedömningen samt främja 

likvärdig bedömning) verkar uppfyllas i olika hög grad landet runt. Lärarna i denna studie 

nämner inte särskilt mycket om hur de använder provresultaten i sin bedömning och detta är 

inte heller vad studien i huvudsak ämnar undersöka.  

 

Samtliga respondenter tycker dock att det vanligtvis är tydligt för dem hur provresultaten bör 

påverka slutbetygen. Detta tolkas som att provet på ett eller annat sätt ger stöd i bedömningen 

för samtliga lärare. Vissa av lärarna ger mer konkreta svar kring detta. Ida lyfter fram det 

muntliga delprovet som särskilt givande i detta syfte, men mer eller mindre förkastar samma 

syfte i diskussionen kring det skriftliga delprovet. Cecilia tycker att proven ger ”ytterligare på 

fötterna” vilket tolkas som att det används som en form av stöd. Monika, som menar att 

provresultaten inte är värda den arbetstid som hon lägger ned på proven, menar i likhet med Ida 

att provresultaten inte ger någon ny information om elevens ämneskunskaper.  

 

Överlag visar lärarna dock på annan användning av provet, nämligen den som främjar lärarnas 

egna yrkeskompetens. Detta framkommer bland annat från Anna, som menar att provet är ”på 

sätt och vis kompetenshöjande för lärare” och Johanna, som tycker provet ”är ett bra mått på 

min undervisning”. Erika menar att provet fungerar ”som en fingervisning hur det ligger till i 

Sverige” och Anna fortsätter med att mena hur momentet med sambedömning är bra ”för att 

öva sig på att göra likvärdiga bedömningar”. Denna användning av provet, som alltså snarare 

höjer den egna lärarkompetensen än ger en tydligare bild av elevens kunskaper, går att knyta 

an till provets andra huvudsyfte – att främja likvärdig bedömning. 

 

Eftersom samtliga lärare anger att de använder sig av sambedömning i relativt hög grad (se 

figur 19) är likvärdig bedömning något som per automatik främjas.  

 
Figur 19: I hur stor utsträckning lärarna använder sambedömning vid rättning av de nationella proven. 1 

motsvarar ”aldrig” och 5 motsvarar ”alltid” 
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Detta är dock inget som är specifikt för de nationella proven eftersom sambedömning som 

metod, oavsett vad som bedöms, främjar likvärdig bedömning (Skolverket, 2014b, 7). Det är 

alltså den metod som används för att bedöma proven – och inte proven i sig – som främjar 

likvärdig bedömning. Skolverket menar att de nationella proven är ett av flera exempel då 

sambedömning är användbart (Skolverket, 2014b, 17). Att samtliga lärare i studien nästan alltid 

sambedömer de nationella proven visar på så sätt att provens syfte uppfylls.  

 

En annan aspekt som påverkar likvärdig bedömning är att lärarna får en bild av hur Skolverket 

anser att de i proven berörda delarna av ämnets innehåll bör behandlas och bedömas. Denna 

bild förmedlas dels genom provets ämnesinnehåll, dels genom de bedömningsanvisningar som 

lärarna får och till största del använder. Men detta kan dock ha en baksida, vilket Cecilia lyfter 

fram. Hon menar att ”det är för generös bedömning”, vilket tolkas som att hennes egna 

bedömning är ”hårdare” än den bedömning som bedömningsanvisningarna eftersträvar. Främst 

det skriftliga delprovet, men också det muntliga, innebär en komplexitet i både textens innehåll 

och omfång. Detta medför att bedömningsanvisningarna till de muntliga och skriftliga 

delproven tar form i abstrakta matriser (bilaga 2 och 3). De bedömningsanvisningar som 

medföljer till delprov B: Läsa är dock desto mer likt ett konkret facit (se bilaga 4). På grund av 

detta behöver läraren göra en tolkning av bedömningsanvisningarna, vilket kan medföra att de 

helt enkelt går att tolka för lättvindigt. Av denna anledning kan Cecilias svar tydas som att 

anvisningarna ibland är svårtolkade, tillåtande och/eller som hon kallar dem ”generösa”. 

 
Erika berättar hur hon upplever att andra lärare, inte nödvändigtvis någon av de andra i studien, 

och skolor lägger stort fokus på att förbereda eleverna inför de nationella proven. Hon använder 

uttrycket pysningar, vilket går att tolka som att skolorna gör för generösa anpassningar.  

Dock börjar jag känna att det görs allt för mycket ”pysningar” på de olika skolorna både 

när det gäller förberedelser, genomförande och bedömning, vilket gör att jag börjar tvivla 

på att det fungerar som verktyg att göra jämförelse (Erika)   

Att lärare förbereder sina elever olika, rent kunskapsmässigt, inför proven är dock inget nytt, 

vilket Korp (2006:235) belyser. I teorin finns dock inget som förbjuder lärare att göra detta, 

men precis som Erika antyder kan vissa problem uppstå vid sådana situationer. Även om 

bedömningen förvisso förblir likvärdig, pysningar eller ej till trots, så kan det tyckas självklart 

att provet blir orättvist ifall vissa elever är mer inövade med provinnehållet. Ett prov som bygger 

på orättvisa grunder kan vidare tyckas som ett bristfälligt mått hur kunskapsmålen uppfylls på 

nationell nivå, vilket ju är ett av provets syfte (Skolverket, 2017a). 

 

5.2 Den tidsåtgång och arbetsinsats provet innebär 

I likhet med vad den tidigare forskningen visar, så visar resultatet i denna studie att lärare 

överlag lider av tidsbrist när de ska hantera och arbeta med de nationella proven. Detta gäller 

mer eller mindre samtliga delar (det vill säga förarbete, genomförande och efterarbete) av 

proven. Detta är dessutom gällande alla delprov, även om delprov C: Skriva är det som 

uppenbarligen kräver mest tid av lärarna (se figur 20). 
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Figur 20: Hur många timmar lärarna lägger ned på dels förarbetet, dels efterarbetet med de olika delproven. 

 

Precis som i den tidigare forskningen (SOU:2016:25) lyfter lärarna i denna studie fram 

arbetsuppgifterna som är av administrativ karaktär som de mest tidkrävande. Det är även dessa 

arbetsuppgifter som lärarna anser lämpar sig minst för det läraryrke de utför. Vidare visar det 

sig att andelen lärare som anser att de hinner med rättningen av de nationella proven under sin 

arbetstid är snarlika både i denna studie men även generellt sett över landet. Denna andel anges 

av Lärarförbundets tidigare forskning vara 15 % i hela landet (Lärarförbundet, 2017:3), medan 

det i denna studie är en sjundedel av de tillfrågade lärarna, det vill säga cirka 14,3 %. 

 

Den arbetsuppgift som upptar mest arbetstid för lärarna i studien, om man slår samman deras 

uppskattningar, är att bestämma vilka elever som har rätt till särskilda anpassningar vid 

provtillfället. Denna arbetsuppgift ges indirekt även i den tidigare forskningen stort fokus, 

eftersom den är central i lärarinformationen som varje lärare tar del av inför provtillfället 

(Uppsala universitet, 2017a). Eftersom Skolverket (2016b) medger att det är omöjligt för dem 

att besluta om vilka anpassningar som bör göras och inte göras leder detta till att den enskilda 

läraren får ett stort eget ansvar kring detta område. På grund av detta framgår inte på något sätt 

hur mycket arbete och tid en lärare bör lägga ned på just anpassningar inför de nationella 

proven. 

 

Av resultatet framgår vidare att många lärare ägnar mycket tid åt praktiska arbetsuppgifter, 

såsom att skaffa hjälpmedel och se till så att de fysiska proven är på plats vid provtillfället. 

Precis som alla andra arbetsuppgifter lägger lärarna ner olika mycket tid på dessa. Det finns 

som tidigare nämnt inte några direktiv från i första hand Skolverket kring hur mycket arbetstid 

(om ens någon) lärarna bör avsätta för dessa uppgifter. På grund av detta är det problematiskt 

att uttala sig ifall dessa arbetsuppgifter, och tiden lärarna avsätter till dem, är rimliga eller ej. 

Klart är dock att fem av sju lärare i denna studie anser att arbetsuppgifterna i förarbetet är 

olämpliga för lärarprofessionen. 

 

Vad gäller efterarbetet med proven visar det sig i denna studie att Cecilia är den enda av lärarna 

som anser sig hinna med detta under sin reglerade arbetstid. Detta trots att sambedömning, 

vilket ju ska spara tid, görs av samtliga lärare i väldigt hög grad. Som tidigare nämnts är detta 

en metod som sparar tid och främjar likvärdig bedömning. Enligt Cecilia är dock själva 

processen som sambedömning innebär en tidskrävande arbetsuppgift. Av egen erfarenhet kan 

tilläggas att lärare ibland bokar externa lokaler utanför skolan för att ägna hela arbetsdagar åt 

sambedömning. Det är med andra ord inte en process som planeras i en handvändning, utan 

kräver att någon/några lärare tar ett organisatoriskt ansvar över sina kollegor. Bilden av att detta 

organisatoriska ansvar fördelas ojämnt på skolorna förstärks av Idas yttrande i ett av hennes 
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enkätsvar, där hon menar att hon måste ”hitta tid där vi svensklärare träffas för planering”. På 

den skola hon arbetar är hon den enda som beskriver en sådan arbetsuppgift, vilket pekar på att 

hon i detta fall har ett större ansvar gentemot sina kollegor. 

 

Så, trots att sambedömning görs är inte rättningen tillräckligt tidseffektiv, det är samtliga lärare 

överens om. Tre av lärarna vill se en konkret förändring kring detta och föreslår att proven ska 

rättas centralt, det vill säga skickas iväg till annan ort och bedömas externt. Detta, anser de tre 

lärarna, hade inte bara sparat tid utan också främjat en likvärdig bedömning.     
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6. Sammanfattande slutsatser och diskussion 
I detta avsnitt kommer de sammanfattande slutsatserna av det analyserade materialet och svar 

på studiens frågeställningar att presenteras. I samband med detta kommer även resultatet att 

diskuteras. Därefter följer en diskussion kring studiens metod och dess didaktiska 

implikationer. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. Studiens frågeställningar 

repeteras nedan. 

 

• Vilken tidsåtgång och arbetsinsats kräver genomförandet av ett nationellt prov från 

svensklärarna? 

 

• Vilka eventuella skillnader och likheter går att urskilja i svensklärarnas hantering av och 

syn på de nationella proven? 

 

• Hur ser svensklärarna på värdet av de nationella proven i relation till de åtaganden som 

proven kräver?  

 

Svaren till dessa frågeställningar besvaras i de följande tre avsnitten. 

 

6.1 Tidsåtgång och arbetsinsats 

Den mest tydliga slutsats som visar sig i denna studie är att en stor majoritet av lärarna har 

uppfattningen att det tar för mycket tid att genomföra de nationella proven i svenskämnet. Detta 

trots att lärarna uppenbarligen lägger ned olika mycket tid på de olika arbetsuppgifterna. Vidare 

genomför somliga lärare arbetsuppgifter vilka andra lärare inte ägnar någon tid alls åt. Varför 

detta är rådande går förstås att diskutera.  

 

För det första finns inga tydliga direktiv från Skolverket om vilka arbetsuppgifter, förutom de 

uppenbara, en lärare bör ta ansvar för och inte, inte minst när det kommer till förarbetet av 

proven. Detta medför en osäkerhet om vilka arrangemang (kanske främst de praktiska) som 

hamnar på lärarens bord, en osäkerhet som lärarna själva måste ta itu med. Resultatet av detta 

blir att lärarna får, eller tar, olika ansvarsområden. Detta kan förvisso ses som logiskt eftersom 

det är smidigare att en lärare har ansvar att boka eventuella hjälpmedel, istället för att allihopa 

ska göra det. Men det medför också en skillnad i hur mycket tid och arbete lärarna måste lägga 

ned på de nationella proven. Detta visar sig än tydligare i denna studie där det framkommer att 

vissa lärare, men inte alla, måste ordna vikarier för sina kollegor. Detta samtidigt som några av 

lärarna inte behöver ägna någon arbetstid alls åt att ens ordna en vikarie för sig själv. Om detta 

beror på att dessa lärare inte behöver en vikarie, eller om det beror på att lärarnas kollegor 

skaffar vikarier åt dem, framgår dock inte. Slutsatsen som här görs är trots det talande. Ifall 

lärare 1 skaffar vikarier för sina kollegor, och lärare 2 som arbetar på samma skola inte ens 

skaffar en vikarie för sig själv, känns det som att lärare 1 utför ett arbete som torde utföras av 

lärare 2. Ansvaret är på så sätt ojämnt fördelat men om det beror på slumpen, eller att olika 

lärare tar, eller får, olika ansvar framgår inte i studien. 

 

En annan anledning till att olika lärare ägnar mer arbetstid än sina kollegor på vissa 

arbetsuppgifter är förstås det faktum att klasserna och eleverna har olika behov som ska 

tillgodoses. På så sätt blir arbetet oundvikligen mer komplext för de lärare som ansvarar för ett 
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högre antal av dessa klasser och elever. I denna studie framkommer att det är just arbetet med 

att bestämma vilka anpassningar som eleverna har rätt till under provtillfället som upptar mest 

arbetstid för lärarna. Eftersom lärarna i mångt och mycket får avgöra själva vilka anpassningar 

som är lämpliga eller inte kan detta arbete resultera i väldigt många arbetstimmar. Krasst 

uttryckt kan det leda till att lärare som tar (kanske för) stort ansvar i detta avseende måste 

investera väldigt mycket av arbetstid. De flesta lärare vill förstås att eleverna ska lyckas så bra 

som möjligt, men att avgöra vad som är lämpliga anpassningar och inte är förmodligen inte helt 

enkelt, och dessutom rejält tidskrävande. Ett ytterligare problem med detta är att det kan uppstå 

en orättvisa i hur mycket anpassning eleverna får. Lärare X kan bedöma att elev A har rätt till 

ett visst hjälpmedel, medan lärare Y bedömer att elev 2, som har identiska behov som elev 1, 

inte alls har rätt till dessa hjälpmedel. På så sätt påverkar elevens förutsättningar av den 

ansvariga läraren, vilket förstås gäckar den likvärdighet som de nationella proven eftersträvar. 

 

Vad gäller efterarbetet menar samtliga lärare att det tar för lång tid att genomföra, även om 

Cecilia uppenbarligen hinner med detta under sin arbetstid. I jämförelse med förarbetet tycker 

fler lärare att efterarbetet innehåller lämpliga arbetsuppgifter. Förutom rättningen innebär 

efterarbetet bland annat rapportering av resultat antingen på egen hand via dator eller med hjälp 

av skolans administratör. I detta avseende ser tre av lärarna hur tid hade kunnat sparats ifall 

proven hanterades centralt. Då hade lärarna framförallt inte behövt rapportera in resultaten, och 

även sparat många arbetstimmar som avsätts till rättning. För trots att rättning får ses som något 

lämpligt för läraryrket kan främst delprov B: Läsa rättas av i princip vem som helst med hjälp 

av dess bedömningsanvisningar. Dessutom hade den likvärdiga bedömningen som de nationella 

proven eftersträvar förmodligen stärkts av en sådan förändring.  

 

Slutligen vad gäller efterarbetet nämner samtliga lärare återkoppling till elever som en specifik 

arbetsuppgift, vilket kan tyckas vara en självklarhet. Exakt hur mycket tid som lärarna avsätter 

till detta framgår däremot inte. Men det bör ändå noteras att all tid som enbart mynnar ut i 

återkoppling av provresultat resulterar i ytterligare ett undervisningstillfälle som går förlorat på 

grund av arbetet med de nationella proven. Med tanke på att dessa förlorade 

undervisningstillfällen sällan kompenseras är detta en konsekvens som åtminstone är värd att 

nämnas. 

 

6.2 Lärarnas hantering av och syn på de nationella proven 

Hanteringen av proven, eller snarare hanteringen av arbetet med proven, diskuterades till viss 

del redan i det föregående avsnittet. I det följande kommer hanteringen av proven att diskuteras 

i ljuset av hur de används och värdesätts av lärarna. 

 

Samtliga lärare tycker att det är tydligt hur elevens provresultat bör påverka elevens 

ämnesbetyg. Samtliga lärare värderar dock inte provresultaten lika högt, vilket förstås kan ha 

ett flertal förklaringar. Erika ger en tydlig sådan när hon menar att provresultatet är en del av 

all annan bedömning. Tillsammans med Cecilia är hon den lärare som värderar provresultatet 

lägst. En annan förklaring, som förvisso inte uppges i denna studie men som ändå är en aspekt 

att ha i åtanke i denna diskussion, är att provresultatet kan väga tyngre vid bedömning av vissa 

elever än andra. Ifall en elev har missat mycket av ett visst moment och läraren saknar underlag 

för bedömning, är det nationella provet ett ypperligt tillfälle för denna elev att visa sådan 

kunskap. På så sätt kan provresultatet fungera på olika sätt för läraren, vilket är fullt förståeligt 
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eftersom det i grund och botten ska fungera som ett bedömningsstöd. Elevens provresultat kan 

därför ses som en bekräftelse av att eleven ligger på den nivå läraren på förhand antog. Det kan 

även fungera som ett komplement i bedömningen, eller som något för elevens slutbetyg helt 

avgörande. På så sätt är det svårt att generellt sätt ange hur ett provresultat bör påverka en elevs 

slutbetyg, eftersom resultatet har olika påverkan på olika elever. 

 

Lärarna i denna studie använder dock inte provet och dess resultat enbart som bedömningsstöd. 

Flera av dem menar att provet visar vilken nivå deras undervisning bör ligga på och detta stärker 

det syfte om främjandet av likvärdig bedömning som de nationella proven har. Syftet uppfylls 

ju inte endast med hjälp av att proven bedöms på snarlika sätt över hela landet. Det uppfylls 

även med hjälp av att lärarna får en fingervisning om vad undervisningen i svenskämnet bör 

resultera i, nämligen godkända, eller åtminstone väntade, elevresultat i de nationella proven. 

Underpresterar alltför många elever på de nationella proven ger det sken av att läraren bör göra 

förändringar i sin undervisning. På så sätt får eleverna en mer likvärdig och jämförbar 

undervisning med övriga landet vilket förstås är fördelaktigt då proven ska bedömas på ett 

likvärdigt sätt.  

 

Provets roll som både stöd i bedömning och som indikator på den egna undervisningskvalitén 

är till stora delar positiva ur lärarperspektivet, men det finns också negativa. Endast två lärare i 

studien tycker att arbetsuppgifterna vid både för- och efterarbetet är lämpliga för 

lärarprofessionen. Alla lärare utom en tycker att proven tar upp för mycket tid, och många av 

dem efterlyser förändring i arbetsprocessen. Central bedömning utförda av externa bedömare 

är det förslag som återges flest gånger. Ida menar att delprov B: Läsa kan rättas av bedömare 

som inte är utbildade svensklärare, vilket enligt mig är förståeligt med tanke på delprovet mer 

eller mindre bedöms med hjälp av facit (se bilaga 4). Hon tycker också att delprov C: Skriva 

bör tas bort helt och hållet, vilket skiljer sig från exempelvis Johannas åsikt, vilken är att ”de 

nationella proven är bra prov”. 

 

Erika, som menar att vissa lärare och skolor ägnar sig åt för mycket pysningar, lyfter fram 

ytterligare en aspekt av hur lärare hanterar proven. Det framgår förvisso inte om hon syftar på 

sina kollegor på samma skola, eller om det är riktat mot lärare på andra skolor, men 

informationen är ändå av intresse. Varför sådana pysningar görs kan bero på flera anledningar, 

men Erikas svar tolkas som att hon upplever att lärare och skolor missbrukar anpassningarna 

för att eleverna ska få så högt provresultat som möjligt. Detta stärks av att hon menar att 

genomförandet av proven har blivit uppschåsat, och som hon uttrycker det ”man strävar mot 

nationella proven och inte mot syftet i ämnet i kunskapsmålen”. Varför detta sker går, 

åtminstone utifrån studiens resultat, bara att spekulera i. En möjlig spekulation är följaktligen 

att skolor kan använda bra resultat på de nationella proven som en form av reklam för, och ett 

mått på, sin undervisning. Men pysningarna kan även vara desto mer oskyldiga och bero på att 

läraren vill att eleverna som har det svårt i ämnet ska få så bra förutsättningar som möjligt inför 

proven. Det ena läraren uppfattar som alltför generösa anpassningar kan den andra läraren se 

som en nödvändig anpassning för att eleven ska klara av provet. En klar slutsats är dock att 

elever som är förberedda och inövade på provets innehåll torde prestera bättre än elever som 

inte är det. Provets syfte med att synliggöra hur kunskapsmålen uppfylls på en skolnivå, 

huvudmannanivå och nationell nivå bör därför ifrågasättas. 
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6.3 Värdet av nationella prov i relation till de arbetsåtaganden proven kräver 

Svaret på denna frågeställning framkommer mer eller mindre genom att besvara de två 

ovanstående frågeställningarna och därefter ställa resultatet av dem mot varandra. 

Frågeställningen är därför till stora delar redan besvarad, men ytterligare slutsatser kommer 

ändå att sammanfattas i det följande.  

 

Fem av lärarna menar att provet är bra så länge de får tillräckligt med tid att genomföra dem. 

Med tanke på att endast Cecilia hinner med arbetet med proven under sin reglerade arbetstid 

uppenbarar sig i och med detta en problematik. Även om övriga lärare inte säger det ordagrant 

(förutom Monika, se nedan) menar de indirekt att proven inte är bra, eftersom de helt enkelt 

inte får tillräcklig tid att hantera dem rättfärdigt och rättvist. Monika sätter tydligaste ord på 

detta: ”Jag tycker inte att det är värt allt jobb med NP i förhållande till det resultat som jag får 

från eleven”. 

 

Så, för att besvara frågeställningen tycker lärarna i stort att provet i sig är något bra, både som 

bedömningsstöd men också som mått på deras undervisning. Men detta positiva raderas till 

stora delar när lärarna inte får tillräcklig arbetstid till varken för- eller efterarbete med proven. 

Det bör slutligen tilläggas att fem av lärarna dessutom tycker att arbetsuppgifterna i förarbetet 

är olämpliga för läraryrket, medan tre av lärarna tycker detsamma om efterarbetets 

arbetsuppgifter.  

 

Slutsatsen är därför att lärarna uppfattar proven, eller mer specifikt hela provsituationen, mer 

som en börda än en tillgång. 

 

6.4 Studiens eventuella begränsningar och metoddiskussion 

De eventuella begränsningar studien omfattar går i mångt och mycket att knyta an till valet av 

metod, för som alltid finns det för- och nackdelar med detta val. Metodvalet för denna studie 

stod mellan att antingen göra intervjuer med lärarna eller att samla in deras svar via en enkät. 

Det som jag i efterhand upplever är att vissa av lärarnas svar hade behövt kompletteras med 

följdfrågor för att göras fullt begripliga. Detta är problematiskt att göra via en enkät, men 

enklare vid en intervju. Å andra sidan finner jag flera av svaren utförliga där det märks att 

lärarna både har tänkt till och formulerat sina tankar väl, vilket möjligtvis är mer problematiskt 

att göra vid en intervju. Med detta sagt är jag säker på att resultatet av studien inte påverkats 

nämnvärt av mitt metodval, följdfrågor eller ej till trots.  

 

Ytterligare begränsningar går att knyta an till antalet informanter. Hade studien haft fler sådana 

hade den blivit mer generaliserbar. Men eftersom enkäten innehåller totalt 27 frågor av olika 

slag hade det blivit ett alltför tungt arbete att bearbeta alla svar. Vidare gällande informanterna 

hade måhända ett annat resultat uppkommit ifall dessa arbetat på fler skolor än som i detta fall 

två stycken. Riktlinjerna kring nationella prov i svenskämnet är kanske helt annorlunda på andra 

skolor i kommunen (eller landet), vilket på så vis gör studien visst begränsad. Syftet med 

studien är å andra sidan inte att studera fler lärare än de sju som medverkar.   
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6.5 Studiens didaktiska implikationer 

De didaktiska implikationerna av denna studie är intressanta, för trots att studien inte är 

generaliserbar visar den i likhet med tidigare forskning att svensklärarna måste avsätta för 

mycket arbetstid till de nationella proven. Detta påverkar värdet på de nationella proven 

negativt, vilket är en slutsats som går att dra i denna studie. 

 

För att öka värdet på hela provsituationen bör lärarna få mer tid till dem, men frågan är hur 

detta i praktiken bör lösas. Intressant är att efter att denna studie påbörjades beslutade 

regeringen om att en digitalisering av de nationella proven ska ske från och med höstterminen 

2018. Detta beslutades via en proposition i september 2017 och omfattar till en början tre 

ämnen: svenska, svenska som andraspråk och engelska. Regeringen skriver om detta: 

För att öka likvärdigheten i betygssättningen föreslår regeringen att resultatet på nationella 

prov särskilt ska beaktas vid betygssättning. Regeringen bedömer också att de nationella 

proven och bedömningsstöden ska digitaliseras. Digitaliseringen ska göra att hanteringen 

av kunskapsbedömning och betygssättning blir mer effektiv, vilket i sin tur minskar 

lärarnas arbetsbörda och frigör mer tid till undervisning. Som ett första steg bör uppsatser 

och andra uppgifter som prövar skriftlig framställning göras på dator. Regeringen bedömer 

vidare att de nationella proven ska avidentifieras och att någon annan än den undervisande 

läraren ska bedöma elevernas provlösningar (Regeringen, 2017). 

I teorin låter detta, med denna studie och tidigare forskning i bakgrund, som en välbehövlig 

förändring. I praktiken återstår att se hur propositionen tar form. Även om digitalisering och 

extern bedömning är något som lärarna i denna studie efterlyser kvarstår fortfarande vissa 

tidskrävande moment. Många av de praktiska arbetsuppgifterna samt det ojämnt fördelade 

ansvaret mellan lärarkollegorna lär fortfarande bestå, denna digitalisering till trots. Detta borde 

däremot inte vara ett alltför invecklat problem att lösa. Ifall lärarna blir medvetna om att provens 

värde blir högre desto mer tid de får för att hantera dem, borde det vara en prioritet att frigöra 

så mycket tid som möjligt. Ett förslag är därför att varje lärare, oavsett undervisande ämne, 

skaffar rutiner med sina ämneskollegor som de eftersträvar vid varje provtillfälle. En ytterligare 

god idé är att lärarna bokför de timmar som de avsätter för arbetet med de nationella proven. 

Såvida lärarna hanterar snarlika klasser och elever borde inte skillnaden i nedlagd arbetstid vara 

alltför stor mellan lärarna, och genom att bokföra dessa arbetade timmar uppdagas sådana 

eventuella skillnader. 

 

6.6 Vidare forskning 

Eftersom arbetsprocessen med de nationella proven kommer att förändras från och med 

höstterminen 2018, vore det intressant att faktiskt forska vidare i samma ämne som denna studie 

kretsar kring. Frågeställningar och syfte kan bestå, men rimligtvis förändras resultatet. En 

jämförelse mellan den i skrivande stund rådande och den kommande processen vore intressant 

att belysa.   
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Bilagor 
Bilaga 1 - Enkäten 

 

 
 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Bilaga 2 – Bedömningsanvisningar delprov A: Tala 



 

 

Bilaga 3 – Bedömningsanvisningar delprov C: Skriva 

Bedömningsmatris till uppgift 2: Kille/Tjej (svenska) 

Aspekter E C A 

Koppling till uppgiften Eleven följer instruktionen.  

Texten fungerar i huvudsak 
som ett bidrag till 
ungdomstidningen om vad 
det innebär att vara kille eller 
innebär att vara tjej.  

Eleven följer instruktionen.  

Texten fungerar relativt väl 
som ett bidrag till 
ungdomstidningen om vad det 
innebär att vara kille eller 
innebär att vara tjej. 

Eleven följer instruktionen.  

Texten fungerar väl som ett 
bidrag till ungdomstidningen 
om vad det innebär att vara 
kille eller innebär att vara tjej. 

Innehåll Elevens tankegång framgår 

och eleven resonerar på ett 

enkelt sätt om vad det 

innebär att vara kille eller 

innebär att vara tjej. 

Eleven ger ett exempel från 
sin egen erfarenhet som 
passar i sammanhanget.  

Elevens tankegång framgår 

tydligt och eleven resonerar på 

ett utvecklat sätt om vad det 

innebär att vara kille eller 

innebär att vara tjej.  

Elevens exempel är passande 

och fördjupar/utvidgar 

resonemanget.  

Bidraget innehåller både det 
personliga och det allmänna 
men det råder inte alltid balans 
mellan dem.  

Eleven resonerar på ett 

välutvecklat och nyanserat 

sätt om vad det innebär att 

vara kille eller innebär att vara 

tjej.  

Elevens exempel är träffande 

och bidrar till textens 

läsvärde.  

Det råder god balans mellan 
det personliga och det 
allmänna.  

Struktur Texten är i huvudsak 

sammanhängande och 

begriplig.  

Textbindningen är enkel.  

Texten är sammanhängande 

och strukturen är tydligt 

urskiljbar, t.ex. genom 

styckeindelning, 

styckemarkering, inledning 

och/eller avslutning.  

Textbindningen är utvecklad. 

Texten är sammanhängande 

och välstrukturerad, t.ex. 

genom konsekvent 

genomförd styckeindelning 

och styckemarkering samt 

effektiv inledning och 

avslutning.  

Textbindningen är 
välutvecklad. 

Språk och stil Ordvalet är enkelt.  

Meningsbyggnaden fungerar 
i huvudsak.  

Ordvalet är varierat och passar 

ungdomstidningen,  
t.ex. genom ett ungdomligt 

språkbruk och läsartilltal. 

Meningsbyggnaden är varierad 
och relativt väl fungerande.  

Ordvalet är träffande, varierat 

och specifikt och passar väl i 

ungdomstidningen, t.ex. 

genom en konsekvent 

genomförd stil.  

Meningsbyggnaden är 
varierad, träffsäker och väl 
fungerande.  

Skrivregler Eleven följer i huvudsak 
skriftspråkets normer för 
skiljetecken och stavning.  

Eleven följer relativt väl 
skriftspråkets normer för 
skiljetecken och stavning. 

Eleven följer väl 
skriftspråkets normer för 
skiljetecken och stavning. 



 

 

Bilaga 3 – Bedömningsanvisningar delprov C: Skriva (fortsättning) 

 F E D C B A 

Helhetsbedömning  Eleven följer 
uppgiftsinstruktionen. 
Textens innehåll och 
form är i huvudsak 
anpassade till syfte, 
mottagare och 
kommunikationssituation. 

 Eleven följer 

uppgiftsinstruktionen. 

Textens innehåll och 

form är relativt väl 

anpassade till syfte, 

mottagare  
och 
kommunikationssituation.  

 Eleven följer 
uppgiftsinstruktionen. 
Textens innehåll och 
form är väl anpassade till 
syfte, mottagare och 
kommunikationssituation.  



 

Bilaga 4 – Bedömningsanvisningar delprov B: Läsa 

”Jag ville sticka ut, våga synas” 

Uppgift 13: Hitta efterfrågad information. Uppgiften kan ge 0 eller 2 poäng.  

13. Vilket motto lyfter Robin 
fram? Skriv av mottot. 

2 p 

0 p 

[Robin lyfter fram mottot ”Ingen är vackrare än du”.] 

”Skönhet kommer inifrån” 

”Att våga vara sig själv” 

Uppgift 14: Sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera. Uppgiften kan ge 0, 2, 4 eller 6 poäng.  

Varje rätt exempel ger 2 poäng.  

14. Vilka tankar uttrycker Robin 
om varför han ville ha en egen 
stil i tonåren? Ge tre olika 
exempel. 

2, 4,  

6 p 

0 p 

[Robin lyfter fram följande 5 tankar:  

Han var intresserad av frisöryrket. 

Han hade varit mobbad så hans stil blev en reaktion på det. 

Han ville (våga) synas/han ville sticka ut.  

Han ville ge uttryck för känslan av utanförskap/han passade inte 

in/det var problem hemma. 

Han ville gå sin egen väg/han ville vara självständig/han struntade 

i vad folk tyckte. 

För 6 p innehåller svaret tre eller fler av ovanstående tankar. 

För 4 p innehåller svaret två av ovanstående tankar. 

För 2 p innehåller svaret en av ovanstående tankar.] 

[Elevens svar innehåller ingen korrekt tanke.]  



 

Bilaga 4 – Bedömningsanvisningar delprov B: Läsa (fortsättning) 

 

 

Uppgift 15: Dra enkla slutsatser. Uppgiften kan ge 0, 2 eller 4 poäng. 

15. Vilka två olika sätt att förhålla 
sig till utseende finns i samhället 
enligt Robin? 

4 p 

2 p 

0 p 

[Av svaret framkommer det paradoxala att det dels finns en press på 

människor att se ut på ett visst sätt, dels är mer accepterat att 

människor får se ut hur de själva vill.] 

”Enligt reklamen så ska alla se likadana ut men ute bland folk finns 
ökad acceptans för att vi ser olika ut” 

Poäng kan ges på tre olika sätt.  

[Ett alternativ är att svaret visar att det finns en press på människor 

att se ut på ett visst sätt.]  

”Vi blir hela tiden påminda att ’sädär ska du se ut’ Sen så finns det 

dom som bara ser på den inre skönheten” 

[Ett annat alternativ är att svaret visar att det är mer accepterat att 

människor får se ut hur de själva vill.]  

”ute på gatan får folk se ut hur de vill och det är okej” 

[Ett tredje alternativ är att svaret visar på var de olika synsätten tar 

sig uttryck, i media och ”på gatan”.] 

”Ett sätt är i median och ett annat på gatan” 

”det finns en paradox”  

”Dom som är plastikopererade och dom som följer sin egna stil”  

Uppgift 16: Dra enkla slutsatser. Uppgiften kan ge 0 eller 2 poäng. 

16. Robin säger att: ”Ingen skulle 
köpa ett par kalsonger som jag 
hade på mig på en bild.” Varför 
drar han den slutsatsen? Kryssa 
för rätt alternativ. Fler kryss än ett 
gör svaret ogiltigt. 

2 p 

0 p 

[Rätt alternativ förkryssat: Robin ser inte ut som idealet.]  

[Fel alternativ förkryssat.] 

Uppgift 17: Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag. Uppgiften kan ge 0, 2, 3 eller 4 poäng. 

17. Vilken genre är ”Jag ville 
sticka ut, våga synas”? Kryssa för 
rätt alternativ. Fler kryss än ett 
gör svaret ogiltigt. Skriv två 
kännetecken för genren. 

2, 3,  

4 p 

0 p 

[Rätt alternativ förkryssat, Reportage, ger 2 p.  

Poäng för kännetecken kan endast ges om rätt alternativ, Reportage, 

är förkryssat. 

Korrekta kännetecken, t.ex. ingress, byline, mellanrubriker, intervju, 
faktaruta om personen, en bild på Robin ger 1 p för varje rätt svar. 
Max 2 p] 

[Fel alternativ förkryssat.] 

”Krönika. Det börjar med han själv, sedan allmänt. Aktuellt ämne 
som rör alla.”  


