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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några grundskollärare upplever arbetet med de 

nationella proven i svenska i årskurs sex. Resultatet i studien baseras på kvalitativa intervjuer 

med sex yrkesverksamma lärare med erfarenhet av att arbeta med de nationella proven i svenska 

i årskurs sex. Tidigare forskning som presenterats i studien visar bland annat att många elever 

har svårt att prestera på sin egentliga kunskapsnivå under de nationella proven samt att många 

lärare upplever en problematik kring i vilken utsträckning de får anpassa de nationella proven 

i förhållande till elever med särskilda behov. De teoretiska utgångspunkter som studien vilar på 

är ramfaktorteorin, krav-, kontroll- och stödmodellen av Karasek och Theorell (1990) samt 

begreppet likvärdighet utifrån Skolverkets (2018a) och skollagens (SFS 2010:800) definition 

och tidigare forskning om begreppet likvärdighet i förhållande till de nationella proven.  

 

Studien kom bland annat fram till att elevernas resultat på de nationella proven framförallt 

fungerar som en bekräftelse på det lärarna redan visste, att lärarna är delvis kritiska till i vilken 

utsträckning de nationella proven får anpassas i förhållande till elever med särskilda behov, att 

de flesta lärarna upplever en förhöjd stressnivå hos sina elever under de nationella proven samt 

att de flesta lärarna ser sambedömningen som en av de nationella provens fördelar.  

 

Nyckelord: nationella prov, arbetssituation, extra anpassningar, likvärdighet, stress 
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1. Inledning 

Lärarna är en av de yrkesgrupper som stressar allra mest, vilket leder till sjukskrivningar 

och sämre skolresultat. Att minska de nationella proven kan minska lärarnas stress och 

därmed sjukskrivningarna. (Sirén, 2014) 

Så skriver Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén (2014) i artikeln ”Nationella prov gör 

lärare sjuka”. Hon menar att antalet nationella prov som görs i Sverige idag är alldeles för 

många och att en minskning av dessa skulle leda till ett större välbefinnande hos lärarna. Sirén 

menar att det finns många studier som visar på en korrelation mellan lärares sjuktal och 

elevernas skolresultat, vilket innebär att lärarnas psykiska hälsa påverkar eleverna både direkt 

och indirekt. Hon poängterar även att de länder som ligger högt i internationella 

kunskapsmätningar har betydligt färre nationella prov än vad Sverige har. De nationella proven 

tar dessutom mycket tid i anspråk, vilket gör att den övriga undervisningen blir lidande. Det 

höga antalet nationella prov tycks således ha fler nackdelar än fördelar (Sirén, 2014).  

 

De nationella proven är någonting som diskuteras flitigt i såväl sociala medier som inom 

forskning, både i Sverige och internationellt. I Sverige diskuteras bland annat de problem som 

kan förekomma vid de nationella proven. Ett vanligt sådant är att proven läcks till eleverna före 

provdagen. I artikeln ”Nationella prov för årskurs 9 har läckt - lärare rasar” diskuterar Johan 

Ronge (2018) med hjälp av Anders Boman, enhetschef för nationella prov på Skolverket, samt 

Christine Chi, kammaråklagare i Örebro, huruvida läckningen beror på elever som gjort de 

nationella proven tidigare eller ifall läckningen beror på lärare. Många frågar sig hur detta kan 

hända år efter år (Ronge, 2018). Skolverket (2019c) menar att satsningen med att digitalisera 

de nationella proven kommer att reducera risken för att proven sprids.  

 

Skolverket (2018a) kom nyligen ut med nya råd om att de nationella proven särskilt ska beaktas 

vid betygssättningen, i syfte att öka likvärdigheten mellan landets skolor. I artikeln ”Skolverkets 

förslag gör betygen mindre likvärdiga”, ställer betygsexperten och utbildningskonsulten Per 

Måhl (2019) sig kritisk till detta. Han pekar bland annat på studier som visar att lärare rättar 

proven på olika sätt, vilket enligt honom riskerar likvärdigheten i bedömningen och 

betygsättningen. Med hänvisning till skollagen understryker Måhl (2019) dessutom att lärarna 

ska kunna motivera de betyg som sätts samt ta hänsyn till all tillgänglig information rörande 

elevernas kunskaper, för att kunna göra en rättvis bedömning.  

 

I sin antologi Att ständigt bli bedömd – elevers berättelser om betyg och nationella prov, 

refererar Håkan Löfgren och Héctor Pérez Prieto (2017) till tidigare forskning om elevers 

upplevelser av betyg och omdömen. Med tanke på Skolverkets (2018a) nya råd om att de 

nationella proven ska väga tyngre vid betygsättning, är dessa intressanta att beakta. Löfgren 

och Pérez Prieto nämner bland annat studier som indikerar på en ökad stress hos elever i 
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samband med bedömningar, vilket har en negativ inverkan på elevernas resultat. Vidare 

benämns studier som tyder på att betyg och omdömen sätter en stark prägel på elevernas 

självkänsla. I studierna framträder en bild av att de elever som tidigt får bra omdömen och betyg 

i högre utsträckning tenderar att uppfatta sig själva som duktiga i skolan. Det förefaller att den 

självbild som skapas tidigt har en tendens att befästas och det tycks därför svårt för eleverna att 

ändra sin självuppfattning senare (Löfgren & Pérez Prieto, 2017, s. 24).  

 

Löfgren och Pérez Prieto (2017) uppmärksammar även studier vars resultat bland annat visar 

att elever med sämre omdömen ofta har en pessimistisk tilltro till att kunna förbättra sina 

skolresultat. Jämförande studier har gjorts, mellan lågpresterande elever som fått och som inte 

fått betyg i årskurs sex. Resultat visar att elever som får betyg i årskurs sex har sämre 

förutsättningar att lyckas på gymnasiet än de elever som inte får det. De tidiga betygen tycks 

således innebära stora konsekvenser för eleverna (Löfgren & Peréz Prieto, 2017, ss. 40–41). 

Alli Klapp (2019) bekräftar bilden av betygens negativa inverkan på eleverna i antologin Att 

vilja veta: Om utvärdering och pedagogisk bedömning i skolan. Hon lyfter bland annat fram 

studier som visar på att summativa bedömningar, som de nationella proven är ett exempel på, 

har en negativ påverkan på elevernas lärande och motivation (Klapp, 2019, s. 198). 

 

Löfgren (2017, s. 109) understryker att ett av de viktigaste syftena med de nationella proven är 

att de ska säkerställa en likvärdig utbildning för alla elever i Sverige. För att detta ska uppfyllas 

krävs bland annat att de nationella proven förbereds och genomförs på liknande sätt. Löfgren 

(2017) menar dock att detta inte sker, då vissa elever förbereds systematiskt och grundligt, 

medan andra knappt får några förberedelser alls (Löfgren, 2017, ss. 113, 118).  

 

Det finns således både studier som visar att betyg och omdömen har en negativ inverkan på 

elevers självkänsla och att de nationella proven delvis brister i likvärdighet, samtidigt som de 

nationella proven särskilt ska beaktas vid betygsättning, vilket gör studier om de nationella 

proven synnerligen relevanta. Under vår verksamhetsförlagda utbildning bevittnade vi 

dessutom arbetet med de nationella proven och upplevde då att personalen lade stor vikt och 

seriositet vid utförandet av dem, parallellt med att en ökad nervositet hos eleverna kunde 

skönjas. Utöver detta hörde vi många samtal, både mellan lärare och elever, om de nationella 

proven och betygen i årskurs sex som snart skulle sättas. Genom vår studie vill vi därför 

undersöka hur lärare erfar arbetet med de nationella proven i svenska i årskurs 6. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur några grundskollärare erfar arbetet med de nationella 

proven i svenska i årskurs 6, hur de ser på arbetet med att anpassa de nationella proven för 

elever med särskilda behov samt deras syn på begreppet likvärdighet i förhållande till de 

nationella proven.  

 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

  

• Hur organiserar, planerar och genomför lärarna arbetet med de nationella proven i 

svenska i årskurs 6? 

• Vad upplever lärarna att de nationella proven i svenska i årskurs 6 fyller för funktion? 

• Hur erfar lärarna arbetet med att anpassa de nationella proven i svenska i årskurs 6 

utifrån elever med särskilda behov? 

• Hur ser lärarna på begreppet likvärdighet i förhållande till de nationella proven? 

 

På grund av studiens begränsade utrymme, främst vad gäller tid, kommer studien enbart att 

behandla de nationella proven i svenska inom läsförståelse och skrivförmåga men inte inom 

muntlig förmåga. Avgränsningen beror på att delarna som prövar elevernas läsförståelse och 

skrivförmåga är på två bestämda dagar för alla i årskurs 6 i hela Sverige, medan delen som 

prövar den muntliga förmågan är mer flexibel för lärarna att genomföra. Det praktiska arbetet 

med de nationella provens olika delar ser således olika ut.  
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt ges en övergripande presentation av områden som är intressanta för studien. 

Avsnittet inleds med en presentation av de nationella provens historia. Detta efterföljs av en 

överblick av de nationella proven i svenska i årskurs 6 idag, vilket inkluderar en beskrivning av 

hur de nationella proven kan anpassas. Därefter presenteras kritik mot de nationella proven. 

Avslutningsvis ges en presentation av lärares arbetssituation, framför allt i förhållande till de 

nationella proven. 

3.1 De nationella provens historia  

Historien bakom det som idag kallas för de nationella proven sträcker sig långt tillbaka i tiden. 

Detta beskriver Christian Lundahl (2009) i boken Varför nationella prov? - framväxt, 

dilemman, möjligheter. Redan under 1860-talet fanns det centralt utformade prov i engelska för 

läroverken. År 1923 utformade en kvinna vid namn Carita Hassler-Göransson ett standardiserat 

rättstavningsprov som räknas som det första svenska standardprovet (Lundahl, 2009, s. 20). Det 

är dock en annan person, Frits Wigforss, som sägs vara upphovsman till det som idag betraktas 

som de nationella proven. Detta berodde på att han under 1930-talet arbetade fram hur de 

centralt utarbetade proven kunde användas för att standardisera betygssättningen i Sverige som 

helhet (Lundahl, 2009, ss. 20–21). Det som idag kallas för de nationella proven har sedan dess 

haft många namn: alltifrån centralt utarbetade prov, standardprov, centralprov till ämnesprov 

(Lundahl, 2009, s. 11).  

 

I regeringspropositionen En ny läroplan och ett nytt betygssystem för grundskolan, sameskolan, 

specialskolan och den obligatoriska särskolan (1992/93:220) framhölls att nationella prov bör 

användas för att Sverige ska kunna jämföra sig med andra länder vad gäller elevers kunskaper. 

Det beskrevs att de nationella proven även ska bidra till att ge politiker och övriga beslutsfattare 

en tydligare resultatbild över skolan, som sedan kan användas för att förändra skolan i rätt 

riktning vid behov (Utbildningsdepartementet, 1992, s. 81). Det framhävdes att de huvudsakliga 

syftena med de nationella proven är att säkerställa att eleverna uppnått kursplanernas 

kunskapskrav samt att vara till hjälp för läraren vid betygssättning (Utbildningsdepartementet, 

1992, s. 82). Skolverket (2015, s. 1) poängterade att de nationella proven även ska fungera som 

underlag vid analys av i vilken utsträckning som eleverna når kunskapskraven på skolnivå, 

huvudmannanivå samt nationell nivå. I regeringspropositionen Tydligare mål och kunskapskrav 

– nya läroplaner för skolan (2008/09:87) gavs förslag om att utvidga syftet till att samtidigt 

gälla som stöd för att konkretisera kursmål och betygskriterier samt för att öka elevernas 

måluppfyllelse i förhållande till dessa (Utbildningsdepartementet, 2008, s. 19). 
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I regeringspropositionen Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala (2017/18:14) föreslogs 

att de nationella provens betydelse vid betygssättning bör förtydligas, för att säkerställa en 

likvärdig betygssättning mellan skolor. Det framhävdes att större vikt bör läggas vid de 

nationella proven vid betygssättning (Utbildningsdepartementet, 2017, s. 25). Likvärdigheten i 

betygsättningen sades riskeras på grund av att lärarna hade olika syn på i vilken utsträckning 

de nationella proven ska vara underlag vid betygssättningen (Utbildningsdepartementet, 2017, 

s. 14). Från och med 2018 utarbetades således ett nytt råd som underströk att större vikt av de 

nationella proven ska läggas vid betygssättning (Skolverket, 2018b). Skolverket (2018a) 

motiverade detta med att proven är noggrant utförda, välbeprövade samt i sin utformning ha 

som syfte att fungera som övergripande underlag vid betygssättning. 

 

Regeringspropositionen (Utbildningsdepartementet, 2017, s. 40) förtydligade dock att de 

nationella proven inte måste spela en stor roll vid betygssättningen, om det förekommer 

särskilda skäl för undantag. Läraren bedömer ifall särskilda skäl föreligger och dessa skäl kan 

exempelvis handla om att det förekommit tekniska problem, att hjälpmedlen inte fungerat som 

de ska eller att det finns personliga omständigheter som bör beaktas. Skolverket (2019a) 

poängterade att läraren ändå bör ha tillräckligt med annat underlag att tillgå för att kunna göra 

en rättvis bedömning.  

 

De nationella proven har, såsom de är utformade idag, funnits i grundskolans årskurs 9 sedan 

läsåret 1997/1998, årskurs 3 sedan läsåret 2008/2009 och årskurs 6 sedan läsåret 2011/2012. 

De konstrueras med utgångspunkt från läroplanen och kursplanens kunskapskrav på uppdrag 

av Skolverket med hjälp av flera av landets universitet och högskolor. I årskurs 6 genomförs de 

nationella proven i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik (Skolverket, 

2015, s. 1).  

3.2 De nationella proven i svenska i årskurs 6  

De nationella proven i svenska är uppdelade i tre delar som tillsammans mäter elevers muntliga 

förmåga, läsförståelse samt skrivförmåga (Skolverket, 2019a). De nationella proven som mäter 

elevers läsförståelse är uppdelade i två delar, där en del mäter elevers läsförståelse inom 

berättande texter medan en del mäter elevers läsförståelse inom sakprosa. De nationella proven 

som mäter elevers skrivförmåga är också uppdelade i två delar, där en del mäter elevers 

skrivförmåga inom berättande texter medan en del mäter elevers skrivförmåga inom sakprosa 

av antingen beskrivande, förklarande, instruerande eller argumenterande karaktär (Gruppen för 

nationella prov i svenska och svenska som andraspråk). 

 

De nationella proven kan i viss mån anpassas i förhållande till elever med behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd. Detta framkommer i läraranvisningarna som tillkommer med 
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de nationella proven. Det kan exempelvis handla om förlängd provtid, förstoring av texten samt 

att texten delas upp i mindre avsnitt. Vilka elever som ska omfattas av anpassningarna är upp 

till varje skola att bestämma. På de nationella proven i svenska som prövar elevens läsförståelse 

och skrivförmåga får texten dock inte läsas upp. Inte heller rättstavningsprogram får användas 

under skrivningen (Skolverket, 2019b). Anledningen till detta är att proven i sådana fall inte 

skulle mäta elevens läsförståelse och skrivförmåga i samma utsträckning och att läraren därför 

inte skulle kunna använda provresultatet som stöd för en rättvis bedömning och betygsättning, 

enligt Skolverket (2019b).  

 

Det finns, på gott och ont, ett visst utrymme för lärarna att göra sina egna tolkningar av de 

anpassningar som förekommer i läraranvisningarna. Detta framkommer i studien Erfarenheter 

av nationella prov i årskurs 6: En intervjustudie med några elever som har extra anpassningar 

eller särskilt stöd, som är en uppsats på avancerad nivå inom Speciallärarprogrammet, skriven 

av Caisa Sjöstad. Hon understryker att detta både kan tolkas som positivt och negativt. Den 

positiva aspekten berör det faktum att lärarna ofta har tillräcklig kunskap om vad för 

anpassningar deras elever behöver. Risken är dock att detta äventyrar likvärdigheten, då 

lärarnas olika tolkningar kan leda till att elever med jämbördiga behov får olika mycket 

anpassning (Sjöstad, 2015, s. 24). I artikeln ”Låt eleverna använda sina hjälpmedel vid 

nationella proven” betonar Karin Herlitz (2018) att lärarnas tolkningsutrymme av 

läraranvisningarna försvårar arbetet med att säkerställa likvärdigheten i bedömningen av 

elevernas kunskaper. Hon anser dessutom att anpassningarna av de nationella proven bör 

utvidgas i syfte att stärka likvärdigheten för elever med särskilda behov. Enligt Herlitz (2018) 

bör exempelvis elever med läs- och skrivsvårigheter få tillgång till rättstavningsprogram samt 

uppläsning av text.  

3.3 Kritik mot de nationella proven 

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

möjligheter påpekar Christina Cliffordson, Gudrun Erickson och Jan-Eric Gustafsson (2014, s. 

41) att de nationella proven misslyckas med sina två övergripande syften, vilka enligt dem är 

att främja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning samt att fungera som underlag 

vid analys av i vilken utsträckning eleverna når kunskapskraven på skolnivå, huvudmannanivå 

och nationell nivå. Anledningen till detta är enligt Cliffordson m.fl. (2014, s. 41) att proven har 

reliabilitetsbrister samt att de inte är jämförbara över tid. De understryker att reliabiliteten bland 

annat brister vid rättningen av uppsatser, då det visat sig att lärarna bedömer uppsatserna på 

olika sätt. Ett möjligt sätt att stävja reliabilitetsbristerna är enligt Cliffordson m.fl. (2014) genom 

att varje uppsats bedöms av flera olika, av varandra oberoende, personer. De poängterar dock 

att detta skulle vara väldigt resurskrävande (Cliffordson m.fl., 2014, s. 42). Att de nationella 

proven inte är jämförbara över tid beror delvis på att de enbart innehåller begränsade 
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beståndsdelar av det centrala innehållet och kunskapskraven i läroplanen. Dessutom varierar de 

nationella proven från år till år, både vad gäller innehåll och svårighetsgrad (Cliffordson m.fl., 

2014, s. 64).  

 

Håkan Löfgren, Héctor Pérez Prieto, Marie Tanner, Ragnhild Löfgren, Johan Samuelsson och 

Viveca Lindberg ifrågasätter i vilken grad de nationella proven kan användas som stöd för 

lärarna att sätta likvärdiga betyg. Förutom det faktum att eleverna förbereds inför de nationella 

proven på olika sätt, gör lärarna dessutom egna tolkningar av de nationella provens betydelse 

vid betygsättningen (Löfgren, Pérez Prieto, Tanner, Löfgren, Samuelsson & Lindberg, 2017, s. 

181). Författarna betvivlar dessutom tanken om att de nationella proven ska bidra till att 

undervisningen ska ske på samma sätt i alla skolor. Tvärtom understryker de att olikhet i 

utformning av undervisning kan öka likvärdigheten. De poängterar därför att undervisningen 

bör utformas på olika sätt beroende på elevgruppens förutsättningar och tidigare erfarenheter 

(Löfgren m.fl., 2017, s. 186).  

3.4 Lärares arbetsmiljö 

Rapporten Låt inte lärarna betala reformerna! beskriver att lärare förväntas utföra alltfler 

arbetsuppgifter, under samma tidsram som tidigare, vilket ökar arbetsbelastningen (Lärarnas 

Riksförbund, 2010, s. 3). Resultatet av rapporten visar bland annat att majoriteten av lärarna i 

årskurs 3 och årskurs 9 inte anser att deras arbetsgivare ger dem tillräckliga förutsättningar att 

utföra de nationella proven på ett bra sätt (Lärarnas Riksförbund, 2010, ss. 3, 14). De menar att 

andra arbetsuppgifter inte har reducerats för att kompensera för den tid som läggs ned på de 

nationella proven (Lärarnas Riksförbund, 2010, ss. 13, 16). Rapportens resultat bekräftas i 

studien Lärares arbete: En bild av lärares arbetssituation och tidsanvändning sett utifrån ett 

antal lärares vardag inom den kommunala grundskolan i Haninge kommun, där majoriteten av 

de intervjuade lärarna uppger att deras arbetsbörda stegvis ökat de senaste åren. De 

arbetsuppgifter som framförallt har ökat är kopplade till administration och dokumentation 

(Haninge kommun, 2013, ss. 26–27). Många lärare upplever att administrationen kring de 

nationella proven leder till en viss överbelastning (Haninge kommun, 2013, s. 59). 

 

I ljuset av de rapporter och studier som presenterats i bakgrunden kommer denna studie att 

undersöka hur några grundskollärare erfar arbetet med de nationella proven, framför allt i 

förhållande till sin arbetssituation samt i förhållande till anpassning av de nationella proven för 

elever med särskilda behov.  
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4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt ges exempel på nationell och internationell tidigare forskning som är intressanta 

för studien. Då omfattningen av tidigare forskning om de nationella proven i årskurs 6 är 

begränsad, inkluderas forskning om de nationella proven i årskurs 3 samt gymnasiet. Avsnittet 

inleds med forskning som behandlar hur elever upplever de nationella proven, vilket efterföljs 

av forskning om hur lärare erfar arbetet med de nationella proven. Därefter presenteras en 

avhandling om de nationella proven som behandlar olika förutsättningar inför och under de 

nationella proven, bedömning av de nationella proven samt anpassning av de nationella proven. 

Avslutningsvis ges en presentation av internationella jämförelser med hjälp av forskning om 

PIRLS-provet samt forskning som behandlar stress inom läraryrket, med särskild koppling till 

arbetet med prov som liknar de nationella proven.  

4.1 Hur elever upplever de nationella proven 

I avhandlingen Prövningen av en skola för alla: Nationella provet i matematik i det tredje 

skolåret har Anette Bagger utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv undersökt hur de nationella 

proven påverkar elever, i synnerhet elever med särskilda behov. De sociala handlingar som 

framträder under de nationella proven har analyserats. Dessa inbegriper både det talade språket 

och kroppsspråket i form av exempelvis gester och blickar (Bagger, 2015, s. 30) De särskilt 

framträdande diskurserna var testdiskursen, omsorgsdiskursen och tävlingsdiskursen (Bagger, 

2015, ss. 68–70). Samtliga av dessa diskurser är av intresse för denna studie. Testdiskursen 

framhålls som den överordnade diskursen under de nationella proven, då den återspeglar de 

normer som styr hur prov bör gå till. Detta gestaltas exempelvis då klassrummet iordningställs 

i syfte att minska risken för fusk under provtillfället samt då önskvärt beteende under 

provtillfället förmedlas. Omsorgsdiskursen synliggörs tydligast då den omsorg som läraren 

visar i den ordinarie undervisningen uteblir under provtillfället, exempelvis genom att läraren 

inte stöttar eleverna i den utsträckning som både läraren och eleverna är vana vid. Testdiskursen 

och omsorgsdiskursen står delvis i konflikt med varandra. De nationella provens legitimitet i 

form av likvärdighet ställs mot i vilken utsträckning de nationella proven bör utformas till stöd 

för elever med särskilda behov, vilket kan riskera att eleverna inte får den anpassning de är i 

behov av (Bagger, 2015, ss. 68–70). Valet mellan testdiskursen och omsorgsdiskursen drabbar 

framförallt elever med särskilda behov eftersom de ofta har ett mer omfattande behov av 

omsorg (Bagger, 2015, s. 79). Tävlingsdiskursen inbegriper delvis en tävlingskänsla elever 

emellan, men även en känsla av tävling mellan skolor eftersom provresultaten offentliggörs i 

efterhand och att skolor därför jämförs med varandra (Bagger, 2015, s. 70).  

 

Baggers avhandling indikerar bland annat att högpresterande elever tenderar att uppleva de 

nationella proven som både spännande och jobbiga (Bagger, 2015, s. 76). Många elever 
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misslyckas med att prestera på sin egentliga kunskapsnivå under de nationella proven. Detta 

beror framförallt på stress men grundar sig även i att eleverna inte fått de anpassningar som de 

är i behov av (Bagger, 2015, s. 79). Lärarnas omsorg om eleverna tycks bidra till en 

motsägelsefullhet och otydlighet, då de försöker att avdramatisera proven, samtidigt som 

proven anses viktiga, vilket bidrar till en osäkerhet hos eleverna. Många lärare ställer sig 

kritiska till i vilken utsträckning de nationella proven får anpassas. De upplever att de inte får 

ge eleverna det stöd de behöver (Bagger, 2015, ss. 84–85).  

4.2 Hur lärare erfar arbetet med de nationella proven  

I rapporten Nationella prov i grundskolan: En studie av hur lärare och rektorer uppfattar och 

hanterar prov har Åsa Hirsh analyserat enkätdata från 721 lärare i årskurs 3, 6 och 9. Den visar 

bland annat att endast en femtedel av lärarna i årskurs 6 upplevde att de nationella proven bidrog 

till ny kunskap om eleverna. De fungerade istället snarare som en bekräftelse på det som lärarna 

redan visste (Hirsh, 2017, ss. 24–27). Elever med särskilda behov var redan kända sedan 

tidigare, vilket betyder att de nationella proven inte bidrog till den kartläggning av elever som 

de delvis har som syfte (Hirsh, 2017, s. 33). De nationella proven bidrog inte till att förbättra 

undervisningen eftersom lärarna redan hade kunskap om sina elever sedan tidigare. Dessutom 

hade lärarna inte möjlighet att förändra undervisningen i tid, med tanke på att de nationella 

proven genomfördes på vårterminen i årskurs 3, 6 och 9, strax innan eleverna bytte klass, lärare 

och i vissa fall skola (Hirsh, 2017, ss. 28–29).  

 

Majoriteten av lärarna samarbetade vid bedömningen av de nationella proven (Hirsh, 2017, s. 

41). De ansåg inte att de nationella proven var nödvändiga för att säkerställa en likvärdig 

bedömning, även om de nationella proven tycktes öka likvärdigheten i bedömningen av 

elevernas kunskaper (Hirsh, 2017, ss. 47–48). Majoriteten av lärarna i årskurs 6 uttryckte att 

många av deras elever inte presterade på sin egentliga nivå under de nationella proven. Detta 

berodde troligtvis framförallt på stress och nervositet men även det faktum att en del elever inte 

hade kapaciteten att hålla upp fokuset under hela provtillfället (Hirsh, 2017, ss. 51–52). Nästan 

hälften av lärarna i årskurs 6 befarade att elevernas lust att lära påverkas negativt av de 

nationella proven och är därför kritiska till den press som läggs på eleverna under de nationella 

proven. Många av lärarna hade föredragit att själva få bestämma när standardiserade tester, 

liknande de nationella proven, skulle genomföras eftersom flexibiliteten skulle kunna leda till 

mindre stress hos både lärarna och eleverna (Hirsh, 2017, ss. 57–62).  
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4.3 En avhandling om de nationella proven  

I avhandlingen Lika chanser i gymnasiet? En studie om betyg, nationella prov och 

socialreproduktion har Helena Korp sökt att fördjupa kunskapen i hur de nationella proven 

används inom olika gymnasieprogram och skolor samt i vilken utsträckning de nationella 

proven stödjer en likvärdig bedömning, genom att analysera enkätsvar från lärare på fyra olika 

gymnasieskolor inom fyra olika gymnasieprogram (Korp, 2006, ss. 112–116). Avhandlingens 

resultat som behandlar olika förutsättningar inför och under de nationella proven, bedömning 

av de nationella proven samt anpassning av de nationella proven, är av intresse för denna studie. 

4.3.1 Olika förutsättningar inför och under de nationella proven 

I sin avhandling kom Korp (2006) bland annat fram till att eleverna hade olika förutsättningar 

att klara de nationella proven. En anledning var att eleverna förbereddes olika mycket inför de 

nationella proven (Korp, 2006, s. 176). En annan anledning var lärarnas olika tolkningar av i 

vilken mån de fick hjälpa eleverna under de nationella proven. Yttre omständigheter, såsom 

exempelvis oväsen utanför klassrummen, bidrog också till sämre förutsättningar för vissa elever 

(Korp, 2006, ss. 197–199). Andra omständigheter som skapade olika förutsättningar var bland 

annat mängden undervisning, gruppstorleken samt att eleverna var olika vana vid prov som 

liknande de nationella proven (Korp, 2006, s. 234–236). 

4.3.2 Bedömning av de nationella proven  

Många av lärarna i Korps (2006) avhandling uttryckte att bedömningsanvisningarna till de 

nationella proven var vaga och svårtolkade, vilket de menade riskerade likvärdigheten i 

bedömningen (Korp, 2006, s. 200). Flera av lärarna ansåg att sambedömning av de nationella 

proven kunde leda till ökad likvärdighet i bedömningen eftersom de då fick chansen att 

diskutera med kollegor. Möjligheterna för sambedömning skiljde sig dock åt. Vissa av lärarna 

hade obligatorisk sambedömning, medan andra fick organisera bedömningsarbetet själva 

(Korp, 2006, s. 203). Ett flertal lärare var kritiska till att de nationella proven ska vägas tungt 

vid betygsättningen, bland annat eftersom vissa elever föredrar att visa sina kunskaper på andra 

sätt än vad som är möjligt under de nationella proven (Korp, 2006, ss. 206–207). Då resultatet 

på de nationella proven oftast enbart fungerade som en bekräftelse på det lärarna visste, 

uttryckte vissa lärare att proven därför var onödiga medan andra upplevde detta som en trygghet 

(Korp, 2006, s. 217).  

4.3.3 Anpassning av de nationella proven  

Lärarna i Korps (2006) avhandling tycktes tolka läraranvisningarna på olika sätt, vilket gjorde 

att de anpassade de nationella proven i olika hög grad i förhållande till elever med särskilda 

behov. Det förekom även lärare som anpassade proven i högre grad än vad de fick som en slags 

motståndshandling mot systemet som de inte upplevde som legitimt (Korp, 2006, s. 261). 
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Många lärare visade en osäkerhet kring vilka elever som skulle få ta del av de extra 

anpassningarna. Medan vissa lärare såg en fastställd diagnos som ett kriterium, ansåg andra att 

det enbart var behovet som spelade in (Korp, 2006, ss. 238–239). Tillgången av resurser i form 

av exempelvis extra lokaler och extra personal skilde sig mellan skolorna. Generellt fanns dock 

ett underskott av resurser i förhållande till elevernas behov (Korp, 2006, ss. 195–196).  

4.4 Internationella jämförelser 

I studien Different Kinds of Wrong: marginalization processes within a reading test, av Jenny 

W. Folkeryd, Åsa af Geijerstam och Caroline Liberg (2017) undersöks svar av svenska elever 

som inte blivit godkända i det internationella PIRLS-provet. PIRLS står för Progress In Reading 

Literacy Survey och är en internationell kartläggning av läsförmågan hos elever i årskurs 4 

(Folkeryd, Geijerstam & Liberg, 2017, s. 335) PIRLS-provet är jämförbart med de nationella 

proven på så sätt att de också används för att mäta och jämföra resultat, i PIRLS-provets fall, 

genom internationella jämförelser. Studien undersöker om det finns bevis på att eleverna 

förstått den lästa texten även då elevsvar gett noll poäng (Folkeryd m.fl., 2017, ss. 336–340).  

Forskarna har funnit en betydande mängd svar som skulle kunna vara sådana där eleven förstått 

frågan, trots att svaret gett noll poäng. Det framgår av studien att tester av PIRLS-provets 

karaktär testar vissa specifika aspekter av läsförståelse och att de därför inte bör ses som ett 

heltäckande test för bedömning av läsförståelse (Folkeryd m.fl., 2017, ss. 346–350). Resultaten 

från forskningen kan vara bra att ha i åtanke i föreliggande studie, då det rör sig om 

undersökningen av, till viss del, liknande prov. Frågor som exempelvis hur tillförlitliga 

resultaten från proven verkligen är kommer upp vid läsning av studien. Intressant är också att 

eftersom studien visar på att det bara är en viss typ av svar som är acceptabla enligt PIRLS-

provet, innebär det att lärarna måste anpassa sin undervisning utefter provet om de vill att 

eleverna ska lyckas. Om lärarna gör detta uppstår en så kallad teaching to the test-kultur, där 

undervisningen anpassas efter provens struktur. I denna studie är det intressant att se ifall 

teaching to the test influenser förkommer i lärarnas svar, då de nationella proven är prov som 

liknar PIRLS-proven.  

 

I studien Teacher stress and health effects on teachers, students, and schools, av Mark T. 

Greenberg, Joshua L. Brown och Rachel Abenavoli (2016) undersöks möjliga faktorer till stress 

inom läraryrket. Forskarna kom bland annat fram till att det finns fyra stora kategorier av stress 

inom läraryrket, vilka är skolans organisation, arbetets krav, arbetets förutsättningar och social 

och emotionell kompetens hos lärarna (Greenberg, Brown & Abenavoli, 2016, ss. 3–4). Studien 

visar på en liknande trend som den i Sverige, där många lärare lämnar yrket i förtid. Bland de 

fyra kategorier som är avgörande för lärares stress är kategorin arbetets krav av störst intresse 

för denna studie. High-stakes testing, vilket är en typ av prov som lärare har fått direktiv om att 

genomföra från statligt eller kommunalt håll, är en faktor som påverkar lärares stress. Nationella 
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proven är således ett sådant typ av prov. High-stakes testing medför att lärare ges mindre 

kontroll över vad och i vilken takt de ska lära ut (Greenberg m.fl., 2016, ss. 2–3).  Det tycks 

även finnas ett samband mellan lärares stress och sjunkande elevprestationer (Greenberg m.fl. 

2016, s. 6). Mot bakgrund av dessa resultat är det intressant att i föreliggande studie beakta 

high-stakes testing, det vill säga i detta fall de nationella proven, som en möjlig källa till stress 

inom läraryrket.  
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som studien vilar på. Avsnittet inleds 

med en presentation av ramfaktorteorin, vilket efterföljs av en presentation av krav-, kontroll- 

och stödmodellen. Avslutningsvis ges en presentation av begreppet likvärdighet utifrån 

Skolverkets och skollagens definition samt studier som undersökt i vilken utsträckning de 

nationella proven kan anses likvärdiga.  

5.1 Ramfaktorteorin  

Urban Dahllöf formulerade grunden för ramfaktorteorin i boken Skoldifferentiering och 

undervisningsförlopp: komparativa mål- och processanalyser av skolsystem genom att 

analysera vilka effekter exempelvis elevgruppens sammansättning har på undervisningen 

(Dahllöf, 1967, ss. 54–57). Ulf P. Lundgren beskrev i antologin Ramfaktorteoretiskt tänkande. 

Pedagogiska perspektiv. En vänbok till Urban Dahllöf att ramfaktorteorin kan användas för att 

analysera hur den pedagogiska organisationen begränsar och möjliggör lärarens arbete i 

förhållande till sina elever. Ramar beskrivs som de faktorer som påverkar undervisningen, 

vilket exempelvis kan handla om elevgruppens storlek eller den tid som läraren har att fördela 

mellan sina arbetsuppgifter (Lundgren, 1994, s. 5). Ramfaktorteorin undersöker sambandet 

mellan klassens sammansättning, undervisningsprocessen och elevernas resultat (Lundgren, 

1994, ss. 9–10). Roar C. Pettersen (2008) har i boken Kvalitetslärande i högre utbildning: 

introduktion till problem- och praktikbaserad didaktik beskrivit de ramar han menar påverkar 

undervisningen mest, där personramar, organisatoriska ramar, tidsramar och fysiska ramar av 

störst intresse för denna studie. Personramar avser de kunskaper och egenskaper som 

individerna som deltar i undervisningen besitter. Organisatoriska ramar avser elev- och 

lärargruppernas sammansättning och storlek. Tidsramar avser den tid som läraren disponerar i 

förhållande till olika arbetsuppgifter. Fysiska ramar avser yttre fysiska förutsättningar, såsom 

rumsutformning och tillgång till lokaler (Pettersen, 2008, s. 59). 

5.2 Krav-, kontroll- och stödmodellen 

I Healthy work: stress, productivity, and the reconstruction of working life presenterar Robert 

Karasek och Töres Theorell (1990) krav-, kontroll-, och stödmodellen, som används 

exempelvis för att undersöka hur psykiskt påfrestande ett arbete är. Modellen innehåller en 

tvådimensionell krav- och kontrollmodell (se figur 1 nedan) som kan tolkas i ljuset av 

stöddimensionen. I figuren återfinns krav i det horisontella ledet medan kontroll återfinns i det 

lodräta ledet, där krav syftar till de krav som arbetsgivare ställer på sina anställda medan 

kontroll återspeglar den anställdes känsla av att kunna påverka sin arbetssituation. Som figuren 

visar kan kraven och kontrollen vara antingen höga eller låga.  
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Genom att analysera i vilken utsträckning de anställda upplever graden av krav och kontroll 

bildas fyra olika yrkeskategorier som kan placeras i figuren nedan. Höga krav och hög kontroll 

kategoriseras som aktiva yrken, där stressande moment ofta leder till effektiva 

problemlösningar hos de anställda, vilket är kategorin där läraryrket kan placeras. Höga krav 

och låg kontroll kategoriseras som high-strain-yrken, där en upplevelse av stress och en känsla 

av att inte kunna hantera arbetssituationen kan skapas hos de anställda. Låga krav och hög 

kontroll kategoriseras som low-strain-yrken, där de anställda ofta upplever en hög grad av 

harmoni och en låg grad av stress. Låga krav och låg kontroll kategoriseras som passiva yrken, 

där anställda ofta upplever en känsla av meningslöshet inför sina arbetsuppgifter då de kan 

känna sig som robotar som utför monotona uppgifter utan att behöva tänka. Modellen kan även 

analysera grad av motivation samt risk för men inom olika yrkeskategorier. Motivationen mäts 

genom en diagonal från figurens nedre vänstra hörn till figurens övre högra hörn, där 

motivationen sägs öka desto högre upp i figuren man kommer medan risk för psykiska men 

mäts genom en diagonal från figurens övre vänstra hörn till figurens lägre högra hörn, där risken 

för men sägs öka desto längre ned i figuren man kommer (Karasek & Theorell, 1990, ss. 32–

42).  

 

                           Krav 

            Låg      Hög 

      Hög             

Kontroll  

      Låg 

  
                    Figur 1: Krav- och kontrollmodellen 

 

De yrkeskategorier som framträder genom krav- och kontrollmodellen kan, som ovan nämnt, 

tolkas i ljuset av stöddimensionen. Det gör att anställda inom exempelvis high-strain-yrken som 

ofta symboliseras med hög stress, kan uppleva harmoni i sin arbetssituation ifall de samtidigt 

upplever att de får mycket stöd från sin arbetsgivare eller kollegor. Risken för psykisk ohälsa 

minskar om anställda upplever sig hörda och uppskattade av sina arbetsgivare eller sina 

arbetskollegor. Stödet fungerar som ett skydd mot eventuell psykisk belastning (Karasek & 

Theorell, 1990, ss. 68–70). 

 

I studien kommer krav-, kontroll- och stödmodellen användas för att analysera i vilken 

utsträckning lärarna upplever graden av krav, kontroll och stöd vid arbetet med de nationella 

proven.  

Low-strain Aktivt 

Passivt High-strain 
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5.3 Begreppet likvärdighet 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) har alla barn i Sverige rätt till en likvärdig utbildning. För att 

skapa en likvärdig utbildning har skolan ett uppdrag att kompensera för elevernas olika 

förutsättningar med hjälp av exempelvis extra anpassningar och särskilt stöd. Skollagen 

understryker att alla barn i Sverige ska ha lika tillgång till utbildning, oavsett var i landet barnet 

bor samt exempelvis vilka ekonomiska resurser som barnets familj har (SFS 2010:800). 

Skolverket (2018a) poängterar att likvärdig inte betyder samma sak som likadan eller likformig.  

 

I rapporten Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet 

över tid undersöker Skolverket (2012) i vilken utsträckning den svenska skolan lyckas skapa 

en likvärdig skola för alla. Rapporten visar att likvärdigheten i den svenska skolan har 

försämrats de senaste decennierna på grund av att kvaliteten på vissa skolor har ökat medan den 

försämrats på andra. Dessutom tycks elevernas familjeförhållanden vara mer avgörande än 

tidigare. Skolorna har misslyckats med att kompensera för elevernas olika förutsättningar, 

exempelvis i förhållande till elever med särskilda behov (Skolverket, 2012, s. 8).  

 

Anette Bagger (2016) använder begreppet likvärdighet i studien Student Equity vs Test 

Equality? - Support During Third Graders’ National Tests in Mathematics in Sweden av Anette 

Bagger då hon undersöker språkliga svårigheter vid de nationella proven i matematik för elever 

med svenska som andraspråk. Eleverna beskrivs ha svårigheter att förstå språket i 

provuppgifterna vilket försvårar elevernas möjlighet att räkna ut det matematiska problemet 

som uppgiften innehåller. De nationella proven i matematik finns enbart översatta till engelska, 

vilket försämrar möjligheten att göra en likvärdig bedömning av andraspråkseleverna, då det är 

svårt att veta ifall det är språkliga brister eller brister i matematiska kunskaper som ligger till 

grund för elevernas eventuellt felaktiga svar. Ifall elverna hade fått provet översatt till sitt 

modersmål hade proven kunnat betraktas som mer likvärdiga (Bagger, 2016, s. 130). 

 

I ljuset av de definitioner av likvärdighet och de rapporter och studier med koppling till 

likvärdighet som lyfts här, kommer studien delvis söka svar på lärarnas syn på begreppet 

likvärdighet i förhållande till de nationella proven.  
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6. Metod 

I detta avsnitt presenteras vilken metod som har använts i studien. Avsnittet inleds med en 

presentation av den metod som använts och de bakomliggande faktorerna till detta. Därefter 

ges en presentation av hur urvalet har gjorts, utformandet av intervjuguiden samt hur 

genomförandet av intervjuerna gått till. Detta följs av en reflektion över metoden, vilket 

inkluderar reflektioner över studiens validitet och reliabilitet. Sedan presenteras vilka 

forskningsetiska aspekter som har beaktats samt hur arbetet har fördelats mellan skribenterna. 

Avsnittet avslutas med en beskrivning av analysmetoden tematisk analys. 

6.1 Metodval 

För att undersöka studiens syfte valdes kvalitativa strukturerade intervjuer med öppna frågor 

som metod. Kvalitativa intervjuer beskrivs av Trost (2010) som intervjuer med enkla frågor där 

fylliga svar förväntas (2010, s. 25). Syftet med studien var att undersöka hur grundskollärare 

upplever en del av sitt arbete och därför passade det bra att genomföra kvalitativa intervjuer, 

eftersom lärarna gavs möjlighet att fritt uttrycka sina upplevelser. Frågor utan svarsalternativ 

definieras av Trost (2010, s. 42) som öppna frågor och intervjuer som handlar om ett ämne 

definieras som strukturerade. Intervjufrågorna i studien hade fokus på ett övergripande område, 

upplevelse av arbetet i och med de nationella proven i svenska i årskurs 6, och var således 

strukturerade. Frågorna hade inga svarsalternativ och var därför öppna frågor. Sex 

yrkesverksamma grundskollärare som hade erfarenhet av att arbeta med de nationella proven i 

svenska i årskurs 6 intervjuades. 

6.2 Material 

6.2.1 Urval 

För studien valdes bekvämlighetsurval med inriktning mot strategiskt urval. 

Bekvämlighetsurval innebär enligt Trost (2010) att intervjupersonerna väljs utifrån befintliga 

kontakter som ligger nära till hands. Strategiskt urval beskrivs som ett lämpligt urval vid den 

praktiska metoden bekvämlighetsurval för att få viss spridning av de personer som intervjuas i 

kvalitativa intervjuer (2010, ss.138–141). Då det kan tänkas finnas gott om yrkesverksamma 

lärare med erfarenhet av att arbeta med de nationella proven i svenska i årskurs 6 kan det vara 

bra om det är viss spridning på de lärare som intervjuas. Alla intervjuade lärare skulle vara 

behöriga lärare i svenska och ha genomfört nationella prov i svenska inom delarna läsförståelse 

och skrivförmåga under våren 2018 eller 2019. De lärare som blev intervjuade i studien hittades 

genom att vi kontaktade tidigare handledare och andra lärare på skolor där vi haft praktik samt 

genom att vi mejlade ut till skolor i närliggande kommuner.  
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Nedan visas tabell 1 med en presentation av lärarna som intervjuats.  
 

Tabell 1. Information om de intervjuade lärarna 

Lärare År i 

yrket 

Ämnes- & 

årskursbehörighet 

Senast genomfört 

nationella prov i 

svenska i årskurs 6 

Undervisar i just nu Storlek 

på skola ¹ 

A 8 år Svenska, årskurs 7–9 Vt. 2018 Svenska, årskurs 7 Större 

B 20 år Svenska, 

samhällsorienterade 

ämnen, engelska, matte, 

idrott & bild, årskurs 1–7 

Vt. 2019 Svenska, 

samhällsorienterande 

ämnen, & engelska, 

årskurs 6 

Mindre 

C 4 år Svenska & engelska, 

årskurs 3–9 samt 

gymnasiet 

Vt. 2019 Svenska & engelska, 

årskurs 6 

Större 

D 1 år Engelska och musik, 

årskurs 1–3 samt 

svenska, matte, engelska, 

samhällsorienterade 

ämnen & musik, årskurs 

4–6  

Vt. 2019 Svenska, engelska, 

matte & musik, 

årskurs 1–3 samt 

svenska årskurs 6 

Mindre  

 

 

 

E 21 år Svenska, matte, 

engelska, idrott, musik, 

bild, naturorienterande 

ämnen & 

samhällsorienterade 

ämnen, förskoleklass - 

årskurs 3 samt svenska, 

matte och 

samhällsorienterade 

ämnen, årskurs 4–7 

Vt. 2019 Svenska, matte och 

samhällsorienterade 

ämnen, årskurs 6 

Större 

 

 

 

F 13 år Svenska & Hem- och 

konsumentkunskap, 

årskurs 4–9 

Vt. 2019 Svenska & Hem- och 

konsumentkunskap, 

årskurs 6, 8 & 9  

Större 

¹ Större skola = fler än 300 elever, mindre skola = färre än 300 elever 

6.2.2 Utformande av intervjuguide 

I intervjuer ska frågorna enligt Trost (2010) bland annat vara korta och enkla att förstå (Trost, 

2010, s. 99), vilket är något vi beaktat exempelvis genom att vi upptäckt att vi i vår första 

intervjuguide ibland ställt två frågor i en. Frågorna var inte korta och enkla frågor och behövde 

således omformuleras. Vi genomförde en gemensam pilotintervju för att säkerställa att vi båda 

hade samma idé om hur intervjuerna skulle genomföras och därmed öka koherensen i arbetet. 

Efter pilotintervjun gjorde vi gemensamt justeringar av intervjuguiden. 

6.2.3 Genomförande  

De sex intervjuer som genomfördes spelades in, där tre var fysiska intervjuer medan tre 

genomfördes som telefonintervjuer av praktiska skäl. Trost (2010) rekommenderar inte 
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telefonintervju som lämplig metod när mer djupgående intervjuer ska genomföras (2010, s. 42). 

Vid hälften av intervjuerna var dock telefonintervju det sätt som fanns att tillgå och ett par 

aspekter beaktades inför dessa. När intervjuer genomförs med båda parter, den som blir 

intervjuad och den som intervjuar, på samma fysiska plats finns möjligheten för intervjuaren 

att läsa av respondenten, den intervjuades, kroppsspråk (Trost, 2010, s. 110). Respondenten 

skulle kunna reagera med en kroppslig handling på en fråga intervjuaren ställer (Trost 2010, s. 

110), vilket inte går att uppfatta i en telefonintervju och därför är något intervjuaren behöver ha 

i åtanke. Intervjuaren kan å andra sidan påverka respondentens upplevelse av intervjun genom 

sitt eget kroppsspråk eller att till exempel titta subjektet för stint i ögonen, eller inte se subjektet 

i ögonen tillräckligt mycket (Trost, 2010, s. 94), vilket undviks genom telefonintervju. En annan 

aspekt som blir extra viktig att beakta när intervjuaren inte kan se subjektets kroppsspråk är att 

gärna låta det gå några extra sekunder efter det att respondenten talat till punk ifall respondenten 

skulle vilja lägga till något till sitt svar. Att låta några sekunders tystnad infalla efter att 

respondenten svarat är något som Trost rekommenderar för alla intervjuer (2010, s. 97). Vid de 

tre intervjuerna där både respondent och intervjuare befann sig på samma plats har beaktats att 

platsen för intervjun ska vara en plats där intervjun kan genomföras utan störningsmoment. 

Lärarna fick själva välja på vilken plats de ville genomföra intervjun för att de skulle känna sig 

bekväma med platsen, vilket rekommenderas av Trost (2010, ss. 65–66). 

6.3 Metodreflektion 

En svårighet i att undersöka ett skeende som redan är passerat är att minnet kan förvränga 

upplevelsen man hade i stunden. Därför är det aldrig helt tillförlitligt att intervjua personer om 

upplevelser de haft för ett tag sedan (Trost, 2010, s. 99). Lärarna intervjuades inte precis efter 

att de genomfört de nationella proven i svenska i årskurs sex och deras minne av sina 

upplevelser kan därför ha förvanskats något. För en av lärarna var det till och med mer än ett år 

sedan den genomförde de nationella proven i svenska i årskurs sex. För den läraren skulle därför 

upplevelsen kunna vara mer förvanskad än för de lärare som nyligen genomfört proven. Andra 

metodologiska överväganden gäller de som är kopplade till reliabilitet och validitet. 

 

Reliabiliteten i en studie är ett mått på hur tillförlitlig studien kan sägas vara. Både reliabilitet 

och validitet har sina ursprung i den kvantitativa forskningen och kan därför vara svåra att 

applicera i kvalitativ forskning. Reliabilitet kan hur som helst delas upp i de fyra 

komponenterna konstans, precision, objektivitet och kongruens. Konstans, som innebär att det 

som undersöks inte ska förändras, är inte gångbart vid kvalitativa intervjuer. Precision handlar 

om att intervjuaren måste komma ihåg att inte tolka in för mycket av svaren och tro att man 

förstått, fast svaret skulle kunna tolkas på ett annat sätt. Objektivitet i betydelsen att man är utan 

åsikter går inte att uppnå, men intervjuaren ska vara objektiv i den mån att den inte visar sina 

åsikter eller försöker styra intervjun i en viss riktning. Kongruens i kvalitativa intervjuer kan 
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uppnås genom att ställa flera frågor om samma företeelse. Validitet, eller giltighet, behandlar 

huruvida studien har undersökt det den avsåg undersöka (Trost, 2010, ss. 131–134). 

 

I denna studie får lärarna delge sina upplevelser och det är inte säkert att de skulle svara på 

samma sätt om ett år. Konstans är därför en svår aspekt att beakta. För att höja precisionen har 

vi läst igenom varandras transkriptioner av intervjuerna och ställt frågor till den som intervjuat 

när vi inte varit säkra på vad svaren innebär. Vi har under intervjuerna tänkt på att försöka hålla 

oss objektiva och inte värdera svaren vi fått, varken muntligt eller genom kroppsspråk. I 

intervjuguiden finns olika följdfrågor om samma företeelse för att öka kongruensen. För att 

kunna skriva en så koherent studie som möjligt har vi haft daglig kontakt via chattforum och 

vid morgonmöten via telefon för att stämma av hur arbetet går och planera fortsatt arbete. Vi 

har även skrivit i samma onlinedokument och har på så sätt kunnat följa med i vad och hur den 

andra skriver. På så sätt har vi eftersträvat att skriva ett arbete som besvarar syftet och 

frågeställningarna som inledningsvis formulerats. 

6.3.1 Resultatets tillförlitlighet 

Studien omfattar endast 6 lärares erfarenheter av arbetet med de nationella proven i svenska i 

årskurs 6 och kan på så vis självklart inte göra anspråk på att ge någon riksomfattande bild över 

lärares syn på hur de erfar arbetet med nationella proven. Det går att spekulera i om lärarna, när 

de, i vetskap om att två lärarstudenter intervjuar dem i syfte att publicera ett arbete om lärares 

syn på arbetet i och med nationella proven, svarar på ett visst sätt och möjligtvis förvränger 

svaren efter deras inställning till nationella proven. När en av lärarna som var positiv till de 

nationella proven intervjuades upplevde intervjuaren att denne försökte försvara de nationella 

proven. Intervjuaren frågade sig då om intervjuguiden skulle kunna vara vinklad åt ett mer 

kritiskt synsätt på nationella proven. De resultaten som framkommit avspeglar dock i många 

avseenden tidigare forskning. Detta tyder alltså på tillförlitlighet i resultatet. 

6.4 Forskningsetiska aspekter  

Enligt Vetenskapsrådets codex för forskningsetiska principer finns fyra huvudkrav att beakta 

vid forskning. Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskarna, eller i detta fall, studenterna på 

lärarprogrammet, måste meddela de personer som är med i studien på vilka villkor de är med. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska godkänna sin medverkan i studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter på deltagarna i studien inte ska lämnas ut 

till obehöriga. Slutligen innebär nyttjandekravet att de data som samlas in i studien inte får 

användas till annat än forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Informationskravet har beaktats genom informationsbladet som finns som bilaga i denna studie. 

Det har lämnats ut i förväg till de intervjuade lärarna. Lärarna som intervjuades skrev på en 

medgivandeblankett, som även den finns bifogad under bilagor i denna studie. Alla intervjuade 

personer är myndiga och har gett sitt informerade samtycke till att vara med i studien. Vad Trost 

(2010) kallar informerat samtycke är att de som intervjuas deltar på frivillig basis och har tagit 

del av information om studien och personuppgiftsbehandling innan intervjun genomförs (2010, 

ss. 124–125). Samtyckeskravet är därmed beaktat. Konfidentialitetskravet har beaktats genom 

att de intervjuade lärarna och deras svar anonymiserats i studien. Lärarna benämns som lärare 

A, lärare B osv. För att ytterligare skapa anonymitet benämns samtliga lärare med pronomen 

hon, trots att manliga lärare förekommer i studien. Kodnycklar till vilken lärare som är vilken 

förvaras avskilt från det insamlade materialet. Endast vi har tillgång till de intervjuade lärarnas 

personuppgifter. Examinatorer har möjlighet att begära ut personuppgifter på de intervjuade 

lärarna från skribenterna. Transkriptioner och ljudfiler innehåller ingen information om de 

intervjuade lärarna som skulle kunna knytas till dem och på så vis röja deras identitet. Vi har 

beaktat nyttjandekravet och avser inte att använda insamlad empiri till annat än forskning.  

6.5 Arbetsfördelning 

Då arbetet med studien framförallt skett på distans delades ansvaret på olika avsnitt och delar 

mellan oss. Syfte och frågeställningar formulerade vi dock tillsammans. Detsamma gällde även 

för intervjuguiden, informationsbladet samt medgivandeblanketten. Vi hade ansvar för tre 

intervjuer med tillhörande transkriptioner vardera. Matilda hade ett övergripande ansvar för 

uppsatsens titel, sammanfattning, inledning samt bakgrund medan Ellen hade ett övergripande 

ansvar för metodavsnittet. I avsnittet om tidigare forskning hade Matilda ansvar över 

forskningen om hur elever upplever de nationella proven, hur lärare uppfattar arbetet med de 

nationella proven samt en avhandling om de nationella proven medan Ellen ansvarade över 

internationella jämförelser. I teoriavsnittet hade Matilda ansvar över delen som beskrev 

ramfaktorteorin, medan delen som beskrev krav-, kontroll- och stödmodellen samt begreppet 

likvärdighet gjordes tillsammans. I resultatavsnittet hade Ellen ansvar över lärarnas syn på 

svenskämnet i relation till de nationella proven, de nationella provens syfte och funktion, hur 

de nationella proven påverkar undervisningen, organisering av de nationella proven samt 

bedömning av de nationella proven medan Matilda hade ansvar över anpassning av de 

nationella proven, hur eleverna uppfattas under de nationella proven samt likvärdighet i 

förhållande till de nationella proven. I det konkluderande diskussionsavsnittet hade Ellen ansvar 

över hur lärarna organiserar, planerar och genomför arbetet med de nationella proven samt vad 

de anser att de nationella proven fyller för funktion medan Matilda hade ansvar över hur lärarna 

ser på arbetet med att anpassa de nationella proven för elever med särskilda behov och lärarnas 

syn på begreppet likvärdighet i förhållande till de nationella proven samt delen om vidare 

forskning. Delen om hur lärarna erfar arbetet med de nationella proven gjordes tillsammans.  
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6.6 Analysmetod 

Trost (2010) menar att det är viktigt att ha ett öppet förhållningssätt vid analys av det insamlade 

och transkriberade intervjumaterialet. Med öppet förhållningssätt menar han att den eller de 

som analyserar data och letar efter olika teman i svaren ska vara öppen för att se även de teman 

som kanske inte framstår som de mest uppenbara (Trost, 2010, s. 155). När man letar efter 

teman i sin empiri ska man även vara nyfiken på vad som skulle kunna upptäckas och skapa 

teman efter det man upptäcker i sin empiri (Trost, 2010, s. 148). 

 

För en lyckad tematisk analys finns några vägledande steg att följa, beskrivna i Using thematic 

analysis in psychology av forskarna Virginia Braun & Victoria Clarke (2006). Braun och Clarke 

(2006) betonar att tematisk analys inte är en linjär process, utan att den snarare går fram och 

tillbaka och att analysen genom hela processen kan komma att omvärderas. (Braun & Clarke, 

2006, s. 86). I det första steget gäller det att göra sig bekant med den data man har att analysera. 

I vissa fall börjar själva analysen redan vid datainsamlandet, ifall man redan då kommer att 

tänka på sekvenser som verkar ha betydelse för ens studie. I annat fall är det ett ypperligt tillfälle 

att bekanta sig med den insamlade datan vid genomförandet av transkriptionen och 

genomlyssnandet av intervjun. Alla möjliga teman, stora som små ska under detta första steg 

skrivas ned för senare djupare analys och sortering (Braun & Clarke, 2006, ss. 87f). I det andra 

steget gäller det att koda data, som nu ska vara bekant för den som analyserar. Kodningen är en 

mer detaljerad analys än att sortera data i olika teman. Koderna visar på kärnan i data och ska 

delas in i meningsfulla grupper utifrån de teoretiska utgångspunkter som studien utgår ifrån 

(Braun & Clarke, 2006, s. 88). I det tredje steget återgår analysen till att bli mer översiktlig och 

inte fullt så detaljerad som kodningen av data i det andra steget. Det gäller nu att leta efter teman 

i kodningen från det andra steget. Exempelvis kan en slags mindmap göras för att länka de olika 

koderna till varandra (Braun & Clarke, 2006, ss. 89f). I det fjärde steget är det dags att börja 

sålla bort en del av det kodade materialet och börja fastställa vilka teman som ska vara de 

slutgiltiga. Det är viktigt att se till att de teman som är tänkta att vara de slutgiltiga har tillräckligt 

mycket data som underbygger dem samt att de hänger ihop på något sätt (Braun & Clarke, 2006, 

ss. 91f). I det femte steget fastställs slutgiltiga teman och även eventuella undergrupper till varje 

tema. Teman och underteman ska ges tydliga namn, som gör att läsaren förstår vad temat 

handlar om. Därefter följer fasen att skriva om den analys som gjorts (Braun & Clarke, 2006, 

ss. 92ff), vilket presenteras i resultatavsnittet. 
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7. Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Avsnittet presenterar resultat från intervjuerna, 

med hänvisning till studiens bakgrund, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkt, utifrån 

nio olika teman. Dessa teman är: lärarnas syn på svenskämne i relation till de nationella proven, 

de nationella provens syften och funktion, hur de nationella proven påverkar undervisningen, 

organisering av de nationella proven, hur eleverna förbereds inför de nationella proven, 

anpassning av de nationella proven för elever med särskilda behov, hur eleverna uppfattas under 

de nationella proven, bedömning av de nationella proven samt likvärdighet i förhållande till de 

nationella proven.  

7.1 Lärarnas syn på svenskämnet i relation till de nationella proven 

I den inledande delen av de genomförda intervjuerna frågades lärarna om vad de ansåg att 

svenskämnets viktigaste uppgift var. Många upplevde denna breda fråga som svår att besvara 

utan förberedelse och möjlighet till längre överläggning, men likheter återfinns hur som helst i 

lärarnas svar. Många av lärarna pratar om att svenskämnets viktigaste uppgift är att stärka 

elevernas läs- och skrivförmåga samt muntliga förmåga. Även svar som att använda språket på 

bästa sätt, att skapa lust till läsning och skrivning och att kunna framföra sina åsikter nämns. 

Lärare E uttrycker sig på följande sätt: 

Ja, men att se till att eleverna har ett bra och vårdat språk och kan förbereda sig för ett 

yrkesverksamt liv i framtid. (Lärare E) 

Lärare B och lärare F reflekterar också över svenskämnet som en förberedelse inför kommande 

yrkesliv. Lärare B säger: 

 

för det kanske inte är någonting man har jättemycket nytta av senare i livet, utan man 

kanske skulle kunna lagt in fler instruerande texter eller fler argumenterande texter, jag 

kan tycka att det kan vara viktigare att lära sig skriva sådana texter istället, men det är 

min egen åsikt. (Lärare B) 

  

Lärare B pratar här om att de berättande texterna får för stort utrymme på de nationella proven. 

Lärare B har även gemensamt med lärare A att hon reflektera över svenskämnet som en process, 

i motsats till nationella provens upplägg som en mer summativ bedömning. Lärare A berättar: 

 

jag har inte så mycket examinationsuppgifter, vi jobbar mera i en process, en formativ 

bedömning, hela vägen. (Lärare A) 
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Lärare F:s svar skiljer sig något från de andra lärarnas svar. Hon pratar om att många ser 

svenskämnet som ett stödämne till andra ämnen, men motsätter sig själv denna bild: 

Oj, ja, många säger att det typ är som ett hjälpmedel för alla andra ämnen, men det är ju 

synd att utnyttja svenskämnet bara för att dom ska bli bättre i alla andra ämnen. Men 

det är för att dom ska lära sig att kommunicera med folk på olika sätt både genom tal 

och skrift och det dom läser. Att dom ska förstå helt enkelt och kunna följa med i 

nyheter, kunna förstå instruktioner och allting sånt där. (Lärare F) 

7.2 De nationella provens syfte och funktion 

7.2.1 Funktion för lärare samt syfte 

Alla lärarna, utom en av de som har jobbat en längre tid, uppger att de nationella proven 

fungerar som en slags avstämning på hur eleverna ligger till betygsmässigt. Både lärare D och 

lärare F nämner att proven är ett bra bedömningsstöd för dem, som de kan luta sig mot och se 

svart på vitt hur sina elever ligger till. Lärare D berättar: 

det blir ju som en bra, alltså, sätt att kolla, men var ligger faktiskt eleverna?... Men här 

får jag det verkligen svart på vitt. (…) just för att dom är utförda på ett jättebra sätt, att 

dom är testade och sådär. Så ja, jag skulle säga att det kompletterar min bedömning. 

(Lärare D) 

I samstämmighet med Korps (2006) avhandling, som visar att vissa lärare upplever nationella 

proven som en bekräftelse, medan andra inte ser behovet av bekräftelse på sitt arbete och därför 

tycker att nationella proven är onödiga, visar även denna studie på båda delar. Lärare A kan se 

ett syfte med nationella proven, men ser proven mer som en kontroll av henne än som ett stöd. 

Lärare A svarar på följande sätt på frågan vad hon ser för funktion med de nationella proven 

för egen del: 

 

 Ett resultat på att jag har lärt dom det som jag ska under deras termin. (Lärare A) 

 

Lärare A:s tanke om att nationella proven fungerar som en kontroll av henne återspeglar 

Löfgrens (2017) tanke om att staten använder nationella prov som en slags kontroll av skolan. 

Större delen av lärarna i denna studie ser nationella proven som en slags bekräftelse, medan en 

lärare avviker markant i detta avseende. Den läraren, lärare E, som avviker i denna studie 

avseende synen på syftet med de nationella proven, upplever inte att de nationella proven fyller 

någon funktion alls för henne. Lärare E säger: 

 

Ska jag vara helt ärlig så uppfyller det ingenting för jag vet ju redan hur dom ligger till. 

(Lärare E) 
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Lärare E kan ändå se en poäng med nationella proven för nyutexaminerade lärare på följande 

vis: 

Ja men det är som jag, alltså jag har jobbat så himla länge så jag vet ju ungefär vad man 

bör kunna i dom olika årskurserna men jag tror att det är jättebra stöd för nya lärare. 

(Lärare E) 

 

Lärare E uppger att hon har jobbat i många år och har full koll på hur hennes elever ligger till 

betygsmässigt. Samtidigt som lärare A ser nationella proven som en avstämning på hur eleverna 

ligger till betygsmässigt håller lärare A i viss mån med lärare E och menar på att: 

Vi skulle lika gärna kunna kolla de förmågor och det centrala innehållet på andra sätt. 

Sen är det bara för resultat, att se vilka skolor som kommer högst upp. (Lärare A) 

Här syftar lärare A på att syftet med de nationella proven skulle vara för Skolverket att 

rangordna skolor efter hur bra resultat de har fått i genomsnitt på de nationella proven. En 

kommentar från lärare F tyder på att även andra lärare uppfattar att provens syfte delvis består 

av att rangordna skolor mellan varandra. 

Ja, jag tycker det är bra att dom finns just för att det blir likvärdigt över alla kommuner, 

över alla skolor. Sen vet ju jag, jag har hört lite grann att det är en del som tycker att det 

gör ingenting att man får bra siffror. Så det gör ingenting att man, aa du förstår vad jag 

menar. (Lärare F) 

Lärare F syftar här alltså på att hon hört av vissa lärare att de gärna ger eleverna något högre 

betyg än vad de borde ha fått, för att höja skolans snittresultat. Sant eller ej, så är det hur som 

helst en idé som verkar finnas bland lärare gällande syftet med de nationella proven. Denna 

tanke att se nationella proven som en slags tävling för att rangordna skolor mellan varandra 

samstämmer med tävlingsdiskursen i Baggers (2015) studie om de nationella proven.  

7.2.2 Funktion för elever 

Den läraren som inte upplevde någon funktion med de nationella proven för egen del uttryckte 

sig på följande sätt gällande vad det skulle kunna uppfylla för funktion för eleverna: 

Jag tror inte det uppfyller nånting alls, utan det bara orsakar stress istället. Både eleverna 

och jag vet exakt hur dom ligger till. Jag tror de nationella proven är mer till för att 

Skolverket vill se att alla får likvärdig undervisning. (lärare E) 

Lärare E får medhåll utifrån Baggers (2015) studie, som visar att många lärare inte upplever att 

de nationella proven tillför någon ny information om eleverna. Lärare A instämmer med lärare 

E om att proven mest orsakar stress för eleverna, vilket bekräftas av Hirshs (2017) studie som 

också visar att elever, såväl som lärare, upplever stress under de nationella proven. De andra 

fyra intervjuade lärarna såg dock en vinning i att eleverna själva svart på vitt kunde se hur de 

låg till betygsmässigt. Lärare B pratar även om att det blir på ett rättvist sätt och syftar på att 
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provet görs i hela Sverige under liknande förutsättningar. Lärare B menar även på att provet har 

större tyngd i elevernas ögon än om hon satt betyg i svenska utan stöd av de nationella proven. 

För eleverna är det att själva se hur dom ligger till i svenskämnet, att få ett betyg i 

svenska som jag har bedömt. Här ser dom verkligen hur dom ligger till och kan jämföra 

med alla andra. Det här blir på ett rättvist sätt att se hur dom ligger till. (Lärare B)  

Andra lärare instämmer också i den tankegången och pratar till exempel om en likvärdig 

bedömning och en kontroll av elevernas kunskaper inför högstadiet. 

7.3 Hur de nationella proven påverkar undervisningen 

I likhet med Baggers (2015) studie som visar att lärare förändrar sin undervisning utefter de 

nationella proven, finns det även i denna studies resultat som visar på detta. Lärarna i denna 

studie fick svara på frågor om hur de upplevde att deras undervisning påverkades i 

förhållande till sin läsårsplanering, sitt val av ämnesinnehåll, sitt val av arbetssätt, sitt val av 

läromedel samt sitt val av examinationsuppgifter.  

7.3.1 Läsårsplanering 

Angående hur undervisningen påverkades i förhållande till läsårsplaneringen svarade lärare A 

på följande sätt: 

det känns som om hela terminen går åt till att jobba med nationella prov, så man hinner 

inte med allt det andra som man skulle behöva, tänker jag (…) nationella proven täcker 

in en så stor del av terminen. (Lärare A) 

Lärare A:s syn samstämmer med lärarnas syn i studien genomförd av Haninge kommun 

(2013). Lärare B ser det inte på samma sätt som lärare A utan menar på att allt arbete från 

årskurs 4 syftar till att ge eleverna ett så bra betyg som möjligt i slutet av årskurs 6. Lärare B 

svarar på följande sätt angående hur mycket nationella proven påverkar läsårsplaneringen: 

 

Ja, inte så mycket, för jag, ja, egentligen är det ju så att allt arbete från det att jag får 

eleverna i fyran är ju mot att de ska få så bra betyg i svenska som möjligt i sexan, 

arbetet börjar ju redan i fyran, så det är inte så mycket av planeringen i sexan som blir 

påverkat av det. Som jag sa, från terminsstart på våren, så lägger jag in att då börjar vi 

träna på nationella proven. (Lärare B) 

 

Då lärare B lägger stor vikt vid elevernas resultat på de nationella proven vid betygsättning i 

årskurs 6 borde således förberedelser inför de nationella proven direkt eller indirekt vara en 

stor del av läsårsplaneringen. Läraren tänker uppenbarligen inte i de banorna, men antagligen 

påverkas lärarens läsårsplanering indirekt av de nationella proven. Lärare C svarar på följande 

sätt angående hur mycket nationella proven påverkar läsårsplaneringen: 
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Ganska mycket för vi brukar avsätta en-två veckor före proven ungefär där man tittar 

igenom gamla prov och de får känna efter. Det tar en stund att förbereda, både gamla 

prov men även, mycket i förberedelsen för en själv som lärare tar det ju mycket. (Lärare 

C) 

 

Precis som lärare C så tar lärare B några veckor inför proven och dedicerar dem till att öva 

inför proven. Intressant är dock att lärare B uppfattar detta som liten påverkan medan lärare C 

uppfattar det som stor påverkan på läsårsplaneringen. Lärare D, E och F instämmer med lärare 

C. 

7.3.2 Ämnesinnehåll 

De flesta lärarna upplevde inte att de styrdes särskilt mycket gällande val av ämnesinnehåll i 

undervisningen. Lärare C uttryckte detta på följande sätt: 

Inte så mycket skulle jag, det skulle jag inte påstå för det är ju, nationella proven känns 

som att det kan innehålla precis vad som helst egentligen. Jag brukar alltid ha ett 

ämnesinnehåll som intresserar eleverna. Det ska vara bekant för eleverna.  (Lärare C) 

Lärare C tycker inte att hon påverkas av nationella provet i val av ämnesinnehåll, hon utgår 

istället från elevernas intressen. Lärare A har dock en annan syn angående ämnesinnehåll och 

uttryckte sig på följande sätt: 

Jag tror att man, det känns ibland som att man styrs till de nationella proven. Man vet 

lite grann vad de nationella proven ska innehålla, då styrs man lite i undervisningen efter 

det, tyvärr skulle jag säga. (Lärare A)  

Det lärare A här ger uttryck för är att hon påverkas att utforma undervisningen efter de 

nationella proven. Som tidigare refererat visar Folkeryd m.fl. (2017) studie på att prov av 

PIRLS-karaktär endast godtar en viss typ av svar och att en teaching to the test kultur uppstår 

när lärare anpassar undervisningen efter sådana test. Lärare A visar således på att en teaching 

to the test kultur skulle kunna finnas även i samband med de nationella proven.  

7.3.3 Arbetssätt och läromedel 

Vid frågan om de nationella proven påverkar lärarnas arbetssätt så menar flera av lärarna att det 

delvis påverkar. Lärare B nämner exempelvis att det tenderar att bli mer enskilt arbete inför 

provdagarna, men att det annars inte påverkar. Lärare D upplever att de nationella proven 

påverkar arbetssättet ganska mycket eftersom hon försöker få elever att lära sig hur de svarar 

på ett korrekt sätt enligt de nationella provens konstruktion. Lärare D säger på följande sätt: 

 

Alltså det kräver ju att man är ganska kunnig om vad dom faktiskt kollar på. Och jag har 

tidigare jobbat med att rätta nationella prov (…). Så jag har ganska bra koll på 
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läsförståelsen i alla fall. Och ja men det påverkar ju genom att jag försöker ha lektioner 

innan som verkligen ska vara som dom är liksom. (Lärare D) 

 

Ingen av lärarna upplever att de nationella proven påverkar vilka läromedel de använder. Två 

av lärarna påpekar att läromedlen ska utgå ifrån LGR11, vilket de nationella proven också ska 

göra och att det är det som är det viktigaste vid val av läromedel. 

7.3.4 Examinationsuppgifter 

På frågan om hur läraren upplever att examinationsuppgifterna påverkas av de nationella proven 

svarade lärare E: 

Ja, det gör det ju lite grann, för jag försöker ju att dom ska likna lite grann de nationella 

proven så att eleverna ska känna igen sig när nationella proven kommer. Så ja, det 

påverkar ju. (Lärare E) 

Lärare E försöker alltså förbereda eleverna på nationella proven genom att likna hennes 

examinationsuppgifter vid nationella provets utformande. Lärare B och lärare F berättar att de 

skrivningar de genomför med sina klasser inför de nationella proven, som har samma upplägg 

som de nationella proven, också används senare i bedömningen av eleverna och att detta på så 

sätt påverkar vilken typ av examinationsuppgifter de använder. Lärare F säger: 

dom fick ju skriva både berättelser, insändare (…) beskrivning och instruktion och även 

om alla dom var en övning inför nationella, så har jag ändå dom som bedömningsstöd, 

dom kan jag även använda i betygsättningen sen. (Lärare F) 

I samstämmighet med Folkeryd m.fl. (2017) visar lärarnas svar att de nationella proven kan 

leda till en teaching to the test kultur. Lärare F använder även de övningsuppgifter som eleverna 

gör inför de nationella proven som en del av bedömningen inför slutbetyget i årskurs 6. Till 

skillnad från övriga lärare, tyckte lärare A inte att de nationella proven påverkade hennes 

examinationsuppgifter. 

7.4 Organisering av de nationella proven 

Kravet att lära ut ett visst innehåll efter kursplanen som ställs på lärarna blir i de nationella 

proven, enligt lärarnas utsagor, testade. Som refererat i tidigare forskning av Karasek och 

Theorell (1990) så ökar risken för psykisk belastning, så som stress, när kraven är höga och 

kontrollen låg. De nationella proven är inget som läraren kan styra över. Testen måste 

genomföras vare sig läraren finner dem nödvändiga eller ej och krav på organisering, planering, 

bedömning och efterarbete medföljer. Sett utifrån Karasek och Theorells (1990) modell är 

lärarens kontroll låg, medan kraven kan bli höga utan stöd från till exempel kollegor. 
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I ljuset av organisatoriska och fysiska ramar inom ramfaktorteorin (Pettersen, 2008) är det 

intressant att beakta lärarnas återkommande utsagor om att de uppgifter som hör till förarbetet 

är att planera vilka klassrum som ska användas, hur många lärare som kommer att behövas 

under arbetet med proven, vilka elever som behöver extra anpassningar och hur dessa ska 

tillgodoses. Ofta behövs mindre grupper göras och till detta går det åt extra personal. Eventuella 

schemabyten som måste planeras och att skicka ut information till föräldrar nämndes också som 

uppgifter inför nationella proven. 

 

Vissa lärare upplever arbetet inför de nationella proven som tidskrävande, andra som mindre 

tidskrävande. De lärarna med längre tid i arbetet upplevde generellt arbetet som mindre 

tidskrävande. Möjligtvis beror lärarnas upplevelse av tidsaspekten på just tiden i yrket och 

därmed antal genomförda nationella prov. Lärare B uttrycker det så här: 

jag har gjort det så många gånger nu så (…) man vet vad eleverna behöver förbereda 

sig på, och man vet vad som behövs, det är inte särskilt betungande. Man läser på någon 

dag innan vad man ska förbereda och så där, så det känns inte särskilt betungande. Det 

brukar gå ganska bra tycker jag. (Lärare B) 

Lärare B har ingen negativ syn på förarbetet och så har inte heller lärare F. Lärare F nämner att 

hon kan påverka förarbetet ganska mycket och att det därför inte känns så betungande. På frågan 

om hur lärare F upplever förarbetet inför de nationella proven svarar hon så här: 

 

Inte så speciellt krångligt, det får man påverka ganska mycket själv, så det känns bra. 

(Lärare F) 

 

Lärare F poängterar också att lärarkollegiet sätter sig ned tillsammans inför de nationella proven 

och att det fungerar bra. Detta kan kopplas till krav-, kontroll- och stödmodellen (Karasek & 

Thorell 1990) som säger att ju mer kontroll en person har över sitt arbete och ju mer stöd som 

finns, desto mindre stressigt kommer arbetet att upplevas. Lärare F visar prov på både kontroll 

och stöd i förarbetet. Lärare E upplever stöd från skolledningen i förarbetet på följande sätt: 

dom vet ju att det tar mycket tid och är sjysta och ger oss tid (…) och rätt förutsättningar. 

(Lärare E) 

Alla lärare upplevde inte samma stöd från skolledningen som lärare E. Lärare D hade inget stöd 

vid arbetet med de nationella proven och upplevde det då på följande sätt: 

jag är ganska ensam när det gäller svenskan på mellanstadiet. Har känt mig lite lämnad, 

kan man säga. Men det har ändå gått bra eftersom det varit så få elever, men däremot 

om jag skulle ha en klass med 30 och organisera hela det här så skulle det ha varit 

jobbigare. Just, men specialläraren skulle ju varit mitt stöd i det här och det har ju inte 

hänt liksom, eller det har inte kunnat gå. (Lärare D) 
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Lärare D skulle ha fått extra stöd av specialläraren på skolan i och med de nationella proven för 

en av eleverna, som hade behov av extra anpassningar. Specialläraren blev dock sjukskriven 

och inget annat stöd sattes in, vilket resulterade i att läraren fick organisera arbetet med de 

nationella proven ensam. Detta verkar ha upplevts som överkomligt, men inte helt idealt för 

läraren, som skulle uppskattat att ha det stödet som var tänkt. Lärare D upplevde heller inget 

stöd från skolledningen.  

7.5 Anpassning av de nationella proven  

Alla lärare i studien uttrycker att det är viktigt att anpassa de nationella proven för elever med 

särskilda behov. Precis som lärarna i Korps (2006) avhandling hade dock lärarna olika 

förutsättningar att kunna göra detta. I likhet med lärarna i Baggers (2015) studie är lärarna i 

studien kritiska till i vilken utsträckning de har möjlighet att anpassa de nationella proven för 

elever med särskilda behov, framförallt i förhållande till elever med läs- och skrivsvårigheter. 

7.5.1 Mindre grupp som extra anpassning  

Samtliga lärare i studien diskuterar mindre grupper som en viktig anpassning för elever med 

särskilda behov. Möjligheten att kunna göra denna anpassning tycks dock skilja sig åt. Lärare 

D uttrycker att hon gärna hade velat anpassa proven på detta sätt för hennes elev med läs- och 

skrivsvårigheter men att det inte var praktiskt möjligt:  

då var tanken att min speciallärare skulle göra provet med (…) hen (…), men tyvärr så 

blev hon sjuk. Eller sjukskriven. (…) någon behöver ju vara med klassen och vi är så 

få. Så att det blev, svårt på det sättet, för man ville ju, han behövde ju jättemycket stöd. 

(Lärare D) 

Det framträder en bild av att lärare D:s organisatoriska ramar, i form av personalantal, begränsar 

hennes möjlighet att kunna utföra sitt arbete på önskat sätt. Övriga lärare i studien beskriver 

genomförandet av att skapa mindre grupper för elever med särskilda behov på ett mer positivt 

sätt. Lärare C anger, till skillnad från lärare D, att hon hade ett högt personalantal, vilket kan 

tolkas som att lärare C istället hade organisatoriska ramar som möjliggjorde hennes arbete att 

anpassa de nationella proven för eleverna med särskilda behov:  

sen finns det mindre grupper för elever som har vissa speciella behov och då sitter en 

lärare med den gruppen (…) Så vi har väldigt mycket personal inblandat i vår planering. 

Och det är ju för att alla ska lyckas, det ska vara, alla ska ha möjligheter och dom 

anpassningar som finns använder vi ju oss av till de elever som behöver. (…) Mycket 

personal som är involverade. (…) jag tror inte att andra skolor har samma möjligheter. 

Det beror helt på vilka resurser man har. (Lärare C) 

Lärare C uttrycker en medvetenhet om att hennes skola troligtvis har bättre förutsättningar att 

anpassa de nationella proven för elever med särskilda behov än vad andra skolor har. Vidare 

uttrycker hon att anledningen till det höga personalantalet grundade sig i viljan att alla elever 
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ska lyckas under de nationella proven. Det verkar dock inte vara viljan, utan snarare de 

organisatoriska ramarna, som saknas hos lärare D. Medan de organisatoriska ramarna begränsar 

möjligheten för lärare D, möjliggör de istället för lärare C att utföra sitt arbete på det sätt hon 

önskar. I likhet med lärare C visar även lärare E en medvetenhet om skolors olika 

förutsättningar, då hon berättar om en skola i samma kommun som hon arbetar i:  

Jag vet att en del skolor kan man inte ha (…) var dom tvungna att ha alla i samma 

klassrum och egentligen kanske inte det är det optimala heller. För barn med särskilda 

behov kanske behöver ha en egen hörna eller nånting, men det gick inte, vilket ledde till 

att det var fler som misslyckades där. Och det är ju inte likvärdigt, att man inte har 

samma förutsättningar. (Lärare E) 

Lärare E hade fått berättat för sig om denna skola, som liksom skolan som lärare D arbetar på 

saknade de organisatoriska ramarna i form av personaltäthet som behövdes för att skapa mindre 

grupper för elever med särskilda behov. I likhet med lärare C uttrycker lärare E goda 

förutsättningar att skapa mindre grupper för elever med särskilda behov: 

Ja men på den här skolan hjälps vi allihopa till (…) så vi delar upp dom i mindre grupper, 

så att alla elever ska få rätt förutsättningar för att lyckas på nationella proven. (…) Och 

den grupp som behöver vara liten, eller dom elever som behöver vara i en liten grupp, 

sitter med mig i ett litet rum (Lärare E) 

Att lärare E sitter med den lilla gruppen kan tolkas som positivt i ljuset av omsorgsdiskursen 

(Bagger, 2015), då elever med särskilda behov ofta har ett omfattande behov av omsorg. I lärare 

A:s fall var det istället specialläraren som satt med den mindre gruppen:  

dom sitter på [namn på en plats] (…) det är där vi har våra elever med 

specialanpassningar, då får dom sitta där med speciallärare, så får dom sina 

anpassningar som dom har rätt till. (Lärare A)  

I likhet med lärare A, fick även lärare B hjälp av en speciallärare för att kunna skapa mindre 

grupper för elever med särskilda behov:  

i år hade jag hjälp av speciallärare vid två av fyra prov som kunde plocka ut några av 

eleverna och sitta med dom i lugn och ro. (…) Men vissa år har det inte varit någon 

hjälp av speciallärare utan då får man försöka köra själv. (Lärare B) 

Till skillnad från de övriga lärarna i studien, med undantag från lärare D, visar det sig att lärare 

B dock bara fått hjälp vid två av de fyra proven. Det framkom dock ingen förklaring till varför 

det varit på detta sätt. Lärare B uttrycker även att hon vissa år inte fått någon hjälp alls, vilket 

går mer hand i hand med lärare D:s situation. Lärare B understryker senare att hon tycker att 

det är väldigt viktigt att eleverna med särskilda behov får de anpassningar som de är i behov 

av. Här uttrycker hon att det exempelvis är viktigt att skapa mindre grupper för elever med 

särskilda behov:  
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det är jätte, jätteviktigt att dom får, till exempel extra tid på sig eller sitta i ett eget rum 

eller sitta bakom någon skärm eller något sånt, så att dom får en okej chans att klara 

proven. Det står tydligt att man får anpassa. Det tycker jag är jätteviktigt och därför är 

det viktigt att försöka få med en extra lärare som kan gå iväg med några stycken som 

behöver få lite extra hjälp. (Lärare B) 

Att lärarna i studien har olika förutsättningar att kunna anpassa de nationella proven till elever 

med särskilda behov, korrelerar med det som Korp (2006) kom fram till i sin studie. Lärarna i 

studien hade olika organisatoriska ramar, vilket möjliggjorde för lärarna som hade tillgång till 

tillräckligt mycket personal och begränsade för lärarna som inte hade det. Samtliga lärare i 

studien visar dock en vilja av att anpassa de nationella proven, vilket går hand i hand med den 

omsorgsdiskurs som Bagger (2015) beskriver i sin avhandling.  

7.5.2 Tid: en faktor som möjliggör och begränsar  

Flera av lärarna i studien uttrycker att den tid som eleverna hade på sig för att genomföra de 

nationella proven upplevdes som en stressfaktor för vissa elever. En möjlig anpassning av de 

nationella proven är, som nämnt i bakgrunden av studien, förlängd provtid. Lärare A använder 

sig av denna anpassning i förhållande till de elever hon upplevde var i behov av detta:  

Jag tycker det är jätteviktigt att ge dem den tid de behöver för att klara det där provet 

(Lärare A) 

Lärare A betonar att extra tid är en viktig faktor för vissa elever och använde sig därför av 

förlängd provtid som extra anpassning till dessa. Utifrån ramfaktorteorin kan ramfaktorn tid här 

ses som en faktor som möjliggör för eleverna som får den anpassningen som de är i behov av. 

Hade eleverna inte fått ta del av denna anpassning hade tiden istället kunnat betraktas som en 

ramfaktor som begränsar elevernas möjlighet att genomföra de nationella proven på sin 

kunskapsnivå.  

 

I förhållande till tid ställer sig lärare D kritisk till själva upplägget av de nationella proven, då 

hon uttrycker att alla elever inte har de rätta förutsättningarna för att kunna utföra två stora prov 

på en och samma dag. Hon menar att elever med läs- och skrivsvårigheter generellt anstränger 

sig mer än övriga elever för att kunna avkoda texten de läser, vilket tar väldigt mycket energi 

för dem. Det kan tolkas som att lärare D, i likhet med Herlitz (2018) önskar att de nationella 

proven kunde anpassas än mer, särskilt för elever med läs- och skrivsvårigheter. I hennes svar 

kan skönjas att hon anser att förlängd provtid som extra anpassning inte räcker för alla elever: 

jag tycker det är idiotiskt att man ska behöva göra dom här proven på en dag. För att 

elever med svårigheter kan inte göra två prov, som för dom kanske tar 80 minuter att 

göra, på en dag. (…) det är verkligen helt omöjligt för vissa elever att klara av att göra 

det här. För det tar jättemycket energi. För elever som liksom har dyslexi och inte kan. 

Det tar liksom så mycket energi för dom att koda orden, att då kan dom inte svara 

liksom. (Lärare D) 
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Av svaret att döma går inte att säkert säga ifall lärare D menar att extra anpassningar i form av 

uppläsning av text, som Herlitz (2018) föreslog, skulle vara en tillräcklig anpassning för den 

problematik hon här lyfter. Att lärare D understryker faktumet att vissa elever inte har 

förutsättningar att genomföra proven utifrån deras egentliga kunskapsnivå på grund av att de 

inte får den anpassning som de är i behov av går hand in hand med det som Bagger (2015) kom 

fram till i sin studie. Lärare D:s svar kan även betraktas i ljuset av konflikten mellan 

omsorgsdiskursen och testdiskursen som Baggers avhandling belyser. Det kan tolkas som att 

lärare D hade en önskan om att kunna anpassa proven på de sätt hon uppfattade vore bäst för 

eleverna, men att de regler som satt uppsatta för proven omöjliggjorde detta.  

 

Utifrån ett ramfaktorteoretiskt förhållningssätt kan här tolkas som att tid är en ramfaktor som 

både kan begränsa och möjliggöra elevernas möjlighet att prestera på sin egentliga 

kunskapsnivå under de nationella proven. Medan lärare A menar att extra anpassning i form av 

förlängd provtid ökade förutsättningarna för vissa elever att genomföra proven på ett bra sätt, 

anser lärare D att den omfattning av tid som eleverna förväntas att använda till att genomföra 

proven begränsar vissa elevers möjlighet att prestera på sin egentliga kunskapsnivå.  

7.5.3 Elever med läs- och skrivsvårigheter 

I samstämmighet med Baggers (2015) studie är flera av lärarna i studien kritiska till i vilken 

utsträckning de får anpassa de nationella proven i förhållande till elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Lärare E betonar, i likhet med det som Herlitz (2018) uttryckte, att fler extra 

anpassningar borde vara möjliga att göra till förmån för elever med läs- och skrivsvårigheter:  

Ja där kan man ju säga att barn med dyslexi, eller elever med dyslexi, de får ju inte 

lyssna på texten utan de måste ju läsa den. Och det kan jag tycka är helt galet. För det 

är ju faktiskt, en anpassning är ju att få lyssna på texten när man har dyslexi. (Lärare E)  

Lärare E anser att möjligheterna att anpassa de nationella proven för elever med läs- och 

skrivsvårigheter inte är tillräckliga. Det kan tolkas som att hon, precis som Herlitz (2018), 

tycker att elever med läs- och skrivsvårigheter bör kunna få texten uppläst, med tanke på att 

detta är en vanlig extra anpassning i den övriga undervisningen. I ljuset av det som Bagger 

(2015) kom fram till i sin studie kan detta tolkas som att dessa elever har sämre förutsättningar 

än övriga elever att genomföra de nationella proven på sin egentliga kunskapsnivå. I linje med 

det som lärare E uttrycker, menar även lärare C att de nationella proven inte anpassas tillräckligt 

för elever med läs- och skrivsvårigheter:  

jag tycker att det är väldigt jobbigt för elever som har läs- och skrivsvårigheter som inte 

kan få texten uppläst. Det blir, det blir jobbigt för dem för det är inte riktigt så sjyst för 

elever som har det väldigt jobbigt med läsningen och skrivandet. Och jag vet att det 

sätter press på eleverna (…) vissa elever kan tycka att det blir ett stopp, att dom inte, 

aldrig känner att dom lyckas. Och det är en anpassning som man önskar att man kan. 
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Jag förstår att det är, man bedömer ju en viss del men där är det ju någonting som de 

inte kan rå för. Det är inte, dom kan ju inte göra någonting åt det. (Lärare C)  

I likhet med lärarna i Baggers (2015) studie kan det tolkas som att lärare C är i en konflikt 

mellan omsorgsdiskursen och testdiskursen, då hon uttrycker att hon skulle vilja anpassa mer 

men att hon samtidigt förstår varför det inte är möjligt att göra det. Precis som lärare E uttrycker 

lärare C en önskan om att få anpassa de nationella proven mer, i förhållande till elever med läs- 

och skrivsvårigheter. I ljuset av lärare E och lärare C:s önskningar om att få anpassa de 

nationella proven mer, understryker lärare B att de nationella proven inte är utformade på ett 

sätt som skapar förutsättningar för alla elever att genomföra dem på ett likvärdigt sätt: 

proven är rättvisa om man inte har några problem. Men det är klart, har man stora läs- 

och skrivsvårigheter, då blir proven svårare att genomföra, så är det ju. (Lärare B) 

Lärare B uttrycker att proven är rättvisa för elever utan särskilda behov, men för elever med 

exempelvis läs- och skrivsvårigheter så kan proven vara svåra att genomföra. Som ovan nämnt 

tyder en del av lärarnas svar på att de till viss del, liksom lärarna i Baggers (2015) studie, hamnar 

i en konflikt mellan omsorgsdiskursen och testdiskursen. De uttryckte en önskan om att få göra 

fler anpassningar, framförallt i förhållande till elever med läs- och skrivsvårigheter, men 

eftersom de samtidigt befann sig i testdiskursen så rättade de sig efter de regler som satts upp. 

Till skillnad från vissa av lärarna i Korps (2006) studie följde lärarna i studien de regler som 

beskrivits i läraranvisningarna, trots att en del av deras svar till viss del kunde tolkas som att de 

inte avsåg dessa vara helt och hållet legitima. Precis som lärarna i Baggers (2015) studie visade 

lärarna i studien delvis uttryck för en ilska över den stress och press som lades på eleverna.  

7.6 Hur eleverna uppfattas under de nationella proven  

7.6.1 Stressade elever  

Flera av lärarna i studien uttrycker att de uppfattar en förhöjd stressnivå hos sina elever under 

de nationella proven och ställer sig, i likhet med lärarna i Hirsh (2017), kritiska till den stress 

och press som sätts på eleverna under de nationella proven. Lärare E uttrycker att eleverna varit 

väldigt stressade inför de nationella proven och att det till och med har förekommit elever som 

fått panikångest. Detta gjorde att hon inför de nationella proven fick lägga mycket tid på att 

hantera den stress som de nationella proven skapar hos vissa elever. Till skillnad från övriga 

lärare i studien lyfter lärare E även en osäkerhet kring vem som bär ansvaret för den stressen 

som eleverna upplever inför de nationella proven. Hon uttrycker att de nationella proven är 

viktiga och att det därför finns en risk att lärarna sätter en press på eleverna som de har svårt att 

hantera:  

under hösten fick vi mer jobba med att hantera stressen och med panikångest och 

andningsövningar. Mindfulness fick jag köra också i höstas. Och så gjorde jag också 

inför de nationella proven i trean, för dom blev väldigt stressade över det också. Så att, 
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dom är jättestressade över det, är dom. Och jag vet inte om det är vi lärare som gör fel, 

som kanske liksom sätter pressen, eftersom de nationella proven är så viktiga. Eller om, 

eller om det är någonting annat, det vet jag inte. Men dom är jättestressade, det är dom. 

För dom tror att det hänger på allt liksom. Det är liv eller död för dom. (Lärare E) 

Att lärare E uppfattar eleverna som stressade går hand i hand med det som Hirsh (2017) kom 

fram till i sin studie. Precis som lärare E, menar även lärare C att hon uppfattar sina elever som 

stressade. Samtidigt lyfter hon att det finns elever som inte bryr sig lika mycket. När hon svarar 

på frågan om hur hon uppfattar sina elevers upplevelse av de nationella proven svarar hon såhär: 

Stressigt och oroligt. Mycket press. Dom tror att det är det enda som, att det är det som 

avgör betyget. Dom tror att det är det sista man gör och dom tror att det är, det liksom, 

känns som att det är på liv och död, lite så. Jag tror att det är den upplevelsen dom har, 

att det här är lite panik för många. Sen finns det absolut dom som inte bryr sig alls om 

det, att ’jaha, det är en vanlig uppgift’. Men det är mer och mer vanligt nu i sexan att 

det, det är betygen och det är stort och det är mer viktigt så, och det blir stressigt. (Lärare 

C)  

Lärare C menar alltså att det både finns elever som uppfattas som väldigt stressade, men även 

elever som inte verkar bry sig lika mycket. Vad denna skillnad kan bero på framkom inte under 

intervjun. Lärare D och lärare A uttrycker att de upplever sina elever som nervösa under de 

nationella proven, men på ett sätt som inte uppfattas som lika allvarligt som det som lärare C 

och lärare E uttrycker. Lärare D upplever att vissa av hennes elever till och med uppfattar de 

nationella proven som lite roliga. Lärare A uttrycker att hon upplever eleverna både som 

nervösa och som stressade:  

utifrån eleverna märker man stress och press, väldigt fnittriga och nervösa och ja, 

oroliga skulle jag säga. (Lärare A)  

Huruvida det fnitter som lärare A hänvisar till kan uppfattas som någonting positivt är svårt att 

säga. Varken lärare A eller lärare D uttrycker ifall det är vissa elever som kan uppfatta de 

nationella proven som lite roligare än andra. Om man ska tolka deras svar utifrån det som 

Bagger (2015) kom fram till i sin studie skulle det dock kunna vara de högpresterande eleverna 

som de syftar på. Det går dock inte att säkert säga utifrån det som framkom på intervjun. Lärare 

A understryker dock senare i intervjun att hon framförallt uppfattar stress hos sina elever. Det 

är bland annat tidspressen som skapar stress, vilket gör att eleverna inte lyckas prestera på den 

nivån som läraren hade förväntat att de skulle göra:  

Dom är fokuserade, men dom blir stressade. Dom tycker det är onödigt. Det är stressigt 

med tiden. En vanlig skoldag går ju inte på tid. Och det gör ju verkligen de här proven. 

Det blir inte de resultat man skulle kunna förvänta sig heller tycker jag och det märker 

de själva också. De kanske kunde gjort bättre om de fått sitta ett tag. (Lärare A)  

Utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv kan här tolkas som att tid är en ramfaktor som 

begränsar elevernas möjligheter att prestera på sin egentliga kunskapsnivå. Lärare A uttrycker 

även att hennes elever delvis uppfattar de nationella proven som onödiga. Hon är den enda 
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läraren i studien som uttrycker något liknande. Lärare F lyfter, till skillnad från övriga lärare i 

studien, att det framförallt är de högpresterande eleverna som är stressade under de nationella 

proven. Hon säger också att hon försöker lugna sina elever genom att betona att de nationella 

proven bara är ett prov precis som alla andra: 

En del tycker att det är lite stressigt, (…), att om jag misslyckas får jag F och blir 

uppstressade, men oftast är det de som är de starkaste som gör det. Men en del tycker 

bara att det är ett prov som alla andra. Så man får ju försöka prata med dem innan hur 

det kommer se ut och sådär. Jag brukar skriva på tavlan att det här är den uppgiften, det 

här är nationella provet och det här är den och hur allt räknas ut till slut. Så ser de att det 

inte är ett examinationsprov utan att det är ett prov som alla andra. Det brukar lugna de 

flesta. (Lärare F) 

Precis som Bagger (2015) lyfter i sin avhandling framträder här att lärare F har en omsorg 

av att avdramatisera proven för sina elever.   

7.6.2 Fokuserade elever 

En av lärarna i studien, lärare B, lyfter att den framförallt uppfattar sina elever som lugna och 

fokuserade. När hon svarar på frågan om hur hon upplever arbetet under provdagarna svarar 

hon såhär:  

Att eleverna är ganska lugna. Dom vet att det är något som är, där dom måste göra så 

gott dom kan. Dom är ändå ganska lugna och fokuserade. Jag upplever att alla verkligen 

försöker och gör sitt bästa. Det är väldigt sällan någon lämnar in och inte har gjort ett 

enda. Så dom vet att det här är på riktigt. Det är lugnt och städat och koncentrerat. 

(Lärare B) 

Enligt lärare B uppfattas alltså eleverna som ganska lugna och fokuserade. Detta skiljer sig på 

ett generellt plan ganska mycket från vad de övriga lärarna svarar i sina intervjuer, som 

framförallt lyfter upp sina elever som stressade och oroliga. När lärare B svarar på frågan om 

hur hon upplever att eleverna upplever de nationella proven, svarar hon såhär:  

Ja, att de tar dem på allvar och att de verkligen vill göra sitt yttersta. Att de känner att 

det här är viktigt. Samtidigt, skulle de misslyckas så är det inte hela världen. De är bara 

12–13 år, så man kan misslyckas. Men de inser att det här är något som alla gör i hela 

Sverige, så det är viktigt. (Lärare B) 

Lärare B lyfter här att hon uppfattar det som att hennes elever gör sitt bästa och vill lyckas, men 

att det samtidigt inte är hela världen om de misslyckas. Detta liknas vid det som lärare F lyfter 

och även det som Bagger (2015) kom fram till i sin avhandling. 
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7.7 Bedömning av de nationella proven 

7.7.1 Bedömningsanvisningar – lätta att förstå, svåra att tolka 

Många av lärarna jobbar kollegialt på olika sätt i och med bedömningen av de nationella proven. 

I samstämmighet med Karasek och Theorell (1990) ser lärarna det kollegiala arbetet som något 

positivt och ett stort stöd i bedömningen. Alla lärarna utom en ser också 

bedömningsanvisningarna som ett bra stöd vid rättningen. Lärare F är av en annan uppfattning 

och säger så här om bedömningsanvisningarna: 

  

däremot så tycker jag att bedömningsanvisningarna är lite missvisande, för det står på 

flera ställen till exempel att dom ska ha en rubrik. När det är ordet ska tycker man ju att 

det verkligen ska vara en rubrik med, men sen står det i bedömningen efteråt att nej har 

dom inte rubrik så gör inte det så mycket, till exempel. Då tycker jag det blir lite svårt att 

man har bedömt på ett sätt enligt instruktionerna, men så står det att ja, men det gör inte 

så mycket, så det är lite luddigt, tycker jag. Oftast så bedömde vi hårdare först, men sen 

när man såg bedömningsanvisningarna, så jaha okej, räcker det här? (Lärare F) 

 

Lärare F menar här på att hon inte upplever att bedömningsanvisningarna alltid stämmer 

överens med de instruktioner eleverna har i sina uppgifter, vilket blir en svårighet vid 

bedömningen. Lärare A uttryckte sig på följande mer positiva sätt om 

bedömningsanvisningarna: 

 

Dom har blivit bättre nu, för nu har dom skickat med texter till exempel där dom visar en 

på f- nivå, en på e-nivå, en på c-nivå, en på A-nivå, så det är ganska lätt att arbeta utifrån 

bedömningsanvisningarna. De är faktiskt väldigt lätta att följa, tycker jag. (Lärare A) 

 

Lärare A uttrycker att bedömningsanvisningarna har blivit bättre med åren, då det nu finns 

tydliga exempel med i bedömningsanvisningarna att utgå ifrån. Samtidigt som nästan alla lärare 

tycker att bedömningsanvisningarna är till hjälp för dem upplever många av lärarna att det ofta 

kan vara svårt att veta exakt vilket betyg eleverna ska få vid de skriftliga proven. Ofta handlar 

det om en avvägning mellan två närliggande betygssteg, som de bedömande lärarna då får 

resonera sig fram till vilket som stämmer bäst överens. Lärare B uttrycker detta på följande sätt: 

 

Nej, absolut inte särskilt svårt, man har ju tydliga exempel i bedömningsmallen vad som 

är de olika betygen på dom skrivna texterna, snarare hur man tolkar bedömningsstegen, 

det är snarare där problemen ligger att tolka saker olika, annars tycker jag absolut inte att 

det är några problem. (Lärare B)  
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Lärare B:s utsaga om att lärare tolkar bedömningsanvisningarna på olika sätt samstämmer med 

Cliffordson m.fl. (2014). Mot bakgrund av Folkeryd m.fl. (2017) är det intressant att lärare D 

tar upp just aspekten av att svaren på standardiserade prov endast godkänns om de är utformade 

på ett visst sätt och att elever kan ha förstått uppgiften även om de inte kan tillgodose sig några 

poäng för uppgiften, på grund av hur de har svarat. Lärare D berättar: 

 

För där finns det såhär olika krav för varje svar men däremot kan det finnas några såhär 

fallgropar. Såhär ”Ja men det är ju typ det här den menar, men den har inte med det här 

ordet” och därför får den inte rätt typ såhär, såna saker. (Lärare D) 

 

Lärare D visar här på att hon upplever att hon har elever som förstår innebörden av frågan i 

läsförståelsedelen, men inte svarar på ett sådant sätt att de får rätt på frågan enligt 

bedömningsanvisningarna. 

7.7.2 Anonymisering vid bedömning 

Några av lärarna beskriver att de försöker anonymisera proven för att de inte ska veta vilken 

elev som är vilken när de rättar, andra hade samarbeten mellan skolor, eller samarbeten inom 

kommunen, så att de inte alls behövde rätta sina egna elever. Såhär säger lärare F: 

 

Vi gjorde så i år, (…), när dom hade skrivit så för att det ska bli anonymiserat, så fick 

dom skriva en siffra, säga en fyrsiffrig kod, som vi då skrev på deras klasslista, och sen 

fick dom skriva ut det och så tog dom bort det från datorn så att dom inte har det kvar, 

och så skrev vi samma siffra då på, så att det är helt anonymiserat, så alla vi tre lärare sen 

läste allas uppsatser och bedömde dom och sen satt vi sambedömde och det funkade 

jättebra. (Lärare F) 

 

Lärare F beskriver här hur de på skolan har jobbat för att försöka anonymisera proven. På lärare 

F:s skola finns det tre olika årskurs 6:or med tre olika lärare. Lärarna rättar alla proven 

tillsammans. På frågan om läraren ändå inte känner igen sina egna elever svarar lärare F på 

följande sätt: 

Ibland kan man göra det om det är någon som har skrivit en väldigt kort text som handlar 

om motorer, då kan jag koppla vilken det kan va, men det är bara ett fåtal stycken, 

eftersom dom skriver på dator, dom flesta så känner man ju inte igen stilen heller. (Lärare 

F) 

 

I och med att eleverna skriver texterna på dator kan läraren inte känna igen elevernas handstil 

och det är då bara i vissa fall som lärare F kan veta vilken elev som skrivit vilken text. Lärare 

B har ett annat upplägg i och med bedömningen av de nationella proven. Lärare B berättar: 
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Skrivningen sitter vi tillsammans 6–7 skolor, två dagar brukar det va, nu var vi klara 

första dagen, så det blev inget andra dag och så sitter man två och två och så har man en 

klass, som inte är ens egen klass, som man bedömer tillsammans och diskuterar. (Lärare 

B) 

 

Lärare B lägger här ingen värdering i om hon tycker att det är bra eller inte att andra personer 

rättar sina elevers prov och att det på så sätt blir en anonym rättning. 

7.7.3 Sambedömning 

Jag älskar sambedömning! Det är liksom A och O i ett nationellt prov. Det är så vi lär oss 

av varandra. (Lärare E) 

 

Så positivt uttrycker sig lärare E om sambedömningen i och med nationella proven. Alla de 

intervjuade lärarna utom en jobbar med sambedömning i och med rättningen av den skriftliga 

delen av de nationella proven och de tyckte alla att sambedömning var något positivt och ett 

stort stöd vid rättningen. Mot bakgrund av Karasek och Thorell (1990) kan sambedömningen 

ses som ett bra stöd i lärarnas arbete med de nationella proven. På lärare C´s skola har lärarna 

utnyttjat bedömningen av nationella proven som ett tillfälle för lärarna att diskutera aspekter av 

elevernas svar med varandra och använda tiden till att utvecklas inom lärarkollegiet. Lärare C 

berättar:  

Vi sitter fyra eller fem stycken lärare och sambedömer och då har vi haft, framförallt vi 

börjar med uppsatserna, skrivuppgifterna. Dom har vi suttit två och två och tittat på 

uppgifterna, ibland tre. Läser dom högt, tittar igenom, stryker under det vi tycker är, 

behöver fokuseras på ibland. Men det blir mycket tid för att, om man ska kommentera 

varje grej så vi, vi är mer att vi kryssar för matriserna och tillsammans diskuterar. Så man 

har två personer som tittar på en text i taget för vi upplever att då får man ju olika 

perspektiv på det och det tar sin tid men det är väldigt, väldigt bra för fortbildning om 

inte annat. Så även dom lärare som inte har årskurser som undervisar i sexan kan även 

vara med och vara förberedda för deras år. Så vi brukar vara så många lärare som möjligt. 

(Lärare C) 

 

Lärare E jämför skillnaden mellan att tidigare ha behövt rätta alla elevtexterna vid nationella 

prov själv och nu få helt andra förutsättningar i och med bedömningen. Det är tydligt att lärare 

E uppskattar och föredrar sambedömning över att rätta elevtexterna själv. Lärare E säger på 

följande sätt: 

Vi har det jättebra här på skolan (…) I år så var det 5 lärare som åkte iväg och rättade på 

kommunhuset och då satt vi en hel dag och rättade och då började vi ju med att titta på 
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några exempel och rättade tillsammans så att alla har samma förutsättningar, eller samma 

ingång och samma bedömningstänk liksom, innan vi satte igång med alla texterna. Och 

det är ju texterna som tar längst tid. Läsförståelsen går ju snabbast. Men vi har det 

jättejättebra och jag är jättenöjd med det för så har vi inte haft första året när vi höll på 

med treornas nationella. Då var det upp till läraren att sitta och rätta och då tog det 

jättemycket tid, egentid som man inte riktigt fick ut sen (…) så det här är mycket bättre, 

när skolan avsätter en dag för rättning och vi rättar järnet liksom. (Lärare E) 

7.7.4 Nationella provens tyngd vid betygsättning 

Hur lärarna ser på vilken tyngd resultaten vid nationella proven ska ha senare vid 

betygsättningen varierar. Vissa av lärarna lägger stor vikt vid nationella proven medan andra 

inte anser att det är rätt att lägga för stor vikt vid de nationella proven. Lärare F berättar: 

 

jag tycker att det ska räknas som ett prov som alla andra. Om dom har misslyckats just 

den här dagen, om dom har haft en dålig dag eller inte förstått instruktionerna ordentligt 

och så har dom tidigare under läsåret gjort ett par jättebra, så är det ju klart att dom får 

ett högre betyg än vad provbetyget visade då och vice versa måste jag också säga. Om 

det är någon som haft jättehög frånvaro eller struntat i att göra uppgifter, som en del gör, 

och skolkar och sådär och så skriver dom jättebra på nationella provet, så är det inte säkert 

att dom får det höga betyget ändå, för dom kanske inte har visat det på något annat sätt. 

(Lärare F) 

 

Lärare B är dock av en helt annan mening och menar istället på att: 

 

eftersom det är personer som verkligen provat ut dom här proven och gjort ett stort arbete 

(…) är det en jättejätteviktig del. Jag lägger stor vikt, när jag sätter betygen sen, på hur 

man presterar på nationella proven. Nu hade jag sån tur att, av mina elever i klassen så 

var det åttio procent som hade samma betyg på nationella proven som dom hade i sina 

betyg, så för mig blir det väldigt enkelt då. Men annars (…) skriver dom A eller B på 

nationella proven och dom kanske har ett D i betyg, då är det inga problem för mig att 

höja upp dom, för då anser jag att det är jag som har missat vad dom kan. Så jag tycker 

att det är en viktig och stor del. (…) Då får man kolla och fundera på vad det är för typ 

av elev. Är det kanske någon som brukar bli orolig och nervös eller är det så att jag har 

en övertro på den eleven? Då får man i så fall plocka fram, ja men vi säger att dom har 

misslyckats på läsförståelsen, då får man ju plocka fram alla gamla läsförståelser man har 

gjort så får man sätta sig tillsammans med en kollega och kolla. Har jag missbedömt det 

här eller är det så att den här eleven har haft lite otur? (…) men det händer inte så ofta 

som tur är, ofta är det tvärtom. (Lärare B) 
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I samstämmighet med Skolverket (2018b) beskriver lärare B först att hon inte har några som 

helst problem med att höja elevernas betyg, ifall de presterar bättre på nationella proven än vad 

deras preliminära betyg visar. Lärare B säger dock även att hon kan visa förståelse för att 

eleverna inte presterar på sin normala nivå om de till exempel har varit nervösa under proven 

och tar således hänsyn till detta vid betygsättningen. När skillnader i nationella provbetyg och 

elevers preliminära betyg uppstår tar Lärare B även hjälp av sina kollegor. Lärare B har stor 

tilltro till nationella proven och ser dem därför som ett pålitligt bedömningsunderlag. 

7.8 Likvärdighet i förhållande till de nationella proven 

7.8.1 Lärarnas definition av begreppet likvärdighet 

Flera av lärarna i studien uttrycker att likvärdighet är någonting som är viktigt att ha i åtanke 

generellt men att det samtidigt är svårt att applicera fullt ut i praktiken. I samstämmighet med 

det som Skolverket (2012) kommer fram till i sin rapport, uttrycker lärare B att det är svårt att 

fullt ut skapa likvärdighet för alla: 

Min syn på begreppet likvärdighet är att likvärdighet är viktigt. Men det är ju svårt. 

Människor och barn är olika. Det blir aldrig riktigt likvärdigt hur mycket likvärdighet 

man än vill ha i skolan. (Lärare B) 

Lärare C menar, precis som lärare B, att likvärdighet är svårt att få till i praktiken. Till skillnad 

från lärare B förhåller sig dock lärare C till begreppet likvärdighet framförallt i förhållande till 

elever med olika slags svårigheter: 

Ja, likvärdighet, det är lika för alla tänker jag. Att det ska vara så gott som lika för alla. 

Det är ju väldigt svårt att få det så. Men likvärdigt, att man ska lyckas även om man har 

sina svårigheter så ska man ha samma möjligheter som andra. Så likvärdigt, lika för alla. 

Så gott som. (Lärare C) 

I likhet med det som Skolverket (2012) kom fram till i sin rapport, menar även lärare C att det 

tycks svårt att kompensera för elevernas olika förutsättningar. Lärare A kopplar också 

begreppet likvärdighet i förhållande till anpassningar: 

Att det ska vara lika för alla tänker jag. Det ska vara så likvärdigt som möjligt oavsett 

vem eleven är. Man ska försöka anpassa så mycket som möjligt utifrån elevens behov 

tänker jag. (Lärare A)  

Lärare C och lärare A:s definition av begreppet likvärdighet tycks gå hand i hand med 

åtminstone en av de aspekter av begreppet likvärdighet som lyfts i skollagen (SFS 

2010:800). Precis som skollagen (SFS 2010:800) menar att skolan har en skyldighet att 

kompensera för elevernas olika förutsättningar, så lyfter lärarna här en definition av 

begreppet likvärdighet framförallt i förhållande till elevers olikheter och i form av att 
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anpassning bör ske i förhållande till dessa. Lärare E:s definition av begreppet likvärdighet 

kan istället kopplas till skollagens (SFS 2010:800) aspekt av begreppet likvärdighet vad 

gäller lika kvalitet i utbildning: 

För mig skulle likvärdighet vara, det skulle vara att Skolverket skulle göra en portal, där 

man bara hämtar ned lektioner. Till exempel lektion 1 i svenska som handlar om 

någonting. Så att Skolverket hade det, så att man lätt kunde hämta ned det. Det skulle 

vara likvärdigt över hela Sverige. Alla elever skulle få exakt samma undervisning. För 

idag är det väldigt mycket upp till läraren. Även om vi har en läroplan med alla 

kunskapskrav och centrala innehållet så gör ju ändå varje lärare olika. (Lärare E)  

Lärare E:s definition av begreppet likvärdighet skiljer sig markant från hur lärare B, lärare C 

och lärare A definierar begreppet. Hon lyfter en likvärdig utbildning i form av samma 

utbildning för alla och menar att läroplanen inte ger stöd för lärarna att kunna ge en likvärdig 

utbildning, eftersom det ändå är upp till lärarna att forma undervisningen såsom de själva vill. 

Lärare E:s tanke om att skolan inte är likvärdig såsom den ser ut idag, går hand i hand med det 

som Skolverket (2012) kom fram till i sin rapport. Lärare D poängterar, i likhet med lärare E, 

att likvärdighet är viktigt i förhållande till lika utbildning för alla. Hon menar att utbildningens 

syfte är att ge eleverna samma kunskaper: 

att alla elever ska få med sig samma saker från skolan helt enkelt. (Lärare D) 

Det som lärare E och lärare D kopplar till likvärdighet, i form av likvärdig utbildning, går även 

att se i det svar som lärare F ger när hon berättar om hennes syn på begreppet likvärdighet: 

att alla ska ha rätt till samma sorts undervisning och examineras på samma sätt och 

bedömas på samma sätt, det gäller i alla led. (Lärare F)  

Till skillnad från lärare E och lärare D, lyfter lärare F även upp examination och bedömning 

som en viktig del i likvärdigheten och poängterar vidare att likvärdigheten ska gälla i alla led.  

7.8.2 Lärarnas syn på begreppet likvärdighet i förhållande till de nationella proven 

Flera av lärarna uttrycker att anpassningar av de nationella proven, framförallt för elever med 

läs- och skrivsvårigheter, är en viktig aspekt att förhålla sig till för att skapa likvärdighet för 

eleverna under de nationella proven. Lärare C menar att begreppet likvärdighet i förhållande 

till de nationella proven innebär att de nationella proven ska anpassas så att alla kan lyckas: 

Alla ska kunna lyckas. Även om man har svårigheter i läs- och skriv. Ja, det ska ju vara 

utformat så att alla elever ska kunna klara av det och det ska finnas anpassningar så det 

är möjligt för alla elever, tycker jag. (Lärare C) 

Återigen tycks lärare C:s definition av begreppet likvärdighet, här i förhållande till de nationella 

proven, gå hand i hand med skollagens (SFS 2010:800) aspekt av begreppet som innefattar att 

skolan har skyldighet att kompensera för elevers olika förutsättningar. Lärare E menar i likhet 

med det som Skolverket (2012) kom fram till i sin rapport att skolan misslyckas med att skapa 
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likvärdighet för alla elever under de nationella proven. Även lärare E uttrycker att hon inte 

upplever de nationella proven som likvärdiga:  

De är inte likvärdiga heller, för det beror på hur skolledningen, hur mycket stöttning 

man får där och hur mycket tid (…) Det är inte likvärdigt. (Lärare E)  

Precis som ramfaktorteorin menar att det finns olika ramar, här i förhållande till organisation 

och tid, som begränsar och möjliggör lärarnas möjligheter att skapa en bra utbildning, menar 

lärare E här att likvärdigheten i förhållande till de nationella proven inte uppnås med tanke på 

att förutsättningarna, eller ramarna, kan se så olika ut. Lärare E berättar vidare om en skola i 

hennes kommun som haft sämre förutsättningar än vad hennes skola haft:  

Jag vet att på en del skolor (…) var de tvungna att ha alla i samma klassrum och 

egentligen kanske inte det är det optimala heller. För barn med särskilda behov kanske 

behöver ha en egen hörna eller någonting. Men det gick inte. Vilket ledde till att det var 

flera som misslyckades där. Och det är ju inte likvärdigt, att man inte har samma 

förutsättningar. (Lärare E) 

Återigen ger lärare E ett uttryck för att ramfaktorerna, här i form av organisatoriska ramar, 

begränsar möjligheten för eleverna att prestera på sin egentliga kunskapsnivå. Lärare A är, i 

likhet med lärare E, kritisk till i vilken utsträckning de nationella proven lyckas med att uppnå 

likvärdigheten för alla elever. Lärare A uttrycker att likvärdigheten i de nationella proven brister 

för elever med behov av extra anpassningar på grund av att de inte får anpassa i den utsträckning 

som de hade velat, vilket går hand i hand med det som Bagger (2015) kom fram till i sin 

avhandling:  

Jag tycker det är viktigt att anpassa, men däremot får man ju inte anpassa hur mycket 

som helst (…) Jag tycker inte riktigt det är anpassning. Jag tycker inte likvärdigheten är 

riktigt okej på de nationella proven. (Lärare A)  

Här tycks lärare A även brottas mellan testdiskursen och omsorgsdiskursen, precis som lärarna 

i Baggers (2015) studie. Det som lärare A uttrycker kan uppfattas som en känsla av att vilja 

anpassa de nationella proven mer än vad som faktiskt får göras. Även lärare D uttrycker att hon 

upplever att de nationella proven misslyckas med att skapa likvärdighet för alla elever:  

däremot så blir det ju inte likvärdigt för alla har, alla är liksom olika. Och då kan man 

tycka att det blir jättekonstigt när vissa elever inte får den möjligheten att visa det på 

grund av sina svårigheter. Så därmed är det inte likvärdigt. (Lärare D)  

Lärare B upplever, till skillnad från övriga lärare i studien, att likvärdigheten i förhållande till 

de nationella proven inte är några problem i just hennes klass. Hon menar att detta beror på att 

hon inte har så många elever i sin klass som har läs- och skrivsvårigheter, eller som av andra 

anledningar är i behov av extra anpassningar: 

i år har vi haft en homogen grupp. Det är några få med läs- och skrivsvårigheter. Men 

jag har inte en enda som har svenska som andraspråk (…) proven är rättvisa om man 



 

 46 

inte har några problem. Men det är klart, har man stora läs- och skrivsvårigheter, då blir 

proven svåra att genomföra. (Lärare B) 

Det som lärare B lyfter om elever med svenska som andraspråk, kan sägas gå hand i hand med 

det som Bagger (2016) kom fram till i sin avhandling. Implicit menar lärare B, precis som 

Baggers (2016) avhandling visar, att elever med svenska som andraspråk har sämre 

förutsättningar att lyckas på de nationella proven. Det som lärare B säger kan tolkas som ett 

uttryck för att elever i behov av särskilt stöd har sämre förutsättningar under de nationella 

proven än andra elever och att skolan misslyckas med att kompensera för detta, vilket är precis 

det som Skolverket (2012) kom fram till i sin rapport. Till skillnad från övriga lärare i studien 

uttrycker lärare D en upplevelse av att de nationella proven främjar likvärdighet: 

jag tror absolut att de nationella proven (…) främjar likvärdighet på ett sätt för att de 

styr ju, dels hur vi undervisar i hela mellanstadiet och i låg också, att vi är påväg 

nånstans, till att dom liksom ska klara det. (Lärare D) 

7.8.3 Likvärdighet i förhållande till bedömningen av de nationella proven 

Lärarna ger uttryck för olika syn på i vilken utsträckning de nationella proven ger stöd för en 

likvärdig bedömning och betygssättning. Lärare C menar att bedömningen av de nationella 

proven inte är likvärdiga i förhållande till elever med läs- och skrivsvårigheter. När hon får 

frågan om i vilken utsträckning de nationella proven ger stöd för en likvärdig bedömning och 

betygsättning svarar hon såhär:  

det är ju det att jag inte tycker det är så likvärdigt när det handlar om anpassningar för 

elever med dyslexi till exempel, eller alltså läs- och skrivsvårigheter. Där är det ju inte 

riktigt likvärdigt (…). De har ju inte samma möjligheter. Så det tycker jag inte att det är 

helt. Men man gör ju så likvärdigt man kan med de anpassningar man kan. (Lärare C) 

Lärare C framför här en kritik mot i vilken utsträckning de nationella proven kan anpassas till 

förmån för elever med exempelvis läs- och skrivsvårigheter, vilket hon menar gör att de 

nationella proven inte bidrar till en likvärdig bedömning och betygssättning, vilket står i 

konflikt med det som Skolverket (2018a) uttrycker om de nationella proven, det vill säga att de 

är utformade på ett sätt som säkerställer likvärdigheten. I samstämmighet med lärarna i Korps 

(2006) avhandling uttrycker lärare F en svårighet i att bedöma delen som prövar elevernas 

skrivförmåga inom de nationella proven:  

då ska det vara så att jag ska bedöma en text på samma sätt som min kollega bedömer 

en text och det är ju lite svårt för ibland är det vissa saker man ska tolka och sådär. 

(Lärare F)  

Precis som lärarna i Korps (2006) avhandling menar lärare F att tolkningen av elevernas texter 

kan skilja sig mellan de olika rättande lärarna. Även lärare D uttrycker att lärare tolkar 

elevtexter på olika sätt utifrån bedömningsmatrisen:  



 

 47 

däremot är ju mycket en tolkningssak (…) ja men du och jag kanske inte skulle bedöma 

en text på samma sätt, utifrån samma bedömningsmatris, för att man tolkar det på olika 

sätt. (Lärare D)  
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8. Konkluderande diskussion 

I följande avsnitt kommer de resultat som framkommit i resultatavsnittet att diskuteras i 

förhållande till tidigare studier och teorier som presenterats i bakgrunden, tidigare forskning 

och teoretiska utgångspunkter. Avsnittet inleds med en kort beskrivning av studiens 

kunskapsbidrag, vilket åtföljs av en konkluderande diskussion utifrån det syfte och de 

frågeställningar som studien avsåg att besvara. Avsnittet avslutas med förslag på vidare 

forskning.  

8.1 Studiens kunskapsbidrag 

Tidigare forskning som lyfts fram i studien behandlar framförallt forskning om de nationella 

proven i årskurs 3, årskurs 9 och på gymnasiet, då omfattningen av studier om de nationella 

proven i svenska i årskurs 6 är begränsad. Tidigare forskning har bland annat kommit fram till 

att många lärare upplever en problematik kring i vilken utsträckning de får anpassa de nationella 

proven i förhållande till elever med särskilda behov samt att många elever har svårt att prestera 

på sin egentliga kunskapsnivå under de nationella proven. Då majoriteten av lärarna som 

intervjuats i studien framförde att de upplevde en problematik kring i vilken utsträckning de får 

anpassa de nationella proven i förhållande till elever med särskilda behov, kan sägas att studien 

gör en slags bekräftelse av att de nationella proven i svenska i årskurs 6 fungerar på liknande 

sätt som de nationella proven i andra årskurser och ämnen. Studien visar att det finns en 

samband mellan huruvida eleverna presterar på sin egentliga kunskapsnivå eller inte under de 

nationella proven i årskurs 6 samt i vilken utsträckning de nationella proven får anpassas i 

förhållande till elever med särskilda behov, vilket går hand i hand med det som tidigare 

forskning kommit fram till vad gäller de nationella proven i andra årskurser och ämnen. Då 

omfattningen av studier om de nationella proven i svenska i årskurs 6 är begränsad bidrar 

studien till att fylla den kunskapslucka som finns inom detta specifika område.  

8.2 Konkluderande diskussion utifrån studiens syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att undersöka hur några grundskollärare erfar arbetet med de nationella 

proven i svenska i årskurs 6, hur de ser på arbetet med att anpassa de nationella proven för 

elever med särskilda behov samt deras syn på begreppet likvärdighet i förhållande till de 

nationella proven. För att fördjupa och tydligare beskriva studiens syfte valdes fyra 

frågeställningar ut. Studiens syfte och dess frågeställningar presenteras utifrån olika teman 

nedan. 
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8.2.1 Hur lärarna ser på arbetet med de nationella proven i svenska i årskurs 6 

Många av lärarna upplever att det går åt mycket tid till de nationella proven framförallt i för- 

och efterarbete. I förarbetet ingår att förbereda eleverna inför nationella proven, vilken några 

av lärarna avsätter några veckor innan provet för att göra. Efterarbetet med rättning, 

rapportering av resultat och att samla upp de som missade proven tar också mycket tid av annan 

undervisning. De lärare som har arbetat med sambedömning har dock sett detta som en vinst 

för likvärdigheten i bedömningen och som utvecklande för dem själva i sin yrkesroll.  

 

I samstämmighet med det som Hirshs (2017) rapport visade, upplevde lärarna en förhöjd 

stressnivå, både hos sig själva och sina elever. Detta är anmärkningsvärt med tanke på det som 

exempelvis Hirsh rapport visade, nämligen att stress tycks vara en av de faktorer som påverkar 

elevernas möjlighet att prestera på sin kunskapsnivå under de nationella proven mest. Flera av 

lärarna i studien upplevde att deras elever inte lyckades prestera på sin egentliga kunskapsnivå 

under de nationella proven, vilken korrelerar med det resultat som Hirsh presenterade i sin 

rapport. I studiens resultat förekom även läraren som försökte avdramatisera proven, i syfte att 

minska elevernas stress. Enligt Bagger (2015) kan detta tolkas som problematiskt eftersom det 

kan bidra till en motsägelsefullhet och otydlighet hos eleverna med tanke på att proven 

samtidigt anses viktiga. Med tanke på att stress tycks vara en av de faktorer som försämrar 

elevernas möjligheter att prestera under de nationella proven mest, kan denna avdramatisering 

dock tolkas som någonting positivt ifall den leder till att stressen hos eleverna minskar. 

Avdramatiseringen skulle alltså kunna bidra till att elevernas möjlighet att prestera under de 

nationella proven skulle kunna öka. Samtidigt kan det tänkas finnas en risk att eleverna inte 

förstår hur viktiga de nationella proven faktiskt är och att de därför inte anstränger sig lika 

mycket. Avdramatiseringen kan alltså tänkas tolkas som både positiv och negativ.  

8.2.2 Hur lärarna organiserar, planerar och genomför arbetet med de nationella proven i 

svenska i årskurs 6 

Organisering av de nationella proven i svenska i årskurs 6 planerades ofta gemensamt i 

kollegiet. En av lärarna hade ingen kollega till hjälp med arbetet med de nationella proven. För 

denna lärare blev arbetet tyngre. Lärare med längre tid i yrket upplevde en större kontroll och 

mycket stöd från kollegor och gav intryck av att de upplevde organiseringen som mindre 

betungande och tidskrävande i enlighet med Karasek och Theorells (1990) krav- kontroll- och 

stödmodell. De lärare som jobbade kollegialt hade i många fall ett gemensamt planeringsmöte 

inför nationella proven där de såg över vilka elever som behövde extra anpassningar och hur 

lärarna planerade tillgodose dem, i den mån anpassningar tillåts på nationella proven. Lärarna 

behövde också planera vilka klassrum som skulle komma att behövas och se över eventuella 

schemaändringar i och med detta.  
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Själva genomförandet upplevdes inte som särskilt betungande av någon av de lärarna som hade 

kollegialt stöd. För den läraren som inte hade kollegialt stöd fungerade genomförandet okej, 

eftersom hennes klass inte var särskilt stor, men en av eleverna behövde extra anpassningar som 

blev svåra att tillgodose, eftersom hon var ensam lärare. 

8.2.3 Vad lärarna upplever att de nationella proven i svenska i årskurs 6 fyller för funktion 

Många av lärarna ser nationella proven som en slags bekräftelse på att de ligger rätt gällande 

elevernas betyg i ämnet svenska. Denna bekräftelse ses dock även som en onödig kontroll av 

vissa lärare och något som de lika gärna skulle kunna klara av utan de nationella proven. Detta 

går i linje med Korps (2006) avhandling som visade på att vissa lärare ser nationella proven 

som en bekräftelse medan andra lärare upplevde att de var onödiga. En av lärarna som jobbat 

en längre tid upplevde ingen funktion med nationella proven för henne själv. Läraren kan dock 

se att nationella proven kan vara ett bra stöd i bedömningen för nyutexaminerade lärare. Det 

framkommer också att vissa lärare ser nationella proven som ett medel för skolverket att 

rangordna skolor mellan varandra och att detta skulle kunna leda till att lärare sätter högre betyg 

på sina elever på nationella proven än vad de borde få. En positiv aspekt som kommer fram 

som funktion för nationella provet är att nationella proven främjar likvärdigheten över Sveriges 

skolor, eftersom alla skolor måste genomföra dem och alla lärare således måste utgå från samma 

bedömningsunderlag. Svårigheter med att bedömningsunderlagen tolkas på olika sätt har dock 

framkommit. 

8.2.4 Hur lärarna erfar arbetet med att anpassa de nationella proven i svenska i årskurs 6 

utifrån elever med särskilda behov 

Flera lärare i studien menade att stressen hos elever med behov av särskilt stöd ökade, då de 

inte fick de anpassningar de var vana vid och behövde. Detta handlade framförallt om elever 

med läs- och skrivsvårigheter såsom exempelvis dyslexi. Då Hirshs (2017) rapport belyser att 

stress kan vara en orsak till att elever inte kan prestera på sin egentliga kunskapsnivå under de 

nationella proven, tordes detta upplevas som extra problematiskt i förhållande till dessa elever. 

Då eleverna med läs- och skrivsvårigheter inte får de anpassningar de är i behov av är risken 

stor att deras stress ökar, vilket bidrar till ännu sämre förutsättningar att kunna visa sina riktiga 

kunskaper under de nationella proven. Denna tolkning av elevernas olika förutsättningar att 

kunna prestera på sin kunskapsnivå på de nationella proven går i linje med Baggers (2015) 

avhandling. Den beskrev bland annat att elevernas likvärdighet i att kunna utföra proven 

riskerades då de inte fick de anpassningar som de var i behov av.  

8.2.5 Hur lärarna ser på begreppet likvärdighet i förhållande till de nationella proven 

Flera av lärarna i studien ställde sig kritiska till i vilken utsträckning de nationella proven bidrog 

till en likvärdig bedömning och betygsättning, vilket stämmer överens med det som Löfgren 
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och Pérez Prieto (2017), Hirsh (2017) och Bagger (2015) lyfter. Lärarna upplevde att de inte 

hade möjlighet att anpassa de nationella proven i den utsträckning som eleverna var i behov av. 

I likhet med det som Herlitz (2018) skrev i sin artikel, uttryckte flera lärare att elever med läs- 

och skrivsvårigheter bör få tillgång till uppläsning av text under de nationella proven. Att 

lärarna inte upplevde att de nationella proven i tillräckligt hög grad bidrog till en likvärdig 

bedömning och betygsättning torde ses som problematiskt, framförallt med tanke på att 

Skolverket (2018b) menar att de nationella proven särskilt ska beaktas vid betygsättningen.  

 

De flesta av lärarna i studien poängterade att likvärdighet är en viktig aspekt att förhålla sig till 

men tyckte samtidigt att det ofta var svårt att utföra helt och hållet i praktiken, vilket går hand 

i hand med resultatet i Skolverkets (2012) rapport. Även detta torde ses som problematiskt med 

tanke på att skollagen (SFS 2010:800) understryker att skolan ska vara likvärdig för alla barn i 

Sverige.  

8.3 Vidare forskning  

Skolverket menar att de nationella proven särskilt ska beaktas vid betygsättning eftersom detta 

bidrar till en likvärdig betygsättning mellan skolor. Studiens resultat visar dock bland annat att 

många lärare är kritiska till i vilken utsträckning de nationella proven bidrar till en likvärdig 

bedömning och betygsättning, vilket gör att vi anser att mer omfattande studier bör göras, som 

undersöker ifall de nationella proven bidrar till en likvärdig bedömning och betygsättning eller 

inte. Detta är särskilt viktigt med tanke på det som Löfgren och Pérez Prieto (2017) tar upp i 

sin antologi, nämligen att betygen har en väldigt stor inverkan på elevernas självkänsla. Det 

som lärarna uttryckte framförallt försämrade möjligheterna till en likvärdig bedömning och 

betygsättning var i vilken utsträckning de nationella proven fick anpassas till stöd för elever 

med särskilda behov. De var särskilt kritiska till att eleverna med läs- och skrivsvårigheter inte 

kunde få texten uppläst. I ljuset av detta vore det intressant att vidare undersöka ifall det går att 

göra de nationella proven mer likvärdiga genom att förändra dem på något sätt. 

 

Under arbetet med vår studie upplevde vi att det fanns mycket forskning om de nationella 

proven i årskurs 9, årskurs 3 och gymnasiet. Forskning om de nationella proven i årskurs 6 var 

däremot inte lika förekommande. Vår gissning är att detta beror på att de nationella proven i 

årskurs 6 är en nyare företeelse, vilket förklarar varför inte lika mycket forskning har hunnit 

genomföras. Med tanke på att eleverna får sina första betyg i årskurs 6, i korrelation med att de 

nationella proven särskilt ska beaktas vid betygssättningen, samtidigt som det finns studier som 

visar att betygen har en stor inverkan på elevernas självkänsla, bör mer forskning om de 

nationella proven i årskurs 6 bedrivas.  
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De nationella proven ska delvis bidra till en kartläggning av elevernas kunskaper, vilket sedan 

ska kunna användas för att förändra undervisningen. Dock uttryckte både lärarna i studien samt 

lärarna i Hirshs (2017) rapport att kartläggningen sällan leder till en förändring av 

undervisningen. Det fanns flera olika orsaker till detta men den mest framträdande berodde på 

när i tiden de nationella proven genomfördes. De nationella proven genomförs idag i 

grundskolans årskurs 3, 6 och 9, strax innan många elever byter klass, lärare och ibland även 

skola. Detta bidrog även till att lärarna, såväl i studien som i Hirshs rapport, generellt upplevde 

att de nationella proven inte bidrog till ny kunskap om eleverna. Det vore intressant att 

undersöka ifall kartläggningen av elevernas kunskaper vore mer relevanta till stöd för en 

förändring av undervisningen, ifall de nationella proven istället genomfördes i exempelvis 

grundskolans årskurs 1, 4 och 7.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Jag kommer att ställa ett par frågor som på olika sätt behandlar de nationella proven i svenska 

inom läs- och skrivförståelse för årskurs 6. I frågorna kommer jag enbart att säga ‘nationella 

proven’ men syftar alltså specifikt på de nationella proven i svenska inom läs- och 

skrivförståelse för årskurs 6. Jag kommer även att ställa frågor kopplade till hur din 

undervisning påverkas av de nationella proven. Jag syftar här på din undervisning enbart inom 

svenskämnet. Jag kommer att börja med ett par övergripande frågor för att sedan behandla 

frågor kring förarbete, arbetet under provdagarna samt efterarbetet och bedömning. Jag kommer 

att avsluta med ett par avslutande frågor. Har du några frågor innan vi sätter igång?  

 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilka årskurser och ämnen är du behörig att undervisa i? 

Vilken årskurs och vilka ämnen undervisar du i nu? 

 

Övergripande frågor: 

• Vad anser du vara svenskämnets viktigaste uppgift? 

• Vilken funktion anser du att de nationella proven fyller för dig som lärare? 

• Vilken funktion anser du att de nationella proven fyller för dina elever? 

Förarbetet: 

• På vilket sätt förbereder du eleverna inför de nationella proven? 

• Hur upplever du att de nationella proven påverkar:  

- din läsårsplanering 

- ditt val av ämnesinnehåll  

- ditt val av arbetssätt  

- ditt val av läromedel  

- ditt val av examinationsuppgifter?  

• Hur organiseras genomförandet av de nationella proven? (Arbetar du kollegialt och i 

sådana fall; hur? T.ex. genom att genomförandet av proven diskuteras eller att 

gemensamma seminarier om bedömning hålls.) 

•    Är skolledningen involverad i förarbetet? 

• Hur ser du på arbetet med att anpassa de nationella proven för elever med behov av 

särskilt stöd?  

• Hur upplever du förarbetet med de nationella proven?  

• Hur mycket tid uppskattar du att förarbetet inför de nationella proven tar? 
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Under provdagarna: 

• Kan du beskriva hur provdagarna ser ut för dig som lärare?  

• På vilket sätt upplever du läraranvisningarna som stöd i ditt arbete under provdagarna?  

• Hur upplever du arbetet under provdagarna?  

• Hur går du tillväga ifall en elev missar provtillfället? (Hur mycket extra tid uppskattar 

du att detta tar?) 

 

Efterarbete och bedömning:  

• Hur sker arbetet med bedömningen av de nationella proven? (Arbetar du kollegialt och 

i sådana fall; hur?)  

• Upplever du att någon av provens delar är särskilt svåra att bedöma, i sådana fall varför 

eller på vilket sätt? 

• På vilket sätt upplever du bedömningsanvisningarna som stöd i ditt arbete med 

bedömningen av proven?  

• På vilket sätt anser du att de nationella proven utgör ett stöd i bedömningen utifrån de 

mål och kunskapskrav som finns i kursplanen? 

• I vilken utsträckning anser du att proven ger stöd för en likvärdig bedömning och 

betygsättning?  

• Hur viktiga anser du att de nationella proven är i relation till andra examinationer under 

året för elevernas betyg? (T.ex. skrivuppgifter, grupparbeten, muntliga anföranden. Hur 

går du tillväga ifall ett provresultat avviker från elevens preliminära betyg?) 

• Hur upplever du efterarbetet med de nationella proven?  

• Hur mycket tid uppskattar du att efterarbetet med de nationella proven tar? 

 

Avslutning 

• Hur upplever du att skolledningen stöttar dig i arbetet med de nationella proven?  

• Hur upplever du att eleverna upplever de nationella proven?  

• Vad är din syn på begreppet likvärdighet? 

• Hur ser du på begreppet likvärdighet i förhållande till de nationella proven? 

• Vad är din generella uppfattning om de nationella proven?  

• Har du några ytterligare tankar om de nationella proven? (...exempelvis i förhållande 

till din arbetssituation?)  
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Bilaga 2. Informationsblad 

Information om en studie av hur lärare erfar 

arbetet med de nationella proven 
  

Vi är två lärarstudenter som går 6:e terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 

universitet. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur yrkesverksamma lärare med erfarenhet av att arbeta 

med de nationella proven i svenska i årskurs 6, erfar arbetet med de nationella proven med 

avseende på arbetet före, under och efter proven.  

  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua lärare som har erfarenhet av att arbeta 

med de nationella proven i svenska i årskurs 6. Vi kommer att samla in data genom att spela in 

intervjuerna, med diktafon eller liknande, i syfte att analysera svaren. Materialet kommer att 

hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från 

personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och konferenser) 

kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än 

forskning och presentationer av studiens resultat. 

  

Är du positiv till att delta i denna studie? Underteckna då den medföljande 

medgivandeblanketten och lämna den till oss när vi möts. Om du har ytterligare frågor angående 

studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare. Se nedan för kontaktuppgifter. 

  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

 

Studiens handledare: Olle Nolgård, Doktorand vid institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 
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Bilaga 3. Medgivandeblankett 

Medgivande till deltagande i en studie 
Studien, som kommer att handla om lärares erfarenheter av arbetet med de nationella 

proven, kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av 

Ellen Simmerlein och Matilda Holst Lidfors som går 6:e terminen på lärarprogrammet, 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

  

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie. 

  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att intervjuas samt att 

intervjun kommer att spelas in med diktafon eller liknande och att svaren från intervjun kommer 

att användas för att analyseras. Jag har förstått vad studien innebär och vill delta.  

  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 

data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts. 

  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

  

Namn: _____________________________________________________________________ 

 

 

Födelsedatum: _______________________________________________________________ 

 

 

Adress: _____________________________________________________________________ 

 

 

Telefon: ____________________________________________________________________ 

  

 

______________________________                   ____________________________________ 

Ort och datum                                                        Underskrift   


